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"Інноваційний підхід до розробки методології
опису моделей розвитку сучасних економічних систем"
У вік інформаційних технологій і глобалізації економіки протиріччя
сучасності ще більше загострюються: все нові і нові успіхи науковотехнічного прогресу, збільшення виробництва матеріальних благ спричиняють появу нових криз. З однієї сторони, кризи свідчать про руйнування основ будь-якої економічної системи, а з іншої – дають поштовх до
розвитку та оновлення самої економічної системи, появи нових форм її
існування. Разом з тим проблеми розвитку сучасних економічних систем
не можуть бути вирішені окремо від проблем відтворення людських ресурсів і культурних цінностей.
Метою даної роботи є теоретичне дослідження методології опису
моделей розвитку сучасних економічних систем, аналіз їх еволюції та розробка власної типології моделей розвитку економічних систем.
У центрі сучасних економічних досліджень – проблема формування
нової економіки XXI сторіччя. Термін "нова економіка", який сформувався
на початку 1990-х років для характеристики економіки США, у наш час
отримав ширше тлумачення. Сьогодні нову економіку можна представити як надскладну економічну систему, яка об’єднує всю сукупність складних взаємопов’язаних процесів, що відбуваються у сфері науковотехнічного прогресу, інноваційного оновлення виробництва, формуванні
людського й інтелектуального капіталів, міжнародного поділу праці і її
кооперації, глобалізації міжнародних економічних відносин, зростанні доходів населення і особистого споживання і т. п.
Нова економіка – це сукупність економічних систем різного рівня:
держави, регіонів, галузей, підприємств тощо. Економічні системи, будучи об’єктивно існуючою реальністю, розглядаються різними представниками економічної науки з позицій певних методологічних принципів. Загальна сукупність уявлень про сутність економічних систем стала основою для формування концепцій їх розвитком.
У сучасних умовах функціонування і розвитку економічних систем
доцільно уточнити термін "нова економіка" в аспекті економічних систем.
У даному аспекті "нову економіку" можно розглядати з позицій "сучасної
економічної системи".

Сучасна економічна система – це сукупність економічних систем різного рівня: держави, регіонів, галузей, підприємств тощо.
Результати проведеного теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що основними законами розвитку економічних систем є закони:
діалектичного синтезу, переходу кількісного в якісне, діалектичної суперечності. З’ясовано, що вивченням економічних систем займалися неокласична, інституціональна та трансакційна економічні теорії, які довели,
що розвиток економічних систем характеризується загальністю (тобто
має місце на всіх рівнях буття), безповоротністю (виникнення якісно нових властивостей, які не існували раніше) і спрямованістю змін (зміни
виникають як результат певних взаємодій і породжують, у свою чергу,
інші зміни). Поряд з цим сутнісну характеристику розвитку доповнює час,
оскільки будь-який розвиток відбувається у реальному часі, і лише час
дозволяє виявити спрямованість розвитку. Отже, розвиток можна описати як розгорнутий у часі процес поступальних якісних трансформацій системи.
Дослідження сучасних економічних систем дозволило виокремити
три основні типи моделей їх розвитку: ендогенні, екзогенні та змішані.
В основі поділу лежать такі ознаки, як характер розвитку, домінуючі фактори розвитку, структура економічних ресурсів, економічна ніша та її ємність, обсяг інвестування економічних ресурсів, сфера економічної діяльності, економічна активність, темпи та результативність розвитку, економічна стійкість, стратегічний економічний потенціал, механізм управління факторами розвитку. З’ясовано, що моделі розвитку сучасних макроекономічних систем можна умовно вважати змішаними, але з певним
тяжінням до екзогенного або ендогенного типу.
Розробка методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем – ключова проблема організації будь-якого процесу ефективного управління.

