Науковий реферат статті Шевчук О. А.
"П’яти-факторна модель розвитку економічної еліти"
Недостатнє висвітлення проблем дослідження еліти, що базується
на факторному аналізі основних детермінант розвитку економічної еліти,
в наукових і професійних економічних джерелах зумовило актуальність
статті, логіку викладу основних положень та її мету.
На основі розвитку двох основних теорій – теорії раціональної
поведінки, що передбачає максимізацію корисності будь-якого суб’єкта
господарської діяльності, та теорії еліт як умови ефективного функціонування суспільства визначено п’ятифакторну модель розвитку економічної
еліти.
В основу такої моделі покладено два трикутники – трикутник знань,
фундамент якого складають знання, дослідження й інновації, та трикутник
влади, що характеризується трьома основними детермінантами – знаннями, силою та багатством. Перетин вищевказаних трикутників дозволяє
визначити п’ять основних факторів, що впливають на формування та
розвиток економічного істеблішменту.
На основі системного аналізу зазначених п’яти факторів визначено
динамічну модель розвитку сучасної економічної еліти.
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