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/и. Черкаси

НАСЛІДКОВІ ЕФЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКОВОГО ПРОСТОРУ

В статті розглядаються основні наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору. Основна увага приділена 
двом видам конфліктів інтересів елементів ринкового простору територій: економічному та соціальному. Розглянуто їх особливості 
та наслідки для учасників ринкового регіонального простору. Автор наполягає на неоднозначності наслідкових ефектів, тобто наяв
ності як позитивних, так і негативних наслідків. Подано рекомендації щодо урахування наслідковіа ефектів для формування науково 
обгрунтованих методів і підходів до управління трансформаційними процесами на рівні регіонів.

Ключові слова: наслідкові ефекти, регіоначьнийринковий простір, конфлікт економічних інтересів, конфлікт соціальних інтересів, 
капітал, трансформації регіонального ринкового простору.

В статье рассматриваются основные следственные эффекты трансформаций регионального рыночного пространства. Осно
вное внимание уделено двум видам конфликтов интересов элементов рыночного пространства территорий: экономическому и соци
альному. Рассмотрены их особенности и последствия для участников регионального рыночного пространства. Автор настаивает на 
неоднозначности следственных эффектов, то есть наличии как положительных, так и отрицательных последствий. Представлены 
рекомендаї/ии относительно учета следственных эффектов для формирования научно обоснованных методов и подходов к управлению 
трансформационными процессами на уровне регионов.

Ключевые слова: следственные, эффекты, региональное рыночное пространство, конфликт экономических интересов, конфликт 
социальных интересов, капитал, трансформации регионального рыночного пространства.

This article discusses the basic consequential effects o f transformations in the regional market space. The focus is placed on two types 
o f conflicts o f interests o f items o f regional market space: economic and social. Their features and the implications for participants o f the 
regional market space are considered. The author insists on the ambiguity o f consequential effects, i. e. the presence o f both positive and negative 
consequences. The paper presents recommendations regarding accounting o f consequential effects for the formation o f scientifically based 
methods and approaches to the management o f transformation processes at the regional level.

Keywords: consequential effects, regional market space, conflict o f economic interests, conflict o f social interests, capital, transformation o f 
regional market space.

Постановка проблеми. Дослідження багатьох процесів 
регіональної природи здійснюються науковцями з позиції так 
званих наслідкових ефектів, оскільки вони оперують фактич
ними результатами і виключають варіативність прогнозування. 
Вважається, що наслідкові ефекти є основою, дослідивши яку 
можна побудувати логічні ланцюги до джерела виникнення 
досліджуваної проблеми. Наслідкові ефекти -  це взаємодія 
сукупності елементів, їх зв’язків, факторів впливу, властивос
тей і законів вже існуючого регіонального ринкового порядку. 
Це -  погляд на події і явища, породжені конкретною структу
рою та побудовою ринку [4-6]. Природа наслідкових ефектів 
регіональна, їх прояв відстрочений у часі і розповсюджується 
на локальний і далі державний рівні, масштаби цих наслідків 
складно передбачити -  зміни можуть торкнутися кількох регіо
нів, а можуть мати національний характер.

Проблематика наслідкових ефектів трансформацій регі
онального ринкового простору потребує досліджень в кожен 
проміжок часу, через наявність елементів (нових чи вже існу
ючих), які активізуються в період змін та їх інтереси, що вихо
дять на перший план залежно від тих чи інших особливостей 
трансформаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформа
ційні процеси у економічних системах різних країн у різні 
періоди їх функціонування досліджувалися такими відомими 
вченими-класиками та представниками сучасної науки, як 
А. Веренікін, Д. Моррис, К. Поланьи, А. Шипілов. Вивчен
ням наслідкових ефектів у частині конфліктології, її про
явів, видів та особливостей займалися такі відомі вчені, як 
А. Анцупов, М. Вершиніи, К. Джен, Д. Майерс, В. Морти- 
ков, М. Цюрупа. Вони розглядали соціологічні і психологічні 
аспекти конфліктології, причини і наслідки конфліктів у різних 
галузях народного господарства. Проте актуальність подаль
шого дослідження зазначеної тематики існує і обгрунтована 
самою сутністю трансформаційного процесу, тобто змінами 
механізмів і умов господарювання, виникненням нових рин
ків і інструментів, втратою актуальності існуючих інтересів та 
переглядом ринкових пріоритетів.

Постановка завдання. Висвітлення і обґрунтування окре
мих наслідкових ефектів трансформацій регіонального ринко
вого простору.

Виклад основного матеріалу. У раніше надрукованих 
публікаціях ми обгрунтували, що основа виникнення економіч
ної системи, ринку, ринкової системи і, як наслідок, ринкового 
простору регіону -  інтерес, який є масштабним, багатокри- 
теріальним поняттям і включає фінансовий, економічний та 
ринковий. В умовах ринку вони не існують відокремлено один 
від одного, а швидше є взаємопов'язаними, взаємообумовлю- 
ючими і взаємодоповнюючими [10, с. 45—46].

Якщо економічні та ринкові (трансформовані фінансові) 
інтереси напряму пов'язані із конкуренцією, то логічно, що 
у різних елементів регіонального ринкового простору вони 
різні [10]. Тому за трансформаційних процесів відбувається 
зміна інтересів елементів ринкового регіонального простору, 
природним наслідком якої є конфлікт інтересів. У такому кон
флікті умовно виділяємо два основних напрями:

-  конфлікт економічних інтересів (процедур, якості, пріо
ритетності, уявлень та ін.);

— соціальний конфлікт (контроль над ринком, влада над 
інформаційним сегментом, контроль за рухом капіталу та ін.).

Перший з них — це конфлікт між елементами регіонального 
ринкового простору, пов’язаний із економічними поглядами, 
потребами, черговості їх задоволення. Це боротьба за певні 
ресурси, пільги, сфери економічного впливу, розподіл влас
ності тощо. Зазначені види конфліктів поширені на різних рів
нях управління [7-9]. Передумовою економічного конфлікту є 
наявність певних економічних інтересів, предметних умов, а 
також відповідної формації суспільства (економічної, політич
ної, змішаної). Економічні конфлікти постають як визначальні 
для інших видів конфліктів, вони присутні окремими елемен
тами практично у більшості соціальних конфліктів, а перебіг 
та розв'язання різноманітних конфліктів містять в собі еконо
мічну складову. У переважній більшості випадків на терито
ріальному рівні цей конфлікт зосереджений на суперечностях 
між економічними і ринковими інтересами (рис. 1).
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Рис. 1. Конфлікт економічних інтересів

Економічні конфлікти, які виникають між елементами 
регіонального ринкового простору, як було зазначено, не 
бувають «чистими», тобто в них завжди приховані інші види, 
або ж ці види виявляються пізніше, в міру розвитку кон
флікту. Між економічними і ринковими інтересами елемен
тів знаходиться прибуток, який одночасно належить до обох 
видів і, зрештою, є причиною конфлікту з обох сторін (явною 
чи прихованою).

Зупинимося на наслідках конфлікт)' економічних інтересів. 
У регіональному ринковому просторі наслідкові ефекти можуть 
бути різними: від мінімальних, коли відображаються на еле
ментах одного ієрархічного рівня, до максимальних, коли тор
каються аттракторів регіонального ринкового простору, а той, 
у свою чергу, — національного і світового. Тут може мати місце 
«принцип доміно», який саме супроводжує другу частину діа
пазону наслідкових ефектів. До того ж ці наслідки можуть бути 
як позитивними, так і негативними. Так, розпалювання кон
флікту економічних інтересів у елементів одного ієрархічного 
рівня, які перебувають у кризовому фінансовому стані, напри
клад, підприємств сільського господарства, може зрушити цей 
рівень з «мертвої точки» і привернути до нього увагу капіталу 
та економічно активних елементів, демонструючи його готов
ність до змін. Прикладом змішаних наслідкових ефектів є еко
номічний конфлікт, який став першопричиною військових дій 
на сході України і був викликаний уявленням про економічне 
майбутнє нашої держави та перспективними ринковими пере
вагами. Далі економічно-ринковий конфлікт поглибився через 
перерозподіл влади над інформаційним ринком у АР Кри(ЙҐ*і 
східних областях, що стимулювало вибух агресії у цих регі
онах та набуло рис політичного конфлікту. Наголосимо, що 
прибуток або точніше фінансові вигоди у цьому конфлікті віді
грають не останню роль, хоча вони виглядають прихованими
і, на перший погляд, не першочерговими. Наслідковий ефект 
зазначеного економічно-політичного конфлікту має не лише 
національні, але й світові масштаби, які виявляються фінансо
вими втратами за рахунок зниження курсу вітчизняної грошо
вої одиниці порівняно із доларом США та євро, порушенням 
експортно-імпортних угод, інших міжнародних домовленостей 
для нашої держави та багатьох інших країн світового ринкового 
простору. Позитивною стороною цього конфлікту є демонстра
ція готовності до змін нашої держави європейській спільноті 
та її підтримка, яка вперше була надана у таких масштабах кра
їнами ЄС. Наслідкові ефекти конфлікту економічних інтересів 
зображено на рис. 2.

Елемент

Конфлікт, як 
гальмуючий 

чинник

Конфлікт, як 
стимулюючий 

чинник

Отже, є сенс говорити не окремо про негативні чи позитивні 
наслідки, але про змішаний їх характер. Як подано на рисунку, 
розвиток чи занепад елемента регіонального ринкового про
стору через наслідковий ефект рівно ймовірні на початку піеля- 
конфліктного стану, конкретизуються згодом і залежать від 
швидкості надходження інформації та її використання.

Як показують вищенаведені приклади, масштаб наслідгових 
ефектів, можемо охарактеризувати як такий, що зшіежить від 
«точки прикладання», і того, наскільки вона близько розташо
вана до аттрактора ринкового простору регіону1. Оскільки будь- 
який конфлікт виникає на регіональному рівні, саме ту т визна
чаються масштаби наслідкових ефектів і їх тривалість (рис. 3).

Рис. 2. Наслідкові ефекти конфлікту економічних 
інтересів

Досліджуючи конфлікт економічних інтересів сформулю
ємо його характерні особливості:

повільність формування і така ж повільність згасання кон
флікту, причому ця повільність прямо пропорційна кількості 
елементів, задіяних у конфлікті;

чим більша кількість учасників конфлікту економічних 
інтересів тим більший наслідковий ефект.

Розглянемо інший вид конфлікту, що має місце як наслідок 
трансформацій регіонального ринкового простору. Соціаль
ний конфлікт -  являє собою суперечності в системі стосунків 
людей (груп), що характеризується посиленням протилежних 
інтересів, тенденцій соціальних спільнот та індивідів. В регі
ональному ринковому просторі соціальний конфлікт напряму 
пов’язаний із рівнем розвитку ринку і економіки і являє собою, 
фактично, ставлення ринкових елементів до капіталу, а точ
ніше -  боротьбу за владу над елементами регіонального ринко
вого простору та їх зв’язками.

Коли змінюється ринок під впливом науково-технічного про
гресу. виникнення нових елементів, ринків і т. ін., спостерігається 
концентрація капіталу і, закономірно, загострюється боротьба за 
владу' над цим капіталом і контролем за його рухом. Якщо в доінду- 
стріальну епоху рух капіталу (підприємства) контролювався самим 
власником, то нині для власників такий контроль не можливий -  
його здійснюють групи менеджерів. Втрата контролю за рухом 
капіталу породжує сумніви керівництва у власній компетентності 
та керуванні рухом коштів підприємств, що, у свою чергу, є причи
ною соціального конфлікту між власниками капіталу та менедже
рами. Крім цього, останні, як правило, не несуть юридичної відпо
відальності за збереження капіталовкладень, а тому більше схильні 
до ризикових операцій, ніж власники капіталу.

Результатом соціального конфлікту є різні види реструк
туризації підприємств: поглинання, злиття, укрупнення та ін., 
а також злиття із владними і олігархічними структурами.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Для формулювання перспектив подальших дослі
джень зазначеної теми, розглянемо наслідки зміни поданих 
вище пріоритетів керування капіталом. Контроль за його 
рухом забезпечує владу не тільки над елементами ринкового 
простору регіону, але над їх зв’язками наявними і перспектив
ними. Ці зв'язки, які поєднують між собою елементи, забез
печують активність інформаційних процесів. Влада над інфор
мацією та капіталом -  основна причина соціального твфаІЕіу 
регіонального, націонаїьного та світового ринкових просторв. 
Трансформації ринкового простору регіонів, жю 
до зміни інтересів і потреб елементів і, далі — . 
ції фінансових, інформаційних та інших ресурсів, і 
переду мови для формування платформ нових 3» І  
ментами ринкового простору, ягі. в свою черг}, і
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нові типи акумуляції і алокації коштів з метою прискорення 
розвитку нового типу моделі управління з точки зору групових 
інтересів і потреб -  імперіалістичний менеджменту (рис. 4). 
Тут алокаційний підхід є прерогативою менеджерів, які управ
ляють фінансовими потоками та капіталовкладеннями, і має 
на меті використання неординарних методів досягнення цілі, 
пов’язаних із розподілом ресурсів, продукції і виробничих 
потужностей в просторі ринку. По суті, саме складова управ
ління і є рушійною силою ринкових трансформацій.

Рис. 4. Формування нової моделі управління 
як  наслідок конфлікту соціальних інтересів

Створення імперіалістичного менеджменту не припи
няє процесу трансформацій, весь час здійснюються подальші 
пошуки кращих підходів, методів та методик управління. 
Тому трансформації ринкового простору -  це невпинний про
цес, основа якого -  потреби і інтереси щодо влади і контроль 
над інформацією і капіталом. Для усебічного розвитку регіо
нального ринкового простору визначимо такі пріоритетні ійлі 
трансформацій соціальних інтересів:

-  гармонізація,
-  консолідація,
-  регулювання.
Урахування особливостей наслідкових ефектів економіч

них та використанім вищенаведених цілей соціальних кон
фліктів для формування науково обгрунтованих методів і під
ходів до управління трансформаційними процесами на рівні 
регіонів забезпечить ефективність такого управління, критері
ями якого є потужний єдиний регіональний ринковий простір 
нашої держави.
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