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Парадигмальна криза розуміння сучасної світової економіки 

призводить до хибності у прогнозуванні на мезо- та макрорівнях, що 

наочно виявляє себе у поведінці господарських проектів в умовах 

сітьового укладу економічного буття. Для подолання цієї хибності 

пропонується звернутися до концепту етнічних засад світової економіки. 

Основою цього концепту є економічна інтерпретація феномену 

суперетносу, з якого випливає, що єдність кожного суперетносу як 

системної цільності обумовлює єдина схема та квота споживання 

природної енергії в процесі господарської діяльності. В історичному часі 

це означає факт циркуляції потоків природної енергії, які постійно 

трансформуватимуться, замкнених всередині самостійної суперетнічної 

системи. При цьому кожний окремий суперетнос являє собою своєрідну 

потенційну яму для низки етносів з інших суперетносів.  

Крім властивостей потенційної ями, суперетносу також притаманні 

характеристики своєрідного «багатополярного магніту», всередині якого 

циркулюватимуть енергетичні токи. Отже, такі полюси шляхом 

відштовхування (протиставлення, неприйняття, відторгнення) або 

притягнення (феномен компліментарності) реагують на економічні дії 

інших суперетносів як подібних системних цільностей. Це означає, що 

суперетносу характерні властивості як притягання, так і відторгнення 

певних економічних дій. Останнє відбувається у вигляді недопущення до 

свого простору представників іншого суперетносу при безпосередньому 

контакті. Варто зазначити, що самі енергетичні потоки, які циркулюють 

всередині інших суперетносів і є замкненими в цих просторах, 

безпосередньо притягуватися до конкретного суперетносу не будуть (ці 

системи є дискретними), однак кожний суперетнос цілком може 

«втягувати» до поля свого енергетичного впливу окремі елементи інших 

суперетносів – окремі етноси або господарські проекти як їх фрагменти 

із подібними енергетичними характеристиками. Таким чином, маємо 

справу із своєрідним дуалізмом економічного прояву суперетносу, який 
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одночасно може певним економічним діям сприяти і підтримувати їх, а 

стосовно інших – перешкоджати їх реалізації. 

Будучи моделлю та фрагментом певного суперетносу, економічний 

проект в енергетичному сенсі неодмінно поводитиме себе так, як це в 

господарському сенсі здійснює етнічний колектив. Оскільки світова 

економіка є енергетичною взаємодією суперетносів, то будь-який проект 

(подібно до етносу), що опиняється у площині зіткнення суперетносів, 

одночасно відчуває на собі вплив декількох факторів: 

по-перше, це потенційний енергетичний бар'єр власного 

суперетносу, що утримуватиме цей проект для реалізації лише на певних 

ділянках світової економіки, тобто, де результатами реалізації такого 

проекту користуватимуться переважно етнічно «свої»; 

по-друге, це гравітаційне поле притягнення зовнішньої енергії, що 

утворюється «чужими» суперетносами, енергетична щільність яких 

менша за щільність проекту та середовища його утворення. Внаслідок 

впливу такого чинника результатами реалізації проекту 

користуватимуться представники відповідного «чужого» суперетносу; 

по-третє, окремим фактором виступає потенційний енергетичний 

бар'єр суперетносів із меншими значеннями енергетичної щільності. Це 

не дозволятиме проекту хоча б частково «користуватися» енергією не із 

власного джерела. В економічному сенсі це означатиме створення 

всіляких обмежень для того, щоб реалізації проектів більш енергетично 

щільного суперетносу був притаманний значно менший набір прав та 

можливостей для реалізації відповідно до етнічних домінант (дивергенції 

струму енергії). 

Співвідношення енергетичних напруженостей взаємодіючих систем 

обумовлює їх взаємне відштовхування, тоді як відмінність в енергетичних 

щільностях – взаємне притягнення. Саме це і стає визначальним для 

поведінки економічного проекту в просторі світової економіки.  

Звідси стає зрозумілим, наскільки важливим для господарської долі 

проекту є дотримання певного балансу між значеннями його 

енергетичних параметрів та енергетичними параметрами оточуючих 

систем та областей. Більш енергетично напружений проект в площині 

світової економіки намагатиметься залишити простір дії економічного 

поля власного суперетносу і потрапити для подальшої розрядки під 

остаточний вплив поля з меншим значенням енергетичної щільності, 

утворюваним іншим суперетносом.  

У разі постачання на світовий ринок продукції та ресурсів з певних 

країн, їх безумовно придбаватимуть (виключно за світовими цінами, а не із 

розрахунку витрат на їх виробництво), але допускати до користування 

ними у відповідності до, наприклад, європейських стандартів споживання 

представників цих виробників світова економічна система зовсім не 

поспішатиме. До того ж її представники у вигляді «інвесторів» особливо не 
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поспішатимуть витрачатися в іншому суперетносі на модернізацію та 

розвиток виробничої інфраструктури, віддаючи тимчасову перевагу 

сьогоденному використанню її потужностей «на знос» і залишаючи поза 

увагою економічну перспективу для етнокультурного простору, де таке 

виробництво має місце. Саме в такому підході і проявляється спрямована 

на знищення війна суперетносів між собою, що постійно відбувається в 

економічній площині, а сукупність яких у своїй суперпозиції називається 

простором світової економіки. 

Визначення економічного проекту як фрагмента суперетносу з 

відповідними енергетичними характеристиками разом із уявленням 

світового господарського простору як динамічного градієнтного поля 

розподілу енергетичних щільностей дозволяє навести модель 

ефективності проекту (моделі 1-2):  

0середовищаP ;                                          (1) 

середовищапроекту PР  ,                                    (2) 

де Р – значення енергетичної щільності.  

Тим самим, завдяки певним значенням своїх енергетичних 

параметрів, економічний проект матиме всі шанси для успішної 

реалізації, незважаючи на намагання глобальних енергетичних потоків 

перешкодити цьому в конкретному середовищі. Таким чином, для 

розвитку економіки в певній області світового господарського простору, 

крім виникнення початкової різниці енергетичних потенціалів, також 

необхідною є наявність відповідних значень енергетичних щільностей 

для груп господарських проектів.  
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