Таким образом, грузинский опыт является очень актуальным для
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эффективной налоговой системы, в том числе и налоговой службы, была
построена на комплексном подходе (к первоначальным задачам которого стоит
отнести наполнение бюджета, активную борьбу с коррупцией, снижение
налоговых ставок) и проводилась постепенно, при этом сопровождалась
отменой налоговых льгот, легкостью уплаты, жестким контролем за
неплательщиками, равными правилами для всех.

ГНУЧКІСТЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Євген Пенцак
керівник програми MBF
в Києво Могилянській Бізнес школі
Вступ. Питання ефективності людського життя віддавна цікавило
філософів та економістів. Різні філософські школи минулого дискутували щодо
того, що можна вважати достойною метою людського життя [1]. Великі
економісти минулого пропонували різноманітні моделі організації суспільного
життя, розподілу благ, результатів виробництва, норм поведінки та споживання.
Суперечки тривають і досі, але основним підходом до аналізу ефективності
рішень, які приймають люди, є парадигма утилітарності. Тобто, кожна людина,
чи як ми далі будемо називати її економічним агентом, намагається приймати
впродовж життя такі рішення, які максимізуватимуть її задоволення від життя
[2].
Основна частина. Древньогрецькі філософи часто задавали собі питання
стосовно того, з яких основних неподільних елементів складаються всі речі, які
нас оточують. Що ж об’єднує всі процеси, які ми спостерігаємо у живій та
неживій природі? Науковцям-винахідникам вдалось приборкати різні сили
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природи, що дозволило людству перетворювати енергію природи на
виробництво товарів і послуг, споживання яких надавало людям додаткове
задоволення. Чи існують такі закони, що заставляють живі організми
розвиватись, прагнути жити? Кажуть, що таким фактором є прагнення живих
організмів залишити після себе потомство [3]. Дуже часто в процесі еволюції
виживав не найбільший, а найгнучкіший, тобто той, що вмів швидко
пристосовуватись до зміни кліматичних умов чи поведінки інших живих
організмів екосистеми. Окрім базової стратегії всіх живих організмів –
залишити після себе потомство – виділяють ще декілька стратегій людського
життя, що впливають на загальне задоволення економічного агента від життя, а
саме: живучість, рухливість, стійкість та гнучкість [4].
Живучість. Первісних людей підстерігало багато небезпек впродовж
життя: різка зміна клімату, несподіваний напад хижих звірів, відсутність
медицини тощо, а тому середня тривалість життя була досить малою. А тому
природно, що ефективність стратегії людського життя можна було вимірювати
з допомогою одного показника – тривалості життя. Закріплювались такі моделі
поведінки, які допомагали людям знаходитись у стані постійної готовності до
нападу, і, навіть після нападу, швидко вставати на ноги, використовувати в
житті кожний шанс на виживання. Таку стратегію людської поведінки
називають стратегією живучості або здатності до виживання. Людина повинна
здобувати свою здатність виживати, докладаючи зусиль в складних життєвих
умовах.
Рухливість. Важливим фактором, який впливає на задоволення від життя,
є кількість моментів у житті, коли ми переживаємо моменти позитивного
емоційного збудження. Виходить, що люди, які мають «швидку» стратегію
життя, тобто у їх житті події відбуваються набагато швидше у порівнянні з
іншими, можуть отримувати від життя набагато більше задоволення, ніж люди,
які ведуть одноманітний монотонний спосіб життя. Стратегію життя, що
заставляє людину постійно рухатись, захоплюватись новими напрямками своєї
активності, подорожувати, спілкуватись з різними людьми, називають
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стратегію рухомості. Деколи життєву стратегію рухомості порівнюють з їздою
на велосипеді: що швидше ми крутимо педалі, то легше управляти велосипедом,
і наше положення є більш стійким.
Стійкість. Стратегія стійкості дозволяє людині уникати шокових станів
або послаблювати вплив високої турбулентності на її життя. Наприклад, якщо
людина займається комерційною діяльністю, чи має власний бізнес, то вона
попадає під усі макроекономічні шоки, бізнес-цикли ділової активності, чи
може зазнати банкрутства від високої конкуренції чи стрімких технологічних
змін. Натомість державні службовці, лікарі, вчителі, які знаходяться на
державній службі, є більш захищеними від коливань бізнес-активності,
оскільки держава забезпечує їх постійною, хоча й не високо оплачуваною
роботою.
Гнучкість. Життєві стратегії живучості, рухливості та стійкості мають
захисний характер, вони спрямовані на послаблення зовнішніх шоків аж до їх
повного уникнення. Проте в моменти великої невизначеності та високих
ризиків, коли одні економічні агенти зазнають втрат, інші ж отримують високу
винагороду. Саме стратегія гнучкості дозволяє економічним агентам приймати
рішення з більш широкого спектру альтернатив у порівнянні з людьми, які не
мають такого гнучкого вибору. Дуже часто гнучкість вимагає від людини
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рекомендувати саме молодим людям, у яких все життя попереду, і які
неодноразово зможуть скористатись перевагами своєї гнучкої реакції на значні
зміни бізнес-середовища. Стратегія гнучкості передбачає, що ми вже сьогодні
знаємо, що будемо робити в майбутньому, коли такі різкі зміни будуть
відбуватись. Гнучкість дозволяє нам не тільки захиститись від несприятливих
змін, а й з користю для себе скористатись такими змінами.
Взагалі, в сучасну епоху односторонньої спеціалізованої освіти є
недостатньо для максимізації задоволення від життя. Не дивно, що в західному
світі найбільшою популярністю серед молоді користуються факультети, на
яких викладають широкий спектр дисциплін від філософії, математики,
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програмування, вивчення мов, ораторського мистецтва, медіації тощо. Молода
людина має можливість знайти свою унікальність, тобто свою точку
диференціації у суспільстві. Західна система освіти стимулює розвиток цієї
унікальності, створюючи середовище плекання талантів і залучення їх до
новітніх наукових розробок і бізнес-інновацій.
Висновок. Гнучкість, як життєва стратегія, має особливу цінність у
теперішню турбулентну епоху, коли попереду нас чекає невідомість, тобто
життєва траєкторія не проглядається наперед.
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Основой дизайн-творчества являются проектное воображение. Но
вопреки преимущественному использованию в процессе профессиональной
подготовки

будущего

дизайнера

формально-логических

методов

проектирования у него тормозится развитие интуиции. Это предопределяет
необходимость использования методики автоматического рисования.
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