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2.4.5. Про основні версії економічного методу і ступінь їх точності та ос- 
новні методологічні революції в розвитку економічної метрології.
2.4.5.1. Про номінальну версію економічного методу і ступінь її

точності. Перша методологічна революція в розвитку еко- 
номічної методології. .....................................................................

2.4.5.2. Про реальну версію економічного методу і ступінь її точ-
ності. Друга методологічна революція в розвитку еконо- 
мічної методології..........................................................................

2.4.5.3. Про надреальну версію економічного методу і ступінь її
точності. Третя методологічна революція в розвитку еко- 
номічної методології .....................................................................

2.4.6. Про надтеоретичний (метатеоретичний) економічний аналіз і сту- 
пінь його точності ........................................................................................

Розділ 2.5. Про становлення економічної над методології в методо- 
логічних працях Г. І. Башнянина і ступінь її точності.............

2.5.1. Про перехід від формальної до реальної і надреальної методоло- 
гії економічного аналізу.............................................................................. .

2.5.2. Про формування в економічній науці економічного методу та його
природу..........................................................................................................

2.5.3. Про систему економічних методів. Доринковий, ринковий і пост-
ринковий методи...........................................................................................
2.5.3.1. Про ринковий метод як економічний метод і грошовий ме- 

тод і ступінь його точності.........................................................
2.5.3.2. Про постринковий метод як економічний метод і грошо- 

вий метод і ступінь його точності...............................................
2.5.3.3. Про проторинковий метод як економічний метод і грошо- 

вий метод і ступінь його точності............................................
2.5.3.4. Про три версії ринкового методу: номінальний, реальний

і надреальний методи.....................................................................
2.5.3.5. Про перехід від елементарної до вищої і надвисокої еконо-

мічної методології. Економічна над методологія як над- 
точна методологія .........................................................................

Розділ 2.6. Основні публікації Г. І. Башнянина з проблем становлен- 
ня економічної метаметодології....................................................

ЧАСТИНА 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТАЕКОНОМІЇ 
(НАДТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ) ЯК ЗАГАЛЬНОЇ 
ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАДТЕОРІЇ, 
НАДТОЧНОЇ ВЕРСІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА 
АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ 
ЕКОНОМІЇ.................................................................................
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Розділ 3.1. Про метатеоретичний аналіз кооперативних систем у над- 
теоретичній концепції Г. І. Башнянина........................................

3.1.1. Про методологічні проблеми метрологічного аналізу кооператив- 
них систем......................................................................................................

3.1.2. Про ефективність декооператизації кооперативних систем за умов
ринкової транзиції.........................................................................................

3.1.3. Про ідеологію реформування відносин власності в кооперативно- 
му секторі економіки....................................................................................
3.1.3.1. Про роль відносин власності у функціонуванні та розвит- 

ку економіки....................................................................................
3.1.3.2. Про проблему ефективності різних форм власності...............
3.1.3.3. Про природу кооперативної власності та її трансформу- 

вання ...............................................................................................
Розділ 3.2. Про методологічні проблеми метрологічного аналізу ефек- 

тивності капіталізації, лібералізації, соціалізації та дерегу- 
лювання економічних систем у метаекономії Г. І. Башня- 
нина.....................................................................................................

3.2.1. Про метрологічний аналіз ефективності капіталізації економічних
систем ............................................................................................................

3.2.2. Про метрологічний аналіз ефективності лібералізації економічних
систем.............................................................................................................

3.2.3. Про метрологічний аналіз ефективності соціалізації економічних
систем.............................................................................................................

3.2.4. Про метрологічний аналіз ефективності дерегулювання економіч- 
них систем......................................................................................................

Розділ 3.3. Про періодичну матрицю економічних систем Г. І. Баш- 
нянина ................................................................................................

3.3.1. Про періодичну матрицю економічних систем Г. І. Башнянина: за- 
гальна характеристика..................................................................................

3.3.2. Про поняття економічних систем і постановку проблеми......................
3.3.3. Про системну аксіоматичну модель економічної системи.......................
3.3.4. Про періодичну матрицю (карту) виробничих систем.............................
3.3.5. Про періодичну матрицю (карту) ринкових систем..................................
3.3.6. Про періодичну матрицю (карту) споживчих систем..............................
3.3.7. Про масштабну періодизацію економічних систем..................................
3.3.8. Ще раз про періодичну матрицю економічних систем Г. І. Башня- 

нина.................................................................................................................
Розділ 3.4. Від точної ідентифікації об’єкта і предмета економічної 

науки до становлення системи «власних» методів і пере- 
творення цієї науки в надточну науку...........................................

3.4.1. Про основні етапи розвитку економічної науки. Формальна, реаль- 
на і надреальна економія..............................................................................

3.4.2. Про об’єкт і предмет економічної науки. Економічна система як
доходова система...........................................................................................
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3.4.3. Про структуру економічного методу в економічній науці. Прото-
ринковий, ринковий і постринковий методи............................................

3.4.4. Про ступінь точності економічного методу і його версії.......................
3.4.5. Про еволюцію економічного методу в економічній науці в контек- 

сті інтелектуальної еволюції людини і дослідників................................
Розділ 3.5. Про методологічні засади становлення метаекономії як 

загальної теорії економічних систем, надтеорії і надточної 
версії економічної науки......................................................................

3.5.1. Від старої (статичної) до нової (динамічної) економії.............................
3.5.2. Від динамічної (нової) економії до наддинамічної (наднової) еко- 

номії. Про нову інтерпретацію історичної економії.................................
3.5.3. Про прикладну, теоретичну та надтеоретичну економію........................
3.5.4. Про двояку інтерпретацію метатеоретичного аналізу і метаеконо- 

мії. Елементарна (формальна) і висока (вища) метаекономія..................
Розділ 3.6. Про розвиток ринкових і економічних систем та станов- 

лення надтеоретичної економії в працях Г. І. Башнянина..............
3.6.1. Про формальні і реальні економічні системи та формування фор- 

мальної і реальної метаекономії.................................................................
3.6.2. Про «метрологічну дату народження» ринкових систем. Г. І. Баш-

нянин про «абсолютний економічний початок».......................................
3.6.3. Про проторинкові і протоекономічні системи. Формальний і ре- 

альний ринок. Формальні і реальні економічні системи.........................
3.6.4. Про досконалі конкурентні системи як «нуль»-системи і «віднос- 

ний економічний початок».........................................................................
3.6.5. Про нормальний (природний) ринок і нормальні (природні) еконо- 

мічні системи................................................................................................
3.6.6. Про частково ринкові економічні системи як регресивні системи,

як системи з наддорогими грішми і наддешевими товарами..................
3.6.7. Про універсальний економічний множник Г. І. Башнянина як ін-

струмент здійснення основних метрологічних процедур в еконо- 
мічнохму аналізі..........................................................................................
3.6.7.1. Універсальний економічний множник як інструмент ви- 

значення реальних масштабів системи.......................................
3.6.7.2. Універсальний економічний множник як інструмент визна-

чення реаіьної вартості товарів, грошей, капіталу, фінан- 
сів, інвестицій.................................................................................

3.6.7.3. Універсальний економічний множник як інструмент кіль-
кісної квантифікації і якісної ідентифікації економічних 
систем ............................................................................................

3.6.8. Про дві «нуль»-системи в економічному розвитку і міру економіч- 
ного прогресу...............................................................................................

3.6.9. Ще раз про проторинок і протоекономіку. Протокапіталізм..................
3.6.10. Про економічну вигоду як втілення економічної матерії.....................
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3.6.11. Про протокапіталістичні системи. Протокапітал. Наддешеві това- 
ри і наддорогі гроші в протокапіталістичному секторі економіки........

3.6.12. Про формальний сегмент у реальній економіці і номінальні систе- 
ми. Дешеві товари і дорогі гроші..............................................................
3.6.12.1. Формальна система як «нуль»-система..................................
3.6.12.2. Формальна система як досконала конкурентна система.....
3.6.12.3. Формальна система як мала система.....................................
3.6.12.4. Формальна система як система з дешевими товарами і

низькими цінами. Афляція...........................................................
3.6.12.5. Формальна система як бідна система...................................
3.6.12.6. Формаьна система як система з дорогами грішми.

Авальвація...................................................................................
3.6.12.7. Формальна система як капіталістична система. Фор- 

мальна капіталізація................................................................
3.6.13. Про реальний сегмент в реальній економіці і реальні системи............

3.6.13.1. Реальна економічна система як реальна капіталістична
система......................................................................................

3.6.13.2. Реальна економічна система як система з дорогими то- 
варами і високими цінами. Інфляція........................................

3.6.13.3. Реальна економічна система як система з дешевими
грішми. Девальвація.................................................................

3.6.13.4. Про нормальну (природну) інфляцію і девальвацію...........
3.6.14. Про оптимізацію економічного розвитку і проблему точної побу- 

дови економічних систем..........................................................................
Розділ 3.7. Основні праці Г. І. Башнянина з проблем становлення ме- 

таекономії............................................................................................
ЧАСТИНА 4. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТРОЛОГІЧНОЇ 

ЕКОНОМІЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ЯК ТЕ- 
ОРІЇ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ В ЕКОНО- 
МІЦІ, ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ВИ- 
МІРЮВАННЯ, НАДТЕОРІЇ І НАДТОЧНОЇ ВЕРСІЇ 
ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ НАУКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ 
ТРАДИЦІЙНІЙ ЕКОНОМЕ ТРИ І МАТЕМАТИЧ- 
НІЙ ЕКОНОМІЇ.......................................................................

Розділ 4.1. Методологічні проблеми дослідження метрологічних про- 
блем в економіці...............................................................................

4.1.1. Про актуальність становлення економічної метрології та метроло- 
гічної економії.............................................................................................

4.1.2. Про інваріантні основи вимірювання в матеріальних системах.............
4.1.3. Про номінальне і реальне вимірювання в матеріальних системах і в

економіці.......................................................................................................
Розділ 4.2. Функціонування та розвиток метрологічних систем в еко- 

номіці....................................................................................................
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4.2.1. Про позитивні реальні метрологічні системит у великих господар- 
ських структурах.........................................................................................

4.2.2. Про негативні реальні метрологічні системи в надмалих господар- 
ських структурах ........................................................................................

4.2.3. Про нейтральні реальні метрологічні системи у малих чи майже
малих господарських структурах та про виробничу метрологічну 
карту економіки...........................................................................................

4.2.4. Про нейтральні реальні метрологічні системи у ринкових структу- 
рах економіки та ринкову метрологічну карту економіки......................

4.2.5. Про нейтральні реальні метрологічні системи у споживчій сфері
економіки та споживчу метрологічну карту економіки..........................

Розділ 4.3. Про актуальні проблеми подальшого дослідження метро- 
логічних проблем в економіці...........................................................

4.3.1. Про актуальні проблеми становлення та подальшого розвитку еко- 
номічної метрології.....................................................................................

4.3.2. Про проблеми наукової типологізації метрологічних систем в еко- 
номіці ...........................................................................................................

4.3.3. Про основний внесок Г. І. Башнянина у дослідження метрологіч- 
них систем в економіці................................................................................

Розділ 4.4. Про методологічні засади становлення економічної мет- 
рології як загальної теорії економічного вимірювання в 
працях Г. І. Башнянина..................................................................

4.4.1. Від традиційної економетрії до економічної метрології. Про три
типи метрологічної поведінки суб’єктів господарювання......................

4.4.2. Ще раз про ступінь точності математичного методу в економічно- 
му аналізі......................................................................................................

4.4.3. Про метрологічні методи в економічному дослідженні як абсолют- 
но точні методи............................................................................................

4.4.4. Про загальну і спеціальну теорію економічного вимірювання в
економічній науці. Метрологічна поведінка суб’єктів господарю- 
вання.............................................................................................................

4.4.5. Реальні масштаби системи як основний фактор формування мет-
рологічної поведінки суб’єктів господарювання. Ще раз про уні- 
версальний економічний множник Г. І. Башнянина...............................

4.4.6. Реальні масштаби системи і характер формування економічних
параметрів. Про «вкорочення» і «видовжування» реальної варто- 
сті економічних систем і їх компонентів..................................................

Розділ 4.5. Про основи метрологічного аналізу економічних систем..............
4.5.1. Ще раз про природу метрологічного методу і метрологічного ана- 

лізу та «математичне переродження» економічної науки.......................
4.5.2. Ще раз про природу економічних систем у контексті пошуку точ- 

ного методу в економічній науці...............................................................
4.5.3. Про два ряди вартостей і цін в економічних системах і два принци- 

пи формування економічних параметрів..................................................
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4.5.4. Про ступінь точності номінальної вартості і як її метрологічно точ- 
но визначити.................................................................................................

4.5.5. Про метрологічну вісь економіки і метрологічний аналіз. Від тра- 
диційної до високої і надвисокої системи бухгалтерського обліку........

4.5.6. Про надреальний економічний метод (метрологічний метод) як ін-
струмент кількісної квантифікації і якісної ідентифікації еконо- 
мічних систем ...............................................................................................

Розділ 4.6. Про метрологічний метод, метрологічний аналіз і пробле- 
ми становлення метрологічної економії у працях Г. І. Баш- 
нянина ..................................................................................................

4.6.1. Знову про природу метрологічного методу в економіці..........................
4.6.2. Ще раз про природу економічних систем у контексті визначення
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