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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Формування стратегії національного соціально-

економічного розвитку, удосконалення державної регуляторної політики, механізмів 

її вироблення і реалізації щільно пов’язані із розумінням глибинних 

закономірностей перебігу соціально-економічних процесів в суспільстві, 

трансформації соціально-економічних відносин між окремими економічними 

суб’єктами та їх групами, взаємозалежності між ними, необхідністю оцінки впливу 

зовнішніх по відношенню до суспільства умов світового економічного простору та 

екологічних умов життєдіяльності на стан економіки.  

Сучасна економічна наука нагромадила значний обсяг теоретичних концепцій 

та ідей, які пояснюють закони різноманітних явищ соціально-економічного буття, як 

частково, так і в комплексі. Зокрема, і у вітчизняній традиції політичної економії, і в 

зарубіжній економічній науці розвиваються концепції економічних систем, 

господарських механізмів, сталого розвитку тощо. Питання методології пізнання 

соціально-економічної організації суспільства в різні періоди формування і розвитку 

економічної думки ставилися в дослідженнях А. Сміта, Ш. Фур’є, К. Маркса, 

Г.  Шмоллера, Ф. Ліста, В. Ойкена, Ф. Гайєка, Д. Норта та інших вчених, праці яких 

стали основою формування основних методологічних течій сучасної економічної 

теорії. В теперішній час окремі аспекти теоретичного обґрунтування механізмів 

функціонування і розвитку соціально-економічних систем (СЕС) актуалізуються в 

працях низки вітчизняних та закордонних дослідників, зокрема проблеми змісту та 

структури СЕС висвітлюються в роботах Г. Башнянина, І. Грабинського, 

М. Гєрасимова, Н. Гражевської, О. Єрохіної, Б. Кульчицького, П. Леоненка, 

В. Ляшенка, С. Мочерного, Ю. Чайки, А. Чухна та ін.; методології порівняльного 

аналізу СЕС присвячено дослідження Е. Нойбергера, С. Роузфілда, М. Шніцера 

тощо; методологічні основи системного аналізу, синергетики і теорії управління 

закладені дослідженнях Н. Вінера, І. Пригожина, Ю. Куснера, Е. Юдіна та ін., 

важливі питання будови і змісту механізмів функціонування і розвитку СЕС 

окреслені В. Александровим, О. Бузгаліним, З. Ватаманюком, З. Галушкою, 

В. Дементьєвим, А. Колгановим, В. Липовим, П. Никифоровим, К. Поланьї, 

Н. Рековою, Д. Чистиліним, Л. Шинкарук та ін. 

Разом з тим, уявлення про СЕС суспільства мають дещо фрагментарний і 

еклектичний характер, обумовлений множинністю методологічних підходів і 

предметно-об’єктною областю дослідження. З огляду на сказане, проблема 

вироблення цілісного теоретичного погляду на механізм функціонування і розвитку 

СЕС, виявлення її структурно-функціональних особливостей на основі синтезу 

системології та традиційних методологічних програм економічної науки має 

безсумнівну актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано в рамках плану науково-дослідних робіт Донецького державного 

університету управління Міністерства освіти і науки України за темами «Стратегічний 

розвиток національної економіки, регіонів та підприємств» (номер державної 

реєстрації 0113U005211, 2013-2014 рр.), «Умови, фактори та механізми забезпечення 

розвитку ЗЕД України в сучасній світовій економіці» (номер державної реєстрації 
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0109U005427, 2008-2012 рр.), та грантовою програмою від Освітньої, аудіовізуальної 

та культурної виконавчої агенції Європейської Комісії «Сучасні проблеми економіки і 

бізнесу в ЄС» (2010-2013 рр.), в межах яких автором запропоновано підхід до 

групування критеріїв порівняльного аналізу СЕС, визначено структурно-функціональні 

відмінності світової СЕС, соціально-економічної системи ЄС; та Донецького 

національного університету Міністерства освіти і науки України за темою 

«Господарський механізм сучасної економіки» (номер державної реєстрації 

0111U005889, 2004-2007 рр.)», в рамках якої автором запропоновано удосконалення 

категоріального апарату дослідження СЕС, розвиток поглядів щодо механізмів 

функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства, визначено 

особливості механізму функціонування і розвитку СЕС України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних та науково-методичних положень щодо сутності та структури 

механізму функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства на 

основі синтезу теорії систем та положень сучасної економічної думки. Для 

досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання: 

- уточнити сутність СЕС суспільства як економічної категорії; 

- розвинути наукове обґрунтування сутності та складових архітектоніки СЕС 

суспільства; 

- визначити сутність та складові механізму функціонування і розвитку СЕС 

суспільства; 

- удосконалити підхід до групування критеріїв класифікації та порівняльного 

аналізу СЕС; 

- виокремити особливості архітектоніки СЕС світу, ЄС та України і 

механізму їх функціонування і розвитку; 

- запропонувати концептуальні основи методологічного підходу до 

управління функціонуванням та розвитком СЕС суспільства; 

- сформувати науково-методичний підхід до забезпечення результативності 

розвитку СЕС. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування і розвитку СЕС суспільства 

на національному та міжнародному рівнях. 

Предмет дослідження – сукупність науково-теоретичних та методологічних 

положень, які визначають структурно-функціональні особливості механізму 

функціонування і розвитку СЕС суспільства. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення класичної та сучасної економічної теорії, праці з питань 

теорії систем і синергетики, дослідження з питань функціонування і розвитку СЕС. 

Для розв’язання поставлених в дисертації завдань було використано низку сучасних 

методів наукового пізнання: абстрактно-логічний метод (для дескриптивного і 

конструктивного формулювання змісту основних наукових категорій дослідження), 

структурно-функціональний метод (для визначення змісту та архітектоніки СЕС, 

виділення складових елементів в складі соціально-економічних відносин, опису 

механізму функціонування і розвитку СЕС), метод аналізу та синтезу (для 

формування системи критеріїв порівняльного аналізу СЕС, розробки 
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концептуальних положень методології управління функціонуванням та розвитком 

СЕС), компаративний аналіз і методи соціально-економічної статистики (для 

кількісної та якісної оцінки особливостей функціонування і розвитку сучасних 

моделей СЕС та їх порівняння між собою); математичного моделювання (для 

обґрунтування складових науково-методичного підходу до забезпечення стійкості 

функціонування і розвитку соціально-економічних систем). Інформаційно-

фактологічною базою виконання дисертаційної роботи виступили статистичні дані 

Світового банку, Євростату, Державної служби статистики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

концептуальному обґрунтуванні науково-теоретичних положень щодо механізму 

функціонування і розвитку СЕС та управління ними на основі синтезу теорії систем 

та положень економічної науки щодо організації соціально-економічного буття 

суспільства. Результати дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у 

наступному: 

удосконалено: 

- концептуальні положення методологічного підходу до управління 

функціонуванням і розвитком СЕСсуспільства, сутність яких полягає в синтезі 

загальної теорії систем, формаційного та цивілізаційно-інституційного підходів до 

опису соціально-економічних систем, визначенні сукупності категорій, принципів та 

законів управління функціонуванням і розвитком СЕС, описі передумов формування і 

складових науково-методичного підходу до управління ними, що дозволяє подолати 

розбіжності різних методологічних традицій аналізу структурних та інституційних 

трансформацій в поясненні управління функціонуванням та розвитком СЕС 

суспільства; 

- науковий підхід до визначення структурно-змістового наповнення механізму 

функціонування і розвитку СЕС суспільства, який базується на розмежуванні змісту 

категорій «функціонування» і «розвиток» СЕС в дескриптивному і конструктивному 

аспектах і описі послідовності формування усталених практик соціально-економічних 

відносин в суспільстві (від цілепокладання до оцінки функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи) під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, 

виділенні цілей, методів та інструментів, організаційно-інформаційного забезпечення 

реалізації цієї послідовності, що надає можливість визначити зміст і порядок 

інституціоналізації та зміни відносин у СЕС в ході формування її архітектоніки; 

- науковий підхід до групування критеріїв класифікації та порівняльного аналізу 

СЕС за ознаками мети, структури та механізмів функціонування і розвитку, який, на 

відміну від підходів до агрегованої класифікації (за типом господарського механізму, 

типом власності тощо), акцентує увагу на часткових структурно-функціональних 

характеристиках СЕС, що надає можливість поглибити інструментальні можливості 

дослідження особливостей організації соціально-економічних процесів в світовій 

економіці, окремих країнах або їх об’єднаннях; 

- науково-методичний підхід до забезпечення результативності 

функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства, який 

базується на розв’язанні задач спостережності, керованості і забезпечення 
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структурної цілісності соціально-економічної системи з урахуванням фаз життєвого 

циклу, обґрунтуванні змісту результативності її функціонування і розвитку і 

відповідних показників і дозволяє формалізувати зміст управлінського впливу на 

функціонування і розвиток соціально-економічної системи і забезпечити його 

інформаційно-аналітичну підтримку; 

дістали подальшого розвитку: 

- дескриптивне та конструктивне трактування СЕС, що дозволило розкрити її 

зміст як економічної категорії: ієрархічна, інтегративна, відкрита, адаптивна, 

динамічна, фрактальна, нелінійна, цілісна сукупність соціально-економічних 

відносин людей з приводу задоволення власних потреб і забезпечення спільного 

існування в умовах відносної обмеженості ресурсів та певного соціального простору 

в процесі праці або реалізації інших форм мотивованої індивідуальної і колективної 

діяльності, що дає змогу більш повно відобразити сутнісні аспекти даного поняття 

на основі уточнення змісту морфологічних складових цієї категорії (соціальної, 

економічної та власне «системної»); 

- наукове обґрунтування сутності простору і архітектоніки соціально-

економічної системи, зокрема, розкриття змісту останньої через структуру суб’єктів 

і об’єктів, відносин і механізму в СЕС, пропорції використання ресурсів для 

досягнення мети СЕС, що дає змогу конкретизувати сутність і основні рушійні сили 

функціонування й розвитку соціально-економічної системи; 

- виокремлення структурно-змістових особливостей архітектоніки окремих 

соціально-економічних систем (світової, ЄС, України), які полягають у різниці в 

суб’єктному складі, гетерогенності об’єктного складу, інституційній 

багатоукладності та механізмах забезпечення інституційної та структурної 

комплементарності СЕС, що дає змогу об’єктивно оцінювати різницю в стратегіях і 

траєкторіях їх функціонування та розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропонована сукупність теоретико-методологічних положень щодо структури і 

етапів реалізації механізму функціонування і розвитку соціально-економічно системи 

суспільства дозволяє створити наукову основу для вироблення національної політики 

соціально-економічного розвитку і шляхів адаптації досвіду функціонування 

закордонних інститутів в Україні. Одержані наукові результати використано при 

підготовці доповідної записки Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

на тему «Тенденції та проблеми розвитку національної соціально-економічної 

системи і шляхи їх вирішення» у відділі проблем моделювання економічних систем 

Інституту економіки промисловості НАН України (довідка від 06.02.2015 р. № 34/08). 

Положення дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Донецького 

державного університету управління при викладанні дисциплін «Економічна теорія», 

«Міжнародні економічні відносини», «Економіка Європейського Союзу та 

порівняльний аналіз соціально-економічних систем країн Європи» (довідка від 

12.05.2014 р. № 01–21/03); навчально-науковій діяльності Донбаської державної 

машинобудівної академії (довідка від 02.02.2015 р. № 154-а). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею, у якій викладено авторський підхід і результати вирішення наукового 
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завдання щодо обґрунтування сутності та структурно-функціональних особливостей 

механізму функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства. 

Внесок автора у працях, які підготовлено у співавторстві, конкретизовано у списку 

опублікованих праць і відображає ідеї та висновки, що належать особисто автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися і були схвалені на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Розвиток міжнародних відносин 

та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов» (м. Донецьк, 

2007 р.); «Управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, 

підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2008 р.); «Менеджмент 

ХХІ ст. : еволюційне та революційне» (м. Донецьк, 2010 рр.); «Розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів» (м. Донецьк, 2009, 2011, 2013 рр.).  

Публікації. За результатами виконання дисертації опубліковано 16 наукових 

праць загальним обсягом 6,39 друк. арк. , з яких автору належить 5,66 друк. арк., у 

тому числі 10 статей у наукових фахових виданнях (обсягом 5,27 друк. арк.), з яких 

2 статті – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 6 публікацій 

за матеріалами конференцій (обсягом 1,12 друк. арк.).  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і 3 додатків (на 7 сторінках). Дисертація 

викладена на 229 сторінках комп’ютерного тексту, із них 175 сторінок основного 

тексту. Робота містить 25 таблиць та 19 рисунків, з яких 21 займають повну 

сторінку. Список використаних джерел налічує 261 позицію на 26 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження механізму 

функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства» 
досліджено сутність соціально-економічної системи (СЕС) як економічної категорії, 

визначено її простір та архітектоніку, обґрунтовано сутність і складові механізму 

функціонування і розвитку СЕС. 

Дослідження складу та змісту властивостей системних об’єктів дозволило 

визначити, що основними дескриптивними характеристиками системи виступають її 

простір, мета, функції, структура та механізм. Проблемою конструктивного опису 

системності економічної діяльності суспільства в сучасній економічній теорії, яка 

знаходить своє вираження у методологічних дискусіях між марксизмом (формаційним 

підходом), інституціоналізмом (цивілізаційно-інституційним підходом), сучасними 

течіями кейнсіанства, неокласицизму тощо, – виступає розмитість меж економічних 

явищ, недостатнє врахування позаекономічної компоненти та невизначеність в 

предметній області місця соціально-економічної системи як такої. Поєднання 

зазначених підходів і уточнення змістового наповнення соціально-економічного буття 

суспільства дозволило обґрунтувати, що соціально-економічна система суспільства як 

економічна категорія являє собою ієрархічну, інтегративну, відкриту, адаптивну, 

динамічну, фрактальну, нелінійну, цілісну сукупність соціально-економічних відносин 

людей з приводу задоволення власних потреб і забезпечення спільного існування в 
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умовах відносної обмеженості ресурсів та певного соціального простору в процесі 

праці або реалізації інших форм мотивованої індивідуальної і колективної діяльності. 

Соціальна компонента в морфології даної категорії визначається тим, що економічна 

діяльність здійснюється в рамках соціуму, існують суспільні цінності, які впливають на 

поведінку людей (мораль, традиції, право, політична ідеологія); люди використовують 

набуття суспільства (статус, почуття, колективні цінності) для задоволення власних 

потреб, відносини між людьми мають певну інституціональну форму.  

Вивчення структурно-функціональної основи СЕС дозволило надати змістову 

характеристику її простору та архітектоніки (інституційної композиції зв’язків між 

елементами системи, яка забезпечує використання ресурсів системи у відповідності 

до певної мети і функцій). Простір СЕС можна визначити як сукупність природних 

та соціальних об’єктів, суб’єктів та умов їх існування, яка виступає основою та 

чинником формування й розвитку СЕС, а саме реалізації її функціонального 

призначення в природно-антропогенному комплексі за умови забезпечення й 

відтворення їх спільного існування для задоволення індивідуальних та колективних 

потреб відносно обмеженими ресурсами в ході праці або інших форм діяльності.  

Архітектоніку СЕС запропоновано розглядати в декількох аспектах. Перший з 

них відображає групування суб’єктів і об’єктів за певною ознакою (елементна 

структура). Другий – взаємозв’язок між економічними суб’єктами за змістом і в 

агрегованому вигляді являє собою уточнений варіант вітчизняної політекономічної 

традиції класифікації соціально-економічних відносин: відносини використання 

об’єктів СЕС; відносини організації; відносини власності. Третій аспект полягає у 

відображенні функціональних зв’язків в системі і представляє комплекс міжвидових 

відносин, що складають основу окремих функціональних сфер СЕС (фінансові, 

трудові, грошові та ін.). Четвертий аспект опису архітектоніки – це виділення 

механізму функціонування і розвитку як способу інституціоналізації її елементної 

структури та відносин в ній. Останній аспект розгляду архітектоніки – це уявлення 

про пропорції вихідних ресурсів і результатів перебігу соціально-економічних 

процесів. Авторське трактування архітектоніки СЕС в аспектах змісту зв’язків між 

економічними суб’єктами та їх функціонального призначення є близьким до поняття 

інституційної архітектоніки, однак є дещо ширшим за останнє. 

Доведено, що розподіл функцій між суб’єктами та їх групами обумовлює 

формування суб’єктної поведінки відносно об’єктів та одне одного, яка реалізується 

в рамках певної структури соціально-економічних відносин, що являють собою 

сукупність соціально організованих форм зв’язків між суб’єктами соціально-

економічної системи з приводу задоволення потреб, які формуються для виконання 

ними своїх функцій і реалізуються шляхом індивідуального та спільного 

використання об’єктів. Структуризація відносин в СЕС реалізується в ході 

забезпечення структурної та функціональної комплементарності інститутів. 

Під функціонуванням СЕС в дисертації запропоновано розуміти процес 

організованої реалізації функцій основних (сфери виробництва, розподілу та обміну), 

базових (ціннісної, державноуправлінської, природокористування, власності та 

правової) та забезпечувальних (фінансово-кредитної, грошової, інфраструктурної, 

соціального забезпечення та інформаційної) підсистем для забезпечення співіснування 
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її суб’єктів в ході задоволення ними потреб в певних квазірівноважних станах. 

Розвиток СЕС являє собою керований або самокерований процес трансформації її 

функціонування в динаміці, який супроводжується зміною завдань під впливом 

зовнішніх або внутрішніх шоків і ґрунтується на приведенні структурних та змістових 

можливостей реалізації функцій підсистем СЕС у відповідність з новими завданнями. 

На цій підставі визначено сутність механізму функціонування та розвитку СЕС як 

способу організації та зміни структури, мотивів, методів та інструментів реалізації і 

функціонально визначених соціально-економічних відносин між людьми та їх групами 

в процесі задоволення ними власних потреб в умовах спільного існування, 

динамічності та мінливості соціально-економічного простору (рис. 1).  
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Загальносистемне та функціональне цілепокладання 
Встановлення мети – забезпечення співіснування людей та їх груп 
для задоволення потреб в ході реалізації різних форм поведінки, 

забезпечення самозбереження і цілісності системи, створення умов 
для взаємодії суб’єктів в ході задоволення потреб 

Функціональна підготовка 
Мета: забезпечення реалізації функцій. Методи: створення та /або 

використання природних і соціальних умов життєдіяльності, 
інституційного середовища, виробництво, розподіл та перерозподіл 

благ, інформаційний обмін, організація 
 

Актуалізація потреб 
Процеси: виникнення потреб, оцінка їх пріоритетності, оцінка 

можливих засобів їх задоволення, формування економічних інтересів. 
Методи: виховання, суб’єктна саморефлексія, спонукання, соціальне 

наслідування та солідаризація, індивідуальне та колективне 
ухвалення рішень 

 

Функціональне узгодження та регламентація способів соціально-
економічної поведінки в ході реалізації інтересів суб’єктів в 

контексті досягнення мети СЕС 

Визначення мотивів 
Внутрішні стимули, 
соціальні цінності, 

прагнення до вигоди,  
уникання покарання, 
охлократичні мотиви, 

альтруїзм 

Управлінські заходи 
Соціальне та державне управління, 

стратифікація, примус, стимулювання, 
розподіл і перерозподіл власності на 

ресурси, продукти і статуси, структурно-
організаційні трансформації та прийняття 

рішень 

Способи й інструменти 
Задачі: забезпечення спостережності і керованості СЕС. Методи: 
самоорганізація, управління, примус, методи державної соціально-

економічної політики, пропаганда тощо 

Організаційно-інформаційне 
забезпечення 

Формування основних, базових та 
забезпечувальних підсистем, 

інституціоналізація відносин як 
організаційне забезпечення, 
інформаційне забезпечення 

Реалізація соціально-
економічних інтересів 
Структурний розподіл 
узгоджених функцій, 
реалізація поведінки 

соціально-економічних 
суб’єктів та їх груп 

Оцінка практики функціонування СЕС 
Визначення відповідності (прийнятності) існуючої усталеної практики 
соціально-економічних відносин меті системи та потребам її суб’єктів, 

оцінка ефективності функціонування і розвитку системи 
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Рис. 1. Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної 

системи суспільства 
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В основу запропонованого механізму покладено положення про взаємозв’язок 

між потребами та узгодженням поведінки економічних суб’єктів в ході їх 

задоволення під впливом зовнішніх чинників. Проявом даного зв’язку виступає 

інституціоналізація певних практик відносин, їх уніфікація та гетерогенізація, 

оцінка комплементарності та ефективності, зміна.  

В другому розділі «Аналіз особливостей функціонування та розвитку  

соціально-економічних систем сучасності» запропоновано систему критеріїв 

класифікації та порівняльного аналізу СЕС, визначено особливості моделей світової 

СЕС, СЕС ЄС та України. 

В ході систематизації наявних в сучасній науковій літературі простих та 

комплексних класифікацій встановлено, що вони, в основному, базуються на 

агрегованих категоріях типів СЕС і ознак їх порівняльного аналізу (тип 

господарського механізму, цінності й інститути, власність, форми організації 

господарства). Разом з тим, використання агрегації як методу побудови 

класифікаційних ознак СЕС зменшує деталізацію відмітних ознак і значно спрощує 

уявлення про архітектоніку і механізм функціонування і розвитку СЕС. 

З огляду на сказане і з метою удосконалення інструментів порівняльного аналізу 

на додаток до агрегованих класифікацій запропоновано використовувати систему 

часткових критеріїв розмежування і порівняльного аналізу СЕС за основними 

системними характеристиками: метою, структурою та механізмами (рис. 2). 

Проведений з використанням наведеної системи критеріїв аналіз дозволив 

визначити структурно-організаційні і функціональні особливості архітектоніки 

моделей світової СЕС, СЕС ЄС та України, зокрема, механізмів їхнього 

функціонування і розвитку. 

З точки зору мети світова та європейська СЕС розрізняються за масштабами 

охоплення спільноти людей та інших економічних суб’єктів і за ступенем 

конкретизації завдань функціонування і розвитку: якщо для світової СЕС 

характерними є загальні завдання: забезпечення співіснування та балансу інтересів, то 

перед СЕС ЄС стоять більш конкретні завдання: перехід до економіки знань, розвиток 

людських ресурсів і подолання соціального відчуження, нівелювання ресурсної 

залежності. Специфіка структури світової СЕС полягає у наявності транснаціональних 

компаній і міжнародних організацій як суб’єктів, тоді як в ЄС система суб’єктів 

розширюється за рахунок квазідержавних інститутів і органів, єврорегіонів, компаній 

загальноєвропейської юрисдикції. В СЕС ЄС сильніше виражена тенденція до зміни 

структури об’єктів на користь штучних високотехнологічних товарів і ресурсів, знань, 

інформації тощо. За спільної риси неоднорідності практик соціально-економічних 

відносин в ЄС процеси їх уніфікації та забезпечення комплементарності є більш 

потужними. В світовій СЕС відзначається вищій рівень географічної поляризації 

структури та результатів економічної діяльності і технологічної неоднорідності, ніж в 

ЄС. В якості особливостей механізму світової СЕС варто зазначити боротьбу, в тому 

числі військову, за доступ до ресурсів і можливостей; договірний характер 

формування нормативної бази; формування глобальних ринків; перерозподіл 

власності на основі інвестицій та відносин з врегулювання заборгованості, 

конкуренцію цивілізацій; розвиток форм міжнародного співробітництва і т.ін. 
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В числі відмітних рис механізму функціонування і розвитку СЕС ЄС слід 

відзначити більш широке й ефективне використання редистрибуції для вирівнювання 

результатів функціонування і розвитку та забезпечення соціального добробуту; 

наявність «розподіленої лояльності» суб’єктів управління в ЄС; формування єдиного 

адміністративного простору; єдність координації структурної та грошово-кредитної 

політики за вираженого фіскального індивідуалізму; розподіл регуляторних 

компетенцій за принципом субсидіарності; формування спільного права тощо.  

Змістове наповнення мети СЕС України полягає в забезпеченні територіальної 

та господарської цілісності і стійкості за рахунок балансування інтересів різних 

соціальних та політичних груп, диверсифікації ресурсної і збутової залежності, 

підвищення продуктивності праці і задоволення очікувань населення рівнем якості 

життя. Основною проблемою суб’єктного складу є поляризація населення за рівнем 

добробуту (індекс Джинні в 2014 р. – 0,24) та потенціалом конкурентоспроможності 

через недостатню якість освіти, відсутність ефективних соціальних ліфтів у 

відповідності до здібностей і результативності їх реалізації, низький рівень доступу до 

можливостей здійснення підприємницької діяльності. В Україні практично відсутній 

середній клас (за різними оцінками 10-30%) як джерело внутрішніх фінансових 

ресурсів, основний суб’єкт платоспроможного попиту та продуктивна сила у 

виробництві товарів і наданні послуг. В характеристиці об’єктів слід звернути увагу на 

залежність від зовнішніх джерел енергоносіїв (їх частка в структурі імпорту зросла до 

38,4%), мала кількість власних технологічних розробок світового рівня 

конкурентоспроможності (не більше 6%) та геополітичної ваги для їх просування на 

світових ринках, відносно велика частина економічно неактивного населення (37,6%), 

що об’єктивно визначає низький рівень використання результатів праці для 

забезпечення соціально-економічного розвитку. Крім того, в Україні відбувається т.зв. 

«вимивання кваліфікації» внаслідок міграційних процесів, занепаду системи 

проектно-конструкторських та технологічних розробок, природного старіння 

населення за одночасної наявності кваліфікованих людських ресурсів. 

В структурі соціально-економічних відносин специфічними рисами є 

слабкість інституту власності, особливо корпоративної; олігархічний тип 

концентрації багатства, який ускладнюється виведенням прибутків за кордон 

замість їх інвестування в національну економіку (прямі інвестиції з України склали 

6,6 млрд дол. при покритті потреби в техніко-технологічному оновленні фактичним 

рівнем інвестування на 6%), орієнтація на соціальне утриманство і слабкість 

індивідуальної ініціативи. Вітчизняна економіка має високий ступінь залежності від 

зовнішнього сектору (експортна квота в 2014 р. склала 49,1%, а імпортна – 53,2%), 

причому орієнтація зовнішніх потоків за роки незалежності не змінилася якісно, що 

знаходиться у щільному взаємозв’язку із низьким рівнем трансформацій структури 

створення ВВП і низькою конкурентоспроможністю товарів на світових ринках. 

З точки зору механізму функціонування і розвитку СЕС слід звернути увагу на 

недостатній рівень розвитку окремих її підсистем: фінансової (зокрема, ринків 

фінансових послуг і цінних паперів), ресурсної (відсутність ринку землі, 

незбалансованість ринку праці); соціального забезпечення (значний тягар 

соціальних зобов’язань держави, недієвість механізмів формування організованих 
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індивідуальних заощаджень на майбутній соціальний добробут, неефективність 

способів фінансування освіти і медицини), відсутність реальних стратегій 

трансформації технологічної, економічної структури, еклектичність системи 

цінностей та економічної ідеології та інших інститутів, корупція, слабкість 

інститутів центральної влади в забезпеченні узгодженості олігархічних та 

регіональних інтересів з інтересами країни в цілому тощо. 

У третьому розділі «Концептуальні засади управління функціонуванням 

та розвитком соціально-економічної системи суспільства» концептуалізовано 

методологічний підхід до управління функціонуванням і розвитком СЕС суспільства 

і запропоновано науково-методичний підхід до забезпечення результативності 

функціонування і розвитку СЕС. 

Передумовою забезпечення функціонування і розвитку СЕС відповідно до 

свідомо встановлених цілей і чинників соціально-економічного простору є 

обґрунтування методології управління цими процесами, яка передбачає визначення 

способів інституціоналізації таких практик реалізації соціально-економічних 

відносин, які є адекватні зазначеним цілям і чинникам (рис. 3). 

В рамках реалізації даної методології з’являється можливість забезпечити 

узгодження позицій різних шкіл економічної думки щодо сутності і архітектоніки 

СЕС, зв’язку останньої з процесами функціонування і розвитку, поглибити уявлення 

про управління даними процесами, підвищити методологічну культуру формування 

і реалізації державного регуляторного та управлінського впливу, удосконалити його 

науково-методичне забезпечення. 

Сутність управління функціонуванням і розвитком СЕС реалізується у низці 

взаємопов’язаних змістових положень: 1) управління являє собою конкретизацію 

задач реалізації певної сукупності соціально-економічних відносин і надання 

системі певного вектору руху на основі впливу на потоки інформації і потоки 

вартості; 2) управління являє собою діяльність по впливу на форми організації і 

закріплення практики соціально-економічних відносин з метою мінімізації 

трансакційних витрат (і перш за все – по специфікації прав власності); 3) управління 

виступає як свідомий вплив на архітектоніку СЕС з метою підвищення її 

результативності з одночасним забезпеченням структурної стійкості і 

збалансованості функціонування і розвитку.  

Науково-методичний підхід до забезпечення результативності функціонування 

і розвитку СЕС виходить з необхідності вирішення задач спостережності системи, її 

керованості і збереження її структурної цілісності за умов нагромадження 

внутрішніх протиріч і деструктивного впливу з боку зовнішнього середовища.  

Реалізацію даного підходу доцільно здійснювати в наступній послідовності: 

формалізація перелічених задач: спостережності та спостереження системи, 

керованості та керування системи, стійкості та збереження структурної цілісності 

системи; вибір показників, що відповідають основним характеристикам 

функціонування і розвитку соціально-економічної системи; опис набору можливих 

стратегій поведінки суб’єктів управління разом з обсягом потрібних для реалізації 

стратегії ресурсів, собівартістю та вартістю (доходом) системи від її реалізації; 

формування вектору спрямованості управлінських впливів. 
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(самозбереження, онтогенезу, 
синхронізації, керованості, 
пропорційності, соціалізації 

тощо); загальні (економії, 
зростання потреб), специфічні 

(попиту та пропозиції, 
вартості, грошового обігу, 

планомірності, зв’язку  між 
окремими елементами СЕС 
тощо); спеціальні (закони 

управління) 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ РІВЕНЬ 

Сукупність методів управлінського впливу 
 Методи дослідження (національне рахівництво; соціологічний аналіз; порівняльний аналіз, в т.ч.   

порівняльна оцінка якісних характеристик СЕС, соціально-економічних показників, 
конкурентоспроможності, порівняльно-історичний аналіз, прогнозування тощо;); 

 Методи реалізації управлінського впливу на функціонування і розвиток СЕС (методи розробки і 
прийняття рішень, методи реалізації різних видів соціально-економічної політики, в т.ч. проведення 
реформ, протидії негативним зовнішнім впливам, приведення зовнішніх суб’єктів і об’єктів у бажаний 
стан або до бажаної моделі поведінки, державне програмування, ,рефлексія тощо); 

 Методи верифікації теоретичних положень (морфологічний аналіз змісту та взаємозв’язку категорій, 
принципів та законів, оцінка відповідності історичних фактів теоретичним гіпотезам); 

 Методи оцінки результатів управління (моніторинг змін в цінностях, практиках відносин, 
результатах їх реалізації, результатах функціонування, динаміці результатів функціонування) 

Науково-методичний підхід до забезпечення результативності функціонування і розвитку СЕС 
 забезпечення спостережності системи; 
 опис і моделювання меж стійкості системи для множини її параметрів; 
 забезпечення керованості системи; 
 оцінка ефективності, результативності і збалансованості розвитку  системи 
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суб’єктивної та об’єктивної обумовленості функціонування і розвитку СЕС і 

обумовленості реалізації соціально-економічної політики. Доцільність в даному 

випадку визначається ефективністю і результативністю функціонування системи та 

збалансованістю і стійкістю її розвитку. В роботі визначено сутність 

результативності функціонування і розвитку СЕС як міри ступеня досягнення її 

мети і виокремлено складові, які виступають її передумовами: економічну 

(співвідношення економічних результатів та залучених в їхнє досягнення ресурсів), 

соціалізаційну (співвідношення оцінки фактичного рівня якості життя населення з 

цілями її забезпечення з урахуванням очікувань відносно соціального добробуту з 

боку населення), інституційну (співвідношення фактичних результатів 

функціонування окремих інститутів та інституційного середовища в цілому з 

очікуваними), екологічну (інтегральна оцінка підвищення якості життя і зменшення 

рівня забруднення або руйнування екологічних об’єктів у співвідношенні з 

витратами на екологічні заходи) ефективність СЕС, стійкість (здатність системи 

набувати квазірівноважного стану при збереженні цілісності) і збалансованість 

(рівень досягнення заданої пропорційності співвідношення або спільної зміни 

показників функціонування і розвитку СЕС).  

Для оцінки результативності функціонування запропоновано систему 

показників функціонування, які згруповані за характеристиками мети (результати 

соціальних опитувань щодо підтримки певний ідей і цілей, частка видатків в доході, 

які спрямовують на Х–напрямок, частка перерозподілу ВВП через державний 

бюджет; експортна, імпортна квоти тощо); структури (загальний обсяг населення, 

обсяг економічно активного населення, статевовікова структура, рівень грамотності, 

охоплення населення освітою; рівень урбанізації; рівень забруднення за окремими 

видами і об’єктами, оцінка переважного типу ділової культури за різними 

характеристиками; розподіл населення і домогосподарств за ознаками наявності 

майна, доходами, зайнятістю, обсяги розвіданих та використовуваних природних 

ресурсів тощо) та механізму (обсяги торгівлі, обсяги та розподіл плану, обсяги та 

структура бюджетів; оцінка загальносистемної та індивідуальних переваг між 

поточним та перспективним споживанням (схильність до споживання, 

заощадження); рівень соціальних виплат, рівень особистого та корпоративного 

оподаткування, оцінка податкових та адміністративних пільг підприємцям; оцінка 

ступеня офіційності економіки і можливості лобіювання економічних інтересів; 

оцінка ступеня і характеру захищеності відносин власності; темпи та 

характеристики динаміки та циклу, показники національних рахунків та 

ефективності, конкурентоспроможності тощо). Ступінь деталізації окремих 

характеристик у показниках обумовлюється цілями та завданнями оцінки. Крім 

того, в роботі систематизовано підходи до оцінки окремих показників та 

інтегральних показників за кожною складовою результативності соціально-

економічної системи (експертний, коефіцієнтний, підхід на основі функції 

Харінгтона) та обґрунтовано необхідність використання теорії графів, нечіткої 

логіки, таксономічних методів і методу згортки для оцінки інтегрального 

показника). 
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ВИСНОВКИ 

Проведене в роботі узагальнення положень теорії систем та основних течій 

економічної думки дозволило вирішити важливу теоретико-методологічну проблему 

обґрунтування сутності та структури механізму функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи суспільства. В дослідженні доведено, що даний 

механізм виступає невід’ємним елементом архітектоніки СЕС і поєднує в собі, з 

урахуванням впливу зовнішніх умов і конкретно-історичного щаблю розвитку 

певного суспільств, форми усталення і зміни практик соціально-економічних 

відносин і, відповідно, поведінку її суб’єктів.  

1. На підставі визначення дескриптивних характеристик системи і критичного 

аналізу дискусій в історії економічних учень щодо структурно-організаційних і 

змістових аспектів економічного життя людства було уточнено сутність соціально-

економічної системи суспільства як економічної категорії – вона являє собою 

ієрархічну, інтегративну, відкриту, адаптивну, динамічну, фрактальну, нелінійну, 

цілісну сукупність організованих соціально-економічних відносин людей з приводу 

задоволення їхніх потреб і забезпечення спільного існування в умовах відносної 

обмеженості ресурсів певного соціального простору в процесі праці або реалізації 

інших форм мотивованої індивідуальної і колективної поведінки. Показано, що 

через спільність людської діяльності, існування суспільних цінностей і 

використання соціальних ресурсів й інститутів врахування соціального компоненту 

СЕС є важливим аспектом економічної системології. 

2. Взаємодія СЕС з простором в ході реалізації нею власних функцій виступає 

одним з найважливіших чинників формування її архітектоніки: відбувається 

виділення суб’єктів реалізації функцій (окремих економічних агентів, їх формальних 

та неформальних груп різного рівня – підприємств, громад, державних органів та 

ін.), їх розшарування за змістом та характером реалізації функцій, залучення в 

систему об’єктів (людського капіталу, природних та штучних засобів задоволення 

потреб), формування сукупності соціально організованих форм зв’язків між 

суб’єктами соціально-економічної системи з приводу задоволення потреб, які 

формуються для виконання ними своїх функцій і реалізуються шляхом 

індивідуального та спільного використання її об’єктів в процесі праці або інших 

форм діяльності – соціально-економічних відносин, що в результаті формує певні 

пропорції використання об’єктів і отриманих результатів праці та інших поведінки.  

3. Соціальна організація зв’язків в СЕС відбувається в ході її функціонування і 

розвитку. Аналіз сутності цих понять в дескриптивному і конструктивному 

підходах, визначення подібності і відмінностей між ними дозволили удосконалити 

науковий підхід до визначення сутності механізму функціонування і розвитку СЕС 

як способу організації та зміни структури, мотивів, методів та інструментів реалізації і 

функціонально визначених соціально-економічних відносин між людьми та їх 

групами в процесі задоволення ними власних потреб в умовах спільного існування, 

динамічності та мінливості соціально-економічного простору, і окреслити основні 

етапи процесу його реалізації 

4. Для виявлення особливостей архітектоніки СЕС та їх механізмів в роботі було 

удосконалено комплекс критеріїв класифікації та порівняльного аналізу, який 
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базується на виділенні часткових ознак СЕС за характеристиками мети, структури, 

механізму. Запропоновані критерії, по-перше, відповідають змістовно основним 

характеристикам системи, по-друге, розширюють у порівнянні з відомими підходами 

коло класифікаційних ознак, одночасно пов’язуючи характеристику механізму, а 

значить і окремі риси соціально-економічної системи з її економічними, політико-

правовими та соціальними компонентами, з результативністю та характером 

розвитку; по-третє, дозволяють уникнути недоліків агрегації класифікаційних ознак. 

5. Проведений порівняльний аналіз СЕС України, ЄС та світу дозволив виявити 

відмінності в їх архітектоніки. Виявлено, що найбільші відмінності полягають у 

суб’єктному складі, рівні гетерогенності об’єктного складу, інституційній 

багатоукладності та механізмах забезпечення інституційної та структурної 

комплементарності СЕС. Це дозволяє об’єктивно визначати причинно-наслідкові 

зв’язки в забезпеченні результативності функціонування, характері розвитку різних 

СЕС, висуває на перший план питання коеволюції СЕС та доцільності запозичення 

практик соціально-економічних відносин та управління ними з огляду на принципову 

інституційну гетерогенність 

6. Визначено, що досягнення мети системи забезпечується елементами 

самоорганізації та управління. Їх спільною основою виступає структурування 

соціально-економічної системи, оскільки ієрархічність і горизонтальні зв’язки 

виконують конституюючу роль; різниця полягає у шляхах реалізації зазначеної 

ієрархічності. Запропоновано концептуалізацію методологічного підходу до 

управління функціонуванням і розвитком СЕС, який полягає в поясненні 

синергетичних та свідомо визначених способів інституціоналізації таких практик 

реалізації соціально-економічних відносин, які є адекватні зазначеним цілям і 

чинникам функціонування і розвитку СЕС і дозволяє забезпечити узгодження 

позицій різних шкіл економічної думки щодо сутності і архітектури СЕС, пояснення 

зв’язку останньої з процесами функціонування і розвитку, поглибити уявлення про 

управління даними процесами, підвищити методологічну культуру формування і 

реалізації державного регуляторного та управлінського впливу, удосконалити його 

науково-методичне забезпечення 

7. В руслі зазначених методологічних положень запропоновано удосконалення 

науково-методичного підходу до забезпечення результативності функціонування і 

розвитку СЕС, до якого включено етапи формалізації задач спостережності системи, 

її керованості і збереження її структурної цілісності; вибору показників, які 

відповідають основним характеристикам функціонування і розвитку; оцінки 

кожного показника; формування вектору спрямованості управлінських впливів. 

Визначено зміст результативності функціонування і розвитку СЕС та її складові: 

економічну, соціалізаційну, інституційну та екологічну ефективність, стійкість і 

збалансованість. Узагальнено показники функціонування і розвитку СЕС та 

методичні підходи до оцінки її результативності. 

8. Дослідження дало змогу довести, що у трактуванні сутності СЕС 

суспільства мають поєднуватися загальносистемний, економічний і соціальний 

компоненти. Їх урахування дозволило визначити зміст та складові простору і 

архітектури СЕС, структурно-змістові особливості механізму її функціонування і 
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розвитку. Необхідність деталізації особливостей конкретних СЕС національного та 

наднаціонального рівнів обумовила доцільність удосконалення групування критеріїв 

класифікації та порівняльного аналізу систем, результати якого вказують на 

принципову інституційну гетерогенність СЕС світу, ЄС та України і обмеженість 

міжсистемного запозичення інститутів. Реалізація управління функціонуванням і 

розвитком СЕС на основі запропонованої синтетичної методології здійснена на 

основі науково-методичного підходу до забезпечення їх результативності, що 

передбачає формалізацію задач спостережності і керованості  функціонування і 

розвитку СЕС, використання комплексу запропонованих показників і рекомендацій 

до їх оцінювання. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Мойсеєнко К. Є. Методологічні підходи до визначення показників і 

характеристик функціонування і розвитку соціально-економічної системи 

суспільства / К. Є. Мойсеєнко // Розвиток економічних методів управління 

національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. пр. Донецького 

держ. ун-ту управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – Т. ХІІ – С. 581-589 (Серія 

«Економіка», вип. 208) (0,4 друк. арк.). 

2. Мойсеєнко К. Є. Концептуальне обґрунтування меж державного втручання 

у функціонування соціально-економічної системи суспільства / К. Є. Мойсеєнко // 

Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю : зб. наук. пр. 

Донецького держ. ун-ту управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХI. – С. 304-312 

(Серія «Економіка»; вип. 161) (0,47 друк. арк.). 

3. Мойсеєнко К. Є. Критерії розрізняння та порівняльного аналізу соціально-

економічних систем / К. Є. Мойсеєнко // Актуальні проблеми управління 

зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції : зб. наук. пр. Донецького 

держ. ун-ту управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХI. – С.268-278 (Серія 

«Економіка»; вип. 150) (0,54 друк. арк.). 

4. Мойсеєнко К. Є. Механізм функціонування і розвитку соціально-

економічної системи / К. Є. Мойсеєнко // Перспективи розвитку економіки України 

в контексті європейської інтеграції : зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту 

управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. Х. – С. 151-164 (Серія «Економіка»; 

вип. 123) (0,75 друк. арк.).  

5. Мойсеєнко К. Є. Взаємозв’язок функцій та структури відносин в соціально-

економічній системі // Проблеми розвитку економіки України в умовах міжнародної 

інтеграції : зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління. – Донецьк : ДонДУУ, 

2008. – Т. ІХ. – С. 191-198 (Серія «Економіка»; вип. 113) (0,4 друк. арк.). 

6. Мойсеєнко К. Є. Методологічні засади класифікації соціально-економічних 

систем / Л. І. Дмитриченко, К. Є. Мойсеєнко // Проблеми та сучасна практика ЗЕД в 

умовах глобалізації та інтеграції : зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління. – 

Донецьк : ДонДУУ, 2007. – Т. VIII. – С. 197-207 (Серія «Економіка»; вип. 92) (0,55 

друк. арк.). – Особисто автору належіть підхід до групування критеріїв 

порівняльного аналізу соціально-економічних систем (0,3 друк. арк.). 



17 

 

7. Мойсеєнко К. Є. Мета, принципи, цільові орієнтири і функції соціально-

економічної системи суспільства / К. Є. Мойсеєнко // Вісник Дон. ун-ту економ. та 

права. – 2006. – № 1. – С. 153-158 (0,64 друк. арк.). 

8. Мойсеєнко К. Є. Дослідження неринкових економічних систем в історії 

соціально-економічної думки / Л. І. Дмитриченко, К. Є. Мойсеєнко // Экономика 

Крыма : науч.-практ. журнал. – 2005. – №14. – С. 6-10. (0,5 друк. арк.). – Особисто 

автору належать положення щодо типології господарських механізмів в історії 

економічної думки (0,25 друк. арк.). 

Статті у міжнародних виданнях і виданнях України,  

внесених до міжнародних наукометричних баз 

9. Мойсеєнко К. Є. Аналіз змін структури соціально-економічної системи 

України / К. Є. Мойсеєнко // Молодий вчений. – Херсон : Гельветика, 2014. – 

№ 12 (15). Ч. І – C. 187-191 (0,47 друк. арк.). 

10. Мойсеєнко К. Є. Синтез методології управління функціонуванням і 

розвитком соціально-економічної системи / К. Є. Мойсеєнко // Менеджер : Вісник 

Донецького держ. ун-ту упр. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – №1 (67). – С. 232-236 

(0,55
  
друк. арк.). 

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях 

11. Moiseienko K. E. Modern evaluation criteria of the European integration 

process / K. E. Moiseienko // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів : Матер. міжн. наук.-практ. інтернет-

конф. (21-24 трав. 2013 р., м. Донецьк). – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – С. 47-49 

(0,18 друк. арк.). 

12. Мойсеєнко К. Є. Сучасні проблеми цілепокладання в управлінні 

соціально-економічною системою України / К. Є. Мойсеєнко // Розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів : Матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 трав. 2011 р., 

м. Донецьк). – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – С. 274-276 (0,14 ум.-друк. арк.). 

13. Мойсеєнко К. Є. Механізм трансформації кластера властивостей  

соціально-економічної системи України / К. Є. Мойсеєнко // Менеджмент ХХІ ст. : 

еволюційне та революційне: Зб. матер. VI міжн. наук.-практ. конф. студентів та 

молодих вчених (18-19 трав. 2010 р., Донецьк). У 2-х т.; Т. II. – Донецьк : ДонДУУ, 

2010. – С. 147-150 (0,15 друк. арк.).  

14. Мойсеєнко К. Є. Особливості соціально-економічної системи ЄС / 

Л. І. Дмитриченко, К. Є. Мойсеєнко // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : Мат. Міжн. наук.-практ.  конф. 

(9-10 квіт. 2009 р., м. Донецьк). – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – С. 28-31 (0,23 друк. 

арк.). – Особисто автору належать положення щодо механізму соціально-

економічної системи ЄС (0,1 друк. арк.). 

15. Мойсеєнко К. Є. Сутність та функціональна обумовленість соціально-

економічних відносин / К. Є. Мойсеєнко // Управління розвитком соціально-

економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: пр. 

Дев’ятої Міжн. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. – Ч. 5. – Донецьк : 

ДонНУ, 2008. – С. 148-151 (0,22 друк. арк.). 



18 

 

16. Мойсеєнко К. Є. Глобалізаційні процеси як елемент механізму розвиту 

світової економічної системи / К. Є. Мойсеєнко, С. В. Заводовський // Розвиток 

міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних 

умов : Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (24-25 жовт. 2007 р., м. Донецьк). – Донецьк : 

ДонДУУ, 2007. – С. 4-7 (0,2 друк. арк.). – Особисто автору належать положення 

щодо змінення характеру реалізації функцій світової соціально-економічної 

системи під впливом глобалізації (0,1 друк. арк.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Мойсеєнко К. Є. Механізм функціонування і розвитку соціально-
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спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство 

освіти і науки України. – Чернівці, 2015. 

В дисертації вирішено важливу задачу теоретико-методологічного 

обґрунтування наукових положень забезпечення процесів функціонування і розвитку 

соціально-економічних систем та управління ними на основі синтезу теорії систем та 

положень основних течій економічної думки щодо організації соціально-економічного 

буття суспільства. Зокрема, досліджено сутність соціально-економічної системи 

суспільства як економічної категорії, визначено її простір та архітектоніку (). На основі 

розмежування сутності понять «функціонування» і «розвиток» соціально-економічної 

системи суспільства надано структурно-змістову характеристику механізму 

функціонування і розвитку та обґрунтовано послідовність етапів його реалізації. За 

допомогою розробленої системи критеріїв класифікації та порівняльного аналізу 

виявлено структурно-функціональні особливості моделей соціально-економічних 

систем світу, ЄС та України. Запропоновано концептуальні положення 

методологічного підходу до управління до управління функціонуванням і розвитком 

соціально-економічної системи суспільства і науково-методичного підходу із 

забезпечення їх стійкості. 
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На основе анализа теоретических подходов к описанию организации 

социально-экономического бытия общества определено, что социально-

экономическая система как экономическая категория представляет собой 

иерархическую, интегративную, открытую, адаптивную, динамическую, 

фрактальную, нелинейную, целостную совокупность социально-экономических 

отношений людей и их групп по поводу удовлетворения своих потребностей и 

обеспечения совместного существования в условиях относительной ограниченности 

ресурсов некоторого социального пространства в процессе труда или реализации 

других форм мотивированного индивидуальной и коллективного поведения.  

Обосновано, что основными структурно-организационными характеристиками 

социально-экономических систем являются пространство и архитектоника 

(институциональная композиция связей между элементами системы в соответствии 

с ее целью и функциями). 

Показано, что функционирование социально-экономической системы являет 

собой процесс организованной реализации функции основных (сферы производства, 

распределения и обмена), базовых (ценностной, правовой, управленческой, 

природопользования, собственности) и обеспечивающих (финансовой, денежно-

кредитной, инфраструктурной, информационной, социального обеспечения) 

подсистем для создания условий к сосуществованию ее субъектов в ходе 

удовлетворения ими потребностей в определенных квазиравновесных состояниях. 

Развитие социально-экономической системы – управляемый либо 

самоорганизующийся процесс трансформации ее функционирования в динамике, 

который сопровождается изменением задач под влиянием внешних или внутренних 

шоков и основывается на приведении структурных и содержательных возможностей 

реализации функций в соответствие с новыми задачами.  

На этой основе определена сущность механизма функционирования и 

развития социально-экономической системы как способа организации и изменения 

структуры, мотивов, методов и инструментов реализации функционально 

определенных социально-экономических отношений между людьми и их группами 

в процессе удовлетворения ими потребностей в условиях совместного 

существования, динамичности и изменчивости социально-экономического 

пространства. 

Обоснованы критерии классификации и сравнительного анализа социально-

экономических систем, которые сгруппированы по признакам основных 

характеристики системы: цель, субъектно-объектный состав, содержание 

отношений, механизм. Проведенный с использованием данных критериев анализ 

мировой социально-экономической системы, а также социально-экономических 

систем ЕС и Украины позволил выявить структурно-функциональные особенности 

каждого из указанных системных образований и проблемы их развития на 

современном этапе.  

Обосновано, что одной из важнейших проблем обоснования и реализации 

управленческого влияния на функционирование и развитие социально-

экономической системы является разнообразие методологических подходов 

различных традиций экономической мысли к данной проблеме, фрагментарностью 
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обоснования социально-экономической политики. Для решения данной проблемы в 

работе обоснован синтетический подход к методологии управления 

функционированием и развитием социально-экономической системы на основе 

объединения основных представлений течений современной экономической науки и 

теории систем, на основе чего сформулированы принципы и закономерности такого 

управления.  

Показано, что с точки зрения формализации содержания управления 

функционированием и развитием социально-экономической системы интерес 

представляет решение задач наблюдаемости и наблюдения систем, управляемости и 

управления, обеспечения структурной стойкости. Указанные задачи получили свое 

отражение в рамках научно-методического подхода к обеспечению стойкости 

функционирования и развития социально-экономической системы. 

Ключевые слова: социально-экономическая система общества, архитектура, 

функционирование, развитие, механизм, управление, критерии сравнительного 

анализа, стойкость функционирования и развития.  
 

SUMMARY 

Moyseienko K. E. Mechanism of functioning and development of social and 

economic system of society. – The manuscript. 

The thesis for a scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 

08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought. – Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Chernivtsi, 2015. 

In the thesis the important problem of theoretical and methodological grounding of 

scientific statements of providing processes of functioning and development of social and 

economic systems and their governing is solved on the basis of synthesis of the theory of 

systems and provisions of main directions of modern economic thought concerning the 

organization of social and economic life of society. The essence of social and economic 

system as economic category is proved as well as its space and architectonics (institutional 

composition of communications between elements of system according to its purpose and 

functions) are defined. On the basis of delimitation of the concepts "functioning" and 

"development" of social and economic system of society the mechanism of functioning 

and development is characterized structurally and substantially and the sequence of stages 

of its realization is described. Structural functional features of models of world, European 

and Ukrainian social and economic systems are revealed with use of the developed system 

of criteria of classification and the comparative analysis. Conceptual provisions of 

methodological approach to governing processes of functioning and development of social 

and economic system of society as well as scientific and methodical approach to providing 

its sustainability are offered. 

Keywords: social and economic system of society, architectonics, functioning, 

development, mechanism, governance, criteria of the comparative analysis, stability of 

functioning and development. 
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