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ВСТУП 

 

 

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 
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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 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. 
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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 



8 

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 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 
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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 

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 
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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 
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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 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.).  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 

 

 

Системність явищ реального світу на початку ХХІ ст. не викликає 

сумнівів. Правилом наукового пошуку став розгляд об’єктів та процесів як 

систем, тобто у всій сукупності їх складових, зв’язків та відносин між ними. 

Разом з тим, єдності поглядів відносно того, що саме необхідно включати до 

розгляду при аналізі економіки як системи, яким чином враховувати соціальні, 

технічні та власне економічні чинники в трактуванні соціально-економічного 

буття, серед сучасних науковців немає.  

Абстрактно-логічний підхід визначив існування низки концепцій 

економічних систем, в яких економічні явища розглядаються ізольовано від 

соціально-історичного контексту. Ці концепції є неоднорідними і різняться між 

собою змістом базових понять, уявленнями про структурну будову, чинники та 

механізми функціонування та розвитку. Протилежний підхід навпаки 

ґрунтується на дослідженні конкретно-історичних форм організації економічної 

діяльності в суспільстві, подекуди нехтуючи наявністю фундаментальних, 

глибинних закономірностей у формуванні та еволюції економічних систем, що 

призводить до методологічної суперечливості або взагалі – до відсутності 

методологічної бази дослідження соціально-економічних явищ.  

Світова та вітчизняна суспільно-економічна практика доводить, що роль 

історичного і культурно-релігійного спадку, характеру та інститутів 

політичного процесу, необхідності збереження соціальної стабільності, ступеня 

залежності національної економіки від світового політичного та економічного 

оточення об’єктивно є однією з найбільш важливих передумов соціально-

економічних трансформацій. З огляду на сказане основною проблемою 

формування наукової концепції системного устрою соціально-економічного 
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буття виступає теоретико-методологічне обґрунтування соціально-економічної 

системи суспільства як форми організації економічних процесів, визначення 

загальних передумов механізму формування, функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи з урахуванням широкого кола економічних, 

соціальних, технічних чинників.  

 

 

1.1. Соціально-економічна система як категорія економічної теорії 

 

 

Розв’язання проблеми об’єктивного відображення фундаментальних 

причинно-наслідкових зв’язків, явищ і процесів, які відбуваються в СЕС 

суспільства, є неможливим без обґрунтування системних засад суспільного 

буття. Це обумовлює необхідність аналізу загальних положень теорії систем та 

визначення особливостей їх реалізації у дослідженні соціально-економічних 

явищ для обґрунтування загальнонаукового змісту поняття «соціально-

економічна система». 

Основні відмінності між підходами до визначення поняття «система» 

наводяться В. Ляшенком, який поділяє їх на п’ять груп: система як довільна 

сукупність елементів, система як цілеспрямована сукупність, система як 

множина взаємопов’язаних елементів, система як сукупність взаємодіючих 

елементів, система як сукупність елементів, що має певні системні ознаки [113]. 

Разом з тим, вказаний автор не враховує наявність визначень конкретних 

систем (біологічних, фізичних, соціальних, економічних), опис яких не можна 

визнати одним з підходів загальної теорії систем в суворому сенсі, але слід 

розглядати одночасно і як передумову її формування (космологічні концепції 

стародавнього світу, історична періодизація розвитку суспільного ладу 

Ш. Фур'є, ідеї суспільних формацій К. Маркса, концепції фізичної взаємодії 

часток, тектологія О. Богданова), і як галузь об’єктно-предметного 

застосування за сучасних умов (теорії економічних, екологічних, кібернетичних 
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та ін. систем). Вказана обставина змушує погодитися з доцільністю розрізняння 

дескриптивного та конструктивного підходів у визначенні систем, 

запропонованого А. Кориковим та О. Саф’яновою [95]. Перший з підходів 

визначає системні об’єкти серед всієї сукупності об’єктів і реалізується у описі 

властивостей, які повинна мати сукупність, щоб вважатися системою. Другий 

описує будову системи і дозволяє визначити її специфіку серед інших систем. 

Прикладом дескриптивного визначення системи може бути визначення 

О. Старіша: «Система – це відокремлена сукупність взаємодіючих між собою 

елементів, яка утворює деяку цілісність, володіє певними інтегральними 

властивостями, що дозволяє їй виконувати в середовищі визначену функцію. 

Під інтегральними властивостями будемо розуміти властивості, які характерні 

для системи в цілому, і якими не володіє жоден з елементів» [191]. Іншим 

прикладом є визначення С. Мочерним системи як комплексу підсистем, 

елементів та компонентів і притаманних їм властивостей, взаємодія між якими 

та середовищем породжує якісно або сутнісно нову інтегративну цілісність 

[146]. Наведені приклади відображають основні характеристики системи: в її 

основі лежить певна сукупність елементів, які знаходяться у взаємодії та 

взаємозв’язку, що забезпечує системі цілісність та інші системні властивості; 

принциповим моментом є те, що властивості системи не можуть бути зведені 

ані до властивостей її елементів, ані до властивостей їх простої сукупності. З 

огляду на це найбільш важливим елементом дескриптивного підходу є 

визначення властивостей, наявність яких слугує ознакою системи. Синтезуючи 

підходи до визначення системних властивостей, викладені Н. Вінером [30], 

Л. фон Берталанфі [17], І. Пригожиним [171], О. Єрохіною [71], В. Ляшенком 

[113], О. Старішем [191], С. Мочерним [146], Н. Гражевською [48] слід 

уточнити їх склад та змістовну характеристику (табл. 1.1). 

Виходячи з властивостей системи можна виділити її характеристики: мета 

як зміст існування системи, її призначення, місія; простір як середовище 

існування та множина потенційних елементів системи; функції системи як 

сукупність відокремлених однорідних дій або процесів, які необхідно 
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реалізувати для досягнення мети; структура як сукупність елементів системи та 

зв’язків між ними, в якій розподілені функції; механізм як спосіб організації 

функцій і закріплення їх за елементами. 

Таблиця 1.1 

Властивості системних об’єктів  

(систематизовано автором за [113, 191, 146, 71, 48]) 

Властивість Змістовна характеристика властивості системи 

1 2 

Цілісність Зміна будь-якого елементу системи впливає на всі інші її елементи і 

приводить до зміни системи в цілому; і навпаки, будь-яка зміна системи 

позначається на всіх її елементах; цілісність виражається через єдність 

різноманітних елементів в системі і передбачає таку взаємодію складових 

системи, яка характеризується прагненням до самозбереження за змістом 

та самовідтворення за формою; в результаті система, яка набуває ознак 

самоорганізації, стає не тільки більш стійкою, але, що більш важливо, 

набуває здатності до еволюції. 

Ієрархічність та 

гетерархічність 

Наявність системної структури з рівнями організації складових частин; 

система сама може виступати компонентом іншої системи; сукупності 

елементів, поєднані за функціональною ознакою, утворюють компоненти, 

або підсистеми. Взаємозв’язок цих підсистем призводить до того, що 

окремий елемент може одночасно належати до декількох з них. 

Інтегративність 

або синергія 

Володіння системою властивостями, відсутніми у її елементів (вірним є і 

зворотне твердження – елементи володіють властивостями, не властивими 

системі). 

Відкритість  Система функціонує через обмін енергетично-інформаційними потоками з 

іншими системами та середовищем існування систем. 

Динамічність  Наявність мети та функцій руху системи, в ході якого система взаємодіє з 

іншими системами та середовищем, а також долає внутрішні протиріччя. 

Нелінійність Через велику кількість зовнішніх та внутрішніх чинників та складність 

взаємодії між ними розвиток системи є щонайменш циклічним, тобто 

періоди кількісного та якісного прогресу змінюються періодами 

деградації, а з підвищенням складності системи можна констатувати 

наявність кросциклічних явищ, коли фази розвитку одних компонентів 

системи накладається на фазу регресу інших. Крім того, нелінійність, 

відсутність жорстко заданого вектору руху системи обумовлює її 

невизначеність. 

Стійкість  

та адаптивність 

Здатність системи зберігати структуру, функціональність та доцільність 

(для цілеспрямованих систем) існування за наявності внутрішніх протиріч 

та зовнішніх впливів. Однак рівновага системи може бути стійкою лише 

відносно. Значний вплив зовнішнього середовища приводить до усталення 

багатьох центрів нерівноваги в системі за рахунок дисипативних структур 

як механізму взаємопроникнення зовнішнього та внутрішнього 

середовища системи. 

Самоорганізація 

і саморозвиток  

Здатність системи до зміни внутрішньої структури під впливом 

внутрішніх або зовнішніх чинників, яка реалізується в процесі утворення 

дисипативних структур та прагнення до динамічної рівноваги. 
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Закінчення табл. 1.1 
1 2 

Фрактальність  Характер функціонування та розвитку цілісної системи не залежить від 

масштабу її розгляду: якщо система більш високого рангу змінює власні 

характеристики певним чином, то всі підсистеми, які входять до її складу 

змінюються подібно; отже спосіб функціонування системи обумовлює 

спосіб функціонування її компонентів; наслідком даної властивості 

виступає виконання вимоги узгодженості функціонування складових 

системи: якщо елементи системи функціонально не доповнюють одне 

іншого, а функціонування компонентів не є подібним, то цілісність 

системи порушується. 
 

Слід зазначити, що зв'язок між наведеними характеристиками системи 

визнається багатьма авторами [113, 191, 223], хоча зміст та послідовність 

реалізації цього зв’язку не описується. Його варто представити у вигляді рис. 1.1.  

 

Сукупність цілей існування і розвитку системи 

Множина функцій, які дають змогу досягнути вказаних цілей 

Системна структура (множина відносин між суб’єктами та 

об’єктами системи) 

Механізм реалізації функцій системи задля досягнення її цілей 

Відносини визначення доцільності формування системи в ході усві-

домлення внутрішніх мотивів неорганізованої сукупності її потен-

ційних елементів і пристосування їх до зовнішнього оточення 

Відносини формування цілісності (розмежування даної сукупності 

елементів з іншими сукупностями), підпорядкування та координація 

суб’єктів та об’єктів системи 

Відносини розподілу функцій та узгодження приватних цілей між 

окремими підсистемами та елементами системи), тобто організа-

ційне закріплення функцій, надання певним видам відносин в системі 

усталеного характеру – формування її архітектури 
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Рис. 1.1. Схема взаємозв’язків між характеристиками системи 

(розроблено автором) 

 

Слід зауважити, що окремі автори дотримуються точки зору, що функція 

задається системі ззовні і є первинною по відношенню до мети у всіх випадках 

[113, 191]. Разом з тим, питання про співвідношення глобальної мети системи 

та її макрофункцією не є однозначним, що цілком узгоджується з даними 

сучасної кібернетики [223]. Якщо розглядати СЕС як підсистему більш 

глобальної суспільної системи, то дійсно можна говорити про первинність 
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функції більш глобальної системи до мети її підсистеми. В цьому випадку мета 

СЕС являє собою орієнтир результатів реалізації однієї з функцій суспільства, а 

сама СЕС виступає як результат процесів диференціації структури суспільної 

системи у відповідності до певних функціональних призначень. На рівні 

розгляду СЕС як такої – навпаки – мета виступає основою для генерації 

функціональних призначень, виділення функцій та відповідної структуризації 

елементів. Уявна протилежність вказаних процесів тим не менш цілком 

укладається в межі наведеної на рис. 1.1 схеми і викликана лише рівнем 

розгляду СЕС.  

Викладене дає змогу уточнити для подальших потреб дослідження 

дескриптивне поняття системи: будь-яка система є цілісною, ієра- та 

гетерархічною, інтегративною, відкритою, адаптивною динамічною 

сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів і компонентів, розвиток 

якої обумовлений метою та функціональними особливостями, взаємодією з 

зовнішнім середовищем та іншими системами, внутрішніми протиріччями і 

характеризується нелінійністю, фрактальністю. Наведене дескриптивне 

визначення системи відображає загальне уявлення про системні об’єкти в 

економіці і саму економіку як систему. Конкретизація змісту СЕС покладається 

на конструктивні визначення, навколо яких точаться методологічні дискусії як 

у світовій економічній думці, так і у вітчизняній науці.  

Сучасні економісти виділяють декілька агрегованих підходів до 

визначення економічної системи, виділяючи її як форму організації виключно 

господарських явищ, процесів та механізмів. Так, С. Глазьєв угруповує їх в 

рамках структурної, функціональної та каузальної концепцій [154], П. Леоненко 

та О. Черепніна виділяють окрім названих ще й генетичну [107], Н. Гражевська 

додає до вказаного переліку інформаційний [48], В. Ляшенко визначає основні 

підходи до розуміння економічної системи в залежності від їх змісту 

(сукупність економічних суб’єктів, упорядкована система зв’язку між 

виробниками та споживачами благ, система виробництва, розподілу, обміну та 

споживання, сукупність економічних процесів, пов’язаних з розподілом 
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обмежених ресурсів) [113]. Разом з тим, слід зазначити, що наведені 

типологізації є досить умовними і позиціонуються авторами як відображення 

сучасного стану теоретико-методологічного обґрунтування проблеми 

соціально-економічних систем. Крім того, слід відзначити, що в нагромаджених 

наукою концепціях уявлення про економіку як системний об’єкт з різною мірою 

розробленості можна зустріти і структурно-функціональний, і генетичний, й інші 

виділені підходи. Вказані підходи можна вважати дескриптивними описами 

економічної системи з акцентом на окремих її властивостях: наприклад, 

функціональний - на стійкості, адаптивності, розвитку та внутрішній гетерархії 

системи, структурно-морфологічний – на цілісності, ієра- та гетерархічності, 

фрактальності та інтегративності, інформаційний – на відкритості, нелінійності 

та цілісності, генетичний – на динамічності, нелінійності, самоорганізації. Разом 

з тим, варто зосереджуватися не тільки на дескриптивних описах, але й на 

дослідженні того, що складає сутність економічного та соціально-економічного в 

системі, тобто на її конструктивній змістовій наповненості. Навіть запропоновані 

досить ґрунтовним та глибоким дослідником теоретико-методологічних засад 

економічної системології Н. Гражевською категорії «історичність» та 

«людинорозмірність» [48] не відображають специфіки і змістової повноти 

категорії «соціально-економічна система». 

Аналіз визначень економічних систем, представлених в літературі, дає 

змогу виділити три основних конструктивних методологічних програми, у 

відповідності до яких трактується зміст, структура та особливості розвитку 

економічної системи (табл. 1.2). Як можна побачити з табл., в рамках розглянутих 

підходів спостерігається різний рівень охоплення системними межами 

економічних та соціальних явищ і відсутність поняття «соціально-економічна 

система», хоча можна спостерігати збільшення уваги до соціального компоненту 

від неокласиків до представників цивілізаційно-інституційного підходу. Слід 

також відзначити, що далеко не всі визначення містять дескриптивні ознаки 

системи. З метою обґрунтування дескриптивно-конструктивного визначення 

категорії «соціально-економічна система» з урахуванням її економічного та 
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соціального компоненту доцільно розглянути базові концепції, які лежать в 

основі наведеної класифікації. 

Таблиця 1.2 

Основні підходи до визначення економічної системи в сучасній науці 

(систематизовано автором) 

Під-

хід 

Змістовне наповнення визначень категорії «економічна система» 

1 2 

Ф
о
р
м

ац
ій

н
и

й
 

Климко Г. та ін.: сфера функціонування продуктивних сил і економічних виробничих 

відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів 

господарської діяльності, окремо виділяється і господарський механізм, який 

визначає спосіб координації вибору в умовах обмежених ресурсів [159] 

Базилевич В. та ін.: сукупність взаємопов’язаних та відповідним чином 

упорядкованих продуктивних сил, економічних відносин та механізму 

господарювання, основною функцією якого виступає забезпечення динамічної 

рівноваги у суспільному виробництві, насамперед, між споживанням і виробництвом, 

попитом і пропозицією [224] 

Мочерний С.: цілісна сукупність продуктивних сил, основних форм економічних 

відносин у різних сферах суспільного відтворення, цілісність та організованість якої у 

напрямі досягнення стратегічної мети формує господарський механізм та окремі 

ланки управлінських відносин на мікрорівні (менеджмент) [146] 

Павлишенко М.: конкретно–історична модель соціально–економічного способу 

виробництва, яка являє собою єдність продуктивних сил та виробничих відносин, що 

знаходяться під впливом чинників надбудови (економічні уклади та їх 

співвідношення, рівень узгодженості та управління виробництвом, національні звичаї, 

культурні традиції і т. ін.) [161] 

Абалкін Л. : тип власності на засоби виробництва визначає спрямованість розвитку 

виробничих відносин і являє собою соціально-економічну систему суспільства; 

власність на засоби виробництва виражає соціальний зміст і виступає формою її 

економічної реалізації; оскільки економічна система – це сукупність виробничих 

відносин, то її основа – відносини власності на засоби виробництва, що формують 

соціальну форму сполучення робочої сили із засобами виробництва і визначають 

спосіб привласнення, що й дозволяє розглядати систему з соціально-економічної 

точки зору [1] 
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 Башнянин Г.: 1) сфера людської життєдіяльності, де реалізуються виробничі 

відносини з приводу привласнення, виробництва, розподілу, обміну, споживання та 

регулювання цих процесів; 2) сукупність підсистем (елементів) виробництва, ринку, 

цін, грошей, кредиту, фінансів, споживання і зв’язків між ними, опосередкованих 

системою регулювання, яким притаманні ознаки організованості; наявності 

інтегративних властивостей; інституцій і функцій (в якості таких наводиться товарно–

грошовий характер функціонування, ринковий механізм, бажання отримати 

прибуток); саморегульованості, спрямованої на збалансованість та функціонування; 

3) сукупність механізмів, інститутів функціонування, розвитку та регулювання 

національної економіки, до яких належать інститут власності; інститут виробництва; 

інститут та механізм ринку, через який відбувається розвиток виробництва і 

споживання; механізм цін; механізм грошей; механізм фінансів, механізм споживання 

та механізм регулювання [14] 
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Закінчення табл. 1.2 

1 2 
 

Гаврилишин Б.: спосіб організації виробництва і розподілу створеного в суспільстві 

багатства, який визначається політичним правлінням, а воно, в свою чергу – 

системою цінностей, які впливають на відносини в суспільстві [37] 

Грабинський І.: сукупність взаємовідносин між урядовими інституціями, 

підприємцями та робітниками, яка є результатом розвитку національних 

господарських форм і відбиває систему національних цінностей та вплив 

навколишнього середовища [46] 
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Самуельсон П., Нордгауз В.: механізм за допомогою якого вирішуються основні 

проблеми, пов’язані із задоволенням людських потреб в умовах обмеженості 

ресурсів: що виробляти, як, для кого? [182] 

Маконелл К., Брю С.: економічна система визначається формою власності на засоби 

виробництва та методом узгодження та управління економічною діяльністю [115] 
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Прайор Ф.: сукупність політичних, соціальних та економічних інститутів, організацій, 

законів, норм, правил та переконань, які взаємодіють безпосередньо або 

опосередковано, впливаючи на споживання, розподіл, обмін і виробництво [250] 

Комарницький І., Галушка З.: господарський порядок і суспільно-економічні 

інститути, а також взаємовідносини між людьми та їх дії, зумовлені існуючим 

порядком складають економічну систему як частину соціального життя [79] 

Кульчицький Б.: 1) система механізмів та інституцій, що забезпечують організацію 

виробництва і розподілу створених у суспільстві матеріальних і духовний благ»; 2) 

складне системне утворення, що пронизує усі сфери життєдіяльності суспільства і, 

поєднуючи чинники виробництва з урахуванням панівних цінностей, і, відповідно, 

форм власності, забезпечує створення матеріальних і духовних благ» [104] 

Панчишин С.: сукупність різноманітних елементів та інституцій, які організовують 

національну економіку й упорядковують економічне життя людей, до числа 

найважливіших механізмів належать механізми узгодження діяльності суб’єктів 

господарського життя, механізм розподілу та перерозподілу створеного 

національного продукту, механізми реалізації власності, грошовий механізм та ін.) 

[80] 

Булатов А. та ін.: сукупність усіх економічних процесів, які відбуваються в 

суспільстві на основі чинних у ньому відносин власності та організаційно-правових 

форм [222] 
 

Як свідчить історія розвитку науки, перші прообрази уявлення про 

економіку як про певну взаємопов’язану сукупність явищ, процесів та 

механізмів були отримані класичною політичною економією, її 

трансформованою та критичною гілками, соціалізмом-утопізмом, тоді як 

докласичні ідеї та концепції, в основному, стосувалися окремих елементів того, 

що нині розуміється як частина економічної системи, – управління державою, 

відносини між окремим верствами населення, економічний порядок, природа 

товару, грошей і т. ін. Порівняльний аналіз основних уявлень про соціально–

економічну систему в межах класичної політекономії та її наслідувачів [165, 78, 

9, 81, 205] представлено в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

 Порівняння основних етапів еволюції уявлень про СЕС до другої половини ХІХ ст. 

(розроблено автором на підставі [165, 78, 9, 81, 205]) 

Критерій  
порівняння 

Класична 
політична 
економія 

Трансформована 
політична  
економія 

Критична політична 
економія 

Соціалізм-утопізм Марксизм Історична  
школа 

Предмет  
аналізу 

Процеси 
створення, 

розподілу та 
обімну 

багатства  

Процеси 
економічного 
відтворення 

опосередкованого 
системою ринків 

Соціально 
орієнтоване 

удосконалення 
процесів відтворення 

в капіталістичній 
економіці 

Шляхи розбудови 
справедливого 

суспільства, 
побудованого на 

принципах соціалізму 
або асоціанізму 

Загальні закономірності 
функціонування і розвитку 

капіталізму з точки зору 
його історичної минущості  

Конкретні стани 
національних 

економік в 
історичній 

ретроспективі та 
чинники, які їх 
обумовлюють   

Основа  
суспільно-

економічного 
ладу 

Матеріальне 
виробництво, 
яке базується 

на 
розподіленій 

праці та 
конкурентному 

обміні 
створеного 
багатства 

(природному 
порядку) 

Процес 
відтворення, 

заснований на 
сполученні 
чинників 

виробництва і 
системі 

взаємопов’язаних 
конкурентних 

ринків, 
факторному 

розподілі  
створеного 
продукту  

П. Прудон – 
власність, К. 
Родбертус, Ф. 

Лассаль – власність і 
держава 

А. Сен-Симон – 
поєднання політики, 
економіки і знання, 
Ш. Фур'є – природа 
людини, характер 

праці, рівень розвитку 
промислово–

економічної культури, 
Р. Оуен – 

інституціональні та 
економічні 
компоненти 

Матеріальне виробництво 
та виробничі відносини – 

економічний базис, на 
якому «надбудовуються» 

політика. ідеологія, мораль, 
релігія, в основі суспільної 

формації – поєднання 
способу виробництва з 

надбудовою 

Продуктивні сили, 
рівень їх якісного 

розвитку та 
територіальне 
розміщення, 

інститути 
суспільства, 

господарський дух 

Принципи 
функціонування 

та розвитку  
системи  

Природна 
гармонія 

економічних 
інтересів в 

умовах 
конкуренції  

Рівновага 
сукупного попиту 
та пропозиції на 

всіх ринках в 
процесі сукупного 

відтворення 

Функціонування і 
реформування 

відносин власності і 
державне втручання 

Привабливість праці 
та справедливий 

розподіл власності  

Єдність і суперечливість 
між компонентами 

суспільної формації – 
продуктивними силами, 

виробничими відносинами 
та надбудовою, перехід на 

новий рівень шляхом 
конфліктів 

Адаптація 
організації 

суспільства до 
змін у 

продуктивних 
силах та реалізації 

дії інститутів  

 

 
2
1
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Останній, і мабуть найбільш значний класик, К. Маркс бачив в суспільній 

системі органічне ціле і розглядав соціальну історію як закономірну зміну 

соціально-економічних формацій, які проходять життєвий цикл від народження 

до загибелі. На думку Маркса усі формації, окрім первісної, мають структуру, 

головними елементами якої виступають класи, тобто групи людей зі схожим 

соціальним становищем та спільними інтересами. Відносини між основними 

класами кожної формації визначають можливості та межі суспільного прогресу 

в межах конкретної формації і її долі в кінцевому рахунку.  

Марксу належить перша науково обґрунтована періодизація соціально–

економічних систем (з погляду марксистської методології – формацій), згідно з 

якою в історії людства можна виділити первісну (общинну), рабовласницьку, 

феодальну, капіталістичну, комуністичну формації [10]. В основу суспільної 

формації Маркс кладе матеріальне виробництво та виробничі відносини – 

економічний базис, на якому «надбудовуються» політика, ідеологія, мораль, 

релігія, тобто формація являє собою поєднання способу виробництва та 

соціальної надбудови. Продуктивні сили певного щабля розвитку сумісні лише з 

певним типом виробничих відносин, а останні – з певною надбудовою. З іншого 

боку, певний тип економічного базису й соціальної надбудови вимагає адекватної 

для себе матеріально-технічної бази. Отже кожна суспільно-економічна формація 

розглядається Марксом одночасно як тип суспільства із властивою йому 

економічною системою, що функціонує й розвивається за своїми законами, і як 

стадія соціально-економічного прогресу. Завдяки введенню К. Марксом поняття 

суспільно-економічної формації історію людського суспільства з безлічі 

різноманітних процесів й явищ можна представити як єдність певних 

закономірних щаблів суспільно-економічного розвитку, в яких суспільство є 

системою конкретно-історичних зв'язків і відносин.  

Діалектика процесів суспільно-економічного розвитку полягає в тому, що 

еволюційний розвиток й удосконалення продуктивних сил обумовлюють 

глибокі зміни й перетворення у виробничих відносинах, перехід їх від нижчої 

до вищої стадії суспільно-економічного розвитку [213]. 
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Проведений аналіз дозволяє виділити наступні теоретико-методологічні 

положення марксистської теорії економічних систем, які лягли в основу 

сучасного формаційного підходу: 1) економічна система базується на 

відповідності виробничих відносин власності на ресурси та результати 

виробничої діяльності стану розвитку продуктивних сил, тобто пов’язується з 

матеріальними передумовами виробництва; 2) суспільна система (формація) 

базується на відповідності між організаційними формами соціальних відносин і 

структурою та характером розвитку виробничих відносин, отже між 

матеріальними передумовами та загальним станом економічної системи 

простежуються прямі ієрархічні причинно-наслідкові, генетичні та 

субординаційно-координаційні зв'язки; 3) головними елементами формацій 

виступають класи, відносини між якими мають економічну основу, яка визначає 

характер і форми міжкласової взаємодії; 4) історія являє собою закономірну 

зміну соціально-економічних формацій, яка об’єктивно обумовлюється 

протиріччями у структурі суспільно-економічної формації, які виливаються у 

соціальне протистояння, що, в свою чергу, виливається у соціально свідомі дії з 

реформування (зміни) суспільної формації, що свідчить про невід’ємність 

соціального компоненту у формуванні та розвитку економічних процесів. 

Слід зауважити, що сучасні наслідувачі марксистського підходу зводять 

економічну систему лише до взаємодії виробничих відносин і продуктивних 

сил, подекуди виключаючи з предмету аналізу навіть останні [48]. Крім того, на 

адресу формаційної теорії звучать несправедливі звинувачення у економічному 

детермінізмі та ігноруванні загальноцивілізаційних чинників формування та 

розвитку суспільства [213]. Навпаки, прикладом врахування цих чинників може 

бути світ-системний підхід Валлерстайна І. [259].  

У зв’язку з необхідністю розв’язання даної методологічної дискусії слід 

зупинитися на наступних моментах: 1) на відміну від сучасних нібито 

марксистських концепцій соціально-економічного устрою суспільства, які 

зводять його тільки до системної взаємодії продуктивних сил та виробничих 

відносин, Маркс оперував більш агрегованою категорією – суспільною 
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формацією – в складі якої виділялися групи людей зі спільними соціально–

економічними інтересами, а існування й розвиток суспільства описувалися 

через діалектичну взаємодію продуктивних сил (матеріально-технологічного та 

людського чинника), економічних та позаекономічних відносин; 2) не можна не 

погодитися з С. Мочерним, який наполягає, по-перше, на нелогічності 

нехтування категорією «продуктивні сили» при визначенні предмету 

політекономії в її марксистській традиції, а по-друге – на необхідності врахуванні 

людини в аналізі складу економічної системи [146, 148]; 3) марксистська 

формаційна концепція, а саме ідея діалектичної взаємодії базису та надбудови 

більш об’єктивно відповідає сучасним уявленням про циклічну каузальність в 

суспільно-економічних явищах [94], у відповідності до яких кожен елемент 

системи може бути як причиною, так і наслідком. 

Розвиток концепцій економічних систем, починаючи з кінця ХІХ ст. і до 

сучасних часів відбувався за декількома напрямами, сутнісна характеристика 

яких наведена в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Порівняльний аналіз основних напрямків розвитку концепцій  

економічних систем в кінці ХІХ – ХХ ст. 

(систематизовано автором на підставі [78, 9, 81, 94, 189, 206, 155]) 

Напрямок 
Сутнісна характеристика конструктивних уявлень  

про економічну систему 

Неокласицизм Ринок, побудований на конкуренції продавців та покупців, як 

найдосконаліша форма організації економічної діяльності, будь-які інші 

відносини приховано носять елементи оцінки альтернатив та 

конкурентного обміну, а їх суб’єкти виходять з мети максимізації 

задоволення своїх потреб, що й виступає предметом «торгівлі». 

Кейнсіанство Ринок, регульований державою з метою забезпечення загальної 

економічної рівноваги і усунення т.зв. «провалів» (нездатності ринку 

виконувати певні соціально-економічні функції). 

Неолібералізм Індивідуальна свобода, система приватної власності та ринково-

конкурентного обміну, з одного боку, централізовано плановане 

господарство – з іншого. 

Інституціона-

лізм 

Сукупність інститутів, які визначають правила соціально–економічної 

поведінки, форми організації економічної діяльності – з одного боку, 

технологічні можливості суспільства – з іншого. 

Соціал–

реформізм 

Процеси ринкового відтворення з урахуванням їх конкретно-історичної, 

територіально-національної специфіки. 
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Слід зауважити, що у наведеному порівняльному аналізі не 

використовувався критерій предмету досліджень, що обумовлено двома 

причинами: з усієї предметної області дослідження тієї або іншої школи інтерес 

являють тільки ті аспекти, які стосуються власне СЕС, а з іншого боку – значна 

предметна диференціація всередині кожної течії наукового аналізу потребує 

додаткового аналізу. Серед вказаних підходів найбільший інтерес являють 

собою неокласично-неокейнсіанська традиція та інституціоналізм, оскільки 

вони разом з неомарксизмом складають основу сучасних методологічних 

програм визначення і дослідження СЕС.  

Аналіз теоретичних надбань неокласичної школи економічної теорії, що 

були отримані А. Маршалом [118], Л. Вальрасом [81], В. Парето [78], 

А. Лернером, О. Ланге, К. Ерроу [241, 240, 228] та ін., і складають основу 

сучасної мікро- та макроекономіки [160, 180, 214, 49], дає змогу виділити 

наступні особливості методології неокласицизму в описі економічної системи: 1) 

атомістичний підхід, згідно з яким властивості сукупності зводяться до 

властивостей її складових елементів, що забезпечує можливість моделювання 

поведінки економічної системи засобами, якими моделюється поведінка окремих 

економічних агентів; 2) догматизація економічної раціональності та 

індивідуалістичних інтересів окремих економічних суб’єктів як основи 

економічного мислення та поведінки в ринковій системі; 3) покладення в основу 

економічної системи в якості її фундаментального механізму ринково-

конкурентного порядку, що призводить до ігнорування або нездатність пояснити 

роль явищ і процесів «неекономічного характеру» в розвитку економіки. 

У зв’язку з цим слід зауважити, що ринкову економіку, побудовану на 

досконалій конкуренції прийнято вважати ідеальною формою організації 

економічних процесів. Однак сучасні уявлення про конкурентну систему 

заперечують її ідеальність, оскільки конкурентний ринок не в змозі забезпечити 

реалізацію соціальних потреб суспільства, розвиток фундаментальної науки та 

ін., крім того, передумови функціонування ринкової системи з досконало 

конкурентним механізмом є далекими від реальності [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.]. 

Опис економічної системи побудованої на сукупності взаємопов’язаних 

ринків, але зі значною регулюючою роллю держави, належить кейнсіанській 

школі економічної теорії [85; 253; 197]. Доцільно зазначити, що з точки зору 

опису економічної системи головною методологічною різницею неокласицизму 

та кейнсіанства було заперечення останнім рівноважності досконало 

конкурентної ринкової системи, визнання провідної ролі держави у забезпеченні 

розвитку економічних процесів і підвищення значущості психологічних чинників 

людської поведінки у поясненні функціонування та розвитку національних 

економік. Разом з тим, кейнсіанство унаслідувало від неокласицизму передумову 

раціональності економічної поведінки, ринково–обмінне трактування основи 

економічної системи та інші елементи методології економічного аналізу.  

Серед основних положень, які захищалися наслідувачами неокласичної 

методологічної традиції – неолібералістами Ф. Гайєком [206], В. Ойкеном 

[155], Л. Ерхардом [81], М. Алле [7], М. Фрідменом [82; 165], – чільне місце 

посідає ефективність децентралізованої ринково конкурентної економіки, в якій 

держава виконує роль гаранта умов конкуренції та функцію перерозподілу 

національного багатства у соціальних цілях. Характерно, що Ф. Гайєк та 

М. Алле відійшли від неокласичної доктрини економічної рівноваги 

економічної системи, зокрема принципів автоматичності та неминучості 

процесів врівноваження і єдності цін на всіх ринках, замінюючи її концепціями 

«спонтанного порядку» та «економіки ринків». Крім того, в межах 

ордолібералізму вперше з’являється порівняльне уявлення про відмінні від 

ринкової економічні системи безвідносно їх історичної еволюції – теорія 

ідеальних типів господарства В. Ойкена. В ній він розрізняє два типи 

господарських систем – центрально кероване та вільне ринкове господарства, – 

підкреслюючи, що в чистому вигляді жодне з них не існує, а соціально-

економічний порядок визначається переважанням відповідних ознак. За 

В. Ойкеном проблеми оптимізації поєднання названих ідеальних типів 

господарства в реальній економіці повинна взяти на себе держава.  
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Протилежним напрямом економічної думки, який заперечував 

можливість статичної рівноваги і значно посилив увагу до соціально-

технологічних чинників формування соціально-економічної системи, виступив 

інституціоналізм, основою якого виступила німецька історична школа. 

Входження цих ідей в економічну науку пов’язано з т. зв. історичною школою 

політичної економії, основу якої склала німецька історична школа права, що 

встановила поняття «інститут» – «узагальнення норм, яке не є постійним типом 

зв’язних відносин, а має значення лише для даного часу» [215]. 

Першим, хто вивчав значення соціально-політичних та культурних 

інститутів для економічного розвитку, був Ф. Ліст, який відкинув економічний 

індивідуалізм, протиставив політекономії вільного обміну політекономію 

продуктивних сил. Останні Ліст визначив як здатність створювати багатство 

нації і відніс до їх складу такі інститути, як християнство, моногамія, пошта, 

поліція [31]. Іншим визначним внеском Ліста в теорію економічних систем 

стало застосування історичного методу та категорій «національної 

політекономії» для порівняльного аналізу геополітичного стану різних країн і 

визначення причин їх нерівномірного розвитку. Таким чином, основою 

формування національної економічної системи за Ф. Лістом виступають 

матеріальні та інституціональні передумови національного виробництва.  

Значним кроком у дослідженні економічних систем стало утвердження 

Г. Шмоллером принципу методологічного холізму, у відповідності до якого 

предметом політичної економії повинне стати саме господарство країни в 

цілому, фактична господарська поведінка, моральні норми господарювання, 

етика формування переваг [31, 215]. Послідовник Г. Шмоллера К. Бюхер 

запропонував узагальнену схему соціально-економічного розвитку народів 

Західної та Північної Європи, в який виділив етапи замкненого, міського та 

народного господарства, висунув гіпотезу про зв'язок між довжиною шляху 

продукту від виробника до споживача і розвитком форм промислового 

виробництва, а також довів, що еволюція форм промисловості супроводжується 

експансією капіталу аж до повного охоплення ним національної економіки [88]. 
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Оцінюючи надбання К. Бюхера в дослідженні економічних систем, слід 

виділити визначення ним територіальних засад розвитку організаційних форм 

господарювання і ролі капіталу в розвитку національної економічної системи.  

Вагомий внесок у розвиток теорії економічних систем в частині 

пояснення економічних процесів соціальними чинниками було зроблено т. зв. 

юною історичною школою, зокрема В. Зомбартом і М. Вебером. М. Вебер 

вважав капіталістичне суспільство концентрацією економічної раціональності, 

яка є результатом унікальних історично-релігійних умов на території Європи в 

ХVІ–ХVІІ ст., коли Реформація ототожнила працю з релігійною аскезою, що 

виступає необхідною умовою спасіння душі. За висновком М. Вебера основу 

капіталістичної економічної системи та її успіху становлять протестантська 

трудова етика, дух територіальної експансії і виникнення сучасної науки [28].  

Зомбарт В. визначав економічну систему як абстрактно-теоретичну 

конструкцію, за допомогою якої описується спосіб господарювання кожного 

народу. Відповідно до цього способу формується «господарський дух», що 

містить у собі три основних елементи: господарську психологію, господарський 

порядок і певну техніку. Механізмами саморегуляції капіталістичної економіки 

за Зомбартом виступають процеси насичення капітальними благами, 

концентрацію та централізацію капіталу в акціонерних товариствах. В той же 

час свідомими регуляторами виступають прогнозування, раціоналізація 

банківської діяльності та грошового обігу, законодавче обмеження спекуляцій, 

монополістичні угоди підприємців тощо [220, 169]. 

Сутність інституціоналізму досить точно визначено С. Сорокіною, яка 

вказує, що в основу більшості інституціональних концепцій покладено ідею 

еволюційного подолання протиріччя між нагромадженим науково-виробничим 

досвідом та сферами соціальної надбудови при недостатній увазі до відносин 

власності 189. Проте відсутність єдиної методологічної бази, невизначеність 

поняття «інститут», які відзначаються більшістю дослідників економічної думки 

79, 9, 189, обумовлює значне різноманіття трактувань змісту соціально–

економічної системи в працях інституціоналістів (табл. 1.5).  
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Таблиця 1.5 

Основні інституціональні визначення соціально-економічних систем 

(систематизовано автором за [215, 169, 96, 245, 55, 251, 229, 256, 226, 231, 183]) 

Підхід Визначення соціально–економічної (економічної) системи 

1 2 
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 А. Шпітгофф: економічна система – це господарський стиль, що являє собою 

сукупність 5 елементів: господарського духу, природних й технічних компонентів, 

суспільної конституції, господарського процесу 215 

Теорія господарського порядку: економічна система як господарський порядок – це 

сукупність свідомо створюваних у процесі історичного розвитку правил 169 
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Я. Корнаї: Економічна системи є сукупністю інститутів, породжуваних 
організаціями – реальними об’єднаннями людей, які в рамках, обмежених правами 
діяльності, виконують економічні функції. Взаємодія економічних суб’єктів 
відповідно до їх функцій, для виконання яких необхідно обробляти інформацію, 
утворює основу функціонування й розвитку системи. Сама ж система 
підрозділяється на дві сфери: реальну, у якій рухаються потоки товарів 
(виробництво, розподіл, обмін і споживання), і контрольну, у якій протікають 
інформаційні потоки (спостереження, передача інформації і її обробка). Отже 
основою системи виступають господарські функції економічних суб’єктів, 

реалізація яких створює інформаційний простір 96 

Е. Нойбергер і В. Даффі: економічна система – це суспільно визнаний механізм, 
завдяки якому стає можливим прийняття рішень у процесі виробництва, розподілу 
й споживання благ. У структурі економічної системи виділяються три підсистеми: 
прийняття рішень, мотиваційну й інформаційну. Перша охоплює правила, що 
закріплюють й розподіляють права по прийняттю рішень серед індивідів і 
господарських одиниць, зокрема відносини власності. Інформаційна підсистема 
містить у собі сукупність механізмів, і каналів по збору, обробці, зберіганню, 
використанню, передачі й зворотному контролю економічної інформації (її головна 
функція – узгодження економічних рішень). За допомогою ієрархічного 
(вертикального) механізму – планування, і горизонтального механізму – ринкової 
конкуренції. Мотиваційна структура охоплює всі правила й механізми, що 
забезпечують практичну реалізацію господарських рішень. Як форми мотивації 
поряд з духовними й матеріальними стимулами до праці, традицією, лояльністю й 
т.д. розглядається також примус [245] 
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Дж. Гелбрейт: основа економічної системи використання чинників  виробництва, 
відповідно – суспільно історичний прогрес пов’язаний з роллю різних чинників 
виробництва в економіці. Сучасні економічна система – індустріальна – сукупність 
великих підприємств, які експлуатують передову технологію та техніку, яка 

базується на корпоративній власності 55 

В. Ростоу: науково-технічний прогрес і пов’язані з ним галузеві зміни в економіці 
виступає основним детермінантом громадського життя; економічна історія 
суспільства розділена на п’ять стадій: традиційне (примітивна техніка, низький 
рівень продуктивності і зростання), перехідне (наукові відкриття у виробництві, 
розширення національних ринків, нагромадження капіталів, виникнення 
підприємництва, створення централізованих держав), підйом (промислова 
революція, економічне зростання, розвиток інфраструктури), «швидке дозрівання» 
(створення світового господарства, швидке економічне зростання у галузях, 
пов’язаних із НТП, урбанізація), стадія масового споживання (визначальна роль 
сфери послуг і виробництва товарів тривалого користування, високий рівень 

особистого споживання) 251 
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Закінчення табл. 1.5 
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Ж. Еллюль: Основою суспільної системи є техніка, яка розвивається за власними 
законами, автономна від економіки та політики; розвиток техніки передбачає 
централізацію, а значить і плановість економіки, яка виступає не продуктом 

соціалізму, а об’єктивною необхідністю «технологічного суспільства» 169 

Д. Белл: в основі економічної системи – технологічний розвиток виробництва і види 
використовуваних знань, однак можливі й інші «осьові принципи» виділення 

економічних систем, вибір яких є вільним і диктується потребами дослідження 229 

А. Тоффлер: основа суспільної системи – науково–технічні знання та НТР; сучасне 
суспільство переживає «третю хвилю» радикальних змін слідом за «першою» – 
переходом мисливців до аграрного суспільства й «другою» – переходом від аграрного 
до індустріального суспільства.; нова цивілізація характеризується такими рисами: 
істотні зміни в енергетичній базі суспільства; значні перетворення в матеріально-
технічній базі, яка спираються на досягнення біології, генетики, електроніки, 
штучного матеріалознавства, космічної техніки; кардинальне поліпшення умов праці; 

широке поширення головного виду сучасної «сировини» – інформації 256 
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 Дж. Гелбрейт, Я. Тінберген, Р. Арон, П. Сорокін, В. Бекінгем: відбувається злиття 
капіталістичної та планової економік внаслідок вирівнювання технологічної 
структури та великих розмірів виробництва, наявності у капіталістичних та 
соціалістичних суспільствах спільних рис: індустріалізації, урбанізації, схожість 
між системами виховання і освіти; в майбутньому 1) утвориться соціально–
економічна система, яка містить у собі елементи обох ладів; або 2) виникнення у в 
результаті конвергенції соціалістичного та капіталістичного ладів загального ладу 
на капіталістичній основі, який базуватиметься на приватній власності, 
економічних стимулах та ринковій системі, однак з посиленням елементів 

соціального забезпечення та плановості 81, 55, 226, 231 
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Р. Коуз, Дж. Стіглер, Т. Еггертсон: теорема Коуза-Стіглера – за нульових 
траснаційних витрат і чіткій специфікації прав власності, приватні та соціальні 
витрати будуть однаковими, а розміщення ресурсів – ефективним незалежно від того, 
як ці права власності будуть розподілені між економічними суб’єктами; теорема 
Коуза-Еггертсона: економічне зростання і розвиток країни в основному не залежать 
від типу уряду, якщо трансакційні витрати в економічній і політичній сферах 
дорівнюють нулю, однак в зворотньому випадку розподіл влади та інституційна 
структура її нормотворчості є важливими чинниками її розвитку [78, 234].  

 

Сучасна група інституційно-цивілізаційних визначень поняттю 

економічна система обумовлює необхідність окремої уваги до концепцій 

функціонування та розвитку цивілізацій.  

Термін «цивілізація» сьогодні вживається в різних змістах: 1) синонім 

культури, 2) заключна стадія в розвитку локальних культур, стадія їхньої 

деградації й занепаду, 3) історична стадія розвитку суспільства, що прийшла на 

зміну варварства, 4) щабель розвитку регіону, етносу (антична, європейська 

цивілізації, цивілізація інків і т.п.), 5) рівень історичного розвитку людства 

(аграрна, індустріальна, постіндустріальна), 6) ступінь розвитку суспільства, 

пов'язана із впливом певної релігії (християнська, буддійська, мусульманська й 
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т.п.) 183, 200, 98, 100. З позицій зазначених трактувань економічна система 

розглядається як невід’ємна складова і продукт цивілізації як більш загальної 

культурної системи.  

Вивчення інституціональних концепцій економічних систем дає змогу 

відзначити певний технологічний детермінізм, невизначеність у більшості 

випадків системної структури, різновекторність розгляду базових інститутів 

економічної системи. До безсумнівно позитивних моментів в еволюції ідей 

інституціоналістів можна віднести посилення наголосу на позаекономічних, 

цивілізаційних, чинниках розвитку та складових СЕС, яке збільшило 

можливості економічної теорії у поясненні реальних соціально-економічних 

процесів і стало однією з домінант розвитку економічної теорії в другій 

половині ХХ ст. Цивілізаційний підхід, заснований на культурно-

технологічному принципі, часто протиставляється формаційній теорії 

К. Маркса, яку називають економічним детермінізмом. Втім, потрібно 

підкреслити, що обидва підходи виходять з пріоритету матеріально-

технологічних чинників утворення і розвитку соціально-економічної 

організації суспільства, крім того, у частині пояснення причинно-наслідкових 

зв’язків системоутворення (економічні відносини або позаекономічні 

чинники) вони доповнюють один одного, хоча марксистський підхід охоплює 

не тільки матеріально-технологічну основу СЕС, а і її суспільно значущі 

компоненти – економічні відносини та надбудову, тоді як в межах 

цивілізаційного підходу врахування останніх є спорадичним.  

Таким чином, аналіз основних груп конструктивних визначень поняття 

«економічна система» та їх історико-методологічних джерел дозволяють 

прослідкувати наступні змістовно-методологічні подібності та відмінності у 

методологічних програмах соціально-економічної системології: 1) всі автори в 

тій або іншій формі називають економічну систему формою організації 

господарської діяльності суспільства, однак, тільки в окремих випадках 

зазначається, що економічні процеси знаходяться у щільному зв’язку з іншими 

сферами життєдіяльності суспільства і являють собою конкретно–історичний 
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конструкт суспільного розвитку; 2) майже одностайним є твердження, що 

економічна система являє собою певну сукупність, але частіше не вказується, 

які відмінні властивості має ця сукупність; 3) в більшості визначень зазначені 

структурні елементи та описані форми структурних зв’язків економічної 

системи, проте внаслідок різності методологічних традицій марксизму та 

неокласицизму, інституційного підходу складовими економічної системи 

вважаються різні елементи; 4) в складі економічної системи виділяється 

механізм (механізми), а подекуди визначено його функціональну роль та 

предметні види, однак трактування його змісту також не є уніфікованим з 

методологічної точки зору; 5) динамічний аспект функціонування економічної 

системи, її мета майже не відображені у існуючих визначеннях; 6) не 

враховується той факт, що економічна система функціонує і розвивається за 

трьома взаємопов’язаними напрямами: як організаційна форма забезпечення 

соціально-економічних потреб людства, як об’єкт, що знаходиться у взаємодії з 

іншими об’єктами, як об’єкт, що здатний до самоорганізації та саморозвитку;  

7) не зважаючи на декларування системного підходу у дослідженні 

економічних явищ, взаємозв’язок між численними чинниками т. зв. 

позаекономічного характеру (політика, культура, право), які, тим не менш, 

здійснюють значний, а подекуди визначальний вплив на економічні процеси, 

обґрунтований недостатнім чином; це не дозволяє більшості авторів пояснити 

фундаментальні засади економічних явищ та процесів, причинно–наслідкові 

зв’язки, які їх визначають. 

Для визначення мети та функцій економічної системи слід уточнити межі 

поняття «економічне», єдності щодо якого, як видно з попереднього аналізу, в 

науці немає. До економічної сфери представники різних теоретико-

методологічних традицій відносять то сукупність продуктивних сил та 

виробничих відносин, то сукупність сфер виробництва, обміну, розподілу і 

споживання благ, то поведінку в умовах обмеженості ресурсів. У зв’язку з цим, 

варто підкреслити, що основним елементом суспільного буття виступає 

людина. В основі її життєдіяльності лежить задоволення потреб і реалізація 
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певних інтересів в ході праці, реалізації підприємницьких здібностей, інших 

форм індивідуальної та соціальної поведінки. Оскільки людина, насамперед, є 

матеріальною, фізичною істотою, тому для забезпечення життя людини 

необхідне матеріальне виробництво, крім того, здатність і потреба мислити, 

почувати викликає формування особливого виду потреб – духовних. 

Задоволення матеріальних і духовних потреб людей виступає внутрішньою 

метою функціонування СЕС. Крім того, не можна заперечувати значущість 

принципу відносної обмеженості ресурсів для задоволення усіх потреб, під 

яким слід розуміти недостатні кількість, різноманіття та придатність певних 

природних або штучних об’єктів, речовин, матеріалів і т.ін. для задоволення 

зростаючих потреб усіх людей одночасно. Важливою передумовою даного 

принципу виступає закон зростання потреб, з якого випливає, що по мірі 

задоволення одних потреб і паралельно йому виникають інші. Наслідком дії 

принципу відносної обмеженості ресурсів є те, що взаємодія людей в ході 

задоволення власних потреб передбачає реалізацію або обмеження їх інтересів, 

які виступають соціальною формою буття матеріальних і духовних потреб і 

являють собою соціальну спрямованість життєвої активності людей на 

створення найбільш сприятливих суспільних умов, необхідних для 

забезпечення максимально можливої фізичної й соціальної життєвості. Отже 

до економічної сфери життєдіяльності людей слід віднести всі явища їхньої 

взаємодії з іншими людьми та з оточуючим природним і штучним 

середовищем, які стосуються формування та реалізації потреб в умовах 

обмежених ресурсів для їх задоволення в ході праці та інших форм 

індивідуальної та соціальної діяльності (поведінки).  

Соціальна природа співіснування людей в ході задоволення їхніх потреб та 

її породження – мораль, право та ін. – визначає єдність соціального та 

економічного аспектів в економічній системі і підкреслює необхідність 

використання поняття «соціально-економічна система» як більш об’єктивного 

позначення сукупності взаємовідносин між людьми з реалізації їх інтересів по 

задоволенню потреб. Слід вказати, що даний підхід не означає ототожнення 
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соціально-економічної системи із суспільною системою взагалі, однак дозволяє 

стверджувати, що елементи інших підсистем суспільства – соціально-екологічної, 

політико-правової, культурної – включаються до СЕС настільки, наскільки вони 

стосуються взаємодії людей і їхніх груп для задоволення потреб в ході праці в 

умовах відносно обмежених ресурсів. Дедалі більше набуває актуальності думка, 

що її висловили фахівці НАН України: сучасна економіка теж виявляється 

істотним чином залученою до гуманітарно-культурної сфери; не подбавши про її 

гуманітарно-культурне спорядження, ми не в змозі будемо забезпечити 

оптимальне засвоєння результатів її розвитку українським суспільством [81]. 

Таким чином, основою СЕС виступають індивідуальні та колективні потреби і 

можливість їх задоволення в ході праці та інших форм людської життєдіяльності. 

Особливу роль у СЕС відіграє її іманентна властивість створювати, з одного боку, 

стимули формування і реалізації потреб та відповідної людської трудової або 

іншої активності, з іншого – обмеження, які визначаються продуктивними силами 

і виробничими можливостями, соціальними умовностями. 

Викладене вище дозволяє уточнити визначення соціально-економічної 

системи як економічної категорії, синтезуючи дескриптивний та конструктивний 

підходи до її сутності: соціально-економічна система суспільства 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 та певного соціального простору в процесі праці 

або реалізації інших форм мотивованої індивідуальної і соціальної поведінки. 

Наведене визначення, на відміну від існуючих, дозволяє: визначити 

одночасно як загальносистемні, так і особливі характеристики СЕС, які виділяють 

її з-поміж інших систем; описати формування потреб та мотивів із індивідуальної 

та спільної діяльності з їх задоволення як вихідні умови її існування та 

функціонування; обґрунтувати, що в основі механізму функціонування СЕС 

лежить певним чином організована праця та інші форми індивідуальної та 

колективної поведінки і взаємодії, синергетичне поєднання яких виражають 
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сутнісні аспекти соціально-економічних відносин; вказати на єдність соціальних 

та економічних явищ в суспільстві та недоцільність їх поокремого розгляду, 

оскільки вказана єдність обумовлює конкретно-історичний характер СЕС.  

Трактування СЕС через задоволення людьми потреб в умовах обмежених 

ресурсів одночасно відображає її функціональне призначення в межах більш 

глобальної суспільної системи – забезпечення спільного існування людей у 

відповідності до їх фізичної та соціальної сутності за певних природно-

екологічних та соціальних умов. Зауважимо, що останні залишаються поза 

предметом даного дослідження й уособлюються у принципах відносної 

обмеженості ресурсів та наявності соціального простору. Більш глибоке 

розуміння сутності СЕС потребує прискіпливого розгляду її простору, функцій, 

суб’єктів, об’єктів та зв’язків між ними, які забезпечують досягнення її мети.  

 

 

1.2. Структурно-організаційні елементи соціально-економічної системи  

 

 

Проблема визначення соціально-економічного простору є останнім часом 

дуже обговорюваною [18, 157, 93] і споріднена з проблемою визначення меж 

поняття «економічні явища», про яку вже йшлося вище, однак має власну 

специфіку, обумовлену традиціями ноосферних досліджень та врахування 

соціального компоненту. В даному контексті важливим методологічним 

напрямом дослідження СЕС виступає розгляд їх екологічної складової (табл. 

1.6). Цілком погоджуючись з думкою наведених авторів про необхідність 

розгляду природно-антропогенних комплексів як єдиної першооснови простору 

СЕС, слід уточнити характер співвідношення між природними, соціальними та 

соціально-економічними компонентами природно-антропогенного комплексу 

як складовими простору СЕС. 

Зокрема, природне і соціальне середовища не можна ототожнювати, 

оскільки вони крім генетичних зв’язків та певних загальних властивостей і 
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закономірностей розвитку об’єктивно мають специфічні закони. Частина 

природного середовища виступає як основа безпосереднього буття людей, 

однак певні елементи природного оточення не опановані і/або не 

використовуються людьми безпосередньо, а з іншого боку – соціальні явища та 

процеси можуть не мати аналогів у природному середовищі або існувати 

врозріз з принципами гармонії природного та соціального. Соціальне 

середовище також не є однорідним: соціально-культурний, соціально-

економічний та соціально-політичний простори існують і розвиваються у 

взаємозв’язку, тим не менш набуваючи специфічних рис та відносно 

відокремлюючись одне від одного. 

Таблиця 1.6 

Деякі підходи до аналізу економіко-екологічних систем 

(систематизовано автором) 

Автори Зміст 

Борщук Є. 

[20] 

З огляду на масштаби сучасної господарської діяльності людини, об’єктом 

сталого цивілізаційного розвитку пропонується вважати еколого-економічну 

систему, в основі якої лежить «система «Земля», що функціонує як єдина 

саморегульована система і включає фізичний, хімічний, біологічний і 

людський компоненти» Модель еколого-економічної системи являє собою 

єдність екологічної, соціальної та виробничої підсистем, які мають 

концентричне розташування. При цьому змістовно ці підсистеми 

розділяються, не маючи спільних ознак у вербальному описі: 1) екологічні 

компоненти – природні елементи, сукупність яких утворює оточуюче 

людину природне середовище; 2) соціальні компоненти – елементи 

демографічного, соціального та етнічного характеру і різноманітні зв’язки 

між ними на конкретній території; 3) виробничі компоненти – виробничі 

фонди, транспорт, житлово-комунальне господарство, споруди техногенної 

сфери і предмети споживання. 

Мойсеєв Н. 

[124] 

еколого-економічна система трактується як «обмежена певною територією 

частина ноосфери, в якій природні, соціальні та виробничі структури і 

процеси взаємозв’язані взаємодіючими потоками речовини, енергії та 

інформації 

Мешеніна Н. 

[121] 

під еколого-економічною системою пропонується розуміти сукупність 

об’єктів природокористування, залучених у процеси суспільного відтворення 

за участю людського фактора, об’єднаних метою багатоцільового 

використання продуктивних сил суспільства 

Кузьменко О. 

[102] 

еколого-економічна система – це сукупність елементів природного 

середовища, з урахуванням ресурсного обмеження, які, взаємодіючи між 

собою і людиною, із залученням інвестицій виготовляють продукцію, 

утворюючи відходи та утилізуючи їх 
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З огляду на зазначене вище, серед компонентів соціально-економічного 

простору виступають: 

суб’єкти – людство як окремі індивіди і як сукупність біосоціальних 

істот, яким властиві певні демографічні та психологічні характеристики, що 

дозволяють усвідомити власні потреби та виробити певні індивідуальні та 

соціальні дії з їх задоволення в конкретних умовах існування; 

об’єкти: сукупність природно-кліматичних умов та об’єктів, які доступні і 

безпосередньо забезпечують життєдіяльність людей та задоволення ними 

індивідуальних та колективних потреб (в т.ч. корисні природні ресурси); 

сукупність штучних об’єктів та засобів, які можуть бути корисними і 

цілеспрямовано використовуються для задоволення індивідуальних та 

колективних потреб, в т.ч. засоби матеріального та духовного виробництва; 

інформація як засіб задоволення потреб або засіб пошуку інших об’єктів і 

способів їх використання для задоволення потреб; 

соціальні умови: культура як специфічний штучний результат 

індивідуальної активності та соціальної взаємодії, що являє собою систему 

світоглядних уявлень та ціннісних установок; політика і влада як механізм 

колективної організації та примусу в спільному існуванні; інформація як 

комунікативний засіб забезпечення соціальної взаємодії, індивідуальних та 

колективних знань про соціальні інтереси, стимули та обмеження їх реалізації; 

інші позаекономічні процеси. 

З урахуванням змістових особливостей соціально-економічний простір 

(середовище 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 і досягнення внутрішньої мети. Головний 

функціональний зміст системи соціально-економічних взаємодій як особливого 

способу життєдіяльності людей складається в забезпеченні й розширеному 

відтворенні їх всебічного спільного існування для задоволення індивідуальних 

та колективних потреб відносно обмеженими ресурсами в ході праці або інших 
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форм поведінки. Внутрішньою метою СЕС є організація задоволення потреб 

відносно обмеженими ресурсами. Процес формування і розвитку СЕС 

передбачає появу цілої низки її підцілей та сукупності процесів та дій з їх 

досягнення – функцій, основні з яких з урахуванням [52] можна сформулювати 

наступним чином: 

організація взаємодії соціально-економічних суб’єктів з оточуючим 

природним і штучним середовищем; 

забезпечення стимулів та обмежень для праці та інших форм 

індивідуальної та соціальної поведінки; забезпечення зайнятості 

розподіл ресурсів для задоволення потреб; 

забезпечення створення, розподілу, обміну (перерозподілу) та 

споживання благ для задоволення потреб; забезпечення добробуту; 

організація соціально-економічних суб’єктів у їх відносинах з приводу 

задоволення потреб; 

розвиток як процес досягнення цілей системи та їх зміни, процес 

формування і зняття внутрішніх протиріч; 

адаптація і самозбереження як пристосування суспільства цілому до 

зовнішніх систем (інших суспільств, природних умов) і внутрішніх протиріч; 

установлення ефективних або відносно прийнятних форм соціально-

економічних взаємодій всередині системи та взаємодій соціально-економічної 

системи з іншими підсистемами суспільства; підвищення ефективності 

використання ресурсів; 

інформаційне забезпечення виконання попередніх функцій. 

Слід підкреслити, що через інтегративну цілісність СЕС як її природну 

характеристику всі функції в ній є взаємопов’язаними, що визначає складність 

механізму функціонування суспільства, про який йтиметься мова нижче. Крім 

того, необхідність реалізації певних функцій призводить до формування нових 

цілей СЕС – збереження її цілісності, безпеки та ін., які спочатку доповнюють 

основну мету, але на певному етапі розвитку системи набувають самостійного 

значення, аж до протиріччя між собою і первісною метою – узгодженим 
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задоволенням потреб. Це твердження є ілюстрацією нелінійності зв’язків у 

соціально-економічній системі.  

Архітектоніку соціально-економічної системи доцільно трактувати як 

форму упорядкування й інституційної композиції зв’язків між елементами 

системи, яка забезпечує використання ресурсів системи у відповідності до певної 

мети і функцій. Формування системної архітектоніки означає, перш за все, 

відокремлення простору системи з оточуючого середовища в доцільно 

організований та упорядкований певним чином простір, властивості якого є, 

водночас, загальними для всіх систем і відображають специфіку даної системи. 

Наприклад СЕС систему виділяють спільна реалізація потреб в якості мети, 

наявність соціальної інтегрованості, гнучкості, неповторність змісту відносин 

між окремими елементами суспільства в ході їх господарської діяльності з 

метою реалізації інтересів. 

Вочевидь, що реалізація функцій СЕС виступає одним з найважливіших 

чинників структурування її внутрішнього простору – 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 (наприклад, за 

ознаками індивідуальності або колективності, приватного або публічно–

державного характеру функціональних дій). У зв’язку з цим слід вказати, що 

ускладнення функцій і їх об’єктивна спеціалізація призводить до посилення 

залежності між ними і між суб’єктами, які є їхніми носіями. Тобто нелінійність 

функціонування СЕС є додатковим чинником її структурування. Важливо 

зазначити також, що в ході організаційного оформлення розподілу функцій за 

окремими групами суб’єктів, відбувається і розподіл ресурсів для їх реалізації, 

причому по мірі змін у значущості окремих функцій та функціональних 

комплексів цей перерозподіл може здійснюватися не на користь інтересів 

окремих суб’єктів СЕС, а на користь забезпечення їх спільного безпечного 

існування або реалізації інших функцій в даний момент часу. Зауважимо, що 

зазначене явище відображає синергетичні властивості системи по відношенню до 
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її елементів, а в умовах СЕС означає можливість примату інтересів суспільства в 

цілому або його макросуб’єктів над інтересами окремих його членів.  

В контексті розгляду структурування важливим є встановлення 

співвідношення між традиційним підходом до структурування економіки 

іпоняттям архітектоніки. Коломицева О. зазначає, що структура економіки є 

діалектичною єдністю кількісної і якісної сторін: сторона представлена певним 

набором пропорцій і співвідношень між різними ланками економіки, а характер 

зв'язків між ними дає якісну характеристику економічної структури [91]. 

Качан Н. стверджує, що економічна структура – це основний 

формоутворюючий елемент економічної системи; сукупність компонент, 

об'єднаних за однаковим функціональним параметром чи ознакою; має 

здатність змінюватися під дією об'єктивних економічних законів, спільних із 

системою, яку вона формує; є динамічною і відображає етап розвитку цієї 

системи [83]. Чайка Ю. представляє структуру національної економіки як 

сукупність взаємопов’язаних типів структур, серед яких  «суб’єктні», що 

характеризують агреговані суб’єкти національної економіки (галузева, 

секторальна, регіональна структури); структури «внутрішніх відносин», які 

відображають відносини між суб’єктами господарювання певної національної 

економіки (соціально-економічна, організаційно-економічна, технологічна, 

відтворювальна структури); структури «зовнішніх відносин», що 

представляють відносини суб’єктів  національної економіки з іншими 

економічними системами (зовнішньоекономічна структура) [210].  

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 
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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 [77], однак є 

дещо ширшим за останнє, оскільки не всі складові елементної структури є 

інституціями або інститутами; архітектоніка відображає не тільки інститути як 

усталені форми відносин, а й пропорції ресурсів і результатів функціонування і 

розвитку СЕС – економічну структуру; крім того, важливе значення в складі 

архітектоніки СЕС має механізм. 

Доцільно розрізняти поняття архітектоніки СЕС та економічної структури, 

яку пропонується розуміти як пропорції видів економічної діяльності в 

суспільстві за ресурсною або продуктовою ознаками, які відображають зв'язок 

між залученням в СЕС доступних об’єктів і результатами створення благ. Видами 

такого відображення є галузева структура, структура створення ВВП тощо. 

Згідно з методологією побудови піраміди економіки [221] в її основі 

знаходяться природоексплуатуючі галузі, які формують традиційне 

виробництво (сільське господарство, лісова промисловість, рибне господарство 

та добувне виробництво, у т.ч. видобуток усіх енергоресурсів); до другого 

(вторинного) шару належать галузі, які забезпечують переробку природної 

сировини, подальше поглиблення обробки продукції та вторинну переробку 

природної сировини; для третього й вищих прошарків піраміди характерним є 

розгляд більш глибоких стадій обробки продукції, визначення різних видів 

послуг. Економічна структура реалізується як поєднання соціально-економічних 

відносин власності та користування. 

До складу суб'єктів СЕС входять, насамперед, окремо взяті людські 

індивіди, а також різні спільноти, тобто асоційовані суб'єкти, що сформувалися 
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на тій або іншій підставі в силу певної необхідності. До числа останніх 

належать дрібні, середні й великі економічні спільноти: родини, неформальні 

групи, трудові осередки й колективи, угруповання, суспільні верстви, 

соціально-економічна спільнота в цілому. Асоційовані суб'єкти розрізняються 

за своєю соціальною масою, тобто за числом окремих людських індивідів, що 

входять до їхнього складу, соціальною значущістю, тобто силою впливу на 

соціально-економічні процеси та способом організації (індивідуальні симпатії, 

мотиви отримання доходу, ідеологічні установки, примус і т.ін.) З урахуванням 

цього слід зробити зауваження, що характер і форми економічних відносин 

істотно міняються залежно від соціальної маси і значущості взаємодіючих 

сторін. Слід також зважувати на те, що окремі індивіди й дрібні групи, залучені 

у великі асоційовані утворення, зберігають певну автономність, вступають як у 

відносини, властиві всьому формуванню, так і в особливі відносини, характерні 

тільки для даних індивідів і дрібних груп. З огляду на це недопустимим є 

зведення цілей, змісту і характеру відносин асоційованого суб’єкта і суб’єктів, 

які його складають, через синергетичний ефект і виникнення у асоційованого 

суб’єкта як системи власних потреб і цілей. Таким чином, можна зробити 

висновок, що сукупність суб’єктів СЕС є неоднорідною за складом основних 

елементів. Конкретизація функцій суб’єктів СЕС наведена в табл. 1.7. 

Об'єктами системи виступають всі явища фізичного та духовного 

існування суб’єктів системи, сумісні з ними й придатні для використання у 

процесі їх діяльності по задоволенню потреб. В марксистській політекономії 

матеріально-духовні передумови, носії економічної системи складають зміст 

категорії «продуктивні сили», під якими розуміють фактори, які забезпечують 

перетворення речовини природи відповідно до потреб людей, створюють 

матеріальні і духовні блага. Для всіх суспільно-економічних формацій 

структура продуктивних сил складається з трьох основних елементів людей, 

засобів виробництва, використовуваних людьми сил природи [70]. Варто 

зазначити, що у марксистській концепції економічних систем відсутнє поняття 

«суб’єкт», але людина визначається і як чинник результативності виробництва 
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(це випливає з визначення фактора як об’єктивного причинного явища або 

процесу у виробництві, під впливу якого змінюється його ефективність [70]), і 

як носій виробничих відносин, тобто відносин власності. 

Таблиця 1.7 

Характеристика суб’єктів соціально-економічної системи 

(розроблено автором) 

Люди як індивідуальні суб’єкти характеризуються психологічними (характер, темперамент, 

здібності, світогляд, характер раціональності), етнокультурними (етнічна приналежність, 

рівень освіти та соціалізації, релігійна спрямованість, культурні цінності), демографічними 

(стать, вік), соціальними (статус, стереотипи поведінки) особливостями 

Потреби та інтереси Цілі Функції 

Безпека, виживання, 

відтворення, комфорт, 

самореалізація, повага, 

влада, саморефлексія 

Задоволення потреб з 

певною вигодою, 

розвиток статусу 

Трудова діяльність, творчість, 

репродукція, споживання, соціальна 

організація та управління на 

міжособистісному рівні, вироблення 

форм поведінки, стимулів і засобів їх 

реалізації 

Об’єднання людей характеризуються організаційними формами координації 

міжособистісних взаємодій, штучними правилами поведінки, відносною відокремленістю, 

нівелюванням індивідуальних особливостей своїх членів 

Потреби та інтереси Цілі Функції 

Самозбереження, 

сукупність потреб членів, 

сукупність потреб 

спільного характеру, 

влада 

Задоволення потреб з 

вигодою, розвиток 

статусу, реалізації 

соціальної 

доцільності та 

відповідальності 

Організація як процес; вироблення і 

реалізація соціально–економічних 

цінностей, стимулів і засобів їх 

реалізації, суспільне виробництво 

товарів індивідуального та виробничого 

призначення, розподіл, обмін, 

споживання, суспільне управління 

Держава виступає суспільно визнаною і формально закріпленою формою координації 

інтересів і функцій інших суб’єктів і досягнення мети соціально–економічної системи  

Потреби та інтереси Цілі Функції 

Потреби людей та їх 

об’єднань, потреби 

цілісності та розвитку 

суспільства в цілому, 

потреби у власному 

збереженні і розвитку 

Задоволення потреб 

окремих суб’єктів та 

суспільства в цілому з 

вигодою, 

забезпечення 

спільного існування 

та відтворення 

суспільства  

Суспільне управління: вироблення і 

реалізація соціально–економічних 

цінностей і норм, організаційних форм і 

методів регулювання соціально–

економічних, політичних, культурних 

процесів, забезпечення взаємодії з 

іншими соціально–економічними 

системами 

 

Подібний підхід має місце і в сучасних дослідженнях, наприклад 

С. Мочерний обґрунтовує необхідність окремого аналізу «людини-працівника» 

і «людини-власника» [148], тобто в розрізнянні людини як чинника 

виробництва та суб’єкта соціально-економічних відносин. Погоджуючись з 
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необхідністю такого розрізняння, вважаємо за необхідне уточнити наступні 

моменти: природні та набуті здібності людини дійсно виступають одним з 

об’єктів СЕС, оскільки можуть бути використані для задоволення потреб; 

знання окремої людини та суспільства в цілому виступають окремим об’єктом 

СЕС – знаннями, інформацією, яка за всіх часів мала величезне значення для 

задоволення потреб, а останнім часом перетворилася на один з провідних 

чинників результативності виробничих, обмінних та інших економічних 

процесів [38]; в розрізі інших аспектів – люди як учасники процесу праці, як 

власники, як управлінці, як батьки та ін. – людину слід визнати суб’єктом 

соціально-економічних відносин, носієм певних функцій, на відміну від людей 

як носіїв матеріальних та духовних підойм соціально-економічної діяльності та 

продуктивних сил.  

В якості об’єктів СЕС як засобів задоволення потреб (рівно як і 

продуктивних сил суспільства як факторів створення матеріальних і духовних 

благ) варто розглядати штучні соціальні об’єкти та явища – інформацію, владу, 

культуру та ін., оскільки вони або є засобом і/або чинником задоволення потреб (і 

водночас можуть бути чинником ефективності виробництва). З урахуванням 

сказаного структуру об’єктів СЕС можна представити у вигляді рис. 1.2. 

 

Об’єкти соціально-економічної системи 

Сукупність 

людських 

здібностей до 

праці та інших 

видів 

соціально-

економічної 

діяльності 

Природні 

об’єкти та 

умови 

задоволення 

потреб 

Штучні 

об’єкти та 

умови 

задоволення 

потреб 

матеріально-

фізичного 

характеру 

Штучні об’єкти та 

умови задоволення 

потреб соціального 

характеру 

(інформація, 

культура, влада, 

соціальний статус 

та ін.)  

Рис. 1.2. Об’єкти соціально-економічної системи (розроблено автором) 

 

Запропонована структура розвиває концепцію продуктивних сил в СЕС, 

оскільки більш повно відображає склад ресурсів та чинників задоволення потреб 

та більш точно групує їх за сутнісними характеристиками. Крім того, оскільки на 

відміну від марксистської концепції продуктивних сил, дана структура виходить 



 45 

не з передумов виробництва, а з передумов задоволення потреб (в т.ч. і через 

виробництво), то вона дозволяє розширити коло об’єктів СЕС. Інакше кажучи, 

можна стверджувати, що до складу СЕС входять не тільки продуктивні сили як 

матеріально-технічна та знаннєво-здібнісна передумова виробництва, але й інші 

об’єкти, зокрема соціального походження. Крім того, даний підхід дозволяє 

включити до розгляду результати виробничо-господарської діяльності – блага, які 

не знайшли відображення в марксистській концепції. 

Потреби суб’єктів СЕС спонукають їх до праці й діяльності, спрямованої 

на присвоєння й використання відповідних об’єктів, зв'язують єдиним 

ланцюгом всі акти економічної діяльності й відносин суб'єктів [214]. В свою 

чергу, соціально-економічна форма праці лежить в основі пануючого типу 

соціально-економічних відносин і (на рівні зворотних зв'язків) залежить від 

нього. Таким чином, матеріальні інтереси і духовні інтереси, реалізація яких 

пов’язана з необхідністю вибору між альтернативами застосування фізичних та 

розумових здібностей людини, її часу, виступають як критерій соціально-

економічних відносин й їхніх об'єктів: будь-які відносини, що безпосередньо 

складаються з приводу реалізації інтересів суб'єктів з приводу задоволення 

потреб в ході праці або іншої форми діяльності, є соціально-економічними 

відносинами; і будь-які об'єкти, які безпосередньо входять у сферу реалізації 

інтересів, є соціально-економічні об'єкти. 

Виробництво, праця, трудові відносини, обмін, власність, багатство й інші 

реалії економічного життя в найглибшій своїй основі визначаються потребами і 

так або інакше орієнтуються на їхнє задоволення, оскільки будь-яка форма 

соціально-економічної діяльності суб’єктів виходить саме з потреб (рис. 1.3).  

Варто зауважити, що стан та можливості реалізації інтересів кожного 

суб’єкта визначаються не тільки його власними можливостями і прагненнями, 

доступністю певних об’єктів, але й сформованою системою суспільних 

відносин, місцем, яке він посідає у цій системі, і роллю, яку відіграє в ній. Слід 

акцентувати увагу на тому факті, що на відміну від суб’єктно-об’єктних 

відносин користування, які передбачають індивідуальну взаємодію суб’єкта з 
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об’єктом, тобто індивідуальне споживання, соціально-економічні відносини 

нерозривно пов’язані як з індивідуальною, так і з суспільною взаємодією, яка 

забезпечує можливість індивідуального і спільного використання об’єктів СЕС. 

 

Потреби суб’єктів соціально-економічної 

системи як внутрішній мотив поведінки 

Економічні інтереси як усвідомлені та 

соціально обґрунтовані прагнення до 

задоволення певних потреб конкретними 

засобами 
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Соціально-економічна поведінка як соціально 

оформлені дії із реалізації економічних 

інтересів 

Соціально-економічні відносини як усталена 

практика взаємодії суб’єктів в ході реалізації 

ними власної поведінки 
 

Рис. 1.3. Взаємозв’язок між потребами, інтересами, поведінкою та 

відносинами між суб’єктами соціально-економічної системи 

(розроблено автором) 

 

Проблема сутності соціально-економічних відносин не знайшла 

остаточного розв’язання в межах сучасних наукових парадигм. В 

неокласичному підході соціально-економічні відносини трактуються як зв’язки 

між економічними агентами, що реалізуються в ході спрямованої відносно одне 

одного індивідуальної та колективної поведінки [214, 39]. Однак зведення 

відносин в СЕС лише до поведінки її суб’єктів носить зверхній характер, 

оскільки не відображає сутнісної та функціональної специфіки окремих видів 

системних зв’язків, які є глибинною основою цих відносин. Інституціоналісти 

більшу увагу приділяли дослідженню чинників та форм усталення зв’язків між 

соціально-економічними суб’єктами, не досліджуючи спеціально 

фундаментальні причини існування цих зв’язків [80]. В рамках марксистської 

концепції економічні відносини розглядаються як сукупність відносин між 

людьми у процесі виробництва матеріальних і духовних благ та їх 
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привласнення у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому 

виробництві, розподілі, обміні та споживанні), що є продуктом взаємодії 

відносно самостійних підсистем: техніко-економічних, організаційно-

економічних та соціально-економічних (власності) відносин [145, 161]. Такий 

підхід відображає основні функціональні залежності у соціально-економічній 

системі – розподілу об’єктів між суб’єктами, технічних та організаційних 

особливостей їх використання для задоволення потреб, – однак зводить 

суспільний характер СЕС лише до відносин власності, віддаючи їм перевагу 

(зокрема, стверджуючи, що виробничі відносини, які є одним з двох елементів 

економічної системи – це відносини власності на ресурси та результати 

виробництва [145]).  

В подібному руслі, але з певними відмінностями трактують соціально-

економічні відносини (втім, також ототожнюючи їх з виробничими 

відносинами) О. Бузгалін та А. Колганов: вони є суспільною формою 

(способом) організації процесу праці та розвитку матеріальних чинників 

виробництва і мають наступну структуру – спосіб (форма) зв’язку між 

виробником та споживачем (спосіб алокації ресурсів), спосіб сполучення 

безпосереднього виробника з засобами виробництва (відносини виробника і 

власника засобів виробництва), розподільні відносини та відносини відтворення 

[24]. Аналізуючи дані визначення і структуризацію соціально-економічних 

відносин, не можна не помітити певну еклектичність підходу до визначення їх 

сутності та принципу класифікації: другий тип соціально-економічних відносин 

також можна вважати способом алокації ресурсів, ігноруються організаційно-

технічні зв’язки в СЕС, не зовсім логічним представляється виділення в даній 

лінійній класифікації відносин відтворення, які є похідними від попередніх типів.  

Виходячи з висновків щодо зв’язку між основними параметрами СЕС, 

отриманих в процесі її дескриптивного опису та попередніх викладок відносно 

її основних структурних елементів, соціально-економічні відносини слід 

визначити як сукупність соціально організованих форм зв’язків між 

суб’єктами СЕС з приводу задоволення потреб, які формуються для 
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виконання ними своїх функцій і реалізуються шляхом індивідуального та 

спільного використання її об’єктів в процесі праці або інших форм діяльності. 

Отже соціально–економічні відносини виступають формою реалізації 

суб’єктно -розподілених функцій системи задля досягнення її основної мети та 

цілей нижчого порядку. Основними видами первинних соціально-економічних 

відносин є: 

соціально-економічні відносини використання об’єктів СЕС (техніко-

економічні відносини) – відносини з приводу безпосереднього використання 

об’єктів СЕС для задоволення потреб (вираження зв’язку придатності об’єкту 

для реалізації інтересів суб’єктів); 

соціально-економічні відносини власності – відносини з приводу 

розподілу об’єктів СЕС між її суб’єктами, які дозволяють визначити виняткову 

приналежність об’єктів певному суб’єкту або групі, винятковість його дій 

відносно використання об’єкта на власний розсуд, винятковість споживання 

об’єкту для задоволення потреб; 

соціально-економічні відносини організації (організаційно-економічні 

відносини) – відносини з приводу організації взаємодії суб’єктів СЕС в ході їх 

індивідуальної та колективної діяльності по задоволенню потреб. 

Співвідношення між функціями СЕС в цілому, функціями її суб’єктів та 

видами первинних соціально-економічних відносин представлено в табл. 1.8. 

Слід наголосити, що розгляд конкретних форм взаємодії між суб’єктами 

повинно виходити з функцій системи, оскільки тільки в цьому разі можна 

логічно розмежовувати прояви різних первинних типів соціально-економічних 

відносин. Наприклад в індивідуальному споживанні знаходять свій вираз і 

відносини користування (безпосереднє задоволення суб’єктом власних потреб), 

і відносини власності (привласнення суб’єктом об’єкту як результат реалізації 

економічного інтересу), і організаційні відносини (організація способу 

привласнення, його ціннісне та нормативне закріплення). Отже реалізація 

функцій системи є можливою через окремі види соціально-економічних 

відносин і через їх комплексну взаємодію. 
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Таблиця 1.8 

Співвідношення між функціями та відносинами в соціально-економічній системі (розроблено автором) 
Функції соціально–економічної системи Зміст функціонального зв’язку  

в соціально–економічній системі 
Зміст функцій суб’єктів соціально–економічної системи в ході 

реалізації функціонального зв’язку 
Вид первинних 

відносин 
організація взаємодії соціально–
економічних суб’єктів з оточуючим  
природним і штучним середовищем 

надання, з одного боку, безпосереднє 
використання – з іншого, природних та 
соціальних умов для життєдіяльності 
соціально–економічних суб’єктів та 
задоволення ними власних потреб  

трудова діяльність, творчість, репродукція, індивідуальне та 
колективне споживання, користування та передача інформації 

соціально–
економічні  
відносини  

використання 
об’єктів 

розвиток засобів і методів користування 
природними та соціальними умовами  

трудова діяльність, творчість, користування та передача 
інформації, користування службовим положенням, владою, 
соціальним статусом 

розподіл ресурсів для задоволення  
потреб 

розподіл і перерозподіл власності на 
об’єкти соціально–економічної системи 
між її суб’єктами  

привласнення / відчуження, використання, розпорядження  соціально–
економічні 
відносини 
власності 

забезпечення стимулів та обмежень для 
праці та інших форм індивідуальної та 
соціальної поведінки 

формування і використання системи 
цінностей, мотиваційних засобів 
індивідуальної та колективної поведінки 

виховання, навчання, примус, підпорядкування, вироблення 
моральних та правових норм, ідеології, вироблення форм 
поведінки, стимулів і засобів їх реалізації 

соціально–
економічні 
відносини 
організації 

організація соціально–економічних 
суб’єктів у їх відносинах з приводу 
задоволення потреб 

формування структури спеціалізовано–
кооперованої праці 

трудова діяльність, творчість, вироблення і реалізація 
соціально–економічних цінностей і норм, організаційних форм 
соціально–економічної діяльності 

соціально–
економічні 
відносини 
організації 

усталення ефективних або відносно 
прийнятних форм соціально–
економічних взаємодій всередині 
системи та взаємодій соціально–
економічної системи з іншими 
підсистемами суспільства 

формування соціально–економічного 
порядку, економічної, соціальної, 
політичної, культурної структури  

вироблення організаційних форм і методів регулювання 
соціально–економічних, політичних, культурних процесів, 
культурно–економічна диференціація та інтеграція, політичне 
оформлення економічних інтересів, соціальна стратифікація, 
вертикальний та горизонтальний соціальний рух 

соціально–
економічні 
відносини 
організації 

забезпечення створення, розподілу, 
обміну (перерозподілу) та споживання 
благ для задоволення потреб 

узгодження інтересів суб’єктів у процесі 
суспільного відтворення  

виробництво товарів індивідуального та виробничого 
призначення, вироблення і реалізація форм розподілу, 
перерозподілу або ресурсами та результатами виробництва, 
споживання 

всі види 
первинних 
відносин 

розвиток як процес досягнення цілей 
системи та їх зміни, процес формування і 
зняття внутрішніх протиріч 

формування механізму кількісних та 
якісних змін, подолання внутрішніх 
протиріч у структурі та формі системи та 
її підсистем 

закріплення у індивідуальній та суспільній свідомості цілей 
розвитку, індивідуальне самоуправління, суспільне управління, 
інноваційна діяльність  

всі види 
первинних 
відносин 

адаптація і самозбереження як 
пристосування суспільства цілому до 
зовнішніх систем (інших суспільств, 
природних умов) і внутрішніх протиріч 

вироблення механізмів забезпечення 
цілісності системи щодо протиріч у 
внутрішньосистемних взаємодіях і 
взаємодіях системи з її оточенням 

вироблення поведінки, спрямованої на соціальну згоду, 
суспільне управління, інноваційні зміни, вироблення 
зовнішньої культурної, економічної, політичної стратегії та 
тактики, форм реагування на зовнішні та внутрішні шоки  

всі види 
первинних 
відносин 

інформаційне забезпечення виконання 
попередніх функцій 

вироблення комунікативної структури та 
засобів передачі, отримання та 
трактування інформації 

навчання, виховання, трудова діяльність, розвиток вербальних 
та невербальних засобів комунікації та комунікативних каналів  

всі види 
первинних 
відносин 

 

 
4
9
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Зі зростанням складності системи та її функцій в структурі відносин 

відбувається їх диференціація (рис. 1.4). 

До складу соціально-економічних відносин користування входять: 

соціально-природні – відносини технологічного та трудового 

використання природних умов і ресурсів (видобуток природних копалин, 

використання біогеоценозів для життя та праці, споживання природних 

продуктів та ін.);  

соціально-технічні – відносини взаємодії людини з технікою 

(безпосередня взаємодія людини та техніки в житті, на робочому місці, яка 

передбачає сумісність технічного виконання засобів праці з фізіологічними, 

антропометричними та розумовими можливостями людини, вироблення 

навичок); 

соціально-технологічні – відносини з вироблення та використання 

технологій виробничої та творчої діяльності (використання знань для процесної 

організації праці та життєдіяльності, використання технології як способу 

перетворення ресурсів на результати для кінцевого споживання); 

соціально-інформаційні – відносини зі створення та використання 

інформації (техніко-технологічні відносини з використання інформації та баз 

даних, соціально-культурних цінностей, соціальної свідомості, настроїв та 

очікувань людей); 

соціально-статусні – відносини з використання соціального стану, 

престижу для досягнення реалізації виробничих та невиробничих функцій 

(використання соціальних умовностей як засобів реалізації інтересів та 

управління). 

За суттю розглянутий тип відносин відповідає традиційному уявленню про 

техніко-природничі, техніко-технологічні, техніко-біологічні зв’язки, яке в 

найбільш систематизованому вигляді наводиться С. Мочерним [146], але 

класифікацію проведено у відповідності до виділених в складі СЕС об’єктів. Крім 

того, серед наведених видів соціально-економічних відносин використання 

виділено соціально-статусні, які не розглядаються іншими авторами. 
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Соціально-економічні відносини 

Соціально-економічні відносини 

використання об’єктів  
Соціально-організаційні відносини  Соціально-економічні 

відносини власності 

Соціально-природні  

Соціально-технічні  

Соціально-технологічні  

Соціально-інформаційні 

Соціально-статусні  

Суспільна регламентація стандартів потреб та 

інтересів, засобів їх задоволення, суспільних 

цінностей, соціальних статусів 

Працеформувальні (колективної взаємодії, 

вироблення форм та методів праці, її нормування 

та оплати ) 

Спеціалізації, кооперації, комбінування 

суспільної праці 

Управління (організації, планування, мотивації, 

ухвалення рішень, контролю соціально-

економічної діяльності) 

Комунікації 

 Відчуження-привласнення 

Приналежність 

Розпорядження 

Використання 

Міжвидові відносини (комплекси відносин) 

Виробництво, розподіл, обмін, споживання, фінанси, грошові відносини, кредит, інноваційні відносини, державне 

регулювання та ін. 
 

Рис. 1.4. Класифікація соціально-економічних відносин за змістовними видами (удосконалено автором) 

 
5
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Соціально-організаційні відносини виступають засобом організаційного 

оформлення соціально-економічної діяльності окремих суб’єктів у їх взаємодії. 

Відносини з регламентації суспільних потреб та стандартів споживання, 

формування суспільних цінностей передбачають формування стереотипів 

передусім споживчої поведінки (в т.ч. забезпечують відображення суспільних 

поглядів на якість у технічних стандартах, формування споживчого кошику, моди 

і т.ін), системи соціальних стандартів та цінностей (в т.ч. погляди на економічні 

відносини в родині, відношення до соціального захисту непрацездатних осіб, 

національну та політико-економічну самосвідомість та ін.). Завдяки даному виду 

відносин формується принципова соціально-економічна диспозиція суб’єктів та 

їхній загальний статус в СЕС. Нерівність суспільно-економічного статусу 

суб'єктів, нерівність їх вихідної соціальної диспозиції втілюється в матеріальну 

нерівність, тому що соціально нерівні сторони мають різний діапазон 

економічних можливостей, і навпаки. Трудова й матеріальна перевага суб'єктів 

може бути значною мірою нейтралізована й знецінена за допомогою вузького 

діапазону соціальних можливостей, а більш високий соціальний статус із 

широкими можливостями дозволяє об'єктивно низькій трудовій цінності суб'єкта 

надавати велике економічне значення й забезпечувати можливість присвоєння 

великих багатств. До організаційних відносин з формування соціальних статусів 

належать відносини формування основної установки про роль, місце й діапазон 

соціальних можливостей суб'єктів; відносини диференціації суб'єктів на 

соціально споріднені, далекі і нейтральні групи; відносини формування 

принципових якісних і кількісних меж розвитку й застосування трудових 

здібностей, присвоєння матеріальних благ, формування добробуту, участі в 

здійсненні політичних функцій економічного характеру  тощо 

Відносини з організації праці на індивідуальному та суспільному рівні 

забезпечують безперервність виробництва благ в ході реалізації трудових 

здібностей, знань, умінь людей, виробничого, інноваційно-технологічного, 

фінансового, кадрового, маркетингового потенціалу підприємств і організацій, 

організаційного, фінансового, кадрового, комунікаційного, ідеологічного 
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потенціалу громадських об’єднань, політичних партій, релігійних організацій. 

Відносини з управління, притаманні будь-якій системі, ґрунтуються на 

використанні влади (примусу), інформації, стимулів і реалізуються у 

координації, субординації та здійсненні управлінського впливу на всіх рівнях 

СЕС. Комунікаційні відносини здійснюються з приводу виробництва, обміну та 

розповсюдження інформації серед суб’єктів СЕС і слугують засобом її 

самоорганізації та управління її ланками.  

Розвиток соціально-організаційних відносин обумовлюється вимогою 

упорядкованості СЕС, яка визначає необхідність вироблення в процесі розвитку 

певних ідеальних (не значить досконалих) моделей відносин, які в суспільстві 

існують у вигляді різних принципів, правил, вимог, стандартів, регулятивних 

норм, усталених практик, наприклад, якість виробленої продукції, технологія 

виробництва, рівень кваліфікації й структура робочої сили, трудові відносини, 

загальні положення суб'єктів в соціумі, відносини власності й т.д.  

Особливе значення в соціально-економічній системі мають відносини 

власності, оскільки саме власність як економічна категорія виступає основою 

механізму діяльності економічних суб’єктів із задоволення їх потреб. 

Павлишенко М. навіть підкреслює, що роль власності у формуванні структури 

СЕС є визначальною [161]. Підставами існування і різноманіття відносин 

власності різні науковці визначають відносну обмеженість ресурсів, спільно-

розділену працю, соціально-природні властивості людей, суспільно визнані 

способи закріплення певних об’єктів за певними суб’єктами [161, 179, 247]. Не 

вдаючись до подробиць визначення сутності власності, що повинно бути 

предметом окремого дослідження, слід вказати, що в науці існують дві 

найбільш розроблених концепцій власності – марксистська (власність як 

єдність володіння, розпорядження, використання) та неоінституційна (власність 

як пучок з 11 прав власності на прийняття рішень відносно ресурсу або 

продукту). Формальні їх відмінності обумовлені різними підходами до її 

аналізу – з точки зору економічних процесів або з точки зору юридичних 

джерел виникнення та форм [145, 153]. Основою власності і як соціально-
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економічної, і як економіко-правової категорії виступає привласнення / 

відчуження, яке реалізується в юридичній специфікації прав власності. Всі 11 

елементів пучку прав власності за їх предметом (тобто видом відносин, які вони 

регулюють) можна звести до трьох відомих в політичній економії елементів 

економічної сутності власності, які складають первісні види відповідних 

володінню в марксистській політекономії відповідають право на безпеку 

(захист від експропріації блага, від впливу зовнішнього середовища); право на 

безстроковість володіння благом право володіння (виключного фізичного 

контролю); право на відповідальність у вигляді стягнення (отримання блага у 

вигляді сплати боргів); право на остаточний характер (існування процедур та 

інститутів, які дозволяють відновити порушене право власності); 

розпорядженню – право управління (визначення порядку та суб’єктів 

користування благами); право на дохід (володіння результатами використання 

блага); право на передавання благ у спадок; заборона на використання блага 

способом, що завдає шкоди; використанню – право користування 

(використання корисних властивостей блага для себе).  

В даному випадку підтверджується необхідність та обґрунтованість 

нерозривного аналізу власне економічних та соціальних компонентів 

економічного життя суспільства, оскільки розглянуті поняття власності 

виступають відображеннями суті та форми соціального існування даного 

феномену. У зв’язку з цим не можна не погодитися з думкою В. Мандибури про 

функції власності в соціально-економічній системі: 

власність зумовлює спосіб та визначає найбільш характерні мотиваційні 

особливості поєднання трудового потенціалу із засобами виробництва, 

фінансовими і природними ресурсами; 

власність є одним з визначальних чинників змісту функціонування і 

розвитку економічної системи. 

власність визначає характер економічного розподілу та кінцевого 

привласнення і споживання результатів виробництва (життєвих благ та послуг). 

власність формує суспільний та персоніфікований характер мотивації 
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трудової та інших видів діяльності. 

відносини власності формують соціальну структуру суспільства, 

забезпечують базові засади розвитку системи панівної політичної та 

економічної влади, тобто, у кінцевому рахунку, визначають сутнісний зміст і 

форму держави [117]. 

Особливе значення для функціонування СЕС мають міжвидові відносини, 

які поєднують у собі окремі види соціально-економічних відносин 

користування, організації та власності. Міжвидові комплекси складають основу 

окремих функціональних сфер (підсистем) СЕС, зокрема: 

сфери виробництва, де відбувається процес створення суспільного 

продукту у вигляді товарів, послуг, робіт, об’єктів інтелектуальної власності, 

причому в даному випадку мова йде про закріплення власності на засоби 

виробництва, організацію виробництва на основі використання певної техніки 

та технології, створення результату, який в силу запитів ринку, технічних та 

соціальних стандартів є соціально значущим; 

сфери розподілу, де в ході реалізації фінансово–грошових відносин і 

відносин власності відбувається розподіл створеного продукту за внеском 

окремих ресурсів (чинників виробництва) і/або за встановленими державою 

нормами; 

сфери перерозподілу, в якій власники економічних об’єктів 

перерозподіляють останні (об’єктами обміну можуть виступати ресурси для 

суспільного виробництва, його результати; в залежності від характеру відносин 

між економічними суб’єктами в цій сфері (товарно-грошові з певним ступенем 

свободи конкуренції) або (централізовано-планові з участю держави) ця сфера 

соціально-економічних відносин може бути за своєю природою сферою обміну 

або сферою редистрибуції; 

сфери споживання, в межах якої відбувається використання об’єктів СЕС 

(зокрема ресурсів, продуктів суспільного виробництва або соціальних статусів і 

отриманих соціальних благ). 

Критерієм розподілу соціально-економічної системи на підсистеми і 
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сфери є найбільш істотні розходження в змісті окремих видів людської 

діяльності й відносин, розглянутих відособлено одне від іншого. Поняття сфери 

й підсистеми не тотожні. Поняття сфери відбиває особливий, окремо взятий, 

організаційно оформлений рід діяльності й відносин, що має власну об’єктну 

базу [43]. Поняття підсистеми відбиває цілісну сукупність родів і видів 

діяльності, а також відносин, розглянутих у взаємозв'язку і єдності один з 

одним. Сфери людської діяльності й відносин входять у підсистему як її 

складові частини (компоненти). Тому критерієм виділення окремих підсистем є 

найбільш істотні відмінності в змісті внутрішньо взаємозалежних, інтегрованих 

між собою видів діяльності й відносин, що охоплюють різні їхні сфери і стадії. 

Відмінності між різними підсистемами, що існують у суспільстві, відносні. Всі 

підсистеми обслуговують один одного, об'єднані єдиною структурою 

громадської організації й керування, зв'язані між собою за допомогою 

продуктообміну, перебувають у постійній взаємодії. Разом з тим, існує явище 

структурної або функціональної комплементарності інститутів [109], які 

представлені усталеними практиками соціально-економічних відносин  

Внутрішні підсистеми суспільства не існують в «чистому» вигляді, вони 

проникають друг у друга. У кожній системі є спеціалізовані підсфери, які 

виступають як функціональні «відростки» інших систем [43]. Так, стосовно 

виробничої підсистеми похідними від її функціональними підсферами, що 

входять до складу інших систем, є підсфери виробництва робочої сили, знань й 

інформації, необхідних для функціонування й розвитку продуктивних сил й 

економічних відносин, а також підсфера соціально-політичних послуг, за 

допомогою яких забезпечуються регламентація, регулювання й захист 

економічних відносин. У свою чергу в виробничій підсистемі існують підсфери, 

що обслуговують інші системи, які продукують матеріальні засоби і блага, 

необхідні для функціонуванні політичної, людино-відтворюючої і духовної 

систем суспільства. Взаємопроникнення різних систем приводить до того, що 

практично в кожній сфері суспільства в тій або іншій формі й мері існують 

специфічні обрії відносин всіх систем, у результаті чого кожна сфера перебуває в 
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багатобічному підпорядкуванні, виконує функції, орієнтовані на всі системи, і по 

одним ознаках вона може бути віднесена до однієї системи, а по іншому – до 

інших систем.  

Функціонування та розвиток цих сфер виступає передумовою для 

формування специфічних підсистем, таких як фінансова система, грошово–

кредитна система, інноваційно-технологічна система та ін. Всі ці системи є 

інваріантами структурно-функціональної диференціації елементів СЕС 

суспільства в цілому, інституційною гетерогенізацією і відрізняються 

функціональним призначенням, суб’єктно-об’єктним складом, змістом і 

характером набору окремих змістовних видів первісних відносин, реалізація яких 

дасть змогу досягнути функціональної мети підсистеми і її узгодження з цілями 

та особливостями функціонування інших підсистем і СЕС.  

Питання про передумови формування способів функціонування таких 

підсистем та їх координації в межах загальносистемного способу 

функціонування суспільства, аналіз джерел та обґрунтування особливостей 

різних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища системи на її 

розвиток обумовлюють необхідність дослідження теоретико–методологічних 

передумов механізмів формування, функціонування та розвиток соціально–

економічної системи суспільства.  

 

 

1.3. Сутність та структура механізму функціонування і розвитку  

соціально-економічної системи суспільства 

 

 

Соціально-економічні відносини, які б вони не були й у якому б аспекті 

не розглядалися, у силу їхньої суперечливості, як правило, не можуть 

здійснюватися самі по собі. Для реалізації суперечливих відносин об'єктивно 

потрібна спеціальна суспільна система відносин соціально-економічного 

визначення поведінки суб'єктів, спрямована на те, щоб спонукати їх до дій, 

зацікавити, а при необхідності й примусити їх до здійснення цих дій в інтересах 
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тих або інших суб'єктів. Необхідність забезпечення динамічної рівноваги в 

існуванні і розвитку СЕС, її стійкості та адаптаційних можливостей у взаємодії 

з іншими СЕС об’єктивно обумовлює потребу в усталенні тих соціально-

економічних відносин і їх функціональних комплексів, які доводять свою 

ефективність з точки зору функціональної відповідності цілям СЕС та її 

підсистем, і зміні тих практик відносин між суб'єктами, які не задовольняють 

цій вимозі. Результатом суспільної оцінки і визнання даної потреби виступає 

утворення механізму функціонування та розвитку СЕС.  

Більшість дослідників взагалі не акцентують увагу на функціонуванні, 

використовуючи його апріорно як позначення діяльності або поведінки об’єкту. В 

дослідженні О. Раєвнєвої поняття «функціонування» розкривається як реалізація 

в часі основних функцій системи, спрямованих на досягнення мети її діяльності в 

рамках існуючої структури і досягнутої якості системоутворюючих елементів; як 

стан рівня погодженості функціонування… мається на увазі упорядкованість 

діяльності. Також відзначено, що в якості законів функціонування та розвитку 

системи виступають істотні, регулярні взаємодії із зовнішнім середовищем, які 

певним чином формують її поведінку в теперішньому і майбутньому [174]. 

Н. Гражевська [48] та Л. Тарасевич та ін. [197] розрізняють функціонування 

економічної системи як її існування та життєдіяльність в певному 

квазістаціонарному стані і розвиток як процес динамічної зміни 

квазістаціонарних станів. При цьому Н. Гражевською виділяються наступні типи 

такої динаміки: регрес (спрощення системи на основі колапсу, дисипації, 

розпаду), прогрес (ускладнення системи на основі її екстенсивного або 

інтенсивного зростання), деградацію (нарощування невпорядкованості системи, 

розпад та виродження її елементів, згасання динаміки) [48]. 

В Економічній енциклопедії трактування поняття «функціонування 

системи» відсутнє, згадка про функціонування наявне лише в статті 

Г. Башняніна та О. Вовчака «Система оптимального функціонування 

економіки», з якої можна зробити висновок, що функціонування економіки є 

процесом використання ресурсів суспільства для досягнення його об’єктивних 
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цілей [70]. Досить невиразно це питання розглядається в посібнику 

В. Александрова [4]. В той же час в енциклопедії наведено дві категорії, що 

описують розвиток: 1) «розвиток економіки [як] закономірний процес 

кількісно-якісних змін у межах економічної системи, її перехід у нову якість, 

досконалішу форму»; 2) «економічний розвиток [як] незворотні, закономірні 

зміни технологічного способу виробництва;… сутнісні (радикальні) зміни в 

структурі продуктивних сил і техніко-економічних відносин, що розширює 

адаптивні можливості технологічного способу виробництва» [70]. 

В Радянському енциклопедичному словнику під розвитком розуміється 

незворотна, спрямована, закономірна зміна матерії та свідомості, їх 

універсальна властивість; в результаті розвитку виникає новий якісний стан 

об’єкту – його складу або структури [188]. Захаров І. визначає розвиток 

системи як її якісне структурне ускладнення на основі використання 

іманентних даній системі механізмів ускладнення [75]. Воронін А. стверджує, 

що в процесі розвитку взаємодія системи із зовнішнім середовищем, пов’язана 

з появою в ній нових елементів та зв’язків, приводить до її відхилення від 

рівноваги, тобто до виникнення флуктуацій, які, в свою чергу можуть привести 

до руйнування або перебудови всієї системи [36]. На основі аналізу трактувань 

поняття «розвиток» О. Раєвнєва визначає його з трьох позицій: 1) через 

властивості – як необоротний, спрямований, закономірний і, внаслідок 

поєднання перелічених характеристик, унікальний процес змін відкритої 

системи в просторі та часі; 2) через пріоритетність аспектів розвитку – як 

процес формування нової дисипативної структури, виражений у якісній зміні 

складу, структури і способу функціонування системи, який виявляється в 

лізисній (плавній) або кризовій (біфуркаційній) формі і спрямований на 

досягнення змінюваних цілей; 3) як цілісну категорію – унікальний процес 

трансформації відкритої системи в просторі та часі, який характеризується 

перманентною зміною глобальних цілей її існування шляхом формування нової 

дисипативної структури і переводом в новий атрактор функціонування [174]. 

В монографії М. Лєпи та ін. введено поняття «керований розвиток 
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виробничо-економічної системи» під якою пропонується розуміти відокремлену 

підсистему, в якій об’єднані всі процеси, що приводять до зміни складу, 

властивостей, структури зв’язків та відносин елементів виробничо-економічної 

системи; процеси кризового розвитку та антикризового регулювання, що 

приводять до кількісних та якісних змін у всіх функціональних областях 

виробничо-економічної системи; контури управління виробничо-економічною 

системою на основі зворотного зв’язку, в яких розв’язуються задачі стратегічного 

та тактичного характеру та запускаються механізми самоорганізації оперативного 

управління» [108].  

Проведений аналіз термінологічного апарату дозволяє констатувати 

невизначеність та апріорність у використанні поняття «функціонування 

системи», відсутність його чіткого розмежування з поняттям «розвиток». Такий 

стан справ обумовлений взаємозв’язком цих понять: система може розвиватися 

тільки в процесі свого функціонування, вірним є і зворотне твердження – 

функціонування системи створює передумови для її розвитку. Однак більш 

прискіпливий аналіз дозволяє обрати критерії для аналізу зазначених категорій 

поокремо: реалізація системних властивостей; часовий лаг; предметна 

спрямованість; джерело, цілеформування, характер змін – і на цій підставі 

дескриптивно обґрунтувати їх зміст (табл. 1.9). 

Для надання конструктивної характеристики поняття «функціонування 

соціально-економічної системи суспільства» доцільно розглянути особливості 

реалізації функцій останньої (рис. 1.5) із зауваженням гетерархічності: хоча 

підсистеми СЕС представлені роздільно, слід враховувати, що з точки зору 

структури вони є перерізами множин елементів СЕСв цілому. Ці особливості 

полягають в наступному: 

за своїм характером (базові, забезпечувальні, основні) функції розподілені 

між відповідними групами підсистемам, взаємодія яких обумовлена 

функціональною узгодженістю в процесі досягнення мети системи; 
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Таблиця 1.9 

Критеріальний дескриптивний аналіз категорій  

«функціонування» та «розвиток» (розроблено автором) 

Критерій Категорія «функціонування» Категорія «розвиток» 

Реалізація 

системних 

властивостей 

Цілісність – система може функціонувати 

тільки як цілісне утворення;  

ієрархічність (гетерархічність) – система 

функціонує як процес реалізації 

взаємопов’язаних елементно розподілених 

функцій в структурі; 

відкритість – функціонування системи, як 

правило, пов’язане з її взаємодією із 

зовнішнім середовищем; 

стійкість – функціонування системи 

забезпечує її стійкість по відношенню до 

зовнішніх та внутрішніх шоків; 

фрактальність – функціонування 

досягається за рахунок узгодженості та 

подібності глобальних функціональних 

цілей окремих елементів (компонентів) 

системи; 

самоорганізація – функціонування 

реалізує фундаментальну властивість 

системи – її інтегративність як таку 

Цілісність – розвиток системи 

може привести до руйнування 

її інтегративності, зміни 

формату цілісності; 

динамічність – розвиток 

виявляється лише в динаміці 

часу; 

ієрархічність (гетерархічність) 

– структура формується в 

процесі елементного розподілу 

функцій та їх процесуального 

узгодження; 

адаптивність – зміни в цілях; 

функціях, структурі системі 

відбуваються ва ході адаптації 

до зовнішніх шоків та 

подолання внутрішніх 

протиріч; 

саморозвиток – система 

знаходить джерело розвитку 

сама в собі 

Часовий лаг  Функціонування може розглядатися як 

процес організації діяльності (поведінки) 

системи в певний (відносно короткий) 

часовий проміжок 

Розвиток повинний 

розглядатися як процес зміни 

моделі функціонування в 

безперервному плині часу 

Предметна 

спрямованість 

Функціонування спрямоване на 

досягнення цілі в стані гомеокінезу 

(динамічної квазірівноваги) системи 

 

Розвиток є процесом 

досягнення (недосягнення) 

гомеокінезу 

Джерело  Мета системи, її підцілі та задачі Зміна мети системи, її підцілей 

та задач під впливом 

внутрішніх протиріч, 

зовнішніх впливів 

Цілеформуван

ня  

Функціонування є процесом досягнення 

цілей 

Розвиток є процесом зміни 

цілей 

Характер змін Кількісні  Кількісні та якісні  

Дескриптивне 

визначення 

Функціонування системи є процесом 

реалізації її елементно розподілених 

функцій з метою досягнення заданих 

цілей в множині квазістаціонарних станів 

даної системи 

Розвиток системи є процесом 

зміни моделі функціонування 

системи при переході від 

одного квазістаціонарного 

стану до іншого, що 

супроводжується зміною її 

цілей під впливом внутрішніх 

та зовнішніх шоків  
 

 



 62 

 

Б
аз

ов
і п

ід
си

ст
ем

и 

Підсистема соціально-економічних цінностей: 

 формування мотивів соціально-економічної 

поведінки (виховання, мораль, релігія та ін); 

 визначення привабливості соціальних стату-

сів та інструментів їх досягнення; 

 формування масової поведінки (мода, соціа-

льні заворушення та конфлікти); 

 суспільна стратифікація 

Підсистема державного політико-економічного 

управління: 

 визначення порядку ухвалення колективних рішень; 

система адміністративного примусу та інших форм 

мотивації з боку держави; 

 регулювання процесу утворення та розвитку суспіль-

них еліт; 

 забезпечення суверенітету 

Підсистема природокористування: 

 забезпечення ноосферного існуван-

ня людей; 

 доступ до природних ресурсів, в т.ч. 

водного та повітряного простору; 

 формування екологічних цінностей 

та пріоритетів; 

Підсистема власності: 

 соціально прийняті способи привласнення благ для задоволення по-

треб; 

 чинники формування та реалізації економічних інтересів; 

Підсистема правового забезпечення: 

 нормативне закріплення інститутів суспільства; 

 забезпечення легітимності державно-політичних та суспільних рішень; 

 закріплення легітимних інструментів реалізації економічних інтересів 
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 Сфера виробництва: 

 створення благ (товарів, послуг) для задово-

лення потреб; 

 створення засобів для виробництва благ; 

 формування структурних пропорцій суспіль-

ного виробництва 

Сфера розподілу: 

 формування факторних доходів; 

 реалізація фінансово-грошових відносин; 

 забезпечення економічної мотивації виробни-

ків та власників ресурсів 

Сфера обміну (перерозподілу): 

 визначення пропорцій обміну; 

 обмін (перерозподіл) благ і реалізація еко-

номічного інтересу; 

 визначення ефективності виробництва та 

розподілу 

Сфера споживання: 

 формування нових потреб та їх трансформація в економічні інтереси; 

 задоволення потреб; оцінка ефективності споживання 

 

Фінансово-кредитна  

підсистема: 

 акумулювання фондів грошо-

вих та матеріальних ресурсів; 

 приватний (кредит) та держа-

вний (кредит, податки, видат-

ки бюджету) перерозподіл 

фондів 

Грошова система: 

 вартісна оцінка пропорцій 

обміну, розподілу та пере-

розподілу; 

 технічне забезпеченні обміну 

та акумулювання фондів, 

платежів; 

 забезпечення ліквідності 

Підсистема інфраструкту-

ри обміну (перерозподілу) 

 транспорт та зв'язок ; 

 забезпечення торговель-

ної інфраструктури; 

 забезпечення виробничо-

технологічної інфрастру-

ктури 

Підсистема соцзахисту 

 зниження соціальної нері-

вності 

 нівелювання економічних 

конфліктів; 

 забезпечення виробництва 

некомерційних благ 

Інформаційна 

підсистема: 

 формування 

банків та 

баз даних; 

 розвиток ІТ 
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Рис. 1.5. Основні функції підсистем соціально-економічної системи (розроблено автором) 
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основні підсистеми спрямовані на формування та реалізацію економічних 

інтересів суб’єктів СЕС в процесі виробництва, розподілу та обміну 

(перерозподілу) благ; 

базові підсистеми задають природні та соціальні умови формування і 

реалізації економічних інтересів, забезпечують функціонування інститутів 

суспільства; 

забезпечувальні підсистеми виконують функції інфраструктурного 

забезпечення реалізації функцій базових та основних підсистем. 

З урахуванням сказаного функціонування СЕС доцільно визначити як 

процес організованої реалізації функцій її основних (сфери виробництва, 

розподілу та обміну), базових (ціннісної, державноуправлінської, 

природокористування, власності та правової) та забезпечувальних (фінансової, 

грошово-кредитної, інфраструктурної, соціального забезпечення та 

інформаційної) підсистем для забезпечення співіснування її суб’єктів для 

задоволення їх потреб в певних квазірівноважних станах. 

Конструктивний опис розвитку СЕС вимагає виділення низки блоків, які 

складаються з вже описаних видів соціально-економічних відносин та суб'єктів 

і з якісно нових елементів і зв'язків, які забезпечують функціонування та 

відтворення СЕС (рис. 1.6).  

Процес вибору і усталення основних форм соціально-економічних відносин 

здійснюється (починаючи з актуалізації певних потреб окремих суб'єктів та їх 

груп і координації економічних інтересів) в ході наступних етапів, які через 

наявність великої кількості зворотних зв'язків можуть відбуватися послідовно, 

паралельно і паралельно-послідовно. В силу рефлективності СЕС та її суб'єктів, 

люди постійно осмислюють свою економічну практику. В результаті в них 

формується певна система поглядів про всі економічні реалії – соціально-

економічний світогляд. В разі, якщо в цьому процесі беруть участь соціально 

значущі суб'єкти, в т.ч. держава, в результаті формуються формальні уявлення 

про оптимальні способи реалізації соціально-економічних відносин і організації 

суспільства – соціально-економічна ідеологія (приватна або державна). 
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Загальносистемне і функціональне цілепокладання з огляду на потреби, 

внутрішні та зовнішні шоки системи 

Функціональна підготовка (мобілізація об’єктів, форм, способів відносин 

між суб’єктами, які дозволяють досягнути цілей соціально-економічного 

буття) 

Визначення форм здійснення соціально-економічних відносин  

Актуалізація, формування 

потреб, оцінка можливостей і 

засобів їх задоволення, 

формування економічного 

інтересу 

Реалізація потреб окремих 

суб’єктів соціально-економічної 

системи 

Функціональна координація мотивів та способів соціально-економічної 

поведінки з метою зняття протиріч між ними забезпечення їх узгодженості 

з метою і цілісністю системи 

Оцінка практики функціонування соціально-економічних відносин, 

усталення їх ефективних або вироблення нових форм у відповідності до 

потреб, функціональних призначень системи та її підсистем 

 

Рис. 1.6. Процес розвитку соціально-економічної системи (розроблено автором) 

 

Соціально-економічна ідеологія бере витоки від інтересів суб'єктів, 

матеріальних і соціальних обставин, у яких вони перебувають, ступеня глибини 

осмислення суб'єктами свого буття. Сукупність усталених практик 

господарювання, соціально-економічної ідеології та свідомості суб'єктів 

складають культуру соціально-економічної діяльності, яка забезпечує систему 

соціальних цінностей, а з допомогою держави – соціальних економіко-правових 

норм. До матеріальних й інформаційних засобів й умов вироблення соціально-

економічної поведінки належать зброя й інші засоби фізичного впливу; 

матеріальні засоби виробництва й споживчі блага в тій функціональній мірі, у 

якій те або інше їх застосування впливає на суб'єктів; інформація соціально-

економічного характеру й засоби її поширення, життєві цінності і моделі 
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відносин; пам'ятники матеріальної й соціальної культури. 

У процесі економічного життя суб'єкти відносин виступають у різних 

ролях. Різні економічні ролі суб'єктів взаємозалежні, впливають один на одного, 

а також на суспільно-економічну значущість і положення суб'єктів у цілому. 

Нерівність суспільно-економічного статусу суб'єктів, нерівність їх вихідної 

соціальної диспозиції втілюється в матеріальну нерівність, тому що соціально 

нерівні сторони мають різний діапазон економічних можливостей, і навпаки. 

Зазначимо у зв'язку з цим, що трудова й матеріальна перевага суб'єктів може 

бути значною мірою нейтралізована й знецінена за допомогою вузького 

діапазону соціальних можливостей, а більш високий соціальний статус із 

широкими можливостями дозволяє об'єктивно низькій трудовій цінності суб'єкта 

надавати велике економічне значення й забезпечувати можливість присвоєння 

великих багатств. До відносин із приводу суспільно-економічної значущості і 

стану суб'єктів належать відносини формування основної установки про роль, 

місце й діапазон соціальних можливостей суб'єктів; відносини диференціації 

суб'єктів на соціально споріднені, далекі і нейтральні групи; відносини 

формування принципових якісних і кількісних меж розвитку й застосування 

трудових здібностей, присвоєння матеріальних благ, формування добробуту, 

участі в здійсненні політичних функцій економічного характеру і т. ін. 

Боротьба за високий суспільно-економічний статус суб'єктів, за 

розширення соціально-економічних рамок можливого, за твердження 

відповідної моделі відносин є найбільш істотною формою боротьби, у центрі 

якої перебуває боротьба за політичну владу, тому що без володіння останньою 

не може бути міцного економічного становища. Матеріальні передумови, 

необхідні для зміни змісту й обсягу влади, створюються в кінцевому підсумку в 

сфері виробництва, але вони трансформуються в реальні зміни лише завдяки 

завоюванню політичної влади. Зауважимо, що політична влада є особливою 

формою відносин і, одночасно, специфічним – адміністративним – характером 

реалізації цих відносин. В. Дементьєв підкреслює, що «відносини влади та 

залежності є результат нерівності або асиметрії у відносинах між економічними 
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агентами...», а «економічна система... виступає не як система відносин між 

рівними, а як система влади (або система владних відносин), де добровільність 

обміну і вільний вибір носять обмежений характер» [56]. До того ж, організація 

економічної влади (розподіл, ієрархія, рівновага) є чинником, від стану якого 

залежить ефективність соціально-економічної системи. У зв'язку із цим існує 

специфічна велика область відносин із приводу формування, відтворення, 

захисту й зміни регламентів соціально-економічних відносин, які в літературі за 

змістом та функціональним призначенням об'єднуються в категорію 

«інститути» [195, 16, 153]. Прийняті моделі відносин закріплюються за 

допомогою суспільного мислення, соціально-економічних традицій і звичаїв, 

моральних і правових норм. Порушення прийнятих моделей карається, 

дотримання їх заохочується. Сучасна економічна теорія заперечує можливість 

повного узгодження всіх інтересів окремих економічних суб'єктів, цей 

висновок отримав назву теореми неможливості Ерроу – з сукупності 

індивідуальних цілей неможливо сконструювати критерій суспільної 

корисності, який виключає можливість маніпулювання суспільними цілями 

[50]. Між суб'єктами відбувається безперервна боротьба за встановлення тих 

або інших моделей відносин. Саме в цій боротьбі коріняться витоки держави як 

спеціального суб'єкта, метою функціонування якого є нав'язування усім іншим 

суб'єктам певного соціально-економічного простору окремих моделей 

відносин, і як усталеної форми свідомої організації даного простору. Оскільки 

будь-яка модель відносин об'єктивно не може повною мірою відповідати 

інтересам всіх суб'єктів, то неминучі порушення прийнятих нормативних 

моделей, тобто провини й злочини є природними супутниками установлених 

норм. Ці риси державно керованих СЕС обумовлюють нееквівалентність 

зв'язків держави з іншими суб'єктами у ході виробництва інститутів. Держава 

використовує примусовий апарат впливу для утвердження та повноти 

охоплення інститутами сукупності зв'язків в СЕС. Способами встановлення 

державою певних моделей поведінки виступають традиційні методи державної 

економічної політики: грошово-кредитні, фінансові, структурні та ін., за 
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допомогою яких держава впливає на окремі функціональні підсистеми СЕС. 

Таким чином, роль держави в процесі формування, функціонування та 

розвитку соціально-економічних відносин визначається наступними 

положеннями: 

інститут держави формувався як усталена практика «панування-

підкорення» для досягнення цілей функціонування та розвитку суспільства на 

певному етапі його зрілості; 

держава дозволяє реалізувати основні функції СЕС – збереження 

цілісності суспільства та його конкурентоспроможності відносно інших 

суспільних утворень у боротьбі за задоволення потреб; 

держава за допомогою ідеології та апарату примусу здатна забезпечити 

загальнообов'язкову систему цінностей, яка відповідає принаймні інтересам 

певної (більшої, правлячої, елітарної або ін.) частини суб'єктів СЕС; 

держава справляє свідомий доцільний управлінський вплив на соціум, а 

легітимність пропонованих нею практик соціально-економічних відносин 

ґрунтується на специфічних тільки для держави способах прийняття рішень і 

добровільно-примусовому їх виконання. 

В межах цього процесу державне управління, яке базується на 

добровільно-примусовому виконанні суспільних рішень, дозволяє знизити 

невпорядкованість та невизначеність соціальних та економічних процесів. 

Через них держава не завжди закріплює або здатна закріпити ефективні з точки 

зору всього суспільства механізми реалізації функції СЕС з ефективним 

контролем їх наслідків для безпеки і реалізації інших цілей, але такий стан 

справ відповідає об'єктивному рівню соціальної свідомості і активності. 

Варто зауважити, що з огляду на сказане, ефективність державного 

управління в СЕС визначатиметься не скільки досвідом, скільки наявним 

рівнем науково обґрунтованих знань про стан та перспективи динаміки 

системи. Ні для яких інших суб'єктів наукове обґрунтування власної поведінки 

немає такого значення, оскільки нерівність положення держави з іншими 

суб’єктами дозволяє нав’язувати стандарти поведінки. Які є обов’язковими для 
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виконання, а це обумовлює виникнення нестабільності та протиріч в СЕС і не 

виключає катастрофічних наслідків волюнтаризму у розвитку суспільства.  

В СЕС відбувається диференціація, групування й субординація відносин, 

яка забезпечує її внутрішню різнорідність. Різнорідні елементи припускають, 

обумовлюють і доповнюють один одного як у структурній організації системи, 

так й у способі її функціонування, забезпечуючи, таким чином, її цілісність. 

Об'єктивні розходження між сторонами відносин, їхніми функціями, об'єктами, 

способами реалізації, сферами здійснення й фазами руху в процесі 

економічного кругообігу, а також ці й інші розходження між реаліями 

економічного життя є об'єктивною основою формування й безперервного 

відтворення різних груп відносин. У той же час усі відносини орієнтовані в 

одному глобальному напрямку, підлеглі єдиній меті – забезпеченню життєвості 

СЕС й суб'єктів, що входять у її склад. У цьому контексті слід також навести 

позицію С. Макєєва [114], який вказує що механізм формування усталених 

практик соціально-економічних відносин передбачає їх легітимацію у 

наступних вимірах, а саме: з точки зору генеральних цінностей; з необхідності 

слідувати певній моделі поведінки за будь-яких, навіть несприятливих, умов; з 

боку правових норм; з вимоги розповсюдженості практик у діяльність 

соціальних спільнот. З урахуванням вище наведених міркувань щодо природи 

виникання інститутів можна стверджувати, що множинність форм та видів 

відносин, відмінності у способі, часі та характері їх формування об'єктивно – 

потребує різноманіття інститутів, які в цьому випадку дійсно виступають 

«спеціально встановленими або стихійно виниклими соціальними механізмами 

фрагментації соціальних порядків» [114]. 

Просте відтворення усталених форм соціально-економічних відносин, яке 

передбачає повторення дій, які з певною мірою беззастережно приймаються за 

зразок, забезпечує континуальність СЕС і нереверсивність (неможливість 

зворотного руху) історичного процесу. Однак така інтерпретація розвитку 

соціально-економічних відносин означала б, що у суспільстві відбувається їх 

незмінне тиражування – соціальна реплікація. Тому можна припустити, що 
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сама інституціоналізація відносин передбачає модернізуючі зміни в залежності 

від ефективності або адекватності певної практики цілям і умовам соціально-

економічного буття. Зауважимо також, що через наявність у СЕС вже 

згадуваних характеристик (циклічної каузальності, синергетичного ефекту та 

процесів відчуження результатів розвитку від їх джерел, яке у синергетиці 

можна певною мірою ототожнити з «втратою пам'яті») представники 

марксистської методологічної традиції відносять джерела формування 

інститутів, в т.ч. і відносин нормативного характеру, до надбудови. Однак 

логіка аналізу структури та змісту СЕС підказує, що джерела інститутів 

відносин слід шукати у самих відносинах і продуктивності комунікаційних 

каналів в системі, за допомогою яких інформація про ефективні форми 

соціально-економічних практик розповсюджується та впливає на суб'єктів. 

Таким чином, усталеність практики відносин може спричинюватися їх свідомо 

оціненою ефективністю з боку самих суб'єктів, закономірностями розвитку 

самих відносин, інерційністю соціально-економічних процесів та зовнішніми 

шоками, до яких слід віднести будь-які зміни соціального простору. 

Викладене вище дає змогу визначити розвиток СЕС суспільства як 

керований або самокерований процес трансформації її функціонування в 

динаміці, який супроводжується зміною її підцілей під впливом зовнішніх або 

внутрішніх шоків і ґрунтується на приведенні структурних та змістових 

можливостей реалізації функцій основних, базових та забезпечувальних 

підсистем у відповідність з новими підцілями.  

Складність та багатофакторність процесу розвитку СЕС обумовлює 

значне різноманіття його різновидів. Варіанти класифікації розвитку 

запропоновані в роботах Н. Гражевської [48], О. Раєвнєвої [174], І. Захарова 

[75] та ін., окремої уваги заслуговує поняття «сталий розвиток» [66, 202]. 

Систематизація підходів та розвиток класифікаційних ознак дає змогу отримати 

наступний варіант класифікації розвитку СЕС суспільства:  

1) ознака зворотності – зворотний та незворотний;  

2) ознака стабільності – стабільний, нестабільний;  
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3) ознака керованості – керований, саморозвиток;  

4) ознака характеру змін – лізисний (еволюційний), біфуркаційний 

(революційний);  

5) ознака змісту змін – структурний, функціональний та біфуркаційний;  

6) ознака змісту змін структури системи – прогрес, регрес, деградація;  

7) ознака характеру змін – кількісний, якісний;  

8) ознака залучення ресурсів – екстенсивний, інтенсивний;  

9) ознака міжчасових переваг реалізації цілей – традиційний, сталий, 

інноваційний;  

10) ознака взаємодії із внутрішніми та зовнішніми шоками – 

адаптаційний, перетворюючий тощо. 

Визначення понять «функціонування» та «розвиток» дає змогу перейти 

до обґрунтування сутності та складових механізму функціонування та розвитку 

соціально-економічної системи. 

Економічна енциклопедія визначає механізм як систему, пристрій. спосіб, 

що визначають порядок певного виду діяльності [69]. Д. Новиков та О. Іващенко 

визначають механізм [функціонування] як наявність процедур та правил, що 

регламентують спільну діяльність елементів системи [151]. А. Гапоненко та О. 

Панкрухін визначають механізм [управління] як сукупність засобів та методів 

управління, зв’язку, які визначають можливість цілеспрямованого руху системи 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. О. Раєвнєва відзначає, що основі 

механізму лежать сукупність форм організації (способів), засобів та методів 

управління, що представляють собою технологію цілеспрямованої адекватної 

поведінки системи в стохастичних умовах її внутрішнього та зовнішнього 

середовища [174]. За твердженням Г. Климка механізм [господарювання] 

узгоджує функціонування та розвиток економічної системи і являє собою 

сукупність конкретних форм господарювання, організаційно–інституціональних 

систем, методів та важелів регулювання економічних процесів [159].  

Нобелевський лауреат з економіки 2007 р. «за основоположний внесок в 

теорію економічних механізмів» Л. Гурвіц вказує, що найбільш загальне 
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визначення, яке можна застосувати до будь-якої взаємодії між економічними 

суб’єктами, розглядає таку взаємодію як стратегічну гру і називає механізмом 

саму форму гри. Більш точне формулювання, запропоноване Гурвіцем, 

визначає механізм як взаємодію між суб’єктами та центром, яке складається з 

трьох стадій: 1) кожний суб’єкт в приватному порядку надсилає центру 

інформацію; 2) центр, отримавши всі повідомлення, обчислює припустимий 

результат; 3) центр оголошує результат y та, за необхідності, впроваджує його в 

життя [236]. Фундаментальний внесок Е. Маскіна полягає в наступному: він 

сформулював задачу імплементації, яка потребує, щоб усі рівноважні стани 

механізмів приводили до бажаної економічної функції [242].  

З наведених та інших визначень [236, 242, 181, 8, 103, 25] поняття 

«механізм» в різних його інтерпретаціях можна визначити сутнісні риси: 

механізм є формою організації і включає в себе методи (інструменти, важелі 

тощо) такої організації; механізм виконує функції регулювання, регламентації, 

узгодження, досягнення мети, руху системи; механізм реалізується в поведінці 

системи або окремих її складових. Разом з тим, поза увагою дослідників 

залишаються мотиви та стимули, за допомогою яких здійснюється поведінка 

елементів системи, реалізуються функції.  

З огляду на це складові елементи механізму можна звести до наступних 

(рис. 1.7): 1) функції забезпечення реалізації мети системи – функція 

досягнення мети, функція узгодження (координації, підпорядкування) функцій 

системи в цілому і відповідних відносин в системі), функція пристосування 

системи до зовнішнього середовища (в т.ч. формування дисипативних 

структур) та внутрішніх флуктуацій та протиріч; 2) методи – способи реалізації 

функцій системи; 3) мотиви – внутрішні та зовнішні стимули до реалізації 

елементами системи своїх функцій, що в кінцевому випадку приводить до її 

функціонування та розвитку; 4) інструменти – засоби реалізації методів, які на 

підставі певних мотивів організують відносини всередині системи та її 

взаємодію з зовнішнім середовищем; 5) дії – процес застосування інструментів 

для організації та здійснення функцій системи. 
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Механізм системи 

Мета системи Мета механізму 

Функції системи 

Функції механізму (досягнення мети системи, узго-

дження функцій системи, регламентація процедур з 

реалізації функцій системи, пристосування системи) 

Методи функціону-

вання та розвитку 

системи 

Мотивація суб’єктів 

системи 

Послідовність дій з реалізації функцій системи 

Результат розвитку системи 

Інструменти організації відносин 

 

Рис. 1.7. Складові механізму системи (розроблено автором) 

 

З урахуванням сказаного можна запропонувати дескриптивне 

визначення механізму функціонування та розвитку системи як способу 

організації функцій і відносин в системі за допомогою методів, мотивів та 

інструментів їх регламентації та упорядкування, яка дозволяє системі 

досягати власні цілі в квазірівноважних станах та трансформуватися для 

взаємодії із зовнішнім середовищем та подолання внутрішніх протиріч. 

Проведений теоретичний аналіз дозволяє запропонувати і 

конструктивне визначення механізму функціонування та розвитку СЕС, який 

представлено на рис. 1.8. Він являє собою спосіб організації структури, 

мотивів, методів та інструментів реалізації 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. 

Запропоноване розуміння сутності та структури механізму: 

дозволяють конкретизувати зміст механізму відносно СЕС суспільства як 

макрооб’єкту; поєднують процеси формування системи, її функціонування та 

розвитку в одному контурі і визначають зміст та характер зворотних зв’язків в 

системі, які визначають передумови розвитку суспільства і задовольняють 

вимозі різнорівневої адаптаційності [106];  
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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. 1.8. Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи 

суспільства (розроблено автором) 

 

пов’язують її внутрішній (середовище спільного існування) та зовнішній 

(позаекономічне природне, політичне, культурне середовище) простір в процесі 

функціонування та розвитку; 

описують зміст функцій не тільки системи в цілому, а й механізму в її 

складі (координація, підпорядкування, регуляція, регламентація) і на цій основі 
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створюють теоретичне підґрунтя для виділення відносин формування та 

управління поведінкою суб’єктів, формування мотивів та ін. 

В підсумку необхідно вказати, що часова та просторова 

багатофакторність формування, функціонування та розвитку соціально–

економічних систем людства обумовлюють відмінності в конкретноісторичних 

формах реалізації СЕС та їх механізмів. 

Вимога сталого розвитку як забезпечення можливості буття людства в 

довгостроковій перспективі, мінливість та, підчас, хаотичність природних та 

соціально-економічних процесів обумовлюють необхідність пошуку 

оптимально прийнятної форми механізму СЕС, що визначає потребу в 

дослідженні особливостей функціонування та розвитку сучасних СЕС різного 

рівня та розробки на цій основі механізму управління функціонуванням та 

розвитком системи. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

На підставі проведеного теоретичного дослідження механізму 

функціонування та розвитку СЕС суспільства було зроблено наступні висновки. 

1. Існуючий стан теоретико-методологічних розробок в соціально-

економічній системології доводить продуктивність використання 

дескриптивного та конструктивного підходів в описі системних засад 

соціально-економічного буття людства. 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 

виступає розмитість меж економічних явищ, недостатнє врахування їх 

соціального компоненту та структурна невизначеність системи.  
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Поєднання дескриптивного та конструктивного підходів та уточнення 

змістового наповнення соціально-економічного буття дозволило обґрунтувати, 

що для визначення останнього більш адекватною виступає категорія 

«соціально-економічна система суспільства», під якою пропонується розуміти 

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 та певного соціального простору в 

процесі праці або реалізації інших форм мотивованої індивідуальної і 

соціальної поведінки (діяльності). 

2. Дослідження структурно-організаційних основ СЕС дозволило надати 

змістову характеристику її простору, меті, функціям, суб’єктно-об’єктному 

складу та структурі. 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 і досягнення внутрішньої 

мети. Архітектоніка СЕС являє собою інституційну композицію зв’язків між 

елементами системи, яка забезпечує використання ресурсів системи у 

відповідності до певної мети і функцій. В роботі уточнено склад суб’єктів та 

об’єктів СЕС, що розвиває сучасні теоретичні уявлення з даного питання. 

Доведено, що розподіл функцій системи між її 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. З 

урахуванням цих положень визначено, що структуризація соціально-

економічних відносин має функціональну природу. Ускладнення функцій 

системи приводить до формування міжвидових комплексів та сфер соціально-

економічних відносин, що відбувається за допомогою механізму 

функціонування та розвитку системи. 

3. Аналіз сучасних поглядів на функціонування та розвиток дозволило 

уточнити зміст цих понять. Функціонування СЕС визначається як процес 
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організованої реалізації функцій її основних (сфери виробництва, розподілу та 

обміну), базових (ціннісної, державноуправлінської, природокористування, 

власності та правової) та забезпечувальних (фінансово, грошово-кредитної, 

нфраструктурної, соціального забезпечення та інформаційної) підсистем для 

забезпечення співіснування її суб’єктів для задоволення їх потреб в певних 

квазірівноважних станах. Її розвиток являє собою керований або 

самокерований процес трансформації її функціонування в динаміці, який 

супроводжується зміною її підцілей під впливом зовнішніх або внутрішніх 

шоків і ґрунтується на приведенні структурних та змістових можливостей 

реалізації функцій основних, базових та забезпечувальних підсистем у 

відповідність з новими підцілями. На цій підставі визначено сутність механізму 

функціонування та розвитку СЕС як форми організації структури, мотивів, 

методів та інструментів реалізації 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 та визначити його концептуальні положення. 

4. Результати проведеного в даному розділі дослідження опубліковані в 

[11, 59, 86, 126, 128, 130, 135, 139, 142, 73]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ 

 

 

Відповідь на питання щодо вибору соціально-економічного розвитку 

потребує оцінки передумов та потенційних можливостей національної СЕС 

досягати визначених цілей, можливостей національних економік у 

конкурентній боротьбі на світовій геополітичній та геоекономічній аренах. Це, 

в свою чергу, означає необхідність порівняння СЕС за найбільш значущими 

критеріями особливостей формування, функціонування та результативності. 

Розв'язання поставленої задачі є можливим на основі класифікації моделей 

соціально-економічної організації суспільства.  

У вітчизняній та зарубіжній науці увага до питання розробки класифікації 

соціально-економічних систем постійно зростає. Методологічні підходи та 

результати досліджень в цій сфері в залежності від їх мети та наукової 

обґрунтованості можна поєднати в дві групи:  

елементарні (часткові) класифікації, в яких класифікація базується на 

методології дослідження більш загальної проблеми і носить інструментальний 

характер, тобто використовується для поглибленого аналізу даної проблеми;  

концепції порівняльного аналізу (спеціальні класифікації), які сьогодні 

являють собою окрему наукову дисципліну в рамках економічної теорії, зі 

специфічними термінологічними, методологічними та методичними засадами, в 

яких класифікація виступає предметом дослідження.  

Не заважаючи на різну методологічну обґрунтованість досліджень в 

рамках цих двох груп підходів, вони обидва є продуктивними в поясненні 

особливостей зародження, функціонування та трансформації СЕС. Разом тим, 

важливою рисою і елементарних класифікацій, і концепцій порівняльного 

аналізу є відсутність узагальнень класифікаційних ознак в цілісну 

структуровану систему, що обумовлено їх цільовою та методологічною 
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диференціацією. Всі класифікаційні ознаки стосуються або окремих аспектів 

життєдіяльності СЕС, або системи в цілому (носять зверхній характер, не 

дозволяють виявити відмінності в функціонуванні окремих підсистем СЕС). В 

деяких класифікаціях, які використовуються в порівняльних дослідженнях, 

набір класифікаційних ознак виявляється недостатнім для характеристики 

загальних та специфічних рис СЕС, тобто вони являють собою не більше, ніж 

результат систематизації часткових класифікацій, не маючи при цьому 

внутрішньої узгодженості.  

З урахуванням сказаного, теоретичною та методичною проблемою 

економічної теорії, яка потребує подальшої уваги та наукового обґрунтування, 

виступає удосконалення класифікації СЕС та виявлення на цій основі їх 

загальних та специфічних рис.  

 

 

2.1. Критерії класифікації і порівняльного аналізу соціально-економічних 

систем 

 

 

За змістовою характеристикою та методологічним забарвленням в групі 

елементарних класифікацій СЕС можна виділити два основних підходи: 

переважно історичний та переважно позаісторичнй, в межах яких формуються 

варіанти набору класифікаційних ознак різного ступеня абстрактності і 

кількісного складу. 

Історичний підхід традиційно представлений двома течіями соціально-

економічної думки: формаційним та цивілізаційним підходами. В літературі не 

перестають точитися дискусії щодо суперечливості цих підходів [213, 5], однак 

прискіпливий аналіз дає змогу стверджувати, що вони тільки доповнюють одне 

одного. Погоджуючись з думкою О. Бузгаліна та А. Колганова, можна 

стверджувати, що цивілізаційний підхід у цій бінарній системі виконує роль 

«емпіричного фону», який дозволяє закласти евристичні основи для більш 



 79 

глибокого соціально-історичного формаційного аналізу [23]. Разом з тим, варто 

зазначити, що критерії класифікації СЕС в межах вказаних підходів є досить 

різними, сходячись тільки у питаннях матеріальної основи соціально-

економічного розвитку. Якщо критеріями виділення цивілізацій виступають 

культурно-поведінські стереотипи та рівень матеріальної (перш за все, 

технічної) та духовної культури, то формаційний підхід оперує категоріями 

технологічного укладу та відповідного способу виробництва, способу 

координації економічних інтересів, характером привласнення (відчуження) 

благ, типом відтворення. Поєднання цих двох підходів є можливим за умови 

додавання факторів урізноманітнення економічних систем в формаційну 

періодизацію. Прикладом цього може слугувати періодична матриця систем 

тих же О. Бузгаліна та А. Колганова, отримана ними вже як результат розвитку 

методології компаративного аналізу. в яку додаються чинники розвитку 

людини і культурно-цивілізаційні особливості [90]. Причому останні, разом з 

техногенним укладом забезпечують історичність запропонованої типології. 

Досліджуючи економічні системи країни світу, С. Роузфілд вказує, що 

висновок про функціонування певної економічної системи можна зробити, 

проаналізувавши характер, культуру, менталітет, кримінальні схильності, 

ідеологію, інститути та правила, що визначають економічну взаємодію. Синтез 

названих чинників розвитку економічних систем дозволяє автору 

стверджувати, що всі системи можна умовно поділити на дві групи: 

саморегульовані універсалістські (з ідеальним механізмом господарювання, 

зокрема, взаємодії попиту та пропозиції) та культурно регульовані (засновані на 

привілеях та зобов’язувальних механізмах) [178].  

Відповідно до даної класифікації, ознаками, які є критеріями порівняння 

економічних систем виступають: характер попиту та пропозиції, механізм їх 

взаємодії і конкурентної боротьби, механізм розподілу економічних благ, 

особливості реалізації зобов'язань та державного управління, механізми 

інституціонального регулювання, макроекономічні механізми.  

Оцінюючи методологічні особливості теоретичної концепції Роузфілда, 
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слід відзначити, що його порівняльні економічні системи є спробою створити 

еклектичний підхід, який поєднує ідеї неокласицизму та інституціоналізму в 

поясненні мікро- та макроекономічних процесів: формування рівноваги на 

окремих товарних та факторних ринках, макрорівноваги описується з 

урахуванням культурно-інституційних чинників. 

В даному напрямку результати отримані також і М. Шніцером, у 

відповідності до думки якого сучасні національні економіки можна згрупувати 

в три види: відносно вільні ринкові системи, соціально–ринковий капіталізм, 

державно керований капіталізм [219]. 

Необхідність теоретичного обґрунтування трансформаційних процесів на 

теренах колишнього СРСР, в т.ч. в економіці України, активізувала 

дослідження особливостей командної, планової та ринкової економічних 

систем, в яких акцент робиться на механізмі функціонування.  

Зокрема, у підручнику за редакцією Г. Климка за даною ознакою 

виділяються ринкова (різноманіття форм власності, конкурентний механізм, 

товарно–грошовий характер розподілу і обміну, вільне ціноутворення, 

домінування індивідуального інтересу), командно-адміністративна (державна 

власність, директивний плановий механізм, неринкові зв'язки, заміна обміну 

перерозподілом, ієрархічна підпорядкованість економічних суб'єктів, 

відсутність підприємницького менталітету), змішана (ринкова система з 

більшою соціальною спрямованістю, значною роллю держави тощо) та 

перехідна (система, яка поєднує риси адміністративно-командної та ринкової 

економічних систем) [159].  

Подібний, але більш сучасний за сукупністю класифікаційних ознак, підхід 

реалізується В. Бодровим, який розрізняє командну, перехідну та ринкову 

економіки за характеристиками прийняття рішень, джерелами заощаджень для 

інвестування, координаційним механізмом, формами власності та характером 

мотивації та стимулювання економічної діяльності [19], В. Паламарчуком та 

П. Тимчуком, які акцентують увагу на характері підпорядкування економіки 

державі, пріоритеті політики перед економікою, формі власності, ієрархічності 
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ухвалення економічних рішень, примусі до праці [162].  

Варто зауважити, що зазначені підходи можна розглядати як історично 

конкретизований аналог класифікації К. Поланьї, який вказує на наступні 

основні форми інтеграції в людському суспільстві – редистрибуцію 

(redistribution), обмін (ехchange) і реципрокацію (reciprocity). Остання – рух 

товарів і послуг (а також людей) між взаємодіючими сторонами на симетричній 

основі, тобто взаємодопомога родичів, сіл і навіть держав, наприклад, у формі 

ленд-лізу, – не розглядається ним як утворююча економічний тип суспільства. 

Дві інші форми інтеграції економічного процесу – обмін і редистрибуцію – 

Поланьї виділяє як основу класифікації всієї безлічі національних господарств 

[248]. Класифікаційні ознаки, запропоновані К. Поланьї: форма власності, 

механізм узгодження економічних інтересів, приватний або комунальний 

характер матеріально-технічного середовища господарювання, обмінний або 

перерозподільний характер доступу до економічних благ і відповідний спосіб 

формування суспільно-економічних пропорцій, мотиваційний механізм, 

критерій ефективності – є більш різноманітними і більш чітко окреслюють 

передумови формування ринково-конкурентних та редистрибутивних економік. 

Крім того, слід вказати на певну неточність термінологічного апарату згаданих 

вітчизняних концепцій ринкової та планової систем. Термін «адміністративно-

командний» є, по суті, тавтологією, яка вказує на домінуючий механізм 

управління, але не відображає специфічного характеру економічної діяльності 

(заміна обміну через перерозподіл). Більш коректним у зв'язку з цим є термін 

«адміністративно-перерозподільний (редистрибутивний)». 

Доповнити класифікацію СЕС за механізмом координації економічних 

інтересів можна науковими результатами сучасного французького 

інституціоналіста Л. Тевено, на думку якого координація дій економічних 

суб'єктів може бути описана «обґрунтованими діями», які передбачають оцінку 

економічної ситуації, безпосередньо обумовлену специфікою обміну та 

особливостями взаємодіючих осіб. У відповідності до даної концепції Тевено 

виділяє ринкову (на основі ринкової алокації ресурсів), громадянську (на основі 
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колективної солідарності), традиційну (на основі звичаїв, традицій, репутації, 

специфічних навичок), індустріальну (на основі стабільності у часі та 

необоротності процесів, забезпечуваних інвестиціями у технологію 

виробництва) координацію [198]. 

Досить цікаву концепцію обмінів як конфігурації процедур перерозподілу 

прав власності між суб'єктами пропонує В. Тамбовцев. На його думку 

економічні системи базуються на 20 типах обміну, які розрізняються за 

ознаками варіантності (вибірковий та невибірковий обмін), симетричності 

(симетричний та асиметричний обмін), гаранту обміну (один суб'єкт, обидва, 

третій суб'єкт, держава, норма) [196]. 

В рамках аналізу сучасного різноманіття СЕС вітчизняними фахівцями 

можна відзначити наступні критерії класифікації: 

Б. Гаврилишин – цінності суспільства та форми політичного правління 

визначають основні прототипи економічних систем: вільне підприємництво, 

узгоджене вільне підприємництво, адміністративно-командна економічна 

система, розподільчій соціалізм, ринковий соціалізм [37]; 

І. Грабинський – враховуючи особливості організації ринку, способи 

розв'язання екологічних проблем, соціальну орієнтацію економіки, можна 

виділити: систему економічного лібералізму, соціальну ринкову економіку, 

узгоджене вільне підприємництво, систему розподільчого соціалізму, 

адміністравтино-командну систему та ін. [46]; 

Ляшенко В. підкреслює, що формування особливих сукупностей 

елементів, які підпорядковуються особливим, конкретним формам внутрішніх 

та зовнішніх зв'язків і обумовлюють виникнення особливих тенденцій та 

закономірностей, відбувається не тільки в просторі, але й на різних рівнях 

глобальної економічної системи, яких він виділяє дев'ять: нанорівень (система 

відносно окремих робітників та фізичних осіб-підприємців), мезорівень 

(трудові колективи та професійні групи), мінірівень (спеціалізовані 

господарські підрозділи та суб'єкти підприємництва), мезорівень 

(багатогалузеві, спеціалізовані або територіальні виробництва), мікрорівень 
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(підприємства та їх об'єднання), мезорівень 3 (територіально–галузеві, 

регіональні комплекси), макрорівень (вільне господарство окремої країни), 

мезорівень 4 (інтеграційні союзи, ТНК), мегарівень (світове господарство як 

сукупність взаємодіючих комплексів). Ознаками класифікації рівнів будови 

глобальної економіки виступають режими регулювання, функції та форми 

реалізації конкретних рівнів [113]. 

Башнянін Г. – технічна основа, соціально-економічна основа, характер 

регулювання, цільова спрямованість, характер ринкової організації [13, 14, 15]; 

Гражевська Н. – власність, форми організації господарства, механізми 

регулювання, використання НТП та рівень розвитку товарного виробництва, 

статичний або динамічний, ідеальний або реальний характер [48, 47]. 

В цілому ознаки типологізації СЕС, розроблені вітчизняними авторами, 

Б. Кульчицький зводить до такого: 1) характер взаємодії цінностей, політичного 

правління, організації економіки; 2) характер взаємодії особливостей 

організації ринку, соціальної орієнтації економіки, способів розв’язання 

економічних проблем; 3) форма власності на засоби виробництва; 4) спосіб 

управління і координації економічної діяльності; 5) роль держави, методи та 

межі державного втручання; 6) соціальна безпека людей; 7) ступінь 

централізму економіки; 8) характер макроекономічної рівноваги; 9) 

функціонально історичні особливості; 10) технічна основа; 11) цільова 

спрямованість економічного розвитку. Об'єктивними критеріями класифікації 

економічних систем відповідно до висновків Б. Кульчицького виступають: 

домінуючі форми власності, ступінь і методи втручання держави в соціально–

економічні відносини, рівень відкритості економіки, ступінь економічної 

безпеки, контури теоретичної парадигми соціально-економічного прогресу та 

ступені соціалізації, суспільної відповідальності, інтелектуалізації. Також ним 

виділяються допоміжні об’єктивні критерії: співвідношення джерел ВВП, 

міського та сільського населення, частка військових витрат у ВВП, ступінь 

самодостатності в економічному розвитку [104].  

Формування методології порівняльного (компаративного) аналізу СЕС 
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йшло шляхом виділення їх класифікації в якості предмету окремого наукового 

аналізу. Це досить добре прослідковується з аналізу наведених виділених 

П. Леоненком та О. Черепніною вихідних позицій порівняльних економічних 

досліджень [107]: еволюція основної тези та змісту порівняльного аналізу від 

методологічного еклектизму, тобто використання методології основних 

напрямів сучасної економічної думки (неокласики, кейнсіанства та його 

різновидів, неоінституціоналізму та ін.) для аналізу конкретних ситуацій, до 

усвідомлення необхідності створення особливої методології порівняльних 

досліджень. Сучасна економічна компаративістика передбачає співіснування 

обох цих позицій. Разом з тим, з огляду на задачі даного дисертаційного 

дослідження розробку класифікації СЕС доцільно здійснювати в рамках 

другого підходу, звичайно ж, не відкидаючи, позитивних надбань 

методологічної еклектики. 

Розвиваючи думку Н. Гражевської [48] щодо структури сучасного 

дискурсу в методології порівняльного аналізу, слід виділити п’ять його 

основних течій: 

1) порівняльний аналіз економічних систем – розробка універсальних 

(тобто системно нейтральних) понять для розрізнення та описання економічних 

систем (добробут, ринок, план), базові ж терміни запозичуються з різних 

природничих наук; неправомірним на рівні теорії і практики вважається 

ототожнення економічної системи з конкретною національною економікою 

2) порівняльний інституціональний аналіз – розкриття причин 

різноманітності інституціональних структур у міжнаціональному розрізі та 

наслідків такої різноманітності для державної політики, наголос на 

універсальності застосовуваних методів дослідження (теорії ігор, контрактів, 

трансакційних витрат, інформації та ін.);  

3) німецький ордолібералізм – побудова базової структури 

інституціональних форм, варіативність елементів якої породжує типологію 

економічних систем, а реальні економіки класифікуються за певним типом, а 

слідом – вивчення їх особливостей;  



 85 

4) французька школа теорії регуляції – відрізняється від ордолібералізму 

тим, що останні починають з виокремлення елементів, які потім складаються в 

економічні системи, а представники теорії регуляції із самого початку 

оперують на системному рівні, безпосередньо виокремлюючи і розкладаючи 

базові структури;  

5) міжнародні економіко-статистичні порівняння – визначення відносних 

рівнів розвитку, виходячи з порівняння доступних статистичних показників 

(ВВП, ПКС, рівня інфляції, безробіття, державного боргу тощо). 

В рамках вказаних напрямків знаходить відображення майже все 

різноманіття предметних областей елементарних та спеціальних класифікацій 

соціально-економічних систем і, водночас, варто наголосити, що більшість 

елементарних класифікацій ґрунтується на окремих елементах методології 

однієї з перших чотирьох течій з додаванням різноманітних ілюструючих 

показників, які є предметом останньої течії. 

Аналіз особливостей елементарних та спеціальних класифікацій дозволяє 

виділити низку недоліків, які властиві їм в рівному ступені або окремо для 

кожної з груп: 1) ані еклектичність, ані цілісність методологічних підходів не 

забезпечує охоплення ознаками класифікації всіх аспектів формування, 

функціонування та розвитку соціально–економічних систем, тобто їх 

розрізняння і порівняльний аналіз, в існуючих класифікаціях не носить 

всеохоплюючого характеру; 2) методологія порівняльного аналізу частіше за 

все базується на описі окремих елементів структури (інститутів) або механізму 

(обмін, ринок, план, перерозподіл, система ухвалення рішень), тоді як поза 

рамками аналізу залишається суб’єктно-об’єктний склад та соціальні елементи 

системи, взаємозв’язок між СЕС та іншими системами суспільства; 3) набір 

об’єктивних показників, на підставі яких кількісно характеризуються різні 

системи, обумовлюється, скоріше можливостями статистичної науки, ніж 

потребами дослідження. 

З огляду на сказане доцільно сформулювати вихідні принципи побудови 

системи критеріїв розрізняння та порівняльного аналізу СЕС суспільства:  
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1) вона повинна відображати характеристики системи, визначені в п. 1.1, зокрема, 

мету, задачі, функції, структуру та механізм; 2) з точки зору структури доцільно: 

конкретизувати класифікаційні критерії до рівня міжвидових комплексів 

відносин та підсистем СЕС, оскільки це дозволяє здійснювати більш глибокий 

аналіз схожості та відмінностей в СЕС, і розробити критерії, які стосуються 

суб’єктно-об’єктного складу СЕС; 3) з точки зору механізму СЕС варто 

характеризувати з позицій статичного підходу, який дає змогу виділити різницю в 

моделях функціонування, та динамічного підходу, який дає змогу виділити 

різницю в моделях розвитку; 4) критерії повинні враховувати як горизонтальний 

зріз стану СЕС в межах певного часового періоду, так і вертикальний – в межах 

історії суспільства в цілому; 5) кожний критерій має бути пов'язаний з якісними 

або кількісними характеристиками, які відображають специфіку реалізації даного 

критерію в конкретно-історичній СЕС суспільства. 

В табл. 2.1 наведено критерії класифікації СЕС відповідно до 

характеристики мети системи. Введення критерію усвідомлення мети та задач 

системи її елементами дозволяє створити наукове підґрунтя для використання 

таких термінів як «інноваційно орієнтована система», «система сталого 

економічного розвитку», «перехідна економіка» (в тому змісті, що 

усвідомленою метою її  функціонування і розвитку є перехід до певної моделі 

соціально-економічного устрою, в т.ч. і до ринкової економіки, у зв’язку з чим 

традиційно використовується цей термін).  

Класифікаційний вид «ідеологізована система» трактується, в даному 

випадку як соціально-економічна з високим рівнем усвідомлення і прийняття її 

мети людьми та їх групами, що досягається в результаті формування та 

розповсюдження соціально-економічної ідеології. 

Слід вказати, що поняття «реактивні системи» на практиці скоріше 

означатиме певний стан СЕС в процесі її розвитку, ніж її ідеальний вид, що 

обумовлено тенденцією будь-якого суспільства до цілепокладання в розрізі 

часу. В цьому стані суспільство відчуває або кризу цілепокладання, або 

непевність соціально-економічних орієнтирів розвитку. 
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Таблиця 2.1 

Критерії класифікації і порівняння соціально-економічних систем  

у відповідності до характеристик мети (розроблено автором) 

Критерій Зміст складових  
критерію 

Види систем 

У
св

ід
о

м
л
ен

н
я
 м

ет
и

 т
а 

за
д

ач
 

си
ст

ем
и

 

наявність в соціально-економічній 
ідеології мети про перехід до конкретно 
визначеної моделі суспільства або 
цілеспрямовану свідому зміну СЕС за 
певними напрямками 

1) Ідеологізовані системи; 
2) Х-спрямовані (наприклад, соціально 
орієнтовані) системи; 
3) Реактивні системи (які існують для 
досягнення цілей системи як такої або 
реагують тільки на зовнішні для системи 
мотиватори) 

наявність центру генерації та 
розповсюдження положень соціально-
економічної ідеології 

1) Централізовано керовані системи, в т.ч. 
системи з жорстким управлінням, з 
регулюючим центром, координуючим 
центром;  
2) Охлократичні системи 

Джерело походження мети 1) внутрішньо керовані; 
2) зовнішньо керовані системи 

В
п

л
и

в
 

зо
в
н

іш
н

іх
 

д
ж

ер
ел

 н
а 

 
ц

іл
еп

о
к
л
ад

а
н

н
я
 

Ступінь залежності від інших соціально–
економічних систем 

1) Закриті системи (автаркії); 
2) Відкриті системи, в т.ч. системи–
донори і реципієнти; 
3) Асимільовані системи (крайня ступінь 
відкритості, яка межує зі зникненням 
системи як самостійного утворення) 

В
п

л
и

в
 

зо
в
н

іш
н

іх
 

д
ж

ер
ел

 н
а 

 
ц

іл
еп

о
к
л
ад

а
н

н
я
 

Ступінь залежності від чинників, які не є 
внутрішніми для соціально-економічної 
системи (політичні, екологічні, 
соціально-демографічні, культурні 
процеси та явища) 

1) Х-визначені системи (наприклад, 
релігійно визначені, мілітаризовані і т.ін.) 

 

Аналіз класифікації систем за локалізацією мети дає змогу пояснити їх 

відмінності в характері реакції на зовнішні впливи. Прикладом реалізації 

даного критерію є розмежування колоній та метрополій, або відносини 

сучасних світових валютно-фінансових організацій з країнами-реципієнтами 

фінансової допомоги, коли останні виступають системою із заданими ззовні 

цілями або задачами.  

Конкретизація змісту розмежування систем за критерієм впливу 

зовнішнього джерела цілепокладання створює підстави для наукового аналізу 

процесів подолання господарської ізольованості країн, пояснення реактивності 

функціонування експортозалежних економік і соціально-економічної асиміляції 

анексованих або захоплених в ході військових конфліктів територій або 

гомогенізації СЕС країн, які знаходяться на вищому ступі інтеграції.  

Наведені в табл. 2.2 критерії розмежування дозволяють визначити 
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різницю в суб’єктно-об’єктному складі СЕС та в структурі відносин між її 

елементами та компонентами.  

Таблиця 2.2 

Критерії класифікації соціально-економічних систем  

у відповідності до характеристик структури (розроблено автором) 

Крите
рій 

Зміст складових критерію Види систем 

О
б

’є
к
тн

и
й

 с
к
л
ад

 

Обсяг і тип відтворення населення 1) за населеністю (щільно населені, з середньою 
щільністю, з низькою щільністю) 
2) за типом урбанізації; 
3) за типом відтворення; 

Ступінь забезпеченості природними 
ресурсами 

1) за характером забезпеченості ресурсами в цілому і 
за окремими видами 

Рівень взаємодії з екологічною 
системою 

1) екологічно орієнтовані (зі сталим типом розвитку) 
2) екологічно незбалансовані 

Розвиток об’єктної бази 1) за типами технологічного укладу; 
2) за ознакою переважності сільського господарства, 
добувної або переробної промисловості 

Використання інформації 1) доінформаційні, інформаційні та постінформаційні 
Основні риси людського 

потенціалу, що мають цінність для 
системи або її окремих компонентів 

1) підприємницькі / пасивні; 
2) індивідуалістично або колективно орієнтовані; 
3) економіки знань 

Характер використання соціальних 

статусів 

1) орієнтовані на Х–прошарок суспільства  

С
у
б

’є
к
тн

и
й

 с
к
л
ад

 Склад суб’єктів та їх потужність 1) гетерогенні / гомогенні за складом суб’єктів; 

2) за історичними типами суб’єктів 

Ієрархічність суб’єктного  

складу 

1) атомістичні / корпоратизовані; 

2) поляризовані / неполяризовані за ознакою 

багатства; 

3) за рівнем ієрархізації соціальних шарів 

Роль держави в соціально-

економічній системі 

1) за ознакою етатизму в управлінні соціально–

економічною системою 

З
м

іс
т 

си
ст

ем
и

 
со

ц
іа

л
ь
н

о
–

ек
о
н

о
м

іч
н

и
х
 

в
ід

н
о
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н
 

Наявність певного виду первинних 

відносин в системі 

1) розвинені / нерозвинені за певним видом (типом) 

відносин 

Зміст відносин власності 1) первинні, рабовласницькі, феодальні, 

капіталістичні, соціалістичні 

Наявність міжвидових відносин  

в системі  

1) розвинені / нерозвинені за певним типом 

міжвидових відносин 

 

Введення класифікаційних ознак у відповідності до структурування 

об’єктів СЕС, наведеного на рис. 1.2, створює методологічну базу для 

використання в економічній теорії категорійного апарату конкретно-

економічних наук (соціально-економічної статистики, світової економіки, 

економіки окремих країн) і, водночас, визначає місце окремих часткових 

класифікацій, в загальній класифікації СЕС (наприклад, типологізації економік 

за рівнем інформатизації, класифікацій еколого-економічного змісту та ін.).  
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Крім того, представлений в табл. 2.2 критерій значущості в окремих 

системах основних рис людського потенціалу дозволяє аналізувати причини 

домінування окремих організаційно-правових форм господарювання, 

організаційних структур підприємств, організаційно-технологічних способів 

виробництва в різних країнах або галузях економіки, оскільки цей елемент 

ділової культури має глибинні корені в типі (індивідуальному або колективному) 

економічної поведінки.  

Змістова характеристика критерію суб’єктного складу дозволяє 

визначити особливості формування структури організаційно-правових форм 

господарювання і їх внеску у функціонування економіки, описати історичний 

досвід та сучасний стан впливу різних шарів суспільства (політичних, 

соціально-економічних, релігійно обумовлених та ін.) на ухвалення рішень та 

результативність СЕС, виділити види систем за ознакою соціально-

економічного розшарування.  

Класифікація систем за ознаками критерію змісту та структури соціально-

економічних відносин передбачає не тільки їх розмежування за історичними 

типами власності, яке традиційно наводиться представниками формаційного 

підходу, але й дозволяє характеризувати в горизонтальному та історичному зрізах 

відмінності систем за ступенем розвитку окремих видів та міжвидових 

комплексів відносин, зокрема, створює передумови для розвитку класифікацій 

систем за характером фінансових, грошово-кредитних та ін. відносин. 

Класифікація СЕС за критеріями, що характеризують їх механізми, є 

найбільш розробленою у сучасній економічній теорії, оскільки саме в 

механізмах систем найлегше відслідкувати явні відмінності у функціонуванні 

та розвитку тобто в умовах порівняльної статики та динаміки. Разом з тим, слід 

доповнити коло класифікаційних ознак, які пропонуються сучасною 

економічною теорією, критеріями, які більш повно враховують структуру та 

процес реалізації механізму СЕС (табл. 2.3). Варто зауважити, що критерії, 

наведені в даній табл., виступають в більшому ступенями критерії класифікації 

самих механізмів, оскільки в теоретичній конструкції останніх майже жодний з 
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наведених видів механізмів за частковими ознаками не відображає цілісний 

комплекс механізму СЕС, а значить, не може визначати її цілком.  

Таблиця 2.3 

Критерії класифікації соціально-економічних систем  

за характеристиками механізму (розроблено автором) 

Критерій Зміст складових критерію Види механізмів 
1 2 3 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 
п

р
о

ц
ес

у
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іл

еп
о
к

л
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н

я Мотивація суб’єктів 1) з вільною / примусовою мотивацією; 
2) колективні / індивідуальні; 
3) з урахуванням мотиву соціальної відповідальності 

Х
ар
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те

р
и

ст
и

к
и

  
к
о

о
р

д
и

н
ац

ії
 

ек
о

н
о

м
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х
  

ін
те

р
ес

ів
 

Тип обміну, характер 
розподілу  

1) конкурентно-ринкові, планово-редистрибутивні; 
традиційні, змішані; 
2) з симетричним / асиметричним обміном 
(розподілом) 

Опосередкованість обміну 1) дотоварні, товарно-грошові, посттоварні 
Опосередкованість 

розподілу 
1) дофінансові, фінансові, фіктивні 

Ін
ст

и
ту

ц
іо

н
ал

ь
н

е 
за

б
ез

п
еч
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н

я
 

ф
у
н
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ц
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у
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н
я
 с

и
ст

ем
и

 
в
ід

н
о
си

н
 

Ступінь втручання держави 
в соціально-економічні 

процеси, зміст державного 
управління 

1) державні, приватні, змішані; 
2) механізми з перевагою адміністративних / 
економічних методів державного регулювання; 
3) соціально орієнтовані / з підприємницькою 
орієнтацією 
4) офіційні / несанкціоновані (в т.ч. тіньові) 
механізми; 

Напрями та методи 
державного регулювання 
соціально-економічних 

процесів 

1) фінансово–кредитні, грошові, інвестиційні, 
податкові, бюджетні, інноваційні та ін. механізми; 

Тип ухвалення колективних 
рішень 

1) з тотальним планом / з частковим планом; 
2) ієрархічний / однорівневий; 
3) з прямими / непрямими методами реалізації 

Ін
ст

и
ту
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іо

н
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ф
у
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ст
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и

 в
ід

н
о
си

н
 Наявність інститутів 

громадянського суспільства 
1) авторитарні механізми, механізми громадського 
контролю 

Соціально-економічна  
культура 

1) за типами ділових культур 

Правове забезпечення 1) ліберальні / неліберальні; 
2) за характером прозорості адміністративного 
простору; 

Наявність традиційних форм 
ведення господарства 

1) традиційні / підприємницькі 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

 
в
ід

тв
о

р
ен

н
я 

 
та

 р
о

зв
и

тк
у

  Результативність  1) екстенсивний / інтенсивний /змішаний; 
2) ефективний / неефективний; 
3) за типами відтворення; 
4) за типом економічної динаміки 

Динамічність 1) динамічні / нединамічні за змістовим напрямком 
динаміки 

Характер розвитку 1) Трансформаційність / транзитивність 
 

Наведена група критеріїв, за якими можна класифікувати механізм СЕС, 

по-перше, відповідає змістовно його концептуальній схемі, наведеній на рис. 

1.8, по-друге, значно розширює у порівнянні з відомими підходами коло 
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класифікаційних ознак, одночасно пов’язуючи характеристику механізму, а 

значить і окремі риси СЕС з її економічними, політико-правовими та 

соціальними компонентами, з результативністю та характером розвитку. 

Слід звернути увагу, що в класифікації систем на трансформаційні та 

транзитивні в якості методологічної основи береться підхід, викладений в 

роботах Н. Гражевської [48, 47], однак необхідно підкреслити, що в 

подальшому термін «транзитивні економіки» може використовуватися для 

опису будь-якого процесу переходу від однієї соціально-економічної системи 

до іншої, а про його використання в розумінні переходу до ринкової економіки 

в новітній історії людства буде наголошуватися окремо. 

Узагальнена система критеріїв класифікації СЕС представлена на рис. 2.1. 

У порівнянні з існуючими в науці підходами, наведена класифікація базується 

на базових характеристиках системи: меті та задачах, структурі, механізмі; крім 

того, вона дає змогу описати більш широко, ніж це представлено в літературі, 

не тільки класифікаційні ознаки, але й критерії розмежування соціально–

економічних систем. 

 

 

2.2. Моделі соціально-економічних систем світу та ЄС  

 

 

Розробка структурованої множини критеріїв розмежування та 

класифікації СЕС виступає методологічною основою науково обґрунтованого 

порівняльного аналізу конкретно-історичних моделей СЕС. Слід вказати, що 

змішаний характер більшості реальних моделей СЕС, їх постійна 

трансформація, можливість виявлення відмінностей лише при значній 

деталізації аналізу, особливо в горизонтальному розрізі (в межах одного 

періоду часу), не дозволяє в рамках даного дослідження зробити такий аналіз 

всеохоплюючим.  



 92 

 

Рис. 2.1. Критерії класифікації та порівняльного аналізу соціально-економічних систем 

За характеристиками мети соціально-економічної системи 

Вплив зовнішніх чинників на цілепокладання 

Наявність мети переходу до певної 
моделі суспільства або задач розвитку за 

певним напрямом: ідеологізовані, Х-
спрямовані, реактивні системи 

Наявність центру генерації 
ідеології: централізовані системи, 

охлократичні системи, змішані 
системи 

Джерело походження 
мети: внутрішньо керовані, 
зовнішньо керовані, залежні 

або маріонеткові системи 

Ступінь залежності від 
інших СЕС: закриті, 
відкриті, асимільовані 

Ступінь залежності 
від зовнішніх 

чинників: Х-визначені 
системи 

Об’єктний склад 

Усвідомлення мети та задач системи 

За характеристиками структури соціально-економічної системи 

Суб’єктний склад 

Обсяг і тип 
відтворення 

населення: за 
типом  

Ступінь забезпеченості 
ресурсами: за 

характером 
забезпечення  

Характер взаємодії з 
еколог. системою: 

екологічно орієнтовані / 
екологічно не збалансовані 

Розвиток об’єктної бази: за 
типами техн. укладу, рівнем 

урбанізації, характер 
використання знань 

Ступінь використання людського 
потенціалу: підприємницькі / 

пасивні, індивідуалістичні / 
колективні тощо 

Ступінь 
використання 

статусів: орієнтовані 
на Х-статус 

Склад суб’єктів та їх потужність: 
ступінь функціонального 

різноманіття суб’єктів  

Ієрархічність суб’єктного складу: 
атомістичні / корпоратизовані, 

поляризовані / неполяризовані тощо 

Роль держави як 
суб’єкта: за ознакою 
етатизму в управлінні 

За ефективністю: за економічною, 
технологічною ефективністю, 

ступенем перерозподілу 

Пропорції використання ресурсів і виробництва 

За спеціалізацією: за 
секторальною структурою, 

роллю інформації тощо 

За складом і змістом відносин 

Зміст відносин власності: первинні, рабовласницькі, 
феодальні, капіталістичні, соціалістичні, комуністичні 

Ступінь розвитку певного виду первинних відносин 
(крім власності): за видом відносин 

Наявність міжвидових комплексів 
відносин: за видом відносин 

За характеристиками механізму 

За ознакою мотивації 

Спосіб вибору: 
вільний / примус  

Урахування соц. 
відповідальності: 

наявність / відсутність 

За характером координації 

Тип обміну і розподілу: 
конкурентний, планово-

редистрибутивний, реципрокаційний 

Опосередкованість 
обміну: до товарний, 

товарно-грошовий 

Опосередкованість 
розподілу: дофінансовий, 

фінансовий, фіктивний 

За характеристиками структурно-інституційного забезпечення функціонування і розвитку 

Державне втручання: державні / 
приватні / змішані; з перевагою 
адміністративних / економічних 

методів тощо 

Тип ухвалення рішень: з 
тотальним  / частковим планом, з 

ієрархічною / централізованою 
системою прийняття рішень 

Тип ділової 
культури: за 

типом 

Правове забезпечення: 
ліберальні / обмежувальні, 
за прозорістю регулювання 

(рівнем корупції) 

Наявність 
традиційних 

укладів: моно-, 
багатоукладні 

Характер розвитку: 
транзитивні / 

трансформаційні 

За результативністю За типами динаміки, інтенсивністю, збалансованістю, динамічністю 

 
9
2
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З огляду на це основними об’єктами уваги стануть соціально-економічна 

система світу (ССЕС) та Європейського Союзу як особливого утворення, 

розгляд якого дозволить більш глибоко зрозуміти механізми формування і 

уніфікації змісту соціально-економічних відносин, перешкоди на цьому шляху. 

В загальному вигляді ССЕС можна представити на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Структура світової соціально-економічної системи  

(розроблено автором) 

 

Суб’єкти ССЕС 

Окремі економічні суб’єкти (люди, підприємства, установи, організації) та їх 

організовані (асоціації підприємців, клуби кредиторів, політичні партії, релігійні 

організації, воєнізовані організації різного характеру, міжнародні організації типу 

МВФ, ГАТТ/СОТ) і неорганізовані (біженці, спорадичні асоціації охлократичного 

типу) групи, держави та наддержавні органи, яким передано частину суверенітету 

(ООН, Європейська комісія та ін.) 

Відносини між суб’єктами щодо об’єктів та між  

суб’єктами й об’єктами  

Організаційно–економічні 

міжнародний поділ праці, 

інтернаціоналізоване 

виробництво, міжнародні 

фінанси, інтеграція, рух 

робочої сили та капіталу, 

міжнародний політико–

правовий процес, 

урегулювання міжнародних 

конфліктів, міжнародне 

управління, відносини з 

відтворення ССЕС 

Відносини власності 

розподіл власності між націо–

нальними та позанаціональними 

економічними суб’єктами як 

наслідок суверенітету, в 

результаті соціально–

економічної політики 

(оподаткування, захист 

виробників, націоналізація–

приватизація, гуманітарна 

допомога, конфлікти, розподіл 

сфер впливу) 

Об’єкти ССЕС (продуктивні сили) 

Людські ресурси 

фізична здатність до праці, знання, 

навички, психологічні здібності, 

підприємливість у їх кроскультурній 

взаємодії 

Речові та духовні ресурси 

природні ресурси, засоби праці, 

культура, етика економічної 

поведінки, інші інститути 

економічного буття 

Господарський механізм 

усталена практика координації та субординації соціально–економічних відносин 

між суб’єктами ССЕС з метою реалізації їх соціально–економічних інтересів 

Техніко–економічні 

спільне використання 

продуктивних сил, 

науково–технічний 

прогрес, міжнародне 

формування 

глобальних 

інформаційних 

систем, комунікацій 

(транспорт, зв’язок) 
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Перш за все, слід відзначити, що головною метою світової СЕС виступає 

забезпечення існування людства в умовах обмеженості та нерівномірності 

розподілу ресурсів і балансу інтересів всіх суб’єктів з урахуванням різного 

потенціалу конкуренції. В цій ситуації формується міжнародний (глобальний) 

характер використання ресурсів та відповідальності за це, виникають конфлікти 

за користування ресурсами.  

Відмітною рисою ССЕС є специфічна сукупність суб’єктів, до кола яких 

входять окремі економічні суб’єкти різної державної приналежності (фізичні 

особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, підприємства) та їх об’єднання, 

держави, регіональні та глобальні об’єднання й асоціації.  

Важливим чинником формування та розвитку ССЕС стають такі суб’єкти, 

як транснаціональні корпорації (ТНК) – саме вони стають провідним чинником 

інтернаціоналізації господарського життя: виробництва, бізнес-культури, 

масової культури, ринків. Підвищується роль державних ТНК: за даними 

ЮНКТАД, в розвинених країнах та країнах, що розвиваються існує не менше 

550 державних ТНК з 15000 зарубіжних філій, іноземні активи яких складають 

більше 2 трлн дол. На державні ТНК доводиться більше 11% світових потоків 

прямих іноземних інвестицій [261].  

Іншою тенденцією є зростання ролі міжнародних та наднаціональних 

інститутів у політико-правовому процесі та перерозподілі власності, 

координації економічної поведінки держав як учасників світогосподарського 

процесу (ООН, ЄС, Світовий банк, МВФ, СОТ та ін.). Разом з тим, слід 

відзначити, що останнім часом окремі фахівці відзначають кризу існуючих 

міжнародних інститутів [218, 72], яка пов’язується з неефективністю 

балансуванням ними інтересів різних світових акторів, зміною впливовості цих 

акторів і відповідною незадоволеністю їх власними позиціями, створенням 

негативних ефектів у вигляді зростання світової заборгованості, збільшення 

розриву в добробуті між різними країнами тощо.  

Відбувається суперечливий процес інтеграції національних економічних 

систем, який у майбутньому, як очікується, приведе до посилення економічної 
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взаємозалежності, відкритості різних країн. Важлива причина нового характеру 

взаємозалежності полягає у нівелюванні рівнів соціально–економічного 

розвитку. Однак, перешкодою на шляху збільшення однорідності соціально–

економічного простору шляхом багатобічного співробітництва та інтеграції є 

подекуди полярна спрямованість інтересів окремих економічних суб’єктів і 

бажання сильніших партнерів у відносинах здобути економічне домінування 

над слабкішими. Прикладом цього можуть слугувати відносини країн із СОТ. 

СОТ на сучасному етапі ставить завдання досягнення свободи торгівлі не 

просто в процесі її лібералізації, а в системі так званих ув’язувань: рішення про 

підвищення тарифу на один товар має бути пов’язане з лібералізацією імпорту 

іншого товару. Під час переговорів щодо вступу можуть виникнути дуже 

жорсткі, а часом і необґрунтовані вимоги з боку країн-членів СОТ, тому країна–

претендент на вступ має бути з добре зваженою позицією для обґрунтування 

рівня захисту, щоб протидіяти таким запитам і вимогам. Іншим прикладом є 

економічна політика ЄС в агропромисловому комплексі, в межах якої для 

попередження надлишку сільгосппродукції на внутрішньому ринку, падіння 

цін, а тобто і добробуту фермерів, стимулюється вивезення продукції за межі 

ЄС та продаж за низькішими цінами, тоді як різниця між цінами компенсується 

із структурних аграрних фондів ЄС. Такий засіб економічного розвитку є не що 

інше, як приховане субсидіювання, що не зовсім узгоджується з принципами 

вільної торгівлі та конкуренції. 

Зміщуються акценти домінування в світовому господарстві. Ф. Бродель 

звертає увагу на одну з визначальних рис глобального капіталізму, його 

системної цілісності, яка полягає в тому, що «різні способи виробництва 

зчеплені один з одним». Ідеться про органічне поєднання  цивілізаційного 

«центру» і розгалуженої «периферії», про відповідну спеціалізацію та поділ 

праці між ними. Нинішній «центр» сформувався за участю ресурсної бази (в її 

широкому розумінні) «периферії» і без її подальшого використання 

забезпечити самодостатність власного розвитку не може [230]. 

Куриляк В. та Савльєв Є. відзначають, що в даному аспекті відзначаються 
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такі тенденції, як: формування багатополярного світу; розосередження влади 

між новими учасниками та врахування їх правил гри; послаблення західних 

альянсів, підвищення привабливості китайської моделі; перенесення багатства 

та економічного впливу із Заходу на Схід; зростання стимулів до геополітичної 

стабільності та посилення позицій країн з керованою демократією; послаблення 

лідерства США на фоні лібералізації, посилення влади недержавних суб’єктів – 

бізнесу, релігійних організацій і кримінальних структур [105]. За лідируючої 

ролі США посилюють свої позиції ЄС, Японія, Китай, Росія, країни Південно-

Східної Азії.  

Як зазначив А. Гальчинський: відокремлення «центру» від 

«периферійної» зони не є абсолютним; воно відносне, реалізується в межах 

виконання «периферійною» зоною функції індустріального та ресурсного 

забезпечення «центру» відповідною продукцією та послугами. Є й зворотний 

зв’язок: «центр» бере на себе функцію часткового інвестиційного забезпечення 

«периферійних» країн. Однак капітал, що вкладається, спрямовується 

здебільшого не у високі технології, а в індустріальне виробництво з метою його 

сучасної модернізації та пристосування до потреб постіндустріальних держав. 

глобалізація за принципами капіталізму не змогла і, напевне, ніколи не зможе 

вирішити ключову проблему сучасного світового розвитку – забезпечити 

зближення держав за рівнем життя населення і зменшити на цій основі глибину 

міждержавної стратифікації [40]. 

У вихідних й у вхідних потоках прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

загальносвітова тенденція, в основному, визначається тенденціями, що мають 

місце у розвинених країнах. Водночас, значущість країн що розвиваються, 

особливо в вхідному потоці, значним чином збільшується. Статистика свідчить, 

що приток ПІІ в розвинуті країни збільшився на 9% до 566 млрд дол., що 

склало 39% глобального обсягу, тоді як потоки в країни, що розвиваються, 

досягли в 2013 р. рівня 778 млрд дол. або 54% світових потоків, лише 108 млрд 

дол. (7,5%) доводиться на країни з перехідною економікою [237]. Вивезення ПІІ 

з країн що розвиваються та країн з перехідною економікою, скало в 2013 р. 553 



 97 

млрд дол. (39% світового обсягу) [261]. 

У сфері об’єктів ССЕС також відбуваються значні зміни: збільшується 

кількість осіб, які отримують середню та вищу освіту, поширюється 

мобільність кадрів у отриманні освіти і працевлаштуванні. Разом з тим, цей 

процес є досить неоднорідним, оскільки охоплює тільки найрозвиненіші 

регіони (США, Європу, Південно-Східну Азію) і потребує значних витрат 

коштів на освіту. Як справедливо відзначають С. Мочерний та ін., глобалізація 

економіки, що супроводжується зростанням найбільших ТНК, стимулює 

міжнародне передання технологій і «ноу-хау» разом із супутнім навчанням і 

перенавчанням персоналу фірм-реципієнтів [147], тобто відбувається 

збільшення кількості знань та інформації, яка залучається у процеси 

виробництва, розподілу, обміну і споживання в світових масштабах. 

До інших тенденцій в сфері розвитку об’єктного складу, зокрема у зв’язку 

з соціально-економічними відносинами користування ССЕС слід віднести: 

загострення дефіциту важливих стратегічних ресурсів, що стимулює 

попит на енергію, продовольство, воду та вуглеводневу сировину з 

урахуванням можливої диверсифікації джерел їх отримання, посилення 

тенденцій відходу від використання нафти і газу; поліпшення умов зберігання 

енергії, біопалива та збагачення вугілля, перехід на нові енергоносії; 

концентрація в постіндустріальному світі більшої частини 

інтелектуального і технологічного потенціалу людства; спрямованість 

міграційних потоків з країн «третього світу» в розвинені регіони планети; 

відбувається зміна пропорції між зайнятими власне працею і зайнятими 

забезпеченням функції доцільності праці: розробкою продуктів, матеріалів, 

технологій, засобів виробництва з новими корисними властивостями, 

оптимізацією форм організації інтеграційних зв'язків у виробництві, 

автоматизацією планування і проектування роботи технологічних ланок збуту і 

постачання, підприємств і корпорацій у цілому; 

поширення нових інформаційних технологій та пов’язаних з ними 

переваг (скорочення часу і витрат на трансакції, поліпшення умов праці та 
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життя); перехід на ресурсозаощаджуючі технології; посилення уваги до 

глобальних проблем людства та інші (систематизовано і розвинуто автором на 

підставі [105, 99, 54, 194, 52]). 

В сфері організаційно-економічних відносин складається нова система 

міжнародного поділу праці, коли міжнародна конкурентоспроможність 

окремих економічних суб’єктів визначається порівняльними перевагами у 

витратах людських та матеріальних ресурсів, чинниками науково-технічної, 

організаційної, управлінської, кваліфікаційної переваги, політико-економічної 

значущості на світовій арені.  

При цьому міждержавна технологічна спеціалізація в організаційно-

економічних відносинах, що консервує двополярне зонування (цивілізаційна 

центр-периферійна зона) ґрунтується на функціональній обмеженості 

постіндустріальних структур. Вважається, що постіндустріальне суспільство за 

власною економічною структурою не є самодостатнім, оскільки не може 

повністю взяти на себе функції індустріального і аграрного [176]. 

Особливої гостроти у сучасному світі набувають відносини власності. У 

даному аспекті можна певною мірою погодитися з тезою, що розвиток світової 

економіки призводить до того, що багаті стають ще багатшими, а бідні – ще 

біднішими. За дослідженнями ЮНІСЕФ, 20% населення світу з найвищими 

доходами отримують 70% сукупного світового доходу порівняно з 2% 

світового доходу, що припадають на 20% найбіднішого населення, якщо 

оцінювати виходячи з валютних курсів за ПКС. Розрахунки за ринковими 

валютними курсами свідчать, що насправді розрив між багатими і бідними є ще 

більшим: 20% найбагатшого населення отримують 83% світового доходу, а 

20% найбіднішого – тільки 1% [246]. А. Новак виокремлює три основних типи 

сучасних ринкових економічних систем залежно від їх соціальної 

спрямованості: країни «несоціальної» економіки (США, Японія та Австралія), 

де рівень бюджетного перерозподілу становить 30-40% ВВП; країни «соціально 

орієнтованої» економіки (Німеччина, Великобританія та Італія), де рівень 

бюджетного перерозподілу становить 40-50% ВВП; країни «соціальної» 
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економіки (Швеція, Данія та Угорщина), де аналогічний показник становить 

понад 50% ВВП [150]. І реальне подолання проблеми розриву доходів є 

характерним тільки для окремих країн третього типу. 

Географічна структура світового експорту свідчить, що експорт з країн із 

середнім та низьким рівнем розвитку складається, переважно, з наявних на 

суверенних територіях корисних копалин, сільськогосподарської продукції та 

продуктів їх первинної переробки, подекуди додається продукція важкого або 

низько- або середньотехнологічного машинобудування (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Товарно-географічна структура світового експорту, трлн дол.  

(побудовано автором за [243]) 

Види продукції 

1995 2000 2007 2013 

РК КРВ КПЕ РК КРВ КПЕ РК КРВ КПЕ РК КРВ КПЕ 

Всього 3576,1 1431,1 113 4188,6 2045,8 147,5 8182,5 5283,7 536,5 9603,5 8438,2 809,9 

Продукція 

добувної 

промисловості і 

сільського 

господарства 

626,9 450,6 61,9 672 633,7 88,5 1586,6 1817,1 369,8 2354,1 29416,1 609,5 

в т.ч. 

продовольство 
310,6 142,5 6,1 283 139,4 5,1 579,2 315,7 22,9 846,3 572,4 49,7 

паливно–

енергетичні 

матеріали 

119,4 214,7 38,1 199,3 402,9 62,9 541,8 1194,5 288,4 948,6 2010,1 500,7 

Переробна 

промисловість  
2746,2 940,8 35,7 3258 1369,3 45 6098,2 3328,8 131,9 6585,2 5190,3 172,4 

в т.ч. 

трудомістка та 

ресурсомістка 

продукція 

371,1 270,5 4,4 381,1 333,6 6,6 625,2 615,1 17 651,9 945,9 23,1 

низькотехнологі

чна продукція 
2561,1 91,7 14,4 257 110 17,1 639,8 362,2 56,8 637,4 519,3 55,7 

середньотехноло

гічна продукція 
1093,7 211,4 7,1 1287,9 317,8 9 2528,6 840,1 27,6 2719,5 1388,8 42,1 

високотехнологі

чна продукція 
1025,2 367,2 9,8 1332 607,9 12,2 2304,6 1623,9 30,5 2576,4 2336,4 51,5 

РК – розвинуті країни, КРВ – країни, що розвиваються, КПЕ – країни з перехідною 

економікою 

 

Більшість програм наукового співробітництва між країнами з різним 

рівнем розвитку не приводять до вирівнювання технологічного рівня 

виробництва, оскільки новітні розробки є дорогими об’єктами інтелектуальної 

власності й складають конкурентну перевагу, яка прискіпливо оберігається. 
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Водночас, уряди розвинених країн та спеціально створювані міжнародні 

інститути ведуть постійну боротьбу з порушенням прав інтелектуальної 

власності за кордоном (наприклад, відносно аудіо- та відеозаписів, 

літературних творів та ін.).  Характерною рисою виступає поява міжнародної 

власності у виді власності іноземних інвестицій, спільних підприємств, ТНК. 

Специфічна характеристика ССЕС – існування власності міжнародних 

організацій у реальному (наприклад, ООН) та фіктивному виді (МВФ, внески 

до якого дають право на голосування й отримання кредитів). Перерозподіл 

власності в світовому господарстві, крім інвестиційних потоків, забезпечується 

формуванням та реструктуризацією міжнародної заборгованості, наданням 

гуманітарної допомоги, грантів державними та недержавними інститутами, 

різницею в цінах на експортну продукцію на світовому ринку й ін.  

У зв’язку з цим відзначається поява відносно самостійної від товарного 

обігу фінансової сфери світової економіки як системи [105, 185], яка 

характеризується наступними тенденціями: 

перевищення темпів динаміки прямих і портфельних інвестицій над 

темпами зростання ВВП та експорту (рис. 2.3); 

 

Рис. 2.3. Динаміка ВВП, експорту та інвестицій в світовій економіці  

1971-2013 рр. (побудовано автором на основі [258, 260]) 
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формування складних фінансових вузлів, які пов’язані з появою сильних 

регіональних центрів і країн-лідерів. Ідеться про зміцнення позицій США і 

країн ЄС на Заході, Росії та Ради співробітництва арабських держав Перської 

затоки – у Центральній Азії та на Близькому Сході, Китаю та Індії – на Сході, 

тобто про формування нової фінансової архітектури світу (табл. 2.5); 

Таблиця 2.5 

Світові фінансові центри в 2013 р.  

(сформовано автором на підставі [244]) 

Регіони – 

фінансові центри 

ВВП, 

млрд дол 

Загальні 

резерви за 

винятком 

золота, 

млрд дол. 

Капіталіза–

ція 

фондового 

ринку, 

млрд дол 

Боргові 

цінні 

папери, 

млрд. дол. 

Банківськ

і активи, 

млрд дол. 

Облігації, 

акції та 

активи 

кредитних 

організацій, 

млрд дол 

Облігації, акції 

та активи 

кредитних 

організацій, % 

до ВВП 

Світ в цілому 75470,9 12127,7 62552,0 97288,6 126744,1 286584,7 379,7 

ЄС 16705,2 570,0 12646,3 29964,2 48715,9 91326,4 546,7 

Єврозона 13109,7 331,0 7539,2 22461,4 36100,2 66100,7 504,2 

Північна Америка 18607,0 205,4 24417,8 36682,4 19845,8 80946,0 435,0 

Канада 1839,0 71,8 2137,1 2188,1 3925,3 8250,5 448,7 

США 16768,1 133,5 22280,7 34494,3 15920,5 72695,5 433,5 

Японія 4919,6 1237,2 4599,3 12260,7 11499,7 28359,7 576,5 

Нові індустріальні 

країни в Азії 
2392,9 1342,5 6252,7 2566,8 5433,1 14252,6 595,6 

Країни з 

економіками в 

періоді 

становлення 

(emerging) 

29104,8 7984,4 11232,7 11225,1 33926,3 56384,1 193,7 

Азія 13793,0 4679,1 6024,8 5795,4 24262,3 36082,6 261,6 

Китай 9469,1 3839,5 3360,5 4093,9 20166,5 27620,9 291,7 

Латинська 

Америка і 

Кариби  

5896,5 802,9 2183,6 3560,6 3889,2 9633,3 163,4 

Близький Схід 

та північна 

Африка 

3139,5 1394,0 1114,3 237,2 2126,8 3478,2 110,8 

Країни поясу 

Сахари 
1607,5 204,1 609,1 243,0 633,5 1485,6 92,4 

Європа 4668,3 904,3 1301,0 1389,0 3014,5 5704,4 122,2 

 

у певних центрах створюється надлишок коштів, який використовується 

для захисту від економічних і фінансових потрясінь та валютних криз; проте 

цей надлишок матиме вигляд не інвестицій у країни з дефіцитом фінансових 

ресурсів, а використовуватиметься для забезпечення лідерства у нових центрах; 
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канали руху капіталу розширюються у напрямах формування 

конкурентоспроможних наукового і людського ресурсів; стимулювання 

населення до оволодіння маркетинговими навичками і до творчості; 

розосередження виробництва енергії, розвитку Інтернет та інформаційних 

технологій, розробки джерел чистої води і, зрештою, привласнення ресурсів за 

кордоном (особливо сировинних та земельних); пошуку залежних партнерів у 

стратегічних регіонах.  

Аналізуючи механізм функціонування та розвитку ССЕС, слід вказати, 

що у сучасних умовах посилюється взаємодія двох течій: зростання 

взаємозалежності транснаціональної інтеграції, глобалізації та посилення 

конкурентної боротьби. Динамічна рівновага, яка виникає у ході цього процесу, 

може бути схарактеризована як конкурентна взаємозалежність. Крім того, як 

зазначає І. Шкодіна, сформувалась олігархічна тріада – переплетіння 

політичної, корпоративної та фінансової влади; виникає неформальна 

гетерархія – переважання неформальних способів взаємодії (економічних і 

соціальних практик, які не є повною мірою інституалізованими, тобто є 

неформалізованими і непрозорими) [218]. 

На мікроекономічному рівні світового господарства основною формою 

зв’язків між економічними суб’єктами є ринково-конкурентний механізм; 

особливої значущості він набув у відносинах на автономних глобальних 

товарних ринках (фінансовому, сировинному, технологічному). Підкреслимо, 

що саме ринковий механізм, розповсюджуючись у ході транснаціоналізації та 

експансії західної бізнес-культури, приводить до підвищення однорідності 

світової економічної системи на рівні підприємств і формує її якісну 

інтегративну цілісність. З іншого боку, державна й навіть міждержавна 

соціально–економічна доктрина, далеко не завжди виходить з принципів 

конкуренції, створюючи штучні стимули або перешкоди для руху капіталу, 

робочої сили, інтеграції та ін. Особливим об’єктом уваги тут є діяльність 

транснаціональних корпорацій як суб’єктів глобалізації. До засобів 

регулювання процесу транснаціоналізації належать вимоги про виконання 
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соціальних інвестиційних зобов’язань, обмеження на репатріацію капіталів та 

прибутків, обмеження на роботу з офшорними зонами, через що ТНК невигідно 

вивозити капітал, посилення державного контролю за прозорістю 

корпоративної діяльності й ін. Разом з тим, слід наголосити на врахуванні т.зв. 

«ендемічності» економічних процесів [35]. 

Національні господарства, інтегруючись у світову економіку, стають 

легковразливими щодо різноманітних зовнішніх небезпек. Тому в цих умовах 

суттєво зростає роль різних податкових, валютних і кредитних інструментів 

державного регулювання, значущість ідеології, національних традицій та 

ділової культури. У зв'язку з цим можна говорити про нові стрижні процесів 

всередині ССЕС – дивергентні процеси, пов’язані зі збереженням цілісності 

цивілізації, її соціально-економічною, політико-правовою а соціально-

культурною самобутністю. Вони конвергенції як процесам зближення, 

уніфікації практик і механізмів соціально-економічних відносин внаслідок 

інтернаціоналізації і глобалізації. Саме явища конвергентності та 

дивергентності національних СЕС лежать в основі світових інтеграційних 

процесів. А конкуренція за ресурси, які у політичному, правовому, силовому 

розуміннях контролюються державами виступає головною формою прояву 

економічної природи світових політичних процесів.  

В наукових та бізнес-колах сформовано низку парадигм подолання 

суперечностей, що випливають із взаємодії національних соціально–

економічних систем та конфліктів інтересів за володіння ресурсами і збут [203]: 

1950-1960-ті рр. – подолання проблем полягає в необхідності реалізації 

послідовних стадій економічного зростання, через які має пройти країна; 

1970-ті рр. – самопідтримувальному зростанню мають передувати 

структурні зміни; причина слаборозвиненості – в асиметричній взаємодії 

внутрішніх і зовнішніх факторів економічного зростання, в наявності 

структурних та інституціональних диспропорцій в економіці, у залежності 

країн, що розвиваються, від метрополій і міжнародних фінансових організацій; 

1980-ті рр. – конструктивна роль вільних ринків; необхідність 
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лібералізації економіки, її зовнішньої відкритості; приватизація, інституційні 

трансформації; 

1990-ті рр. – сталий розвиток; забезпечення такого господарського 

зростання, яке дає змогу гармонізувати відносини «людина-природа» та 

зберегти навколишнє природне середовище для нинішніх та майбутніх 

поколінь; переважаюча роль внутрішніх чинників і джерел економічного 

розвитку, що відтворюються у відносно відособлених національних 

економічних системах; 

початок ХХІ ст. – «нова» економіка, економіка знань, загострення 

конфліктів на тлі неможливості ринкового лібералізму розв’язати ані глобальні 

проблеми сучасності, ані забезпечити сталий розвиток. 

Унікальним явищем в сучасній економічній і політичній історії в руслі 

даних тверджень є Європейський Союз. Особливий зміст цілей функціонування 

ЄС як інтеграційного утворення полягає, у відповідності до Лісабонської 

стратегії, у підвищенні конкурентоспроможності, створенні динамічної 

економіки, заснованої на знаннях, збільшенні зайнятості, забезпеченні 

соціальної и згуртованості; поліпшенні стану навколишнього середовища [255], 

у відповідності до стратегії «Європа-2020», – у забезпечення стабільності, 

«розумності» та всеосяжності економічного зростання [235].  

Можна помітити, що цілі функціонування ЄС вже не торкаються 

створення та розвитку базових інститутів громадянського суспільства в 

державах-членах, як і формування загальноєвропейських інститутів 

державності і громадянства тощо.  

В колі суб'єктів СЕС ЄС окрім традиційних варіантів варто виділити 

специфічні категорії: наддержавні органи з загальноєвропейською компетенцією 

– т. зв. інститути ЄС (Рада Міністрів ЄС, Єврокомісія та ін.) та органи ЄС, яким 

передано частину національного суверенітету кожною країною-членом; 

єврорегіони, які виступають окремими суб'єктами використання фінансових 

ресурсів, хоча й не мають на сьогодні адміністративного статусу. Крім того, 

внаслідок особливого режиму свобод єдиного ринку, окрім підприємств та 
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організацій з національною резидентністю членів ЄС, серед значущих в 

майбутньому суб'єктів європейської СЕС виділяються «європейські компанії» 

(корпорації) з правосуб'єктністю, яка надається не з боку окремих держав, а з 

боку ЄС в цілому. 

Особливості функцій СЕС ЄС досить чітко виявляються при розгляді 

сучасних концепцій ідеї «Європейського дому», зокрема в розділенні трьох опор 

ЄС (рис. 2.4).  

 

І опора 

Європейські  

співтовариства (ЄОВС,  

Євроатом, ЄЕС): 

митна політика та спіль-

ний ринок, сільгоспполі-

тика, структурна, соціа-

льна, імміграційна, за-

хист прав споживачів, 

охорона здоров’я та до-

вкілля, освіта та культу-

ра, надання притулку, 

громадянство ЄС (Пари-

зький, Римські договори, 

Маастрихтський дого-

вір, Єдиний європейсь-

кий акт та ін.) 

Метод інтеграції 

ІІ опора 

Спільна зовнішня  

політика та внутрішня 

безпека: 

Спільна політика та під-

ходи до зовнішньої по-

літики, підтримка миру, 

захист прав людини, де-

мократія, допомога ін-

шим країнам, роззбро-

єння, спільне вирішення 

фінансових питань обо-

рони (Римські угоди, 

Маастрихтський дого-

вір, Амстердамський та 

Ніццький договори) 

 

Метод кооперації 

ІІІ опора 

Співробітництво в 

сфері правосуддя та 

внутрішніх справ: 

Співробітництво керів-

них юридичних установ, 

співпраця поліцій, про-

тидія расизму та ксено-

фобії, боротьба з оборо-

том наркотиків та торгі-

влею зброєю, організо-

ваною злочинністю, те-

роризмом (Маастрихт-

ський, Амстердамський 

та Ніццький договори)  

 

 

Метод кооперації 

Європейський союз  

як спільні принципи і цілі, єдина інституційна струк-

тура забезпечення спільного існування народів  

Європи 

Спільні основи: 

установчі договори, договори про ЄС 

 
Рис. 2.4. Сучасна модель «європейського дому» 

 

Окрім створення, підтримання та розвитку єдиного економічного та 

валютного простору, що є змістом першої опори, до функцій ЄС в цілому 

належить забезпечення спільної зовнішньої політики та безпеки (пристосування 

не окремих країн, а ЄС як цілісного утворення до зовнішніх політичних, 

військових та ін. шоків), ефективності управління внутрішніми справами 

(співробітництво ЄС в сфері правосуддя та внутрішніх справ).  
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У роботі В. Воронкової відзначено риси колективного портрету держав, 

що входять в Європейський Союз : розвинуте ринкове господарство; найбільша 

вичерпаність джерел і чинників індустріального розвитку; домінуюче 

становище у світовій економіці, яке дає змогу інтенсивно залучати до 

господарського обороту і власні, і чужі ресурси; зростання фінансового сектора 

економіки, що формує віртуальне господарське середовище; зміщення центру 

ваги до сфери послуг, функціонування переважно сервісної економіки; 

раціональний вибір в умовах обмеженості ресурсів, поступовий перехід до 

постекономічної, постматеріальної стадії розвитку; зміщення акцентів із 

забезпечення потреб виживання на основі максимізації економічного зростання 

до питань максимізації якості життя, задоволення, диференційованих потреб 

членів суспільства [167]. 

Спеціальною функцією СЕС ЄС виступає забезпечення політико-

правового управління економічними процесами на європейських теренах, яке 

виявляється в розподілі компетенцій та повноважень на наднаціональному, 

національному, регіональному, місцевому, єврорегіональному рівнях [118, 53, 

167, 254]. Реалізація зазначених функцій та інтеграційна природа ЄС як 

геополітичного та геоекономічного утворення обумовлюють наступні 

особливості механізму функціонування та розвитку СЕС ЄС: 

т.зв. «розподілена лояльність», тобто підпорядкування цілей окремих 

інститутів та органів ЄС як загальноєвропейським інтересам, так і інтересам 

груп впливу при формуванні цих інститутів; відсутність центрального 

керівного органу; 

відсутність чіткого розмежування функцій наддержавних органів на 

законодавчу, виконавчу, судову; вироблення і реалізація ними соціально–

економічної політики; 

наявність адміністративного простору ухвалення та виконання 

загальноєвропейських рішень та норм; 

основою економічного механізму функціонування ЄС виступає ринково-

конкурентний обмін, що ґрунтується на свободах руху товарів, послуг, 
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капіталів, робочої сили, свободи заснування підприємств тощо; порушення 

конкуренції припускаються в разі їх чіткої спрямованості на досягнення 

специфічних цілей ЄС, зокрема, науково-технічного розвитку, охорону 

навколишнього середовища; 

наявність дволанкової бюджетної системи з одночасним фіскальним 

індивідуалізмом, тобто збереженням національного суверенітету її питаннях 

фінансово-бюджетної політики, управління державним боргом та ін., що 

обумовлює диференціацію всередині ЄС за ознаками втручання держави в 

ринково-конкурентний обмін та розподіл, відмінності податкових систем тощо 

координація грошово-кредитних політик та створення зони євро як 

субутворення в межах ЄС; 

формування регулюючого впливу загальноєвропейської компетенції – 

т.зв. спільних регуляторних політик ЄС в сфері конкуренції, сільського 

господарства, соціальній сфері, сфері рибальства та мисливства, охороні 

навколишнього природного середовища; при цьому існують регуляторні 

політики, в яких компетенції розподіляються між наднаціональним та 

державним рівнем або концентруються лише на державному рівні; 

інституціоналізація управлінських відносин в ЄС, в т.ч. і 

структуроутворюючих, відбувається із застосуванням спільного права ЄС, aquis 

communautaire, значна частина норм якого відображається в прецедентному 

праві рішень Суду ЄС; 

економічна ідеологія ЄС базується на принципі соціально орієнтованого 

господарства з окремими географічно розподіленими просторами ліберального 

консерватизму (Велика Британія, Австрія, Італія тощо), однак ідеологічні 

системи економічних цінностей в різних частинах ЄС мають відмінності, 

обумовлені культурно-історичними обставинами (впливом різних конфесій 

християнства, формування мусульманських громад, традиційних зовнішніх 

зв’язків та ін.). 

В результаті в ЄС сформована дещо неоднорідна система управлінських 

взаємодій, яку В. Волес та І. Грицяк розподіляють на п’ять моделей або 
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«способів дій ЄС»: спеціальний метод Європейського Співтовариства; 

регулятивна модель Європейського Співтовариства; багаторівнева система 

державного управління; координація політики та визначення контрольних 

показників; інтенсивна міжурядова політика [33, 53]. Її складність на тлі 

збереження суверенітету держав в здійсненні фінансової політики приводять до 

звинувачень ЄС у бюрократизмі, зниженні ефективності управління, 

відсутності бажаних результатів здійснення соціальної та економічної політики, 

втраті динамічності розвитку та міжнародної конкурентоспроможності.  

Дійсно, протягом 1991–2013 рр. ЄС демонструє більш низькі, ніж світові, 

темпи зростання ВВП (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Окремі показники розвитку ССЕС та СЕС ЄС [260] 

Показники 1991 1995 2000 2005 2010 2013 

Темп приросту ВВП, % 
Світ 1,4 2,9 4,3 3,6 4,1 2,3 

ЄС 1,4 2,7 3,9 2,1 2,1 0,1 

ВВП на душу 

населення, дол. 

Світ 4406,3 5369,0 5445,3 7238,2 9476,7 10613,5 

ЄС 16375,0 19664,2 18051,2 28838,5 33560,4 35416,9 

Очікувана 

продовжуваність життя, 

років 

Світ 65,9 66,4 67,7 69,0 70,3 71,0 

ЄС 75,0 75,8 77,2 78,4 79,7 80,4 

Безробіття, % 
Світ 6,3 6,1 6,3 6,1 6,1 6,0 

ЄС 8,8 10,8 9,2 8,9 9,6 10,9 

 

Наприклад, в 1991 р. 1,4% і в світі , і в ЄС, в 2000 р. – дані про приросту 

світового ВВП були вищими, ніж в ЄС, на 0,4 в.п. (світ – 4,3 %, ЄС –3,9%; в 

2013 р. розрив збільшився (світ – 2,3%, ЄС – 0,1%). Рівень безробіття також 

залишається достатньо високим – в 1991 р. дані по світу – 6,3%, ЄС – 8,8%; в 

2000 р. – 6,3% та 9,2%; в 2013 р. – 6,0%, 10,9% відповідно.  

Разом з тим, окремі країни ЄС продовжують посідати провідні місця за 

глобальним індексом конкурентоспроможності (Фінляндія – 4, Німеччина – 5, 

Нідерланди – 8, Велика Британія – 9, Швеція – 10 місце) та його складовими: за 

показником інфраструктури до першої десятки увійшли Нідерланди Німеччина. 

Франція, Іспанія, Велика Британія, за показником інноваційної активності – 

Фінляндія, Німеччина, Швеція і Нідерланди [254].  
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Інша справа – в достатньо великій розбіжності між показниками 

економічної ефективності і конкурентоспроможності, розвитку людського 

потенціалу в різних країнах ЄС, яка обумовила формування т. зв. «Європи 

концентричних кіл» або «Європи різних швидкостей». В неоднорідності 

ресурсних, перш за все капітальних та технологічних, можливостей ЄС, 

моделей економічної поведінки та цінностей, первісного рівня розвитку різних 

країн-членів криються глибокі протиріччя всередині ЄС як інтеграційного 

утворення. Особливо яскраво вони проявилися у кризі мультикультуралістської 

моделі, проблемі мігрантів, проблемі фінансової допомоги і вирівнювання 

моделей соціально-економічного розвитку, різноманітних аспектах подолання 

фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.  

Порівняльний аналіз моделей світової та європейської соціально–

економічних систем наведено в табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Особливості архітектури і механізмів ССЕС та СЕС ЄС 

Світова СЕС СЕС ЄС 

1 2 

За характеристикою мети 

Основні цілі: забезпечити існування людства в 

умовах обмеженості та нерівномірності 

розподілу ресурсів і баланс інтересів всіх 

суб’єктів з урахуванням різного потенціалу 

конкуренції; забезпечити міжнародний 

(глобальний) характер використання ресурсів 

та відповідальності за це  

Основні цілі: перехід до економіки, що 

базується на принципах 

конкурентоспроможності, динамічності та 

використання знань як фактору виробництва; 

розвиток людських ресурсів та подолання 

соціального відчуження, подолання 

залежності від використання природних 

ресурсів, забезпечення стабільності, 

«розумності» та всеосяжності економічного 

зростання 

За характеристикою суб’єктно–об’єктного складу 

В складі суб’єктів: до фізичних осіб і бізнес–

структур національного характеру, 

національних держав додаються ТНК, ТНБ, 

об’єднання країн, міжнародні організації за 

визначальної ролі останніх. Залучення нових 

об’єктів (науково-технологічних, 

організаційних розробок, інформації та 

статусів) у створення багатства та 

забезпечення конкурентоспроможності; 

зростання міграції як чинника використання 

кваліфікації людських ресурсів 

ЄС сам по собі є специфічним суб’єктом 

міжнародної діяльності. В суб’єктному 

складі виділяються суб’єкти з 

наднаціональною компетенцією (інститути і 

органи ЄС, якими відчужено частину 

національного суверенітету); єврорегіони як 

окремі суб’єкти ділових, фінансових та 

адміністративних відносин; європейські 

компанії як підприємства, що знаходяться в 

загальноєвропейській юрисдикції. 

Зменшення частки природних ресурсів в 

структурі об’єктів СЕС 
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Закінчення табл. 2.7 

1 2 

За характеристикою структури 

Неоднорідність практик соціально-

економічних відносин, поляризація структури 

і результатів економічної діяльності, набуття 

грошово-фінансовою сферою значної 

самостійності порівняно з виробництвом; 

формування міжнародної власності; глобальна 

технологічна неоднорідність 

Неоднорідність практик соціально-

економічних відносин, структури 

виробництва, моделей поведінки за прагнення 

до їх уніфікації, організаційне різноманіття 

управлінських структур і способів взаємодії 

країн-членів та їх резидентів, поляризація за 

напрямами «північ-південь», «захід-схід» 

За характеристикою механізму 

Боротьба за доступ до ресурсів, 

геополітичних та геоекономічних 

можливостей, договірний характер 

формування нормативної бази, формування 

глобальних та міжнародних ринків, розвиток  

Основа механізму: поєднання конкурентно-

ринкового обміну з редистрибуцією для 

забезпечення вирівнювання результатів 

функціонування економіки і розвитку 

соціального забезпечення. Специфічними  

форм і інструментів транскордонного та 

міжнародного співробітництва, перерозподіл 

власності на основі інвестицій та відносин з 

врегулювання заборгованості; ринково-

конкурентний механізм обміну як результат 

експансії західної бізнес-культури за 

одночасної конкуренції цивілізацій і 

виникнення конфліктів як наслідку 

балансування політико-економічних 

інтересів; різна інтенсивність реалізації 

структурних змін в способах і результатах 

виробництва і управління економічною 

діяльністю 

характеристиками механізму є: «розподілена 

лояльність» суб’єктів управління в ЄС, 

відсутність чіткого розподілу на гілки влади, 

наявність єдиного адміністративного 

простору ухвалення рішень; єдність 

координації структурної та грошово-

кредитної політики за дворівневої системи 

бюджетного перерозподілу з вираженим 

фіскальним індивідуалізмом; розподіл 

регуляторних компетенцій за принципом 

субсидіарності; формування спільного 

економічного права; економічна ідеологія 

ґрунтується на принципі соціальної 

орієнтованості економіки та ін. 

 

Вони обидві є результатом взаємодії окремих мікро- та макросуб’єктів 

різної державної приналежності в спробі покращити власне співіснування. Цей 

результат не можливо подати як суму факторної дії кожного з елементів у силу 

синергетичного ефекту – обидві СЕС є одночасно і продуктом історичного 

процесу відокремлення певних частин національно-господарських комплексів, 

що взаємодіють безпосередньо, і функцією власних закономірностей та 

протиріч. Разом з тим, в силу фрактальності (подібності) системної організації 

соціально-економічного буття на будь-якому рівні розгляду аналогічні 

проблеми, з урахуванням, певна річ, локальних особливостей є характерними і 

для соціально-економічної системи України. 
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2.3. Соціально-економічна система України: особливості становлення та 

функціонування 

 

 

Наслідуючи логіку розгляду СЕС за головними ознаками їх структурних 

характеристик, стосовно мети функціонування і розвитку соціально-

економічної системи України слід сказати наступне. За висновками Чалюк Ю. 

Україна реалізує соціал-демократичну модель економіки, за якої соціальний 

захист є правом всіх громадян і держава повинна реалізовувати це право через 

бюджетні трансферти. Реалізація соціального захисту при цьому відбувається 

радше за ліберальною моделлю, коли роль ринку, власних заощаджень є 

важливою, але держава бере на себе загальну відповідальність за соціальний 

захист всіх громадян [211]. Разом з тим, вітчизняна модель соціальної 

економіки включає як соціал-реформістські риси (як результат руху від лівих 

позицій), так і риси пострадянського комьюнітарізму з орієнтацією на гарантію 

з боки держави повної соціальної підтримки. На цій суперечності наголошує 

П. Добродумов: небезпека появи в Конституції гарантуючих принципів і норм, 

які фактично взаємовиключають один одного, що характерно для Конституції 

України, яка поєднала в собі модель ринкових відносин ліберальної, а саме 

перехідної держави, з механізмом соціального захисту розвиненої 

демократичної держави, визначила той факт, що конституційні положення, 

сформульовані «на виріст», стали швидше бар’єрами, ніж стимулами або 

гарантами розвитку [65]. 

Сьогодні до цілей функціонування і розвитку соціально–економічної 

системи України входять, в першу чергу, нагальна потреба в збереженні 

цілісності її простору – суверенітету над всією територією, подолання 

соціально-економічної кризи, викликаної військовими і політико–

економічними подіями 2013–2014 рр., пошук джерел подолання ресурсної та 

збутової залежності від Російської Федерації і водночас формування 

конкурентоспроможності на нових ринках, побудова структури міцних 
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соціально–економічних зв’язків між всіма регіонами і зменшення різниці в 

рівнях їхнього розвитку, що потребує реформування практик соціально-

економічних відносин, перш за все, державноуправлінських. Разом з тим, треба 

сказати, що ні встановлення нових правил гри, ні опанування нових форм 

організації суспільного життя, не є кінцевою метою реформ. У дійсності такою 

метою є перетворення соціальних практик, які відбивають повсякденну 

поведінку не стільки верхніх і середніх верств суспільства (хоча і їх також), 

скільки наймасовіших соціальних груп. В залежності від ситуації та власних 

уявлень, вони можуть підтримувати своїми діяли здійснення реформ, або 

саботувати нові правила, або формувати нові, частіше неправові форми 

поведінки. Вказані обставини логічно приводять до наступного етапу аналізу – 

вивчення суб’єктного складу СЕС України.  

Попереду слід висловити декілька тверджень щодо передумов, в яких 

проходила становлення СЕС України. Будкін В. вказує, що на момент 

створення СНД країни-учасниці повинні були вирішити три складні задачі: 

замінити адміністративний апарат, забезпечити збалансованість національних 

економік, диспропорції в яких стали природним наслідком розвалу єдиного 

народногосподарського комплексу колишнього СРСР, а також сформувати 

організаційні й економічні інститути взаємовідносин із світовим 

співтовариством, які раніше існували тільки на рівні загальносоюзної 

центральної влади [22].  

При цьому в більшості країн СНД процес роздержавлення як елемент 

трансформації відносин в СЕС відбувався не як процес реального наділення 

суб’єктів власністю на виробничі об’єкти, а як процес первісного 

нагромадження капіталу особами, близькими до влади. Моделі ринкових 

реформ були здійснені в більшості країн СНД в інтересах економічних кланів 

(Росія, Україна, Молдова, Вірменія, Грузія) або кланів, побудованих за 

родинно–племінним чи територіальним принципом (держави Центральної Азії). 

У Росії, Закавказзі (крім Вірменії), у Центральній Азії більшою, в Україні – 

меншою мірою проявився своєрідний феномен певною мірою феодального 
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принципу придбання приватизованої власності, коли майбутні наближені до 

центральної влади олігархи (між іншим, відповідно до повного додержання 

формального законодавства) були наділені нею певним «феодом» (правом 

володіння) на найбільші господарські об’єкти або на право займатися 

банківською, страховою, зовнішньоекономічною та іншими видами діяльності. 

Те саме відбувалося й на нижчому рівні – між регіональною адміністрацією та 

місцевим бізнесом, – природно, стосовно до дрібніших об’єктів 

господарювання. Відсутність же дієвого законодавства та можливостей 

контролю за його дотриманням призвело не тільки до поєднання політико-

адміністративних функцій і функцій власності, але й уможливило насильницькі 

методи перерозподілу прав власності у вигляді рекету, рейдерства, приходу до 

влади кримінальних угруповань тощо [22, 208]. 

Сучасний розвиток економіки й суспільства на основі стабільності та 

безпеки, забезпечуваних у першу чергу державою, втрачає основи своєї 

стабільності за рахунок: масової бідності, з одного боку, і триваючої концентрації 

багатства – з іншого (індекс Джинні в 2014 р. за даними державної служби 

статистики в Україні склав 0,24); «вимивання» середнього класу (за різними 

оцінками він становить 10-30% населення); збереження недоступності 

нагромаджуваних креативних знань та неможливості їх трансформації у буденне 

знання; втрати державою можливостей для формування її як держави загального 

добробуту внаслідок контролю її діяльності з боку олігархату; послаблення 

суспільного впливу на формування соціальної людини та перетворення її на 

економізованого суб’єкта з грошовоцентричним устремлінням; формування 

суспільства для обраних замість сус7пільства для всіх. 

Структуру населення – суб’єктів ССЕС України можна представити у 

вигляді табл. 2.8. 

Важливою характеристикою зазначених груп суб’єктів, особливо 

молодого віку є національна економічна культура. 
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Таблиця 2.8 

Верстви населення за їх роллю в процесі функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи України  

(розроблено автором на основі підходу [74]) 

Верства 

населення 

Мотиви поведінки, функціональна роль 

1 2 

Консервативно 

орієнтована 

частина еліти 

представлено державними службовцями, які виконують найважливіші 

розпорядчі та розподільні функції (особливо податкові органи), а також 

генералітетом силових структур; це головний суб'єкт підготовки та 

прийняття владних рішень, політичного контролю та силового 

забезпечення їх виконання; зацікавленість цих структур пов'язана з 

посиленням держави, наведенням порядку у відносинах центру з 

регіонами, яка асоціюєтся з відновленням СРСР, налагодженням 

зв’язків з Російською Федерацією, копіюванням тамтешньої моделі 

суспільного ладу. Вектор інтересів цієї групи співпадає з інтересами 

суспільства щодо правового порядку. Разом з тим, порядок в уявленні 

даної групи – швидше бюрократичний 

Група нової 

економічної еліти 

та регіональна 

верхівка 

охоплює олігархію – власників та управлінців фінансово–промислових 

груп, банків, підприємств і також вище чиновництво регіонів; ця група 

зацікавлена в збереженні ситуації та інших гарантіях власності, яку 

вона надбала в процесі перетворень, в т.ч. й неправовими шляхами; 

активне  прагнення безпосередньо увійти у владні структури або 

підкорити їх власним інтересам; схожа ситуація і з поведінкою 

регіональної влади, яка вимагає широких повноважень від центру і 

щільно пов'язана з економічними структурами відповідних регіонів; 

усунення регіональної верхівки від влади на сході України стало одним 

з мотивів їх підтримки антивладних і антиукраїнських настроїв 

Ліберальна еліта Виступає за послідовний розвиток ринку та послаблення державного 

втручання в економіку. В період свого знаходження при владі в Україні 

в та інших постсоціалістичних державах в попередніх роках, ліберали 

виявили недостатню компетентність, асоціальність та 

безвідповідальність, що й позбавило їх суспільної довіри. Зараз їх 

владна діяльність протиставляється політично авторитарній державі в 

Росії, і пов’язана, в т.ч., і з масовим руйнуванням традиційних моделей 

соціальної та економічної поведінки населення, його зв’язків з країнами 

колишнього СРСР, конфліктуючи з найбільш усталеними цінностями. 

За падіння підтримки більш широких верств населення будь–які 

реформи, наштовхуючись на відсутність результативності в короткій 

перспективі, брак коштів та опір населення, є неефективними, що в 

свою чергу надалі відражає від них людей. 

Особи, які 

співробітничають, 

або належать до 

криміналітету, і 

цим нагромадили 

власність 

ця група відповідає за розкрадання національних багатств, вивіз 

капіталу та інше. Практичну безкарність злочинів, скоєних цими 

особами можна пояснити зрощенням ешелонів влади з організованою 

злочинністю. Основна зацікавленість – в лобіюванні власних інтересів з 

легалізації власності і бізнесу, можливості використання близькості до 

владних структур для ведення нелегального бізнесу, перш за все, за 

рахунок клієнтельних зв’язків і корупції.  
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Закінчення табл. 2.8 
1 2 

Середня ланка 

бюрократії 

зацікавлена в посилені та авторитаризації державного регулювання 

економіки як джерела корупційних доходів; непрозорості декларування 

доходів; збільшенні обсягів соціального забезпечення при відсутності 

стимулів до підвищення продуктивності праці та зміни моделей 

трудової поведінки. 

Бізнес-верства і 

адаптовані до 

ринкових умов 

спеціалісти 

складається з середніх та дрібних підприємців і професіоналів ділового 

профілю; кваліфікованої, соціально потрібної та адаптованої до 

ринкових умов маси спеціалістів; цій групі реформи принесли 

економічну та соціальну свободу, можливість самостійно підвищувати 

свій добробут та соціальний статус за рахунок ефективної 

високопрофесійної праці; вони підтримують ринкові та соціальні 

перетворення і головним чином нарікають та надмірні податки, 

корумпованість та всевладдя чиновників недостатність державного 

захисту та підтримки. 

Базова верства масова інтелігенція; відповідно адаптовані до нових умов робітники, 

службовці, селяни та найбідніша частина фахівців та найменш освічені, 

соціально слабкі шари; групи, які по різному ставляться до ліберальних 

цінностей, заклопотані підтриманням особистого та родинного статусу, 

адаптацією до перетворень і неадаптовані до них з різних причин; 

виступають основним носієм утриманських настроїв; в періоди 

погіршення особистого і родинного добробуту посилюється ностальгія 

за СРСР і негативне ставлення до будь-яких реформ 

Андерверства та 

соціальне дно 

розділяється на дві великі групи: перша – люмпенізована маргінально-

периферійна група, представники якої не порушують в цілому законів 

(принаймні, злісно), проте соціально та культурно відчужені від 

суспільства; широке тло криміналістичного світу, яке руйнує підвалини 

моральності, правові та інституційні основи суспільного життя, 

підриваючи віру більшості населення у можливість наведення порядку і 

встановлення справедливості 

 

Василевич С. відзначає, що реаліям сучасної української дійсності 

відповідає поки що вкрай низька господарсько-економічна культура людей, 

особливо молодих, які уявляють економіку як необмежене поле споживацького 

ринку, на якому здійснюються найпростіші операції купівлі-продажу, 

порушуючи принципи моральності. Цьому сприяють багато факторів: 

економічна дійсність (деградація цінностей, зокрема, престижу людини-

трудівника, антигуманний та антидемократичний характер трансформаційних 

процесів у системі економічних відносин), яка формує безвідповідальне, 

антигосподарське ставлення до матеріальних і духовних цінностей, 

навколишнього середовища і т.ін.; нестабільність соціально-політичного 

становища; відсутність системи ефективного взаємозв'язку родини, навчальних 
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закладів, виробничо-фінансових і комерційних структур, зацікавлених у 

підготовці людей до трудової діяльності в нових соціально-економічних 

умовах; відірваність рівня життя між незначною частиною і загальною масою 

населення; відсутність якісної освіти і як наслідок – зв’язку між оплатою праці і 

рівнем освіченості і компетентності спеціалістів; переоцінка цінностей, що 

призвело до руйнування попередньої трудової етики, коли не сформувалася ще 

нова, яка б відповідала цивілізованим ринковим відносинам; недостатня 

науково-методична база змісту безперервної соціально-економічної освіти і 

виховання молоді; згортання трудового навчання та суспільно корисної праці в 

школах; недостатня компетентність батьків, вчителів у питаннях економічної 

освіти та виховання юнаків і дівчат, що є однією із головних причин 

нерозвиненого в них економічного мислення [144]. На господарську та 

соціальну діяльність східнослов'янських народів вплинули два вирішальних 

фактори: селянський гурт та «домашній» (за М.Вебером) тип господарства. Їхня 

дія на національний характер, який І. Смірнов визначив як «службово-

общинний», «неринковий» [187], пов'язана з виразністю таких рис характеру, 

як терплячість, здатність до підкорення, «дисциплінований ентузіазм», звичка 

до нагромадження багатства, влади незаконними або аморальними засобами. 

Треба відзначити також жагу до «халяви, дарівщини» поряд із відомою 

широтою слов'янської душі, причому бажання побути паном, тобто 

утвердитися в новій соціальній якості, не означає бажання зайняти іншу 

соціальну позицію, а лише представити себе в новому статусі. У вітчизняному 

національному характері виявляються і інші дуалістичні позиції: неробство і 

висока працездатність, шанобливе ставлення до праці як до джерела 

матеріального добробуту, цінності людського життя, намагання порушити 

закон за будь-якої можливості і страх перед законом, сакралізація влади з її 

нігілістичним запереченням, сприйняття грошей як таких, що породжують і 

добро, і зло. Нажаль розмивається трудове обґрунтування недоторканності (та 

права) власності; достатньо сильним є відчужено-критичне ставлення до 

багатих та ін. Разом із прихильністю до общини ці якості народу стали 
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психологічною основою розвитку ринкової економіки, специфічних форм 

уявлень про рівність, справедливість, соціалізм.  

Як зазначає Петрушина Т., за роки соціально-економічних трансформацій в 

орієнтаціях людей відбулися складні й неоднозначні зміни. З одного боку, в 

суспільстві зміцнюється позитивне ставлення до розвитку приватного 

підприємництва, насамперед завдяки проринковим ціннісним орієнтаціям молоді, 

яка виросла і вступила в самостійне життя вже за умов змін. Разом із тим 

практика конкретних форм реалізації приватної власності, особливо на великі 

підприємства та землю, критичне сприйняття застосованих в Україні механізмів 

приватизації призвели до посилення антиринкових настроїв та актуалізації 

реприватизаційних ідей. Наразі громадяни України віддають перевагу 

економічному розвитку своєї країни на засадах державної власності або паритету 

державної та приватної форм власності. Незважаючи на поступову адаптацію 

населення до ринкових умов життя, за роки інституційних перетворень відбулися 

істотні ціннісні переорієнтації в межах одних і тих самих вікових груп. Набуття 

практичного досвіду ринкової соціалізації зменшило схвальне ставлення людей 

до розвитку приватного підприємництва і підсилило негативізм в їхньому 

ставленні до приватної власності. На сьогодні можна говорити про легітимність 

тільки приватної власності на малі підприємства. Перспективи соціальної 

легітимації приватної власності надалі значною мірою залежать від її соціально-

економічної ефективності та здатності функціонувати на користь більшості 

населення [164]. Водночас, як відзначається у дослідженні Amway: найбільш 

оптимістично на ідею самозайнятості дивляться молоді українці віком до 35 років 

– їх 71%; ця вікова категорія виявилася найбільш лояльною по відношенню до 

підприємництва і в інших країнах; середньосвітовий показник для групи молодше 

35 років – 80% [45]. 

Заощаджувальна активність населення в Україні на сьогодні є низькою 

(дод. А). Україна має рівень співвідношення валових нагромаджень з ВВП вищий 

за середнім по світу, однак сам показник за 2000-2012 рр. є достатньо невеликим 

(23,2%) і має середню за значущістю від’ємну лінійну кореляцію. Це зумовлено 
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обмеженими фінансовими можливостями більшості людей, невисоким рівнем 

їхньої фінансово-економічної грамотності, низьким рівнем довіри населення до 

банківських інститутів і негативними процесами на грошово-кредитному ринку, 

наявними як у минулому, так і в сьогоденні. В цілому у фінансовій поведінці 

населення переважають пасивні та традиційні форми, а сама поведінка зводиться 

переважно до активності на грошово-кредитному ринку. Від фондового ринку 

широкі верстви населення фактично відчужені. 

З точки зору об’єктного складу (стану продуктивних сил) слід відзначити 

наступні тенденції: залежність від зовнішніх джерел енергоносіїв (їх частка в 

структурі імпорту в 2014 р. зросла до 38,4 %); мала кількість власних 

технологічних розробок світового рівня конкурентоспроможності та 

геополітичної ваги для їх просування на світових ринках (не більше 5-6 %); 

відносно велика частина економічно неактивного населення (в 2014 р. – 

37,6 %), що об’єктивно визначає низький рівень використання результатів праці 

для забезпечення соціально-економічного розвитку; 

«вимивання кваліфікації» внаслідок міграційних процесів, занепаду 

системи проектно-конструкторських та технологічних розробок, природного 

старіння населення за одночасної наявності кваліфікованих людських ресурсів; 

недостатній рівень використання ІТ (наприклад за Індексом розвитку 

електронного уряду Україна в звіті 2011-2012 опинилася на 68 сходинці серед 

190 країн, продемонструвавши негативну тенденцію в порівнянні з показником 

2010 року – 54 місце серед 184 країн [257]). 

Розвиток економіки України після періоду тривалого спаду 90-х рр. 

ХХ ст. не можна назвати усталеним, оскільки періодам економічного підйому 

наслідували періоди спаду та кризових явищ, спричинені зовнішніми та 

внутрішніми чинниками. Структурні зрушення, що відбулися в українській 

економіці впродовж останніх десятиліть, спричинили цілу низку викривлень 

(деформацій) та порушень рівноваги (дисбалансів): дисбаланс економічних 

процесів, що протікають у різних фазах суспільного виробництва (суперечності 

між виробництвом, розподілом, обміном і споживанням); деформацію 
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макропропорцій (між накопиченням і кінцевим споживанням, між витратами 

виробництва й цінами споживання); дисбаланс між галузями та секторами 

національної економіки (між добувними, обробними, енергетичними, 

аграрними й іншими виробництвами); дисбаланси між рівнем продуктивності 

праці й рівнем заробітної плати, між товарною та грошовою масою, між 

внутрішніми й зовнішніми ринками; міжрегіональні деформації тощо. 

Наслідком такого є відтворювальна, галузева, регіональна диспропорційність 

структури національної економіки [172]. Саме невідповідна сьогоднішнім 

вимогам конкурентоспроможності та економічної перспективності галузева 

структура посідає одне з чільних місць серед кола внутрішніх чинників 

неефективності національної СЕС в період 2001–2014 рр. [6, 192, 184]. 

В літературі існує низка підходів до оцінки структурних змін в економіці 

[163, 201], однак в більшості з них використовувані показники або є 

ненормованими, що дозволяє лише констатувати факт структурних змін та 

інтерпретувати їх з огляду на певний орієнтир, або не відображають 

спрямованості цих змін. Крім того, відмінності методологічних підходів до 

здійснення статистичних спостережень, які використовувалися Державною 

службою статистики України до 2010 р. і після, ускладнюють виділення 

важливих описових категорій джерел створення ВВП видами економічної 

діяльності, наприклад, до 2010 р. за офіційними статистичними даними 

практично неможливо прослідкувати значущість окремих ланок сектору послуг 

та їх динаміку частки їх внеску у валову додану вартість.  

З огляду на сказане розв’язання задачі виявлення структурних змін в 

соціально–економічній системі України доцільно здійснювати в межах 

наступної послідовності етапів: групування даних про обсяги ВВП у фактичних 

цінах за аналізований період та про ланцюгові (рік до попереднього року) 

індекси-дефлятори; розрахунок індексів-дефляторів ВВП до базового року 

(обрано 2001 р.) і визначення обсягів ВВП в цінах даного року – тим самим 

нівелюється фактор зростання абсолютних цін в динаміці даного показника; 

визначення структури створення ВВП за аналізований період (2001-2013 рр.) за 
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виробничим методом за категоріями офіційної статистики; оцінка структурних 

змін з використанням показників: 

лінійного коефіцієнту структурних змін – для виявлення середнього рівня 

структурних зсувів в абсолютному вимірі (не нормований): 

     (2.1) 

де ,  – частки і–го виду економічної діяльності в створенні ВВП 

відповідно в звітному та базисному періодах;  – кількість категорій видів 

економічної діяльності, які взяті до уваги; 

індексу структурних змін В. Рябцева – для виявлення відносної сили 

структурних зрушень (коливається від 0 до 1: чим ближчий до нуля цей 

показник – тим меншими є розходження в структурі [175]): 

     (2.2) 

косинус–коефіцієнту кута між векторами структур – для оцінки 

подібності структур (коливається від 0 до 1), який в позначеннях, наведених 

вище, можна представити наступним чином: 

     (2.3) 

Слід зауважити, що косинус кута між векторами по суті є коефіцієнтом 

кореляції між ознаками, які описуються векторами: якщо зміст векторів є 

подібним, то коефіцієнт кореляції (косинус–коефіцієнт) прагне до 1, а по мірі 

наростання відмінностей – до 0 [217]. З огляду на сказане: чим нижчим є 

результат 1 – , тим більш ортогональними є вектори структури. За 

відсутності усталеної шкали нормування для даного показника, можна 

скористатися шкалою коефіцієнта кореляції Пірсона. Інші відомі показники 

структурної динаміки або не додають інформативності у порівнянні з 

наведеними, або в силу відсутності нормованої шкали; співставлення та 

інтерпретацію отриманих даних. 

Результати розрахунків показників структурних змін наведені в табл. 2.9.  
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Таблиця 2.9 

Показники змін структури валової доданої вартості  

в 2002–2013 р. (розраховано автором) 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ланцюгові показники 

Лінійний 

коефіцієнт 

структурних змін 

0,003 0,005 0,004 0,006 0,005 0,008 0,008 0,008 0,003 0,006 0,004 0,004 

Індекс Рябцева 0,021 0,052 0,030 0,058 0,045 0,066 0,068 0,057 0,028 0,059 0,028 0,039 

Косинус–

коефіцієнт 
0,999 0,995 0,998 0,993 0,996 0,992 0,991 0,994 0,998 0,993 0,999 0,997 

             

Базисні показники 

Лінійний 

коефіцієнт 

структурних змін 

0,003 0,007 0,010 0,010 0,014 0,022 0,018 0,016 0,017 0,014 0,013 0,015 

Індекс Рябцева 0,021 0,067 0,080 0,075 0,102 0,158 0,125 0,125 0,119 0,102 0,103 0,108 

Косинус–

коефіцієнт 
0,999 0,991 0,987 0,989 0,980 0,952 0,970 0,970 0,973 0,982 0,980 0,978 

 

Розрахунок даного показника на базі структури 2001 р. показав, що 

найбільшою мірою структурні зміни характеризують 2007 р., причому в 

основному за рахунок розвитку виробництва в переробній промисловості. 

У відповідності індексу Рябцева, найістотніші зміни в структурі джерел 

створення ВВП за видами економічної діяльності відбулися в 2007-2008 рр. – 

саме в цей період в Україні формується значущий сектор ділових та фінансових 

послуг, який надалі забезпечував стабільний притік валюти в країну, навіть 

коли сальдо зовнішньої торгівлі товарами вже було від’ємним. Разом з тим, за 

шкалою даного індексу значення до 0,03 варто вважати ознакою тотожності 

економічної структури, а до 0,7 – незначних структурних перетворень, що з 

урахуванням отриманих даних свідчить про дуже повільний темп змін в 

структурі створення валової доданої вартості.  

Розрахунок даного показника в базисному варіанті дозволяє виявити, що 

найбільшою мірою економіка України структурно видозмінювалася порівняно з 

2001 р. в період 2005-2009 рр., причому в 2007 р. відзначено суттєвість 

структурних відмінностей.  

Слід, однак, зауважити, що попри виявлені структурні зміни, 

трансформація джерел створення ВВП в Україні протягом періоду 2001-

2013 рр. так і не відбулася, про що свідчать значення ланцюгового і базисного 
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косинус–коефіцієнту. Втім в літературі зазначається, що він є недостатньо 

чутливим до невеликих структурних зрушень [201]. 

Розглядаючи більш прискіпливо динаміку структури в період 2006-

2009 рр. слід відзначити в 2007 р. відзначалося скорочення частки сільського 

господарства на тлі зростання внеску у ВВП таких видів діяльності, як ділові, 

фінансові та інші послуги, транспорт та зв'язок, операції з нерухомим майном, 

переробна промисловість. В 2009 р. ситуація в основних секторах (сільському 

господарстві, переробній промисловості, секторі послуг) змінилася на 

протилежну, відмітним є зростання ролі сектору державного управління у ВВП. 

Лише в 2010 р. переробна промисловість дещо покращила свої позиції, але саме 

з 2010 р. спостерігається зменшення ролі сектору послуг в економіці.  

У промисловому комплексі України, як свідчать оцінка В. Онищенка 

[158], домінуючими є виробництво третього та четвертого технологічних 

укладів (важке машинобудування, суднобудування, виробництво і прокат сталі, 

кольорова металургія, органічна та неорганічна хімія), питома вага яких 

становить близько 94 %. П'ятий технологічний уклад в Україні 

(комп'ютеризація, інформатизація, сучасні галузі електротехнічної 

промисловості, приладобудування, авіаційна, медична, хімічна, фармацевтична 

промисловість) не перевищує 5%, а шостий (мікробіологічна промисловість, 

наукоємна і високотехнологічна медична техніка, види діяльності, засновані на 

біотехнологіях, генної інженерії) – не перевищує 1%. 

Період 2012-2013 рр. характеризувався збереженням тенденції до 

скорочення частки переробної промисловості і сектору послуг і зростанням 

ролі сільського господарства у ВВП, що насамперед, пов’язано із зростанням 

конкуренції на ринках СНД, розвитком власних там виробництв, створенням 

Митного Союзу і початком торговельних війн в російсько–українських 

відносинах, особливо в 2013 р., коли Російська Федерація в односторонньому 

порядку ускладнювала адміністративні процедури при імпорті українських 

товарів. Слід відзначити, що певне відновлення економіки України в після 

кризовий період 2010-2011 р. було пов’язано не в останню чергу і зі зростанням 
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експорту в країни СНД, зокрема в Росію (частка країн СНД в структурі 

експорту з 2009 р. по 2012 р. збільшилася з 33,7 до 38,2 %, а Російської 

Федерації – з 21,4 % до 29,0% [76]). В 2012-2013 рр. скорочення частки ринків 

СНД на 3,4 в.п. (Російської Федерації – на 5,2 в.п.) у порівнянні з 2011 р. 

посилило тенденцію до скорочення частки у створенні ВВП переробної 

промисловості, яка на тлі військово-політичних подій та економічних 

негараздів останнього року скоротилася за 3 роки на 10%.  

Взагалі, функціонування української економіки протягом всього періоду 

нової державності характеризується значною залежністю від зовнішнього 

сектору, що визначає одночасно можливості і ризики для національного 

виробництва, які спричиняються коливаннями кон’юнктури зовнішніх ринків. 

Весь цей час в урядових та наукових колах висловлюються думки і прагнення 

до диверсифікації географії експорту та імпорту, що виступає одним з найбільш 

очевидних шляхів нівелювання негативного впливу зовнішніх ринків на 

економічний стан країни. Офіційна статистика свідчить, що певні зрушення в 

географічній структурі експорту й імпорту відбуваються, однак масштабність 

процедур їх якісної оцінки, складність статистичного групування інформації і 

використання в якості інструменту оцінювання показника абсолютних змін 

частки тієї або іншої країни (регіону) обумовили недостатність даних про 

структурні зміни в зовнішній торгівлі. Тому метою дослідження виступає 

кількісна та якісна оцінка структурних зрушень в зовнішньоекономічній 

діяльності України, зокрема в обсягах основного її виду – зовнішньої торгівлі, – 

за географічною ознакою. 

Аналіз середніх значень показників географічної структури експорту за 

період до 2013 р. свідчить, що основними партнерами України в експорті 

виступають:  

країни СНД (їх середня частка скала 32,5%, найбільше значення – 38,3% у 

2011 р., основний партнер – Російська Федерація, середня частка якої склала 

22,5% всього експорту, однак хоча саме експорт до Росії сприяв відновленню 

економіки в 2010–2011 р., коли частка даної країни сягнула 29,0% експорту, в 



 124 

2012–2014 рр. із зростанням конкуренції на ринках СНД, розвитком власних 

там виробництв, створенням Митного Союзу і початком торговельних війн в 

російсько–українських відносинах, особливо в 2013 р., коли Росія в 

односторонньому порядку ускладнювала адміністративні процедури при 

імпорті українських товарів – її частка скоротилася до 18,2%);  

Європи (середня частка – 30,8%, причому в 2002–2007 рр. частка країн 

Європи в структурі експорту хоч і мала негативну тенденцію, але була більша 

за 30%; в період 2008-2012 рр. вона зменшилася майже на 5 в.п. і лише 

останнім часом зростає; основними партнерами тут є Італія (в середньому 

4,7%), Польща та Німеччина (по 3,5%), Угорщина (2,4%); 

 Азії (середня частка 25,3%), парадоксально, але хоча саме кон’юнктурні 

процеси на азійських ринках металу мали найбільший негативний вплив на 

стан вітчизняної металургії, але в 2009 р. частка експорту до азійських країн 

була найвищою за весь період – 30,6%; серед основних партнерів – Туреччина 

(в середньому 6,0%) Китай (2,9%), Індія (2,3%).  

Країни Африки і Америки відіграють незначну роль в експорті: їх середні 

частки становлять 6,5% та 4,8% відповідно, при цьому в цих регіонах 

виділяються дві країни: Єгипет (2,6%) та США (2,3%), які поглинають головну 

частину експорту в цих напрямках.  

Оцінка масштабності структурних змін за допомогою вище згаданого 

лінійного коефіцієнту показала, що в середньому за 2002-2014 рр. зміна 

географічної структури склала лише 0,12 в.п., а коефіцієнт Рябцева показав, що 

попарні зміни знаходяться в межах дуже низького або низького рівня зрушень. 

Разом з тим, оцінка зрушень в географічній структурі 2014 р. у порівнянні з 

2002 р. свідчить про суттєвість різниці між структурами. Слід також відзначити 

зменшення обсягів експорту до країн, що є офшорними зонами, – з 7,1 % в 

2002 р. до 4,5% – в 2014 р., хоча за весь період серед партнерів по експорту 74 

країни (40% загального числа) є офшорними зонами.  

Основними торговельними партнерами в імпорті виступають країни СНД 

(їх середня частка склала 43,7%, хоча за аналізований період вона зменшилася з 
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52,8% до 31,7%; домінуючу позицію посідає Росія – 32,2%, хоча її частка 

зменшилася на 7 в.п.) та Європи (середня частка 35,5%, два періоди зростання 

частки – 2003–2009 рр. і 2012–2014 рр.; основні партнери – Німеччина – 9,9%, 

Польща – 4,4%), за 2002–2014 рр. зросла частка азійських країн з 6,9% до 

19,9%, за наявності основного партнера – Китаю (6,1% в середньому) імпорт з 

даного регіону розподілений відносно рівномірно). В динаміці масштабності 

змін можна відзначити кризовий період 2008–2011 рр. і 2014 р., однак значення 

коефіцієнту Рябцева між 2002 та 2014 рр. свідчить про суттєві зміни в структурі 

імпорту, які, в основному виразилися в зниженні частки країн СНД, перш за 

все, Росії, на користь рівномірного розподілу між іншими країнами. 

В підсумку слід сказати, що за географічною ознакою структура експорту 

та імпорту України за період 2002–2014 рр. поступово змінювалася, і хоча в 

регіональному розрізі такі зміни є неочевидними (принаймні, щодо експорту), 

слід вказати, що в окраїнному розрізі зміни в ринках збуту є суттєвими. На 

жаль, якісних змін в даному аспекті так і не відбулося – Україні не вдалося 

завоювати ринки розвинених країн, відбулося лише певне переорієнтування 

збуту і закупівель з ринків СНД на подібні за сутністю і ознаками ринки. При 

цьому в географічній структурі продовжується домінування двох найближчих 

партнерів – Європи та СНД (Росії), кон’юнктура ринків і торговельна політика 

яких і надалі істотно впливатимуть на стан вітчизняної економіки. 

Слід зазначити, що в 2014 р. продовжують усталюватися такі структурні 

явища, як переважання сільського господарства в структурі ВВП, зміцнення 

структурних позицій торгівлі товарами та послугами у порівнянні з 

промисловістю, що викликає тривогу в аспекті подальшого розвитку 

промислового сектору і технологічного розвитку України в цілому. 

Варто зазначити, що з точки зору цілей функціонування та розвитку зміни в 

національній економіці відбувалися найпростішим шляхом – пристосуванням всіх 

соціально-економічних суб'єктів до викликів відкритої економіки, яке накладалося 

на соціально-політичний цикл – в Україні напередодні «помаранчевих подій» та 

подій 2013–2014 рр. економіка стрімко зростала, проте це не загальмувало 
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суспільних збурень. Як наслідок, у державі – політична криза довгочасного 

характеру, в економіці – домінування політичного циклу в економічній політиці, а 

у більшої частини населення – соціальна незадоволеність усім, що відбувається 

[41]. Україна отримала статус країни з ринковою економікою, тобто формально 

період переходу від адміністративно-планової економіки закінчився. Разом з тим, 

слід звернути увагу на той факт, що повноцінне конкурентне середовище в 

Україні не оформилося, про що свідчать декілька тенденцій: націленість багатьох 

суб'єктів господарювання на отримання одномоментного прибутку, а не на 

формування довгострокових конкурентних переваг; знецінення отримання освіти 

як засобу забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці; поширення 

реципрокативних (за Поланьї), родинно-клієнтельних, відносин, коли доступ до 

професійних можливостей, капіталу, публічної влади ґрунтується не на 

конкурентному співробітництві, а на кумівстві, родинно–дружніх зв'язках, 

круговій поруці та ін. У зв'язку з питанням конкуренції доцільно підкреслити, що 

олігархічно–клієнтельні механізми створення бізнес-структур і зрощення бізнесу 

та влади є природним механізмом функціонування економіки в період первинного 

нагромадження та первинних етапів перерозподілу капіталу, оскільки формування 

олігархічно-владних структур виступає засобом збереження власності і 

акумулювання ресурсів на майбутнє. Важливим для розвитку України в 

майбутньому є створення умов безпеки бізнесу для зменшення інтенсивності та 

характеру зв'язку між ним і владою і, внаслідок останнього, забезпечення 

можливості розвитку середнього та малого бізнесу без використання ресурсу 

влади або перенесенні можливостей такого використання на рівень місцевих 

громад. 

В контексті сказаного слід загадати і той факт, що межа забезпечення 

транспарентності в соціально-економічних відносинам, притаманна 

конкурентному середовищу та громадянському суспільству, на сьогоднішній 

момент є далекою від досягнення. Рівень корупції знизився в окремих сферах 

діяльності, однак ті сфери державного управління, в яких акумулюється доход 

державного бюджету (податки, митниця), або які зв'язані з розподілом активні 
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(землевідведення, технічні дозволи тощо) цей рівень збільшився. Крім того, 

специфічною для всіх транзитивних та посттранзитивних економік стала 

корупція в досягненні владних та соціальних статусів (доступ до влади, 

керівних посад, академічних позицій та ін.). Негативний вплив корупції на 

соціальну дійсність сучасного українського суспільства проявляється в 

посиленні процесів «деформалізації правил» соціального й економічного життя, 

внаслідок чого корупційна практика в умовах транзитивного суспільства стає 

нормою життя, соціальною реальністю. 

Ще одним провалом процесу механізму функціонування і розвитку є 

неспроможність реалізувати інноваційні пріоритети. Об'єктивними причинами 

для цього є застаріла інноваційно-технологічна структура промисловості, брак 

фінансових можливостей і відсутність інноваційного забарвлення в 

підприємницькій філософії, обумовлена як національним менталітетом, так і 

вже згаданим знеціненням науки і освіти, незбалансованістю професійної 

структури та ін. При цьому суттєвих змін в структурі фінансового і реального 

сектору, матеріало- та енергоспоживання, інноваційній сфері не відбулося 

(табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Україна за глобальним індексом конкурентоспроможності [254] 

Складові глобального індексу 
конкурентоспроможності 

Ранг за складовою та в цілому 
2006–2007 2014–2015 

Інститути 97 130 
Інфраструктура 71 68 
Макроекономічне середовище 80 105 
Охорона здоров’я та середня освіта 88 43 
Віща освіта і підвищення кваліфікації 54 40 
Ефективність ринків товарів 85 112 
Ефективність ринку праці 62 80 
Розвиток фінансового ринку 63 107 
Технологічний розвиток 86 85 
Розмір ринку 26 38 
Здійснення бізнесу 76 99 
Інновації 61 81 
Глобальний індекс конкурентоспроможності 69 76 

 

Інерційність формування і реалізації інноваційного потенціалу в Україні 

ілюструється «неефективністю» фінансово-економічної кризи 2008-2010 pp. у 
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виконанні нею своєї санаційної функції: певні ознаки оздоровлення у 

відношенні управління ризиками виявила лише фінансово-кредитна сфера, 

однак ці процеси виявилися значущими тільки для її власного виживання і для 

попередження необачних дій реального сектора. 

В табл. 2.11 наведено стислу характеристику соціально-економічної 

системи України на основі проведеного вище аналізу. 

Таблиця 2.11 

Основні відмітні риси соціально-економічної системи України  

(розроблено автором) 

Критерій 
Характеристика 

системи 
Характеристика властивості 

1 2 3 

Усвідомлення 

мети та задач 

систем 

Соціально–

орієнтована 

система 

Основна декларована владою мета – досягнення високого 

рівня життя громадян. Однак, особливістю СЕС України є 

пошук владою джерел реалізації цієї мети в зовнішньому 

оточенні системи – вступ в Євросоюз або поглиблення 

відносин з Росією та СНД, що виливається в політичну 

боротьбу та маніпулювання геоекономічними інтересами в 

цілях збереження влади 

Сполучення 

централізації 

цілепокладення із 

децентралізацією 

реалізації цілей 

Досягнення мети відбувається під чітким керівництвом 

влади. Відбувається тенденція до посилення вертикалі 

влади, основною протидією якій виступає політична 

різновекторність сходу та заходу. При цьому засоби 

реалізації цілей, що надаються регіональним та місцевим 

органам, є обмеженими, що посилює їх залежність від 

центральної влади. Реалізація мети функціонування 

соціально-економічної системи потребує адміністративної 

реформи. 

Внутрішньо 

керована (з 

елементами 

зовнішнього 

впливу) 

Система керується зсередини, однак політичні та 

економічні рішення влади залежать від політичних 

партнерів з-за кордону, зокрема, Росії, ЄС та США. 

Вплив 

зовнішніх 

джерел на 

цілепокла–

дання 

Асимільована 

система 

Система намагається подолати високий рівень конвергенції 

та асиміляції з іншою соціально-економічною системою 

Російською Федерацією, але, в той же час, вона не йде 

шляхом повного відторгнення через культурно-історичні та 

економічні фактори. Інтеграція до ЄС має значно 

поверхневіше історико-культурне та політико-економічне 

підґрунтя, однак є цивілізаційним вибором офіційних кіл. 

Крім того, наявні центри тяжіння до Росії та ЄС – 

відповідно південно-східні та західні регіони 

Релігійно-

визначена 

При оцінці ризиків системи потрібно враховувати високий 

рівень релігійності громадян на заході та відносно низький 

(або декларативний) – в більш урбанізованих регіонах. 
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Продовження табл. 2.11 
1 2 3 

Об'єктний 

склад 

Середня 

щільність 

населення. 

Середній рівень 

урбанізації (50% 

населення 

живуть у містах) 

Щільність населення в Україні – 70–80 чол. / кв. км. Рівень 

міграції – +0,3 на 1000 осіб. Середня тривалість життя 

скорочується. Основний притік мігрантів – за рахунок 

національних меншин, що посилює етнографічну 

різнорідність та приводить до підвищення ризиків 

етнографічної нестабільності. При цьому подекуди 

посилюється ксенофобія 

Високий рівень 

забезпеченості 

природними 

ресурсами 

Багаті поклади цінних корисних копалин, великі масиви 

відомих своєю високою природною родючістю ґрунтів, 

особливо чорноземів, значні запаси прісних вод, сприятливі 

кліматичні умови, різноманітні та всесвітньо знані 

реакційні ресурси тощо. Основна проблема – дефіцит 

енергоносіїв, що визначає енергетичну залежність від країн 

СНД, перш за все, Росії. Особливий ризик це має на тлі 

високої енергомісткості економіки, яка не змінюється навіть 

під впливом фінансово–економічних криз, які покликані 

виконувати в даному випадку санаційну роль. 

Екологічно 

незбалансована 

система 

Висока індустріалізованість суспільства за відсутності 

відповідної екологічної культури та резервів інноваційного 

зростання не дозволяє ставити на перший план екологічні 

проблеми 

Інформаційна 

система 

Система останнім часом характеризується високою 

швидкістю розповсюдження інформації, але інформаційні 

технології використовуються недостатньо. Неефективною є 

законодавча база захисту інформації. Позитивно 

сприймається негативна інформація, яка має значення для 

ведення бізнесу та політичного процесу 

Підприємницька 

Індивідуалістично 

орієнтована 

Не дивлячись на той факт, що країна має ще досить 

невеликий досвід постсоціалістичного розвитку, вона 

досягла значних успіхів у питання формування у населення 

індивідуалістичних якостей, спрямованості на ведення 

бізнесу. Система вищої освіти не виконує функції джерела 

інноваційного зростання. 

Суб'єктний 

склад 

Корпоратизована 

Полярізована за 

ознакою 

богатства 

Ієрархія 

соціальних шарів 

Хоча ринок і представлений великою кількістю покупців і 

продавців, але вони не знаходяться в однаковому 

становищі. Існує велика кількість корпорацій, які можуть 

монополізувати ринок. Різниця між багатими та бідними є 

значною. Наявність нечіткої ієрархії соціальних шарів. 

Рівень етатизму Роль держави значна, але не абсолютна. Разом з тим, рівень 

державного втручання в бізнес-процеси та адміністративних 

методів є достатньо великою. Супроводжується тенденцією 

патерналістських очікувань основної маси населення 

Зміст 

соціально-

економічних 

відносин і 

механізму 

Капіталістичні 

відносини 

власності 

Власність на об'єкти підтримується законом, однак 

залежить від соціального статусу і в промисловості є 

олігархічно сконцентрованою. Розповсюджені факти 

позазаконного відчуження власності (рейдерство як більш 

цивілізована форма рекету), корупція 
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Закінчення табл. 2.11 
1 2 3 

 Нерозвинена за 

станом підсистем 

З точки зору механізму функціонування і розвитку СЕС 

слід звернути увагу на недостатній рівень сформованості 

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 

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, корупція, 

слабкість інститутів центральної влади в забезпеченні 

узгодженості олігархічних та регіональних інтересів з 

інтересами країни в цілому тощо. 
 

Підсумовуючи цей стислий аналіз, варто підкреслити, що констатація 

фактів є безплідною без її інкорпорації в філософію розвитку. З огляду на це 

одним з найважливіших пріоритетів управління соціально–економічною 

системою України виступає подолання інерції в активному сприйнятті 

зазначених вище проблем та в спробах їх розв'язання, створенні цінностей, 

засвоєння яких всім суспільством дозволить полегшити цей процес. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Існуючі підходи до класифікації і порівняльного аналізу СЕС 

характеризуються низкою недоліків, які властиві їм в рівному ступені або окремо 

для кожної з груп: не забезпечується охоплення ознаками класифікації всіх 

аспектів формування, функціонування та розвитку СЕС, тобто їх розрізняння і 

порівняльний аналіз, в існуючих класифікаціях не носить всеохоплюючого 

характеру; методологія порівняльного аналізу частіше за все базується на описі 

окремих елементів структури (інститутів) або механізму (обмін, ринок, план, 

перерозподіл, система ухвалення рішень), тоді як поза рамками аналізу 

залишається суб’єктно-об’єктний склад та соціальні елементи системи, 
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взаємозв’язок між СЕС та іншими системами суспільства; набір об’єктивних 

показників, на підставі яких кількісно характеризуються різні системи, 

обумовлюється, скоріше можливостями статистичної науки, ніж потребами 

дослідження. З огляду на це запропоновано комплекс ознак класифікації та 

порівняльного аналізу СЕС, який базується на базових характеристиках системи: 

меті та задачах, структурі, механізмі, – і дає змогу описати всю повноту 

різноманіття її устрою і особливостей функціонування і розвитку. 

2. СЕС світу та ЄС, сформовані як історичний продукт взаємодії 

національних економік на всіх рівнях їх суб’єктності, мають як спільні риси 

(відносну неоднорідність, специфічний суб’єктний склад, тенденцію до 

підвищення ролі інформації, технологій і статусів в суб’єктному складі, 

множинність способів взаємодій суб’єктів, їх конкурентність і необхідність 

балансування різноспрямованих інтересів як основу механізму, наявність 

елементів самоорганізації тощо), так і відмітні: ЄС на відміну від світу в цілому 

можна розглядати як певне квазі-державне утворення, яке характеризується 

відносно більшим перерозподілом суверенітету на користь наднаціональних 

суб’єктів, наявністю єдиного адміністративного простору, значним ступенем 

уніфікації правового закріплення практик соціально-економічних відносин, 

більшою однорідністю економічною структури і політики, спрямованістю на 

сталий розвиток та ін. Крім того, слід відзначити, що в силу різної архітектури і 

механізмів взаємодії суб’єктів як в світовому, так і європейському соціально 

просторі, процеси системного розвитку мають різний ефект – там, де реалізація 

певних практик задовольняє потреби та відповідні інтереси суб’єктів з 

найменшими витратами часу і найбільшою вигодою – цілком ефективно 

реалізується самоорганізація економічних відносин; тоді як свідомі системні 

перетворення мають набагато довший час реалізації, а їх цілі досягаються 

далеко тією мірою, як це передбачалося. 

3. Відмітні риси архітектектоніки СЕС України полягають у наступному: 

змістове наповнення мети полягає в забезпеченні територіальної та 

господарської цілісності і стійкості за рахунок збереження політичного і 
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економічного суверенітету, балансування інтересів різних соціальних та 

політичних груп, диверсифікації ресурсної і збутової залежності, підвищення 

продуктивності праці і задоволення очікувань населення рівнем якості життя, 

що потребує якісних змін у моделях економічної поведінки.  

Основною проблемою суб’єктного складу є поляризація населення за 

рівнем добробуту 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 характеристиці об’єктів 

слід звернути увагу на залежність від зовнішніх джерел енергоносіїв, мала 

кількість власних технологічних розробок світового рівня, відносно велику 

частину економічно неактивного населення, «вимивання кваліфікації». 

В структурі соціально-економічних відносин специфічними рисами є 

слабкість інституту власності, особливо корпоративної; олігархічний тип 

концентрації власності та багатства, орієнтація на соціальне утриманство і 

слабкість індивідуальної ініціативи. Вітчизняна економіка має високий ступінь 

залежності від зовнішнього сектору, причому орієнтація експортно-імпортних 

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, відсутність 

реальних стратегій трансформації технологічної, економічної структури, 

еклектичність системи цінностей та економічної ідеології, корупція, слабкість 

інститутів центральної влади в забезпеченні узгодженості олігархічних та 

регіональних інтересів з інтересами країни в цілому тощо. Відзначною рисою 

розвитку економіки України є соціально-політична обумовленість 

економічного циклу.  

4. Основні результати, отримані в даному розділі, опубліковані в [57, 58, 

60, 63, 87, 125, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 11, 122]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ФУНКЦІОНУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 

 

 

3.1. Синтез методології управління функціонуванням і розвитком 

соціально-економічної системи 

 

 

Функціонування і розвиток СЕС, як показав попередній аналіз, сполучає в 

собі елементи самоорганізації та свідомого впливу, причому сполучення між 

ними і результативність відповідних процесів є різною. Нажаль, 

самоорганізація є більш результативною у індивідуалізованих відносинах, які 

не потребують від суб’єктів значних зусиль з удосконалення практик власних 

взаємодій і передбачають значний ступінь свободи (ділова практика, корупція і 

тіньова економіка). Натомість, масштабні перетворення, які потребують від 

суб’єктів поступок власними інтересами, мобілізації зусиль, участі в 

колективній діяльності, і які, як правило, є свідомо керованими з боку держави, 

є довготривалими і складно передбачуваними, їх результати відрізняються від 

запрограмованих як у деталях, так, подекуди, й по суті. За цих умов нагальною 

задачею розвитку економічної теорії виступає вироблення методології 

дослідження й обґрунтування сутності управління функціонуванням і 

розвитком СЕС в його сполученні із самоорганізацією, зокрема визначення 

чинників, які обумовлюють результативність управлінського впливу. 

В економічній та споріднених гуманітарних науках цим питанням 

приділено значну увагу, сформовано низку теоретичних традицій, які 

розглядають роль управління в перебігу економічних процесів:  

mainstream, представлений варіантами неокласицизму, неолібералізму і 

неокейнсіанства, акцент в якому зроблено на ринкових механізмах взаємодії 
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індивідуальних та агрегованих суб’єктів, а основні дискусії точаться навколо 

«провалів» ринку як механізму самоорганізації і ролі держави в попередженні і 

ліквідації цих провалів; 

інституціоналізм, який приділяє увагу не тільки змісту економічних 

ввзаємодій, але й їх соціальній формі, розповсюджуючи спроби пояснити умови 

реалізації механізмів самоорганізації й свідомого управління (з боку держави, 

суспільства та окремих його організованих утворень або феноменів) за рахунок 

залучення позаекономічних факторів в економічний аналіз; 

формаційний і цивілізаційний підходи – методологічні традиції, які 

залишаючи поза фокусом основної уваги зміст механізмів індивідуальних 

економічних взаємодій (ціноутворення, конкуренцію або співробітництво), 

намагаються дати цілісну історичну картину устрою соціально-економічного 

буття; 

теорія систем, яка представлена різного ступеня сформованими 

концепціями опису системних об’єктів на формальній основі (кібернетика, 

синергетика, архітектоніка, власне концепції системології). 

Аналіз їх змісту доводить, що цілісного погляду на функціонування і 

розвиток, а тим більше – управління і самоорганізацію в соціально–

економічних системах не дає жодна з перелічених традицій. Причина такого 

стану справ – об’єктивна різниця в предметно-об’єктних сферах і методах 

дослідження, часова різнорідність дослідницьких парадигм, в яких 

формувалася або видозмінювалася та або інша традиція. В той же час, було б 

несправедливим критикувати якусь конкретну методологічну традицію за 

недоліки в поясненні системної організації суспільства Подолання 

фрагментарності соціально-економічної системології є справою ще довгих 

років з огляду на загальні тенденції розвитку науки – перш за все, маються на 

увазі:  

«ефект джунглів» – по мірі зростання обсягу інформації й ускладнення її 

структури, доступ навіть до наявного знання стає важкою і дорогою з точки 

зору часу і коштів справою, що ускладнює систематизацію знань;  
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домінування постмодернізму як парадигми пізнання, з його суб’єктивним 

ставленням до опису і оцінки результатів наукового пізнання певних явищ і т. 

зв. «принципом універсальної раціональності» (культури і відповідні їм типи 

раціональності якісно непорівнянні, до них не можна застосовувати принцип 

порівняння «краще-гірше», оскільки певну річ, щось, можна оцінити лише в 

рамках внутрішньо властивій культурі самого щось ціннісної шкали) і 

«принципом свободи інтерпретацій» (безліч визначень стану і розвитку об'єкта, 

володіння елементами різних методологічних культур його дослідження 

забезпечує новий спосіб верифікації (підтвердження) гіпотези, коли істина 

починає проступати крізь безліч інтерпретацій, оцінок, контекстуальних 

викладів); 

складність поєднання теорії систем, які виникли як продукт природничо–

наукової сфери і відображають принципи т.зв. «класичної науки» (а саме: 

формалізованість, використання математичного апарату, наявність чітких 

критеріїв верифікації, експериментальний характер), і модерністських та 

постмодерністських концепцій опису реальних СЕС. 

Разом з тим, результати дослідження, викладені у першому розділі, 

свідчать, що теорія систем та традиційні школи економічної думки виступають 

як дескриптивна та конструктивна складові опису системної організації 

соціально-економічного буття, тому вироблення методологічного підходу до 

управління функціонуванням і розвитком СЕС в постнекласичному змісті [101], 

який дозволяє поєднати надбання наявних наукових підходів і зняти протиріччя 

між ними, не є нерозв'язною проблемою. 

Методологію можна описати як спосіб думки, логічну схема пізнавальної 

та практичної діяльності суб’єктів і представити як сукупність наступних 

елементів (рис. 3.1). Метою вироблення методології управління функціонуванням 

і розвитком СЕС є створення наукового підходу до теоретичного обґрунтування 

змісту, чинників і процесів управління соціально-економічною життєдіяльністю 

людства в процесі поєднання результатів їх опису, отриманих різноманітними 

школами економічної думки, на основі системної парадигми.  
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Рис. 3.1. Структурна схема послідовності реалізації елементів  

методології науки (розроблено автором) 

 

В аспекті об’єктної сфери слід зробити декілька зауважень:  

об’єктом в методології дослідження СЕС є сутність, складові, функції, 

механізми та процеси життєдіяльності (функціонування і розвитку) СЕС як 

моделі соціально-економічного буття людства; 

об’єктом методології управління функціонуванням і розвитком системи є 

процеси свідомого суб’єктного впливу на мету, структуру, механізм 

функціонування і розвитку СЕС; 

Постановка проблеми і цілі її дослідження 

виявлення певного протиріччя (протиріч), 

яке перешкоджає досягненню цілі пізнання 

або практичної діяльності і завдання щодо 

усунення або розв’язання даного  

протиріччя 

Виявлення об’єкту  

окреслення певної частини  

дійсності (явища або процесу), 

яка потребує пізнання у зв’язку з 

поставленою проблемою 

Визначення предмету  

опис базових засад, 

закономірностей функціонування 

та розвитку об’єкту  

Розробка ідеї та висунення гіпотези  

усвідомлення мети та шляху розв’язання 

проблеми і формулювання одного з  

можливих шляхів її розв’язання, який  

потребує перевірки на істинність 

Визначення парадигми  

опис системи понять, принципів, які 

визначають розуміння предмету 

дослідження, вибір точки зору, методів 

дослідження та розв’язання проблеми 

Вибір методів дослідження 

опис способів отримання 

інформації про об’єкт у 

відповідності з предметною 

областю, побудови теоретичних 

моделей та рекомендацій з 

розв’язання проблеми 

Формування механізму дослідження 

визначення послідовності та варіантів 

сполучення методів, який дозволяє 

отримати вірогідний результат розв’язання 

проблеми  

Вибір критеріїв перевірки  

істинності  

визначення еталонів та способів 

перевірки вірогідності 

результатів застосування 

методів,  

процедури їх реалізації  

Отримання наукових та практичних  

результатів 

формулювання категорій, закономірностей, 

концепцій, теорій, рекомендацій 

Верифікація результатів  

застосування процедури 

перевірки істинності або 

придатності результату для цілей  

дослідження  
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об’єктом наукового синтезу методології управління функціонуванням і 

розвитком СЕС за сучасного стану розвитку економічної теорії виступає процес 

узгодження і удосконалення парадигмальних і часткових положень основних 

підходів до визначення природи, змісту, динаміки процесів свідомого 

суб’єктного впливу на життєдіяльність СЕС.  

Предметом синтезу методології управління функціонуванням і розвитком 

СЕС є положення пошук способів узгодження уявлень основних течій 

економічної думки щодо категорій, принципів, законів функціонування і 

розвитку СЕС. 

Власне сам методологічний синтез виходить з положення про те, що 

відсутність цілісного уявлення про організацію соціально-економічного буття 

суспільства і неоднорідність уявлень про його часткові явища, процеси і 

механізми обумовлений двома причинами: відсутністю в період формування 

основних сучасних методологічних традицій (ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

критичної маси знань для використання системного підходу як основи 

парадигми дослідження; інертністю самих методологічних традицій у процесах 

вбудови нових наукових даних в предметно-об’єктну області і методи 

дослідження. Використання системного підходу як основи узгодження 

наукових явищ є засобом вирішення зазначеної проблеми. 

Перш за все необхідно визначитися з розмежуванням самоорганізації та 

управління в СЕС.  

З огляду на мету системи способом збереження цілісності суспільства та 

його господарської системи є їхня організація. На думку О. Волкової 

характеристика поняття організації пов’язана з розкриттям взаємодії 

внутрішніх сил (самоорганізації) та зовнішніх сил (управління), що йдуть від 

зовнішнього середовища, репрезентованого політичною, соціальною, духовно-

культурною підсистемами суспільства і природним середовищем, причому 

цілісність соціальної системи, як і будь-якої іншої системи, пов’язується 

автором з формуванням сил реагування, забезпеченням їх цілеспрямування, 

координації і регулювання [34].  
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Самоорганізація в системі пов’язана з набуттям в процесі її еволюції певної 

просторової структури, в ході якої система підходить до межі стійкості [106]. При 

цьому процес упорядкування (зменшення ентропії) в системі відбувається в 

процесі колективної (кооперативної) поведінки (буквально – «синергетики»). 

Оскільки процеси обміну енергією і інформацією у системі з огляду на її 

відкритість викликають втрату стійкості і необоротний перехід у 

квазістаціонарний стан (тобто стан постійної мінливості, стійкої до відносно 

малих шоків), то структура системи в процесі її життєдіяльності не може бути 

абсолютно сталою [171]. Більше того, як акцентує Л. Мельник [120], в ході 

самоорганізації, тобто характеристики що відображає здатність системи 

самостійно (без керівного впливу ззовні) реалізовувати процеси свого 

функціонування і розвитку на засадах самозабезпечення, самообмеження, 

самовідтворення, самоконтролю, самозбереження, самоудосконалення і 

саморозвитку.  

Зміст управління в дескриптивному змісті вчені пов’язують з функцією 

системи, яка підтримує певну ентропію енергії (інформації) для забезпечення 

життєдіяльності. Більш конкретно управління спрямоване на збереження певної 

структури даної системи, підтримку режиму її руху, реалізацію її цілей; на 

задання певного вектору реалізації підприємницької здібності [106, 120]. В 

даному випадку слід розмежувати збереження цілісності системи та її 

структури – з одного боку, і підтримку руху в певному напряму – з іншого як 

дуалізм функціонування і розвитку. Крім того, не зрозуміло, що складає суть 

реалізації даних функцій і якою є її суб’єктивна належність. З іншого боку, 

якщо акцент на збереженні цілісності системи майже не викликає зауважень 

(окрім того, що воно не враховує такого напряму руху системи, як руйнування з 

певною метою, або входження до складу іншої системи), то незмінність 

структури є ознакою застою в її життєдіяльності.  

В конструктивному змісті співвідношення понять самоорганізації та 

управління визначають специфіку предметної сфери дискусій двох головних 

напрямів т.зв. «основної течії» економічної думки – кейнсіанства та 
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неокласицизму з лібералізмом: перші визначають неможливість довготривалого 

перебігу економічних процесів без свідомого впливу на колективну поведінку, 

другі виступають апологетами ефективності нерегульованих колективних дій. 

Зокрема, у відповідності до положень неокласицизму та неолібералізму 

ринкова економіка має механізм саморегуляції і намагається прийти у 

рівноважний стан, що відбувається через поступові зміни в параметрах 

кон’юнктури основних ринків – благ, праці та грошей – у відповідь на 

конкретно–історичні цілі суспільства та закономірності циклічних коливань 

саморегуляційного характеру, саморегуляція ринкової системи на макро- та 

мікрорівнях досягається за рахунок раціональної поведінки економічних 

суб’єктів. Кейнсіанський підхід стверджує, що основним принципом 

функціонування і розвитку економіки є реалізація психології економічної 

поведінки агрегованих суб’єктів економіки, яка коригується регулюючим 

впливом на економіку з боку держави в питаннях забезпечення рівноваги 

окремих агрегованих ринків, виконання соціальних функцій, адекватної реакції 

на циклічні процеси (рис. 3.2-3.3).  

Слід відзначити, що методологія mainstream оперує з поняттями 

«рівноважний стан», «стійкість», «коливання навколо рівноважного стану, які 

легко формалізуються в теорії систем, особливо в описі самоорганізації. 

Здатність системи до самоорганізації та саморозвитку [209, 212, 106] 

пов’язана з принципом циклічної каузальності. На думку Ж. Піаже, у парадигмі 

каузального циклу кожен елемент або процес в системі може бути як 

причиною, так і наслідком і, відповідно, повинен таким описуватися [94]. В 

даному понятті міститься ідея співрозмірності деструкції й конструкції у 

розвитку. Порушення стійкості тільки в тій мірі виправдано, у який воно веде 

до виникнення стійкості більше високого порядку. Синергетика прокламує 

руйнівність лише конструктивного плану: як джерело й материнське лоно 

самоорганізації. 
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Рис. 3.2. Логіко-структурна схема еволюції уявлень про елементи самоорганізації та управління в соціально–економічній 

системі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в ході формування «основної течії» економічної думки  

(складено автором) 

Маржиналізм 
(Ж. Дюпюї, Г. Госсен, А. Курно, 

У. Джевонс) 
Аналіз поведінки вільних індивідуальних 
економічних агентів на основі передумови про 
їхню раціональність в певні моменти часу 
(статичний формальний підхід) 

Німецька історична школа 
(Ф. Ліст, В. Рошер, Б, Гільдебранд, М. Вебер) 

Аналіз стану національної економіки та держави 
в ній. Дослідження історії еволюції економічних 
систем та її рушійних сил, зокрема 
«економічного духу» капіталізму на основі 
протестантських етичних норм 

Методологічний 
індивідуалізм   Холізм 

Методологічний  
Позитивізм Нормативізм 

Суб’єктивізм (австрійська школа – К. Менгер, Ф. Візер, О. Бем–Баверк) 
Аналіз споживчої поведінки окремих економічних індивідів на основі 
мотиву корисності та її порядкового обчислення, розгляд товарної та 

часової структури вподобань, інтересу до теперішнього і завтрашнього 
споживання 

Неокласицизм (А. Маршалл, І. Фішер, К. Віксель, Ф. Еджворт, Л. 
Вальрас, В. Парето, К. Ерроу, А. Пігу) 

Обґрунтування т. зв. мікроекономічної теорії поведінки споживачів і 
виробників і на цій основі – часткової (на окремих ринках, з 
врахуванням тільки цінового чинника) економічної рівноваги; перехід 
до аналізу загальної (спільної для всіх ринків) рівноваги у відносних 
цінах; введення понять «оптимальність» та «добробут»; аналіз 
оптимальних станів економіки та шляхів забезпечення добробуту в ній 
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Ранній інституціоналізм 
(Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл) 

Аналіз економічних проблем у зв’язку з 
соціальними, політичними, правовими , 
культурними аспектами і циклічністю. 
Розгляд соціально–економічної системи 
суспільства, її структурних частин 
(соціально–економічних інститутів) і 
механізмів розвитку (на відміну від 
марксизму – з позицій еволюційного 
підходу і теорії циклів); заперечення 
раціональності економічної поведінки 
окремих суб’єктів 
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Функціонування розглядається як колективна поведінка атомізованих 
суб’єктів в процесі реалізації ціноутворення на взаємопов’язаних товарних 
ринках. Поняття оптимальності відображає ентропію добробуту. Структура 
національної економічної системи як сукупність ринків. Розвиток не є 
спеціальним предметом дослідження, вплив держави опосередкований 
впливом податків на ціни 

Функціонування розглядається як колективна поведінка 
суб’єктів різного рівня, в т.ч. держави під впливом 

економічних та позаекономічних чинників. Обґрунтування 
структурованості економіки і увага до чинників їх 

розвитку, опис механізмів адаптації соціально–
економічної системи  
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Рис. 3.3. Логіко-структурна схема еволюції уявлень про елементи самоорганізації та управління в соціально-економічній 

системі в ХХ ст. в рамках «основної течії» економічної думки та інституціоналізму (складено автором) 

Вчення Дж. М. Кейнса 
Утвердження нерівноважності національної 
економіки в короткостроковому періоді, акцент 
на агрегованих суб’єктах та показниках, 
урахування психологічних чинників 
раціональної поведінки. Обґрунтування 
державного регулювання як засобу 
забезпечення квазірівноваги, соціального 
захисту і стимулювання сукупного попиту. 
Основний механізм функціонування і розвитку  
– цінове пристосування і регуляторний вплив 
для приведення економіки в квазірівновагу 

Неолібералізм (Л. Гайєк, М. Фрідмен) 
Утвердження рівноважності і гармонійності 
вільних ринкових відносин, попередження 
про небезпеку прямого державного 
втручання в економіку і надання пріоритету 
непрямими методам стимулювання 
пропозиції і монетарній політиці. Надалі 
(ордо лібералізм – В. Ойкен, Л. Ерхард, 
А, Мюллер–Армак) – акцент на соціальні 
функції держави в стабільній конкурентній 
економіці  

Неоінституціоналізм 
Технологічно–управлінський (Дж. Гелбрейт, 
І. Ансофф та ін.) – техніка і технологія як 
основа розвитку, зародження 
корпоративізму і перетин економічної теорії 
та бізнес–економіки в поясненні поведінки 
підприємств і значенні управління в 
досягненні ефективності економіки 
Д. Норт – обґрунтування інституційного 
аналізу; 
Теорія зовнішніх ефектів і власності 
(Р. Коуз, А. Алчіан, Дж Стиглиць 
Г. Демсець) – аналіз недоліків розподілу 
прав власності економічній системі і 
визначення їх специфікації як умови 
ефективного функціонування (теорема 
Коуза–Стиглиця) і розвитку (теорема 
Коуза–Еггертсона) 
Теорія суспільного вибору (М. Б’юкенен, К. 
Ерроу) – аналіз узгодження інвдиідуальних 
рішень при політичному виборі, аналіз 
політичного циклу економічних процесів 
Теорії розвитку суспільства (В. Ростоу, Д. 
Белл, С. Хантінгтон, А. Тофлер та ін.) – 
цивілізаційний підхід до періодизації 
розвитку; концепція сталого розвитку 

Неокейнсіанство (Дж. Гікс, А. Хансен, 
Е. Домар, Р. Харрод) – опис економічних 
функціональних залежностей на агрегованих 
ринках товарів, праці та грошей як основа 
функціонування; обґрунтування аналогічних 
залежності для ситуацій економічного 
зростання і циклів 

Неокласичний синтез (П. Самуельсон) – 
спроба поєднання кейнсіанської та 
неокласичної моделей загальної рівноваги як 
модель функціонування системи; 
Мікроекономічна теорія ринкових структур 
(Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер та 
ін.) – опис варіантів раціональної поведінки 
суб’єктів на ринку виробників, в т.ч. на 
основі асиметрії інформації та врахуванні 
фактору ймовірності 
Неокласичне відродження (Р. Лукас, 
Т. Сарджент) – опис заходів впливу на 
виробників для забезпечення рівноваги 
ринків і опис поведінки учасників ринку на 
основі гіпотези раціональних очікувань  

Неокласицизм Ранній інституціоналізм 

 
1
4
1
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За критерієм стійкості синергетика не вимагає применшення категорії 

організації за рахунок категорії дезорганізації. Натомість, вона надає 

пріоритетне значення в каузальних циклах параметрам порядку. От чому 

особлива увага тут приділяється математичному аналізу кумулятивних 

підстав стійкості, а саме атракторам, що переводять ту або іншу систему зі 

стану нестійкості в стан стійкості. Будучи своєрідними накопичувачами 

інформації, атрактори підкоряють собі всі наступні події. В той же час 

синергетика аж ніяк не заперечує можливості якісної перебудови атракторів. 

В даному аспекті в методологічні підходи теорії систем і «основної течії» є 

схожими в позиціях можливості формалізації циклічної каузальності в 

процесах ціноутворення, формування заощаджень та інвестування, 

визначенні ролі держави як ат трактора в ході реалізації нею економічної 

політики. Навіть лавиноподібні та катастрофічні процеси, які є прикладним 

аспектом сучасної математичної теорії систем, можуть бути вбудовані в 

кейнсіанську або неокласичну методологію лише з певними видозмінами 

параметрів і передумов моделювання. Разом з тим, в рамках «основної течії» 

неможливо відобразити такі важливі елементи методології системного 

підходу, як: вплив інших атракторів, окрім вартісних; трансформацію самих 

аттракторів як відображення зміни в практиках соціально-економічних 

відносин. Теоретико-методологічною базою такого аналізу виступають 

марксистський формаційний підхід та інституціоналізм. 

Марксистський формаційний підхід пояснює через аналіз відносин і 

суперечностей інтересів в них сутнісні недоліки ринкової (і не тільки) систем. 

Функціонування економіки в даному випадку пов’язується з механізмом 

створення і розподілу доданої вартості за певного типу відносин власності, а 

розвиток – з подоланням (на основі конфліктів) суперечностей між рівнем 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин (знову ж таки, в першу 

чергу – відносин власності). Основними суб’єктами в системі визнаються не 

окремі індивіди, а класи. Наголошується на взаємозв’язку формацій в процесі 

розвитку, що визначає наявність періодів змішаних практик відносин. 
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Інституціоналісти пояснюють, чому суб’єктивна природа економічної 

поведінки і вплив позаекономічних чинників приводять до різних результатів 

колективної поведінки: протиріччя між динамічним середовищем та 

інерційною, консервативною інституційною структурою суспільства, яка 

сформована у результаті розвитку в умовах минулого; соціальний та 

технологічний прогрес через певний часовий лаг викликає зміну характеру 

соціально-економічної поведінки людей і обумовлює адаптацію соціальних 

інститутів до нових умов. Основою функціонування економіки в рамках 

даної методологічної традиції визнається обумовлена різними чинниками (а 

від того – зовсім не обов’язково, що раціональна), поведінка суб’єктів і 

соціальних верств. Наголос здійснюється на суб’єктивності індивідуальної 

поведінки та ролі масової свідомості в колективній поведінці. З огляду на 

проникнення елементів формалізації в неоінституціональну методологію 

останнім часом відбувається зближення «основної течії» та 

неоінституціоналізму, тому в рамках даного напряму економічної думки 

погляди на роль держави є достатньо варіабельними при визнанні її 

значущості в цілому. Окремою течією інституціональної теорії, яка в 

меншому ступені приділяє увагу власне інститутам та інституціональним 

практикам і акцентує увагу на роль матеріальних, культурних, технологічних 

та інших чинників в функціонуванні і розвитку суспільства і економіки є 

цивілізаційний підхід. 

Синтезуючи елементи зазначених підходів традиційної економічної 

думки та теорії систем, отримані результати теоретичного обґрунтування 

основних понять дослідження (розділ 1) слід розмежувати зміст понять 

самоорганізація і управління функціонуванням і розвитком СЕС (табл. 3.1). Їх 

спільною основою виступає структурування соціально-економічної системи, 

оскільки ієрархічність і горизонтальні зв’язки виконують конституюючу роль; 

різниця полягає у шляхах реалізації зазначеної ієрархічності. В управлінні – це 

планомірне використання владного примусу суб’єктів до згуртованості і 

адміністративна організація відносин між ними у просторі і часі.  
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Таблиця 3.1 

Розмежування понять самоорганізація та управління 

 в соціально-економічній системі (розроблено автором) 

Управління соціально-економічною системою Самоорганізація соціально-економічної 
системи 

Структурування суб’єктів, видозміна їх 
функцій, поведінки, параметрів організації 
відносин (зміст, характер, правові та 
організаційні форми) і результатів їх реалізації 
під дією свідомого владного примусу 

Структурування суб’єктів, видозміна їх 
функцій, поведінки, параметрів 
організації відносин як наслідок 
реалізації масової свідомості у вигляді 
охлократії, моди, змови  

В кейнсіанстві 

Державне адміністративне управління, 
регуляторна політика (насамперед, фіскальна, 
соціальна, зайнятості); в силу недосконалості 
вільної конкуренції має позитивний ефект для 
забезпечення взаємозв’язку рівноважних станів 
на ринках, протидіє циклічним явищам 

Формування колективної схильності до 
споживання, заощадження, 
інвестування, короткочасна рівновага на 
ринках товарів, праці, грошей; в силу 
недосконалості вільної конкуренції в 
макровимірі має наслідком 
розбалансування ринків, є основою 
циклів 

В неокласицизмі і неолібералізмі 
Регуляторна політика (насамперед, створення 
умов для виробників); в силу оптимальності 
стану конкурентної рівноваги приводить до 
зменшення оптимальності алокації ресурсів у 
виробництві, тому має бути спрямована на 
стимулювання підприємництва до підвищення 
конкурентоспроможності за рахунок 
внутрішніх резервів. Управлінський вплив з 
боку держави виправданий до певної межі в 
разі вирішення задач забезпечення соціальної 
справедливості 

«Невидима рука ринку» є механізмом 
формування масової поведінки і 
приводить до рівноваги системи ринків в 
економіці. Конкурентність виступає 
передумовою підвищення ефективності, 
стимулює до технологічних, 
організаційних, управлінських 
інновацій. Перешкодами для 
самоорганізації є асиметрія інформації, 
відмінності в правилах гри. Є основою 
циклів 

В інституціоналізмі 

Є функцією владного інституту – держави, яка 
забезпечує правову форму реалізації впливу на 
структуру і зміст усталених практик відносин – 
інститутів, специфікацію прав власності. Є 
основою редистрибуції в економіці. Є засобом 
створенню умов, які потрібні для структурних 
перетворень; використання результатів 
науково–технічного прогресу у всіх сферах 
діяльності; координації дій, спрямованих на 
ефективність прийняття рішень і 
трансформації моделей поведінки 

Є функцією громадянського суспільства, 
можливою за створення державою 
певних правил гри і подальшому 
невтручанні. Проявляється в 
колективному виробленні практик 
відносин (наприклад, т.зв. м’яке право 
або lex mercatoria). Є основою обміну і 
реципрокації в економіці, утворенні 
інститутів неформальних та 
нелегітимних відносин (корупції, 
криміналу тощо), циклів і хвильових 
явищ 

В марксизмі 
Є функцією держави як суб’єкта влади, який 
реалізує інтереси панівного класу, елементом 
«надбудови», тобто позаекономічним 
чинником, засобом примусового закріплення 
відносин, що обумовлюють специфіку 
основного закону певної формації 

Спосіб організації внутрішньокласових 
відносин, має результатом 
нагромадження протиріч в економіці і 
суспільстві 
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В самоорганізації – колективні дії під впливом масової свідомості, яка 

визначається почуттям приналежності до спільноти, розділенням певних 

цінностей, однаковістю рефлексії і реакції на певні атрактори. Варто 

зауважити, що держава як владний суб’єкт може виступати атрактором 

самоорганізації внаслідок реалізації певних дій, однак безпосередньої участі 

в самому процесі не бере.  

Управління СЕС можна описати наступними положеннями: 

управління виступає як владний вплив на архітектоніку СЕС з метою 

підвищення здатності її суб’єктів взаємодіяти з простором та іншими СЕС за 

одночасного свідомого забезпечення можливості структури соціально-

економічних відносин протистояти змінам у просторі й внутрішнім 

протиріччям (стійкості системи); 

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);  

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. 

При цьому акцент на задоволенні незмінних потреб, відтворенні 

практик соціально-економічних відносин у незмінному вигляді і забезпеченні 

узгодженості підсистем в разі їх зміни визначає управління 

функціонуванням, тоді як акцент на пошуку способів задоволення 

зростаючих потреб, видозміні практик соціально-економічних відносин, 

видозміні архітектоніки (структури соціально-економічних відносин і 

механізмів взаємодії суб’єктів в ході їх реалізації), пропорцій економічної 

діяльності (економічної структури) – управління розвитком.  

У зв’язку з цим варто також уточнити межі державного управління в 

СЕС. Л. Дмитриченко виділяє дві групи передумов існування держави в СЕС:  

передумови, пов'язані з виконанням будь-якою державою своїх 

економічних функцій взагалі: сам факт існування держави, що обумовлює 
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існування бюджетних коштів для реалізації державою її функцій;  наявність 

певної системи цілей держави як уособлення суверенітету над територіально 

організованою СЕС; процес усуспільнення виробництва; забезпечення 

розвитку пріоритетних напрямів та галузей національної економіки, 

формування її ефективної економічної структури; інституційне забезпечення 

відтворювальних процесів; забезпечення правової основи соціально-

економічних процесів; реалізації зовнішньоекономічної та 

зовнішньополітичної стратегії; наявність окремих т.зв. недоліків ринку 

(інфляції, безробіття та ін.); необхідність державної підтримки 

життєдіяльності громадян;  

конкретно-історичні умови окремих країн, в т.ч. рівень розвитку їх 

продуктивних сил та виробничих відносин [64]. 

З урахуванням позицій Дементьєва В. [56] і Лісєного Є. [111] слід 

наголосити, що право (легітимація) та сила (безпека) виступають окремими 

джерелами виникнення і розвитку держави і уособлюють в державному 

бюрократичному апараті підсистему самоорганізації всередині соціально–

економічної системи.  

Слід також підкреслити, що: 

підсистеми силового забезпечення, права та ін. мають свої механізми 

розвитку і досить важко визначити історичний момент додавання їх впливу у 

процес створення перших держав;  

не побоюючись ствердження економічного детермінізму як примату 

задоволення потреб над процесами саморозвитку інших підсистем 

суспільства, крім економічної, слід вказати, що навіть на початкових етапах 

розвитку будь-якої держави вступає в дію циклічна причинність, коли 

економічні, політичні, правові, культурні та інші явища виступають 

одночасно і причиною, і наслідком одне іншого; 

аналіз конкретно-історичних обставин розвитку держав дозволяє 

визначити, що в цілому існує наступна тенденція: держава змінює власну 

функцію і зміст економічної політики в залежності від фази політичного 
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циклу та фази процесів цивілізаційного розвитку. 

Таким чином, критерієм обмеження впливу держави в діяльність СЕС 

виступають об'єктивні кордони розповсюдження влади держави як власника і 

регулятора доступу до ресурсів. Даний критерій слугує основою при 

утвердженні максимуму державного втручання для забезпечення 

економічного суверенітету та при здійсненні представництва народу перед 

другими державами, міжнародними організаціями та ін., при реалізації 

зовнішньої політики. 

Слід вказати, що процес усуспільнення виробництва і власності в СЕС, 

якщо не розглядати їх соціального значення, також має специфічну межу 

виміру ефективності: він є доцільним до тих пір, поки створюються 

мотиватори до здійснення праці або інших форм індивідуальної та 

колективної поведінки з приводу задоволення потреб та створення благ для 

цього. Суб’єкт-суб’єктна природа соціально-економічних відносин 

призводить до феномену відчуження людини від власності, результатів праці. 

У зв’язку з цим виникають проблеми несприйняття праці як засобу 

досягнення економічних інтересів, небажання брати на себе ініціативу і 

відповідальність за результати поведінки, небажання сприймати іншу 

суб’єктивну позицію. 

Держава як суб'єкт СЕС, особливо складної, виступає суб'єктом 

цілепокладання та цілереалізації, декларуючи певний напрямок або характер 

розвитку СЕС країни (соціальну орієнтованість, комунізм, загальний 

добробут абощо). Варто зазначити, що нею в цьому випадку виконуються 

функції конституювання системи та управління нею, а сфера управляючого 

впливу держави на економіку обмежується існуванням цивільного 

суспільства як системи висловлення інтересів та суспільного контролю за 

діями влади, яка, до того ж, має ознаки самоорганізації. 

У зв'язку з системоутворювальною роллю держави в соціально–

економічній організації суспільства необхідно підкреслити і місце держави 

як виробника або суб'єкта інституціоналізації соціально-економічних 
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відносин. В даному випадку держава володіє монополією у формуванні 

легітимних інститутів соціально-економічних відносин, які виливаються в 

законодавчі правила та норми. Звичайно ж способом контролю підстав 

держави для легітимації господарської практики виступає зворотній зв'язок із 

суспільством, хоча він може і не проявлятися в конкретно-історичних 

обставинах. 

Тобто можна стверджувати, що іншим об'єктивним критерієм 

державного втручання в економіку виступає межа можливостей із 

самоорганізації цивільного суспільства в соціально-економічних процесах, за 

якої СЕС зберігає свою цілісність та динамічну рівновагу.  

У зв'язку зі сказаним доцільно згадати теорему неможливості Ерроу, 

відповідно до якої при вільному (демократичному) ухваленні колективного 

рішення неможливо створити алгоритм упорядкування індивідуальних 

уподобань, або сконструювати критерій суспільної корисності з сукупності 

індивідуальних уподобань, не маніпулюючи при цьому свідомістю і 

суспільними цінностями [49]. В цьому твердженні міститься опис 

принципової неможливості громадянського суспільства бути повністю 

самоорганізованою системою, а значить і створює підстави для влад 

недержавного втручання.  

З урахуванням всього вищесказаного слід обґрунтувати зміст основних 

принципів управління функціонуванням і розвитком СЕС (табл. 3.2).  

Група загальних принципів виходить з властивостей системних 

об’єктів, визначених у розділі 1, і накладає об’єктивні обмеження на процеси 

управління, пов’язані з природою СЕС як такої. Група спеціальних 

принципів стосується вихідних положень, передумов теорії управління в 

виступає обґрунтуванням його змісту та процесів. 

Крім того, в управлінні функціонуванням та розвитком необхідно 

враховувати об’єктивні закономірності функціонування і розвитку 

соціально–економічних систем та управління ними, представлені в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.2 

Принципи управління функціонуванням і розвитком  

соціально-економічних систем (удосконалено автором) 

Принцип Характеристика змісту 

1 2 

Загальні 

Цілепокладання мета, що визначає поведінку системи, завжди задається надсистемою 

(зовнішнім середовищем або державою), разом з тим, функціонування 

системи на певному етапі її розвитку приводить до виникнення 

внутрішньо обумовлених додаткових цілей і задач, які виникають із 

кон’юнктури ринків, соціальної напруженості, конфлікту інтересів між 

верствами населення, регіонами тощо 

Зворотного 

зв'язку 

реакція системи на дію повинна мінімізувати відхилення системи від 

траєкторії досягнення мети – управлінський вплив держави має носити 

регуляторний або управлінський коригуючий характер і базуватися на 

моніторингу стану ринків, відповідності створених правових інститутів 

очікуванням населення та суб’єктів підприємництва 

Цілеспрямова-

ності 

керована система прагне до досягнення заданої мети навіть за зміни умов 

навколишнього середовища (зауважимо, що при цьому можуть 

змінюватися додаткові цілі, підцілі та задачі функціонування системи), що 

повинно бути реалізоване в політиці дирижизму або державного цільового 

програмування економічних процесів, соціального захисту, інноваційного 

розвитку 

Толерантності  

(гнучкості) 

відхилення в певних межах елементів системи, чинників оточуючого 

середовища або поведінки інших систем не повинні приводити систему до 

катастрофи; програми реалізації соціально–економічної політики мають 

узгоджуватися з інтересами зацікавлених сторін в разі неможливості 

держави подолати опір цих сторін 

Оптимальної  

різноманітності 

гранично організована і гранично неорганізована системи є мертвими; 

держава повинна забезпечувати структурування системи і її безпеку, 

однак примус у підтримці функціонування певних інститутів (практик 

соціально–економічних відносин) не повинний стримувати 

самоорганізацію і ініціативу в разі їх узгодженості з безпекою 

Синергії управління системою має враховувати той факт, що результат 

структурування не виводиться з відомих (спостережуваних) властивостей 

її елементів і способів їх поєднання; держава повинна попереджувати 

функціональну відокремленість в реалізації соціально–економічної 

політики; інтерференція хвильових явищ може нівелювати ефект 

регуляторної політики 

Причинності більшість змін стану системи пов'язана з певною сукупністю умов 

(причиною), що породжують цю зміну, однак внаслідок циклічності 

зв’язків один і той же елемент може бути одночасно і причиною, і 

наслідком, що може призвести до лавиноподібних процесів, контроль за 

якими є вельми важким 

Емерджентності деякі зміни системи не обумовлені її минулим, тобто втрачається 

причинність («пам'ять» системи): деякі зміни в соціумі і економіці є 

непередбачуваними і незворотними, що збільшує значущість планування 

наслідків реалізації заходів економічної та інших видів політики 
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Закінчення табл. 3.2 
1 2 

Адаптивності здатність системи пристосовуватися до зовнішніх умов та внутрішніх 

змін, можливості саморегулювання і відновлення стійкої діяльності; 

гнучкість управління повинна забезпечуватися адекватність 

застосовуваних заходів економічної політики ситуаційним умовам і 

швидкістю реакції на їх зміни 

Централізо–

ваності 

властивість організованої системи бути керованою з єдиного центру, коли 

всі частини організації керуються командами з центру і користуються 

наперед визначеними правами; ступінь централізованості регуляторних 

функцій має узгоджуватися з принципом оптимальної різноманітності 

Динамічної 

 рівноваги 

система знаходиться в постійному процесі розвитку (прогресу, регресу), а 

значить є мета та функції руху організації, в ході якого вона взаємодіє з 

іншими системами та середовищем, а також долає внутрішні протиріччя; 

управлінський вплив повинний відповідати фазі розвитку економічних і 

соціальних процесів 

Ієрархічності зв’язність системи забезпечується утворенням вертикальних та 

горизонтальних зв’язків між її елементами, причому чим більш 

різноманітними будуть зв’язки між однією і тією ж парами елементів , тим 

більш цілісною буде система; цей принцип є однією з основ планування 

розміщення продуктивних сил в  

Спеціальні 

Урахування 

потреб та 

інтересів 

результативність управління соціально–економічною системою залежить 

від балансу інтересів зацікавлених осіб при задоволеності або 

нейтральності ставлення основної частини населення 

Раціоналізації 

використання 

ресурсів і 

досягнення 

результату 

управління повинне здійснюватися на засадах раціоналізації та оптимізації 

співвідношення результатів та витрат, в т.ч. витрат на саме управління, 

наслідків у вигляді зміни довіри до держави і підтримки її дій 

Об’єктивної та 

суб’єктивної 

обумовленості 

функціонування 

і розвитку 

управління соціально–економічною системою має виходити з суспільно 

підтримуваних цілей і цінностей, однак враховувати ресурсні можливості і 

інтереси зовнішніх суб’єктів (зобов’язання за міжнародними угодами, 

інтереси країн–сусідів, міжнародні стандарти прав людини) в тій мірі, в 

якій це не суперечить цілісності системи 

Поділу праці в системі існує два напрями поділу процесу праці та поділу процесу 

ухвалення рішень – горизонтальний (конституційний, функціональний, 

галузевий) та вертикальний (за рівнями адміністративного поділу і 

рівнями суб’єктів); ефективність управління підвищується в разі 

доцільного передавання прав та відповідальності від керівного центру до 

більш низьких рівнів управління 

Обмеженості 

запозичень 

перенесення досвіду практик соціально-економічних відносин, в т.ч. і 

управлінського змісту, з іншої соціально-економічної системи 

визначається їх відповідністю складеним інститутам або можливістю 

подолати опір трансформації 

Безпеки цілісність системи є імперативом розвитку (крім ситуацій, коли інші 

варіанти усвідомлюються і підтримуються суспільством), стійкість 

структури і зв’язків залежить від неухильності від встановлених практик 

відносин та запобігання опортуністичній поведінці, в т.ч. і дискримінації в 

управлінні окремих суб’єктів за певною ознакою. 
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Таблиця 3.3 

Закони (закономірності) функціонування і розвитку  

соціально-економічних систем (удосконалено автором) 

Закон  

(закономірність) 
Характеристика змісту 

1 2 

Закони функціонування і розвитку соціально-економічних систем 

Всезагальні 

Самозбереження 

Соціально-економічна система з свідомо поставленими цілями 

намагається зберегти себе як цілісне утворення, а значить 

пристосуватися до будь-яких шоків та економити ресурси 

життєдіяльності, поки основна маса територіально рівномірно 

розподіленого населення підтримує цілі та засоби їх досягнення 

Онтогенезу 

Будь-яка соціально-економічна система проходить стадії власного 

життєвого циклу, причому на початку розвитку вона характеризується 

наявністю елементів минулого життєвого циклу, кількість та 

інтенсивність прояву яких зменшується по мірі розгортання фази 

розвитку, а нагромадження протиріч в фазі розквіту обумовлює появу 

елементів, які складатимуть основу майбутнього життєвого циклу 

Синхронізації і 

пропорційності 

стійкість і результативність системи залежить від відповідності змісту і 

характеру розвитку її підсистем між собою (відповідність змісту 

економічних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, 

відповідність цілей і практик реалізації соціально-економічних відносин 

базовим цінностям тощо); те ж саме стосується пропорцій використання 

об’єктів і економічної структури; розвиток системи відповідає змісту 

соціально-економічних відносин користування екологічних об’єктів і 

динаміки екологічної складової соціально-економічного простору 

Керованості 
послаблення управлінського впливу визначає зниження результативності 

досягнення свідомо поставлених цілей системи як цілого 

Соціалізації 

Будь-які системи, функціонування і розвиток яких нехтує соціальними 

інтересами і безпекою певної маси населення приречені на руйнування; 

управління процесами соціалізації індивідів, подолання елементів 

стихійності має соціальну і стратегічну економічну значущість для 

діяльності соціально-економічної системи 

Найменшого структурна стійкість цілого визначається найменшою його частковою 

стійкість, тобто сумарна стійкість організації є складним результатом 

часткових стійкостей окремих частин організації по відношенню до 

спрямованих на них впливів 

Загальні 

Зростання потреб 

кількість і зміст потреб суб’єктів системи зростає по мірі задоволення 

потреб більш низького рівня, звідси – постійне зростання потреб, 

населення; прагнення власників засобів виробництва збільшити норму 

прибутку; посилення бюрократизації та обсягу регуляторних правил по 

мірі розвитку державних органів 

Економії 
найбільш привабливим варіантом задоволення потреб за однакового 
рівня задоволення є варіант, який потребує найменших витрат часу або 
ресурсів 

Основний 
економічний 

створення, розподіл і перерозподіл вартості визначається змістом 
відносин власності  
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Закінчення табл. 3.3 
1 2 

Специфічні 
Попиту та 
пропозиції 

пропозиція є прямо, а попит – зворотно пропорційним до ціни за інших 
рівних умов 

Вартості 
виробництво і обмін товарів мають здійснюватись на основі їхньої 
вартості, тобто як обмін еквівалентів; під еквівалентами розуміється міра 
споживчої вартості предметів обміну для сторін обміну  

Грошового обігу 
в разі існування в економіці посередників обміну, їх кількість повинна 
відповідати вартості створених благ 

Планомірності  
розвиток технологічних способів виробництва як сукупності відносин 
користування та організації знаходиться в щільному зв’язку з 
концентрацією власності 

Закони управління функціонуванням і розвитком соціально-економічних систем 
Композиції  

цілей 
в цілеспрямованих системах існує проблема визначення загальної мети, 
проблема багатьох цілей та проблема узгодження багатьох цілей 

Необхідної  
різноманітності 

системою управляє те, що проявляє найбільшу гнучкість; для того, щоб 
управляти чимось потрібно мати хоча б на один ступінь свободи більш 
ніж керована система; ефективне управління може бути забезпечене 
тільки в тому випадку, якщо різноманітність засобів, застосовуваних 
суб’єктом управління, принаймні є не меншою, ніж різноманітність 
керованої ним ситуації 

Спеціалізації 
управління 

ускладнення організації та її функцій приводить до підвищення вимог 
специфічності управління, а значить приводить до спеціалізації 
управлінського впливу  

Інтеграції  
управління 

необхідність єдиновладдя та єдності цілей потребує застосування 
спеціальних управлінських дій з примусу і обмеження; в протилежному 
випадку в суспільстві знайдуться суб’єкти, що переберуть на себе владні 
повноваження 

Інформованості головною зв’язувальною ланкою в будь-якій організованій системі 
виступає упорядкований потік інформації  

Зовнішнього  
доповнення 

неможливість системи виконати певну функцію за допомогою 
внутрішніх можливостей призводить до її заміщення зовнішніми 
суб’єктами 

Соціальної  
структуризації  

суспільства 

кожній системі властива множинність внутрішньої структурної 
побудови, яка відображається в існуванні багатьох формальних і 
неформальних груп суб’єктів; кожна людина має певну позицію в 
соціальній структурі системи і соціальної групи, пов’язану з іншими 
позиціями через статус індивіда як систему його можливостей і 
зобов’язань 

Економії часу ефективність управління і досягнення цілі залежать від швидкості реакції 
уряду на зміни ситуації та від здатності реалізувати управлінські дії за 
якнайшвидший проміжок часу 

 

В узагальненому вигляді результати синтезу методології управління 

функціонуванням і розвитком соціально-економічної системи представлені у 

вигляді рис. 3.4. В рамках реалізації даної методології з’являється можливість 

забезпечити узгодження позицій різних шкіл економічної думки щодо 

сутності і архітектури СЕС, зв’язку останньої з процесами функціонування і 

розвитку, поглибити уявлення про механізм управління даними процесами. 
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Рис. 3.4. Положення методології управління функціонуванням і розвитком 

соціально-економічної системи (розроблено автором) 

Теорія систем,  
кібернетика 

Формаційний і  
цивілізаційний підходи 

Інституціоналізм Кейнсіанство і  
неокласицизм 

ПАРАДИГМАЛЬНО–МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ 

Основа 
методологічного 
синтезу в цілому 

уявлення про системні 
об’єкт та його 

життєдіяльність, 
управління ними, 

опис способів руху 
визначення 

дисипативності і опис 
біфуркації як ознак 

саморозвитку, 
визначення умов і 

меж стійкості  

Аналіз процесів 
функціонув. і розвитку в 

цілому 
Конструктивний опис 

структури СЕС з позицій 
видів зв’язків в ній, 

конкретно-історичних 
форм СЕС, залежності 

структури і зв’язків 
системи від її об’єктів 

(матеріальних і 
нематеріальних), 

внутрішніх протиріч СЕС і 
способів їх розв’язання  

Опис механізмів 
функціон. і розвитку 

відносин 
Конструктивний опис 

структури СЕС з 
позицій способів 

реалізації зв’язків в ній 
(організаційного, 
правового та ін.), 

врахування 
позаекономічних 

чинників реалізації 
поведінки; спеціальна 

теорія управління 

Опис параметрів, 
результатів 

функціонування і 
розвитку та їх 

взаємозалежності 
Опис параметри ринків 

і рівноваги на них,  
функціональних 

економічних зв’язків, 
циклічності, зростання, 

ролі держави к 
суб’єкту СЕС  

ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ 

Сукупність  
категорій 

СЕС, її простір і 
архітектура, 

функціонування і 
розвиток, механізм 
функціонування і 

розвитку, 
управління 

функціонуванням і 
розвитком, стійкість 

функціонування і 
розвитку 

Сукупність принципів 
Загальні (цілепокладання, зворотного зв'язку, 

толерантності (гнучкості), оптимальної 
різноманітності, синергії, причинності, 

емерджентності, централізованості, 
динамічної  рівноваги тощо); спеціальні 

(урахування потреб та інтересів, об’єктивної і 
суб’єктивної обумовленості функціонування і 

розвитку, раціоналізації використання 
ресурсів, узгодженості управління із 

структурно–функціональними особливостями 
СЕС, обмеженості запозичень, безпеки, 

раціональності управління та ін.) 

Сукупність законів 
Всезагальні закони 

(самозбереження, онтогенезу, 
синхронізації, керованості, 

пропорційності, соціалізації, 
періодичності 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 стійкості функціонування і розвитку СЕС 
 оцінка доцільності управлінського впливу (реформ), в т.ч. виправданості запозичень досвіду 

функціонування і розвитку інших СЕС 
 опис і моделювання меж стійкості системи для множини її параметрів; 
 обґрунтування послідовності реалізації методів управлінського впливу; 
 організаційно–інформаційне забезпечення управлінського впливу (регулювання) 
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На методичному рівні реалізація зазначених положень дозволяє 

запропонувати структуру механізму управління функціонуванням і 

розвитком соціально-економічної системи (рис. 3.6).  

Блок процесів даного механізму представлений: 1) послідовністю 

«цілепокладання (визначення суб’єктів управління та бажаних для них цілей 

організації соціально-економічного буття суспільства та соціально-

економічного розвитку) – інституціоналізація практик соціально-

економічних відносин (як формування прийнятних форм соціально-

економічної поведінки і структури інститутів та суб’єктів у СЕС) – 

організація функціонування СЕС (формування організаційних форм 

реалізації соціально-економічних відносин – ринків, галузей, міжгалузевих та 

територіальних галузевих комплексів, підсистем; визначення пропорцій 

використання об’єктів з метою отримання певного результату у вигляді 

пропорцій та обсягів продукту, показників економічної, соціалізаційної, 

інституційної та екологічної ефективності) – оцінка результативності 

функціонування і розвитку СЕС (виявлення ступеня досягнення мети і 

причин, що його обумовлюють»; 2) сукупність зворотних зв’язків, які 

відображають вплив результатів оцінки результативності, особливостей 

політичного, економічного, технологічного циклів, зовнішніх шоків на 

перебіг процесів в основній послідовності.  

До складу організаційного забезпечення належать індивіди та різні 

форми організації груп людей (підприємства, асоціації, партії, громадські 

організації, церква тощо); сукупність прийнятих на даному етапі розвитку 

суспільства форм взаємодії (конкуренції, співробітництва, підпорядкування 

тощо) і прийняття рішень (ієрархія статусів, способи формування еліт, форми 

прийняття рішень). Інформаційне ж забезпечення передбачає сукупність баз 

даних показників соціально-економічного розвитку, баз знань (знання про 

зміст, ситуативну релевантність, наслідки рішень та використання різних 

форм управління, методів реалізації політики тощо) та комунікаційних 

каналів.  
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Рис. 3.6. Структура механізму управління функціонуванням і розвитком соціально-економічної системи  

(розроблено автором, М – методи, І – інструменти, В – важелі) 

3. Перегляд змісту економічної політики, функцій інституцій з урахуванням ефективності  

2. Повторна постановка задачі стійкості та цілісності системи на основі урахування інституційної комплементарності 
та адаптивності системи, видозміна інститутів  

1. Зміна / збереження мети, системи та суб’єктів управління під впливом політичного, економічного циклів, зовнішніх шоків,  
результативності системи, повторна постановка задачі спостережності,  

Цілепокладання  Інституціоналізація практик  
соціально-економічних відносин  

Організація  
функціонування СЕС  

Контроль і 
оцінка 

Методи, інструменти і 
важелі 

 Формування 
системи управління (М: 
політичний, силовий; І: 
вибори, захоплення влади, 
наслідування влади, ло-
біювання; В: емоції, ста-
туси, примус, цінності, 
традиції, закони тощо); 

 Вирішення задачі 
спостережності (М: моде-
лювання, експертиза, ана-
ліз; І: управління ін-
формацією, статистика, 
опитування, вибір показ-
ників тощо; В: доступ до 
інформації, глибина ог-
ляду); 

 Визначення цілей і 
можливих обсягів 
ресурсів (М: 
волюнтаризм, балансова 
оцінка, прогнозування, 
експертиза; І: баланс, 
процедури статистичної 
обробки даних, розвідка; 
В: політико-економічні 
рішення)  

Методи, інструменти і важелі 
 Аналіз наявних практик, що 

сталися внаслідок самоорганізації, 
досвіду інших СЕС (М: експертиза, 
порівняльний аналіз, структурно-
функціональний аналіз; І: експертна 
оцінка, дослідження, використання 
досвіду; В: наука, рефлексія, цінності, 
переваги); 

 Вироблення соціально-
економічної ідеології (М: політичний, 
силовий, рефлексії; І: інформація, 
комунікації, В: розповсюдження ін.-
формації, зокрема, пропаганда, навчання, 
виховання); 

 Розподіл функцій з 
інституціоналізації практик між 
елементами системи управління (М: дер-
жавне управління; І: правові, адмі-
ністративні; В: положення  про статус та 
функції органів влади, примус, політичні 
рішення, комунікації тощо) 

 Нормативно-правове закріплення 
наявних або запозичених практик, 
видозміна їх у відповідності до цілей і 
задач (М.: правовий, адміністративний; І: 
закони, стандарти, програми, В: норма, 
дозвіл, цінності, покарання, стимули 
тощо) 

Методи, інструменти і важелі 
 Розв’язання задач керованості та стійкості (М: 

моделювання, експертиза, аналіз; І: статистика, 
розміщення продуктивних сил; В: доступ до 
інформації, глибина огляду; наукові підходи; спосіб 
алокації ресурсів, специфікація прав власності, 
оптимізація тощо); 

 Визначення доцільних меж управлінського 
втручання (М: оцінка порівняльної ефективності, 
запозичення  або використання власного досвіду; І: 
аналіз, право, управління потоками, В: норма, дозвіл, 
обмеження, бюджет, трансферти, централізація, 
лібералізація тощо); 

 Визначення цілей і можливих обсягів ресурсів 
(М: волюнтаризм, балансова оцінка, прогнозування, 
експертиза; І: баланс, процедури статистичної 
обробки даних, розвідка; В: політико-економічні 
рішення); 

 Усуспільнення практик відносин (М.: 
політико-правові, соціально-психологічні; І: політика 
за напрямами, інформація, рефлексивне управління; 
В: цінності, норми, стимули, ); 

 Реалізація політики соціально-економічного 
розвитку (М.: політико-правові, адміністративні, 
економічні, соціально-психологічні; І: закони, 
стандарти, плани, програми; В: фінансування, 
податки, пільги, ставки, дозволи, норми, прогнози, 
режими, статуси, повноваження, взаємодія, 
централізація ) 

Методи, 
інструменти і 

важелі 
 Контроль 

(М: спостере-
ження, співстав-
лення, І: звіт-
ність; В: 
регулярність, 
ступінь охоп-
лення тощо) 
 Оцінка 

досягнення ме-
ти, стійкості 
структури, ком-
плементарності 
інститутів (М: 
аналіз, інтер-
претація; І: 
показники, ме-
тодичні під-
ходи, В: доступ 
до інформації, 
глибина огляду 
тощо) 

Організаційно-інформаційне забезпечення 

 
1
5
5
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Реалізація зазначеного механізму потребує науково-методичного 

забезпечення формалізації задач спостережності, керованості і забезпечення 

стійкості, а також визначення тих показників і методичних підходів до їх 

оцінки, які можуть бути використані для розв’язання цих задач. 

 

 

3.2. Науково-методичний підхід до забезпечення результативності і 

стійкості функціонування і розвитку соціально-економічної системи 

 

 

Складність СЕС актуалізує задачу її спостереження та пов’язане з нею 

питання спостережності; наявність загальної мети системи – задачу управління 

нею та пов’язане питання керованості; структурна неоднорідність і наявність 

локальних цілей окремих підсистем – задачу дотримання цілісності та стійкості 

системи. Як вже зазначалося, функціонуванню та розвитку СЕС притаманні 

специфічні причинно-наслідкові відносини, нехарактерні для технічних й 

інших автоматичних систем. Так задача стійкості системи випливає також і з її 

не лише економічного, а і соціального характеру. Історична практика свідчить, 

що як для економіки країн, так і для міжнародних економічних систем, на 

відміну від окремих підприємств, їх стабільне існування та розвиток є 

важливішим за максимізації прибутків тут і зараз. Тому стійкість певної СЕС 

можна постулювати як її головну мету. То ж досягнення мети системи шляхом 

вирішення задачі управління нею перетворюється на задачу підтримання або 

відновлення її стійкості в умовах мінливих зовнішніх впливів і внутрішньої 

неоднорідності. Остання полягає в наявності в окремих підсистем СЕС різних 

локальних цілей, які не обов’язково збігаються, а іноді навіть суперечать одне 

одному. Таке прагнення до стійкості становища чи розвитку здійснюється за 

допомоги спеціального механізму управління. 

Отже, проблема забезпечення стійкості функціонування і розвитку СЕС 

зважаючи на притаманні їй властивості, вимагає розв’язання таких задач. 
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Задача спостереження. СЕС є доволі складним механізмом, у якому багато 

елементів і процесів приховано від безпосереднього спостереження. Відтак 

висновки про її функціонування доводиться робити на підставі аналізу обмеженої 

низки індикаторів – вихідного вектору системи. Така задача в теорії має назву 

задачі спостереження системи. Очевидно, що перед тим, як вирішувати задачу 

спостереження, необхідно встановити принципову можливість її розв’язання, 

тобто, вирішити задачу спостережності даної системи. 

Задача управління. Це – завдання досягнення цілей системи. Очевидною 

метою економічних систем є їхній розвиток , тобто, покращення кількісних і 

якісних параметрів системи. Водночас, як уже зазначалося вище, для систем зі 

значним соціальним компонентом однією з найважливіших цілей є її 

стабільність, стійкість. Тому досить часто по відношенню до соціально–

економічних систем задача керування полягає в реакції й адаптації до 

зовнішніх впливів, а також – у підтриманні цільності системи. Будемо 

розділяти ці дві задачі, вважаючи безпосередньою задачею керування реакцію 

системи на вплив екстерналій (тобто, найшвидше, це буде адаптивне 

керування), яке можливо здійснювати за умови попереднього встановлення 

можливості такого процесу – вирішення задачі керованості системи. 

Інша задача – збереження структурної цілісності системи в умовах 

внутрішніх протиріч, що полягає в балансуванні й узгодженні різноспрямованої 

діяльності її підсистем. 

Для формалізації окреслених задач слід увести такі поняття: S=(X; 

P)=({x}; P({x})) – досліджувана соціально-економічна система, де X={x} – 

множина елементів системи (вектор стану системи); P= P(X) – предикат, що 

описує взаємозв’язки між елементами системи; Y={y} – вихідний вектор 

системи (рис. 3.5). Мету системи позначимо як досягнення предиката R над X: 

R(X). Загальна мета та цілі її окремих підсистем можуть змінюватися у процесі 

її функціонування у відповідності до фази життєвого циклу системи, тому 

розглянемо останнє поняття більш докладно. 
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Керування системою S – 

вироблення коригуючого 

вектору Ut(Xt,   t)

Xt={xi
t} –

змінні стану (фазові 

координати) системи

Спостереження системи S – 

відновлення вектору Xt

Ut

Yt

– вхідний вектор системи

– вихідний вектор системи

ξt – впливи оточуючого 

середовища (екстерналії)

 

Рис. 3.5. Схема керованої системи зі зворотним зв’язком 

 

СЕС притаманна циклічність функціонування. На цю властивість 

економічна наука вперше звернула в середині ХІХ століття. На той час феномен 

циклічності досліджувався передовсім на макроекономічному рівні, стосовно 

національної економіки, на якому економічний цикл розглядається як 

сукупність пов’язаних між собою коливань обсягів показників виробництва, 

зайнятості, рівня цін тощо. Наразі концепція життєвого циклу є одним із 

головних інструментів, що використовується для окреслення процесу 

функціонування та розвитку будь-якої економічної системи. Економічна теорія 

напрацювала низку теорій і моделей циклічності розвитку систем, зокрема 

таких напрямків і моделей життєвого циклу СЕС і процесів, як: моделі 

хвильової динаміки (більш конкретно – 4 основних види економічних циклів: 

короткострокові цикли Кітчіна [238] (період – 2–3 роки), середньострокові 

цикли Жюгляра [232, 51] (період – 6–13 років), будівельні цикли (ритми) 

С. Кузнеця [239] (період – 15–20 років), довгі хвилі М. Кондратьєва [97] (період 

– 50–60 років); еволюційні моделі (теорія соціокультурної динаміки 

П. Сорокіна, еволюційна теорія змін Р. Нельсона); [32]; інноваційні моделі 

(теорія дифузії інновацій П. Друкера [233]) тощо. Водночас, слід зазначити, що 

наразі в економічній теорії опис життєвих циклів має переважно якісний 
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характер, тому в практичній діяльності застосування цієї моделі є доволі 

обмеженим. 

Прийнято вважати, що модель життєвих циклів є одним з інструментів 

управління, яка досить об’єктивно відтворює процес розвитку системи. Згідно 

концепції життєвого циклу діяльність системи проходить 3 етапи розвитку 

системи (по 2 фази кожен, причому, фази різних етапів плавно перетікають 

одна в одну), які умовно можна позиціонувати як: зростання (становлення або 

пожвавлення), зрілість (вершина циклу), старіння (рецесія), 2 екстремальних 

точки пік і дно). Розглянемо характерні риси стадій життєвого циклу. 

1. Стадія становлення (підйому, пожвавлення, зростання, «дитинства» чи 

«юності»). Настає після досягнення найнижчої точки циклу – дна. Система, що 

знаходиться у стадії становлення, лише формує свій життєвий цикл. Цій стадії, 

зазвичай, притаманні невисокі темпи інфляції, впровадження 

короткотермінових інвестицій і реалізація відкладеного під час попереднього 

спаду (якщо такий узагалі мав місце) попиту. Цілі на цьому етапі ще не надто 

чіткі, головним завданням системи є виживання, ближче до економічних реалій 

це може бути вихід на ринки; керівництво процесом є досить авторитарним. 

На цій стадії система змушена слідувати у фарватері більш потужних і 

стабільних економічних структур. Пріоритетними стратегіями є: силова, 

проривна; стратегія пристосування; а також стратегія пошуку спеціалізації, 

знаходження ніши для діяльності СЕС. Слід зазначити, що етап становлення 

внаслідок певної слабкості системи потребує стабільного забезпечення її 

ресурсами. З тієї же причини між цілою системою та її підсистемами не 

спостерігається протиріч, усі розуміють, що вижити вони зможуть лише разом. 

Крім того, система багато в чому є цільною, її структура повноцінно ще не 

сформувалась. 

Стадії підйому та наступну стадію зрілості розділяє точка перегину у якій 

швидкість зростання економічної ефективності системи є максимальною. Для 

околу цієї точки характерні швидке зростання економіки, активне освоєння 

ринків, інтеграція та формування стратегічних цілей. Тобто, в цілому стадія 
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зростання характеризується інтенсивним розвитком виробництва, збільшенням 

фондів й асортименту товарів, зростанням спеціалізації. Головними 

внутрішніми завданнями системи є: створення умов для економічного 

зростання економіки та забезпечення високої якості товарів і послуг. При 

досягненні певних стартових успіхів мета функціонування системи 

трансформується у зміцнення позицій на ринках, отримання прибутків від 

економічної діяльності. 

2. Наступна стадія циклу – стадія зрілості. Характеризується зменшенням 

темпів зростання, переходом їх через 0 і подальшим повільним падінням. 

Головною метою на цьому етапі є систематичне збалансоване зростання, дещо 

хаотичний кількісний приріст стадії становлення та зростання змінюється 

більш повільним, проте якісно структурованим. Тобто, «наростивши м’язи», 

система переорієнтовується на забезпечення стабільності свого 

функціонування, підвищення ефективності інвестицій, зростання та 

захопленням ринкових позицій за різними напрямками. Отже, на цьому етапі 

відбувається стабілізація зростання (розвитку) системи, стабілізація її 

структури, робиться акцент на якість. Економіка досягає лідируючого 

становища на ринку. У процесі розширення асортименту реалізованих товарів і 

послуг ускладнюється структура системи, яка стає більш організованою й 

ієрархічною. Зрілість СЕС означає, що їй удається зберігати стійке становище у 

зовнішньому оточенні. 

Оскільки система вже зміцніла та структурувалася, а принципи 

регулювання стали більш ліберальними та децентралізованими, її підсистеми 

наприкінці етапу зрілості можуть почати проявляти більшу самостійність, а їхні 

цілі – відрізнятися від мети системи. 

Пік (вершина циклу), є точкою максимального економічного підйому. 

При цьому швидкість економічного зростання в ній дорівнює 0. В околі піку, 

зазвичай, задіяно всі потенційні ресурси виробництва економічної системи: 

виробничі потужності завантажено по максимуму, а безробіття досягає 

найменшого рівня. Пожвавлюється споживча активність, зростає купівельна 
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спроможність населення, відтак підвищується інфляція. 

4. Поступово насичуються ринки, і при перевалюванні через пік  починає 

посилюватись конкуренція, зменшується норма прибутку та збільшується 

термін самоокупності виробництва благ. Зростає потреба в довготривалому 

кредитуванні з поступовим зменшенням можливостей погашення кредитів. Це 

вже стадія упадку («старіння»). Формально характеризується зменшенням 

економічної ефективності. Швидкість цього зменшення наростає до досягнення 

точки t3, а наділі починає зменшуватись. Головна мета на цьому етапі полягає у 

збереженні досягнутих економічних результатів і пригальмувати негативний 

тренд шляхом, наприклад, диференціації та диверсифікації ринків, вироблених 

товарів, збільшення децентралізації в управлінні. Протиріччя між головною 

системою та її підсистемами збільшуються, реально постає проблема 

збереження цілісності та стійкості системи. 

4. Спад (рецесія) – етап, якому притаманне зменшення темпів падіння, 

але, водночас, уже дуже низький рівень економічної ефективності системи. 

Характеризується скороченням обсягів виробництва і зменшенням ділової й 

інвестиційної активності. Відтак зростає безробіття. Етап старіння 

завершується досягненням дна (станом депресії) економічного циклу – точки 

мінімальної ефективності соціально-економічної системи, найменшого рівня 

виробництва та зайнятості. Швидкість падіння тут максимально 

вповільнюється та досягає 0. Дно – це точка біфуркації: в ній відбувається або 

відродження, або руйнування системи – в залежності від прийнятих перед тим 

управлінських рішень. 

Формально задача відстеження стану системи у фазах життєвого циклу на 

підставі значень вихідних індикаторів (задача спостереження системи) виглядає 

таким чином. 

Нехай вихід Y системи S=(X); P(X)) у момент ti визначається 

функціоналом F: 

   (3.1) 

(тобто F є інваріантним до змінної часу). В найпоширенішому та 
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найбільш дослідженому випадку F – це лінійна функція, тобто, прямокутна 

матриця: 

  (3.2) 

Задачею спостереження системи S еквівалентна знаходженню матриці 

стану системи 

      

на підставі отриманих значень матриці вихідних змінних системи 

,      

де T – момент часу, 0<T<+∞. 

 

Очевидно, якщо функція F є ізоморфною, задача – тривіальна. Тому 

припускатимемо, що F є гомоморфною. Припустимо також, що нам відома 

функція динаміки системи S – D: 

    
Функція D є ізоморфною, тому коректно записати і зворотну залежність: 

    

або, узагальнюючи: 

  

В такому випадку завдання знаходження матриці  можна 

спростити до знаходження вектору  (i=1 взято для визначеності, можна 

без обмеження взяти будь-яке інше i в межах 1…T), оскільки вектори стану для 

решти моментів часу однозначно розраховуються за допомоги функції . 
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Сутність задачі спостереження полягає в такому. Результатом зворотної 

операції для : i=1,2,…T є вектор  . Застосовуючи зворотну 

функцію , можемо записати: 

  (3.3) 

Якщо , то система із вектором 

стану X є спостережною. Якщо  – асимптотично 

спостережною. 

Нехай на підставі спостереження було отримано залежний від часу вектор 

стану системи S:  або . 

Певна функція керування u здійснює перевід системи за один часовий 

крок зі стану  у стан . Якщо врахувати власну динаміку системи , то 

система на i+1–му кроці переходить зі стану  у стан . Наявна певна 

множина функцій керування а отже, для кожного стану системи – наявна 

відповідна множина результуючих станів, які може досягти система зі стану Xi 

за 1 крок. Тобто, можна казати про функціонал керування , що за 1 крок 

потенційно спроможний перевести систему із початкового стану  у множину 

результуючих станів . Формально опис управління системи виглядає 

таким чином: 

 (3.4) 

 

Для того, щоб показати, що йдеться про керовану зміну стану системи за 

1 крок, будемо вживати позначення з індексом 1: . Тоді можливе k-крокове 

управління та відповідна множина змін стану системи під його впливом 

виглядатиме таким чином, тобто, управління  – це множина суперпозицій з 

усіх можливих перестановок локальних однокрокових управлінь . 
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 ,   (3.5) 

Система S називається керованою для заданої пари векторів стану  і , якщо 

 (3.6) 

 

тобто, можна знайти керування, яке за кінцеву кількість кроків переведе 

систему S із вихідного стану  у результуючий стан . Виконання цієї умови 

позначатимемо , що означає керованість за T кроків. Система S 

називається керованою для заданого вихідного вектору стану , якщо для 

довільного результуючого вектору стану . можна знайти керування, яке за 

кінцеву кількість кроків переведе в нього систему S зі стану , тобто, умова 

(3.1) виконується для будь-якого результуючого вектору стану .: 

 

   (3.7) 

 

Виконання цієї умови позначатимемо . 

Система S називається керованою для заданого результуючого вектору 

стану , якщо для довільного вихідного вектору стану  можна знайти 

керування, яке за кінцеву кількість кроків переведе систему S із нього у стану 

., тобто, умова (3.1) виконується для будь-якого вихідного вектору стану : 
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 (3.8) 

 

Виконання цієї умови позначатимемо . 

Система S називається цілком керованою, якщо для довільних вихідного 

та результуючого векторів стану і  можна знайти керування, яке за кінцеву 

кількість кроків переведе систему S із в , тобто, умова (3.1) виконується для 

будь-якої пари вихідного та результуючого векторів стану: 

 

 (3.9) 

Виконання цієї умови позначатимемо . 

У всіх зазначених випадках, якщо керування досягається за безкінечно 

велику кількість кроків, слід казати про асимптотичну керованість системи S. 

Цілісність СЕС може бути збережено, якщо вдається уникнути 

«перетягування ковдри» її підсистемами, відмови прямувати до загальної мети 

на користь особистим інтересам. Інакше кажучи, постає проблема узгодження 

різних, іноді взаємно суперечливих локальних цілей окремих підсистем СЕС. 

Додатковим фактором постає наявність спільного ресурсу, який підсистеми 

воліють використовувати кожна на свій розсуд. Зазначимо, що оскільки 

об’єктом дослідження є макроекономічні системи, їхні підсистеми є значно 

більш автономними, ніж якби ми говорили про мікроекономічний рівень – 

рівень підприємства з єдиним центром керування та чіткою ієрархією. 

Натомість, на макрорівні значно більшу вагу набуває саме потреба в узгодженні 

інтересів і відповідний механізм цього узгодження, оскільки у протилежному 

випадку загальна СЕС ризикує зіткнутися з опортунізмом із боку своїх 
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підсистем, що проявлятиметься у саботажі досягнення загальної мети системи, 

спричинятиме деструктивні тенденції та розвал єдиної структури. Найбільш 

поширеним і загальноприйнятним інструментарієм розв’язання взаємодії 

суб’єктів із різними, часто розбіжними, а то й антагоністичними цілями є теорія 

ігор, яку і пропонується використовувати для моделювання поведінки 

підсистем СЕС та прийняття рішень, спрямованих на збереження цілісності 

системи й узгодження протилежних локальних інтересів окремих підсистем. 

Визначимо формально систему як множину підсистем: 

,  (3.10) 

де J – загальна кількість підсистем. 

Обсяг спільних ресурсів, якими користуються всі підсистеми соціально–

економічної системи: 

,     (3.11) 

де Q – загальна кількість різних ресурсів. 

 

Максимально можливі ресурси позначатимемо: 

  (3.12) 

Кожна j-а підсистема, як і вся система має власну мету функціонування, 

яка, втім, може варіюватися, залежно від створених обставин. Тому доцільніше 

замість предикату цілі окреслити можливі результати прийняття того чи іншого 

рішення для всієї системи та для окремих підсистем: 

   (3.13) 

де 

   (3.14) 

причому 
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 (3.15) 

– обмеження на спільні ресурси. 

 

За таких визначень взаємодію між соціально-економічною системою та її 

підсистемами можна записати у вигляді (J+1)P–мірної матричної гри: 

,    (3.16) 

де  – певна перестановка P чисел, де j-й елемент вектору означає 

порядковий номер чистої стратегії j-ї підсистеми;  – обсяг ресурсу, 

використаний на реалізацію зазначеного набору стратегій; а 

 – вартість 

застосування зазначеного набору стратегій 

 

Як відомо з теорії, визначена в такий спосіб гра завжди має рівновагу за 

Нешем у змішаних стратегіях, яка з огляду на принципи узгодження інтересів 

підсистем, цілком може вважатися задовільним розв’язанням цієї проблеми: по-

перше, рівновага за Нешем (на підставі свого визначення) є станом балансу 

інтересів; по-друге, їй притаманна така властивість, що при досягненні нешевої 

рівноваги жодна зі сторін неспроможна самотужки, без погодження з рештою, 

змінити власну стратегію без погіршення вартості своєї поведінки, тобто, 

рівновага за Нешем певною мірою характеризує стійкий стан взаємин 

соціально-економічної системи та її підсистем. 

Отже, запропоновано науково-методичний підхід до забезпечення 

результативності і стійкості СЕС , який виходить із необхідності послідовного 

вирішення таких задач: спостереження системи за умови її спостережності; 

управління системи за умови її керованості; стійкості та збереження 

структурної цілісності системи в умовах накопичення внутрішніх протиріч і 

деструктивного впливу з боку зовнішнього середовища. 

Структурно його складають 3 основних і попередній етапи (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Етапи реалізації науково-методичного підходу до забезпечення 

результативності та стійкості функціонування і розвитку соціально-економічної 

системи (розроблено автором) 

1. Підготовчий етап – формування уявлення про об’єкт управління 

окреслення елементів певної СЕС (групи чи класу систем): внутрішні змінні 
системи (її фазові координати); зовнішні змінні системи (її вихідний вектор); 
вхідні сигнали системи (її вектор керуючих змінних); впливи зовнішнього 
стосовно системи середовища (вектор екстерналій); архітектоніка системи; 

визначення наявних ресурсів СЕС, внутрішніх та зовнішніх обмежень 
інституційного характеру; 

визначення загальної мети системи, а також узагальнених цілей її окремих 
підсистем; аналіз протиріч між цілями системи та підсистем 

2. Статично-дефініційний етап – формування уявлення про об’єкт управління 

формалізація перелічених вище задач: спостережності та спостереження 
системи, керованості та керування системи, стійкості та збереження 
структурної цілісності системи; 

вибір показників, що відповідають основним характеристикам 
функціонування і розвитку СЕС 

3. Динамічно-дефініційний етап – формування уявлення стани системи та 
можливості переведення її з одного стану в інший 

визначення спостережності СЕС і, за умови позитивної відповіді на це 
питання, розв’язання задачі спостереження (вибір наборів показників, які 
відображають чинники перетворення входів в систему на її виходи та 
переходу системи з одного стану (фази життєвого циклу) в інший 

вбудовування показників функціонування СЕС в життєвий цикл системи, 
тобто здійснюється оцінка кожного показника у відповідності до фази 
життєвого циклу (стану системи); 

визначення мета системи, а також цілі її окремих підсистем, залежно від 
етапу життєвого циклу (стану), на якому перебуває система; аналіз протиріч 
між цілями системи та підсистем 

опис для системи загалом і для кожної її підсистеми набору можливих 
стратегій поведінки (впливу) з обсягом потрібних для реалізації стратегії 
ресурсів та вигодою системи від її реалізації 

Завдання: визначення наборів показників, що характеризують систему, визначення 
можливих станів системи та джерел її розбалансованості і нестійкості, вибір 
методів оцінки показників та їх інтерпретація; 
Методи: абстрактно-логічний (для виявлення показників, що характеризують 
певний стан СЕС), експертні методи (для опису множини можливих станів), 
економіко-математичні (для обробки показників) 



 169 

Зважаючи на те, що конкретні СЕС мають цілу низку специфічних 

властивостей, які відрізняють їх одне від одного іноді доволі суттєво, на 

попередньому – підготовчому – етапі в кожному випадку відбувається чітке 

визначення елементів СЕС, необхідних для вирішення зазначених вище задач. 

Перший етап науково-методичного підходу забезпечення стійкості 

функціонування і розвитку СЕС можна визначити як статично-дефініційний. 

Він передбачає формалізацію задач управління функціонуванням і розвитком 

системи та обґрунтування змісту його інформаційно-аналітичного забезпечення  

у вигляді конкретних груп показників та методів їх оцінки. 

Також, у принципі, до першого етапу можна віднести визначення 

спостережності СЕС і, за умови позитивної відповіді на це питання, розв’язання 

задачі спостереження. Проте, оскільки така задача має не статичний, а 

динамічний характер, більш логічно вважати її початком другого етапу. Його 

суть полягає у визначенні можливих станів системи, які описуються певним 

набором показників і окресленні можливої поведінки системи (дескрипторів 

переходу її від одного стану до іншого). 

Третій етап формує на підставі результатів виконання другого вектор 

спрямованості управлінських впливів, тобто являє собою такого вектору 

впливів на систему, який дозволить перевести її з одного стану до іншого за 

умови контролю зміни обраного на попередньому етапі набору показників в 

очікуваному напрямку. Як уже зазначалося вище, керування СЕС може бути 

двох типів: це або досягнення певного оптимуму (за доходами, інвестиціями, 

витратами, обсягами освоєння ринків тощо), або вирішення задачі стійкості та 

цілісності системи в умовах розбалансованості її інтересів підсистем. Таким 

чином, чутність третього етапу полягає у вирішенні на кожній стадії життєвого 

циклу системи конкретної задачі керування системою одного із двох типів: 

максимізації чи усталення. Перша з них потребує методів оптимізації, 

математичного програмування; для другої пропонується методи теорії ігор – 

моделювання взаємодії системи та підсистем задля знаходження Нешевих 

рівноваг. 
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3.3. Показники функціонування і розвитку соціально-економічної 

системи 

 

 

Важливим елементом запропонованого науково-методичного підходу 

виступає оцінка показників функціонування і розвитку соціально-економічної 

системи та оцінка її адаптивності та збалансованості з їх використанням. У 

зв’язку з цим першою проблемою, яка має бути вирішена, є визначення змісту 

результативності та ефективності соціально-економічної системи.  

Українському слову ефективність в англійській мові відповідають такі 

еквіваленти, як effectiveness – здатність досягати поставлених цілей (незалежно від 

того, якою ціною це було зроблено); efficiency – оптимальне співвідношення 

витрачених ресурсів і отриманих результатів (незалежно від того, чи була 

досягнута поставлена мета); effectuality – поєднання effectiveness і efficiency [177]. 

Мороз В. вказує, що ефективність розглядається в контексті порівняння 

(співвідношення) обсягу витрачених ресурсів з обсягом виробництва продукції 

або з отриманим результатом. Слід звернути увагу, що ефективність передбачає 

наявність не стільки самого факту результату, скільки його обґрунтованість з 

точки зори витрачених зусиль та ресурсів. Результативність акцентує увагу на 

досягненні мети діяльності. Цікаво, що результативність не апелює а ні до обсягів 

витрачених ресурсів, а ні до факту їх обмеженості. Розбудова змісту тлумачень 

результативності відбувається навколо отриманого результату, залишаючи поза 

увагою вартість його досягнення. Разом з тим, результативність (факт досягнення 

запланованого результату) є обов’язковим критерієм ефективності, а отже за 

певних абстрагувань ми можемо вести мову про тотожність змісту відповідних 

категорій. Така тотожність може мати місце лише за умови, коли досліджується 

не сам процес управління суб’єктом економічної діяльності або його результати, 

а будь-які інші економічні процеси. результативність може бути розглянута у 

якості індикатора процесу, який інформує про ступінь (рівень) досягнення 

заздалегідь визначеної мети, в той час як ефективність характеризується не 
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скільки самим фактом досягнення результату, скільки обсягами витрачених для 

цього ресурсів (наявність причинно-наслідкових зв’язків між результатом та 

витраченими ресурсами) [144]. 

На думку Н. Аванесової результативність відображає ступінь досягнення 

запланованих показників або поставлених цілей (наскільки співпадають мета та 

результат), у той час як ефективність – поняття, що характеризує позитивну 

динаміку розвитку. І ефект, і ефективність відображають зростання та розвиток 

економічного об'єкта, тобто його здібність до прогресивних кількісних змін, 

відбитих в об'ємних показниках, і до прогресивних якісних змін, що доповнюють 

кількісні, і пов'язаними, як правило, із структурною динамікою об'єкта. Причому 

найсильніший взаємозв’язок цих категорій з поняттям розвитку з властивими 

йому якісними змінами, оскільки саме з їх допомогою найчастіше досягається 

бажаний результат, тоді як економічне зростання може бути викликане 

збільшенням ресурсів, і, в принципі, не відображає необхідності використання 

інтенсивних чинників. Таким чином, ефективність виступає як індикатор 

розвитку та його найважливіший стимул [2].  

Щодо інших, окрім економічного, ефектів та видів ефективності, то 

наприклад, Бояріна Т. відзначає, що соціальний ефект пов’язаний із соціальним 

захистом людей. Найбільш розповсюдженими формами прояву економічного 

ефекту є утворення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, 

підвищення заробітної плати і доходів, задоволення першочергових фізіологічних 

потреб людей, забезпечення безпеки життєдіяльності, підвищення рівня 

задоволення соціальних і духовних потреб, зростання якості й тривалості життя та 

ін. Екологічний ефект – це будь-які зміни умов навколишнього середовища, 

кількості і якості природних ресурсів. Основними формами його прояву є: по-

перше, зменшення споживання природних ресурсів, що передбачає мінімізацію 

використання енергоресурсів, сировини, води та ґрунтів, продовження 

придатності до переробки для вторинного використання, терміну довговічності 

продукту; по-друге, зменшення впливу на природне середовище, що означає 

мінімізацію викидів в атмосферне повітря, утилізацію відходів та 
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розповсюдження токсичних речовин, а також сприяння сталому використанню 

відновлювальних ресурсів [21]. 

Музичук І. вказує, що забезпечення соціальної орієнтації економіки 

передбачає використання певної частини чистого грошового доходу на потреби 

соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини, колективів і 

суспільства в цілому. Розглядаючи вилучені для соціалізації кошти в суто 

економічному (виробничому) аспекті, можна відносити їх до втрат виробництва 

(це недоотриманий продукт, послуга чи вигода. яка формується внаслідок 

виникнення соціальних витоків із загальної величини економічних витрат). У 

розвинених країнах витрати на соціальні програми становлять приблизно третину 

ВНП, за останні роки цей показник збільшився майже у три рази. Проте, такий 

рівень соціальних витрат є не завжди прийнятним для розвиненої і стійкої 

економіки . Він обважнює її в умовах ринкових трансформацій і потребує 

ефективного регулювання. Дослідження економічних відносин у сфері соціальних 

процесів припускає управління витратами на соціальний розвиток і визначення 

макроекономічних пропорцій між економічним зростанням і соціальними 

втратами суспільства. Автор ставить питання: чи можна передбачити момент, 

коли втрати від соціалізації будуть меншими від сформованого соціалізаційного 

ефекту (останній перевищує перші на певну величину, внаслідок чого загальний 

рівень економічної ефективності зростає, а система позитивно реагує на 

посилення інтенсивності розвитку соціалізаційних процесів) [149]. 

Не можна не погодитися з думкою О. Стогній про те, що показники 

ефективності економічних систем не можуть зводитись лише до індикаторів 

результативності їхнього функціонування: у їхнє коло мають бути включені й 

інші показники, такі як стабільність та самовідновлюваність економічної системи, 

стійкість щодо глобального економічного простору (асоціюється з національною 

економічною безпекою), економічна конкурентоспроможність і вже потім – 

показники економічної динаміки. В підході даного автора до числа зазначених 

груп показників (а швидше – кількісних і якісних характеристик) входять 

наступні: соціальні наслідки функціонування (рівень зайнятості, рівень доходів, 
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рівень гуманітарного розвитку, рівень розвитку соціальної інфраструктури, 

рівень соціальної стабільності, взаємовідносини між прошарками населення, 

тощо);  рівень та якість впливу на показники ефективності динаміки економічної 

структури (стійкість та стабільність економічної системи, 

конкурентоспроможність у глобальному середовищі, доходність, тощо); вплив на 

рівень адаптивності до сучасних глобалізаційних процесів (з точки зору способу 

включення у глобальний простір: за монетаристською схемою, чи власною, 

національною) [193]. 

Хвесик М. в якості показників управління розвитком соціально-

економічної системи наводить:  

обсяг прямих іноземних інвестицій (% до ВРП, порогове значення > 5%);   

відношення обсягів кредитів, наданих банками в іноземній валюті, до 

загального обсягу кредитування (порогове значення < 50%); 

 обсяг експорту (% до ВРП, порогове значення < 50%);  

обсяг імпорту до ВРП, порогове значення < 50%);  

питома вага провідної країни-партнера в загальному обсягу імпорту 

товарів (порогове значення < 30%);  

відношення кількості прибулих (міждержавна міграція) до постійного 

населення (порогове значення < 1%, 1% = 10);  

споживання води на одного жителя порівняно з країнами ЄС (порогове 

значення – 36,5 м
3
 на рік) [207].  

В дослідженні Вершиніна С. пропонується приділяти увагу наступним 

залежностям, з огляду на їх функціональні зв’язки в описі макроекономічної 

картини: темпи зростання валової доданої вартості в регіонах зростають; індекс 

інфляції знижується; чисельність працездатного населення зростають; темпи 

зростання національного доходу (НД) зростають; темпи зростання обсягу ВВП 

вищі за темпи зростання чисельності населення, відбувається збільшення 

національного капіталу; темпи зростання НД вищі за темпи зростання 

національного капіталу; прискорюється оновлення національного капіталу; з 

часом зростання НД стає більшою мірою залежним від підвищення рівня 
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техніки й технологій, ніж від праці й капіталу; норми доходів від капіталу та 

праці стають набагато нижчими за норми доходів від технологічного прогресу; 

заробітна плата в абсолютному вираженні зростає, а норма заробітної плати 

падає; сума процентних платежів зростає, а норма процента падає; рентні 

платежі зростають, а норма ренти падає; маса й норма прибутку збільшуються; 

інвестиційна маса в абсолютному вираженні зростає швидше, ніж 

заощаджувана маса, норма інвестицій збільшується; заощадження в 

абсолютному вираженні зростають повільніше, ніж інвестиції; норма збережень 

знижується; виявляється тенденція зростання виробництва предметів 

споживання; виробництво засобів виробництва збільшується швидшими 

темпами, ніж виробництво предметів споживання [29]. 

Козловським С. в якості показників, що становлять предмет управління 

економічними системами, запропоновано такі: 1) бюджетно-фінансові (величина 

дохідної частини державного бюджету; величина дефіциту державного бюджету; 

величина державного боргу України; обсяг грошової маси в обігу; облікова 

ставка НБУ; рівень інфляції; величина міжнародних резервів; індекс Доу-Джонса; 

рівень «тіньової» економіки);  2) соціальні (рівень безробіття; середньомісячна 

заробітна плата; середня величина прожиткового мінімуму на одну працездатну 

особу; середньомісячна величина пенсії; кількість пенсіонерів; ціна 

продовольчого кошика; індекси споживчих цін на товари та послуги; кількість 

зареєстрованих злочинів; мінімальна заробітна плата; одноразова допомога при 

народженні першої дитини; індекс людського розвитку); 3) політичні (рівень 

довіри владі; стабільність влади; повнота виконання політичних програм; 

відносини з іншими країнами; можливість виборів та зміни влади); 4) економіко-

виробничі; 5) енерго-екологічні; 6) форс-мажорні [89].  

В дослідженні Фоміної М. виділяються дві групи показників сталого 

розвитку будь-якої країни:  

макроекономічні показники: валовий внутрішній продукт, обсяги 

промислового виробництва, обсяги сільськогосподарського виробництва, 

будівництво, зовнішньоторговельне сальдо, сальдо поточного рахунку 
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платіжного балансу, інвестиції в основний капітал, закордонні інвестиції, 

прибуток підприємств, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, 

реальна заробітна платня, реальні доходи населення, інфляція, девальвація 

національної валюти, тінізація економіки; 

рейтингові показники: Рейтинг країн за чисельністю населення, Індекс 

глобалізації, Рейтинг за рівнем народжуваності, Рейтинг за індексом 

материнства, Рейтинг за рівнем смертності, Рейтинг країн за легкістю 

здійснення бізнесу, Рейтинг країн за розміром податкового навантаження, 

Рейтинг країн за рівнем безробіття, Рейтинг країн за рівнем життя, Глобальний 

рейтинг винагороди топ-менеджерів тощо[205]  

Підхід, в рамках якого зроблено спробу поєднати якісні та кількісні критерії 

порівняння економічних систем, представлений численними методиками оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності країн. У «Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність» ВЕФ використано одночасно два доповнюючих один 

одного методичних підходи. Перший підхід був розроблений Дж. Саксом, А. 

Варнером і Дж. МакАртуром. Автори запропонували індекс зростання 

конкурентоспроможності (GCI), згідно якому кращі оцінки отримують ті країни, 

які мають великі переваги для зростання. Другий підхід до оцінки 

конкурентоспроможності країн світу був розроблений М. Портером. За ідеєю М. 

Портера, національна конкурентоспроможність залежить від чотирьох чинників: 

1) умови чинників виробництва; 2) умови попиту; 3) зв’язані і підтримуючі галузі; 

4) стратегія, структура і суперники підприємств [207].  

Проблеми вимірювання інституційної ефективності, як свідчить аналіз 

літературних джерел, розроблені поки що на недостатньому рівні. Окремі 

аспекти даного пласту наукових досліджень висвітлені О. Цимбал: наукове 

забезпечення системи оцінювання ефективності інституційного  регулювання 

повинно спиратися на прозоро та чітко визначене теоретичне підґрунтя. З цих 

позиції першою проблемою, яка потребує наукового вирішення є вибір відомих 

та розробка нових показників, які повинні дати повну картину щодо 

результатів, дієвості та ефективності інституційного регулювання в цілому, 
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викрити адекватність його структур, механізмів, а також силу впливу зовнішніх 

факторів. Це потребує відбору найбільш релевантних елементів інституційного 

регулювання, факторів його ефективності та індикаторів їх стану, які в 

зібраному вигляді неодмінно виступають лише моделлю, що більш менш точно 

репрезентує усе явище в цілому. Другою проблемою є винайдення способу 

інтеграції обраних індикаторів в таку систему, яка б мала оцінювальну силу не 

тільки щодо явища в цілому, а й щодо внутрішніх механізмів його формування. 

Вказана проблема має коріння у проблемах агрегації та композиції часткових 

фрагментів в єдине ціле і в загальному випадку не має визнаного рішення [209]. 

Інший аспект проблеми інституційної ефективності розглянуто 

Туріянським А. В залежності від характеру впливу лібералізації на економічний 

розвиток автор виділяє три типи лібералізаційної ефективності. По-перше, 

зростаючу, яка полягає в тому, що із розширенням масштабів лібералізації 

економічна ефективність функціонування господарських систем зростає. По-

друге, стабільну, за умови якої економічна ефективність функціонування 

господарських систем і не зростає, і не знижується. По-третє, спадну 

лібералізаційну ефективність, яка формується вже в суспільному і 

квазісуспільному секторах економіки [12]. 

Спираючись на наявні в літературі положення [168, 186, 12, 112, 177, 2, 

156, 21, 144, 149] слід відзначити, що результативність функціонування і 

розвитку СЕС варто розуміти як міру ступеня досягнення її мети або 

конкретних під цілей, в т.ч. за характеристиками структури і механізму.  

Передумовами забезпечення результативності СЕС виступає досягнення 

економічної (співвідношення економічних результатів та залучених в їхнє 

досягнення ресурсів), соціалізаційної (співвідношення оцінки фактичного рівня 

якості життя населення з цілями її забезпечення з урахуванням очікувань 

відносно соціального добробуту з боку населення), інституційної 

(співвідношення фактичних результатів функціонування окремих інститутів та 

інституційного середовища в цілому з очікуваними), екологічної (інтегральна 

оцінка підвищення якості життя і зменшення рівня забруднення або руйнування 
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екологічних об’єктів у співвідношенні з витратами на екологічні заходи) 

ефективності СЕС; стійкості її структури (здатність системи набувати 

квазірівноважного стану при збереженні цілісності) і збалансованості 

(досягнення заданої пропорційності співвідношення або спільної зміни 

показників функціонування і розвитку СЕС).  

Розглянемо докладніше ті показники, які доцільно використовувати для 

оцінки результативності функціонування і розвитку СЕС суспільства (табл. 3.4). 

Оцінку результативності розвитку варто здійснювати з використанням 

показників динаміки та показниками оцінки відповідності динаміки певним 

цільовим орієнтирам, наприклад: 

1) динаміка макроекономічних показників: темпи зростання ВВП, 

інвестицій, доходів домогосподарств, обороту окремих галузей; динаміка і 

достатність обсягів фінансування державних програм, спрямованих на 

забезпечення сталого розвитку; динаміка валютного курсу, сальдо платіжного 

балансу, експорту-імпорту, динаміка вантажообігу; характеристики циклу; 

2) динаміка економічної структури : індекс Рябцева, лінійний коефіцієнт 

структурних змін (для структури створення ВВП і експорту-імпорту); динаміка 

частки продукції промисловості низького, середнього та високого 

технологічного рівнів; динаміка безробіття тощо; 

3) Зміни конкурентоспроможності: зміна позицій у рейтингах за індексом 

глобальної конкурентоспроможності, людського розвитку та ін.; 

4) Інституційні зміни: експертна оцінка глибини інституційних змін, 

комплементарності інститутів тощо. 

Крім того, варто зауважити, що з огляду на змістову релевантність, 

окремі складові показників конкурентоспроможності, індексу людського 

розвитку мають стати цільовими орієнтирами регуляторної діяльності держави. 

Для оцінки кожного виду ефективності функціонування і розвитку СЕС 

варто сформувати набори релевантних показників: 
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Таблиця 3.4 

Показники функціонування соціально-економічної системи 

суспільства (удосконалено автором) 

Напрям оцінки Показники 

1 2 

За характеристиками мети 

Оцінка рівня усвідомлення і прийняття 

мети системи серед суб’єктів системи і 

мобілізації суб’єктів під конкретну ідею, 

оцінка ідеологічного та мотиваційного 

розшарування суб’єктів соціально–

економічної системи 

Результати соціальних опитувань щодо 

підтримки певний ідей і цілей 

Оцінка Х-спрямованості соціально-

економічної системи 

частка видатків в доході, які спрямовують на 

Х-напрямок (освіту, науку, інновації, соціальне 

забезпечення, екологічний розвиток), частка Х-

спрямованих видів діяльності в створенні 

сукупного та чистого продукту 

Оцінка значущості центру для 

формування мотивації суб’єктів; 

економічна оцінка потенціалу даного 

центру (фінансового, кадрового, 

майнового) 

Частка перерозподілу ВВП через державний 

бюджет; показник географічної концентрації 

інвестицій в столиці (центрах соціально-

економічної діяльності); оцінка потенціального 

ВВП за умови використання певного виду 

потенціалу 

Оцінка джерела впливу на систему; 

ступеню безоглядної підпорядкованості 

соціально-економічної діяльності 

суспільства зовнішнім шокам; оцінка 

рівня внутрішньої керованості системи в 

момент кризи цілісності  

Результати соціальних опитувань щодо локусу 

впливу і здатності урядової команди вести 

зовнішню політику 

Оцінка відкритості економіки; оцінка 

рівня асиміляції даної системи або її 

окремих компонентів іншими системами 

(в країнному, регіональному або 

глобальному масштабі); оцінка 

відцентрових тенденцій в функціонуванні 

та розвитку системи; показники 

значущості ввезення та вивезення товарів 

та послуг для споживання або отримання 

доходів суб’єктами системи; оцінка 

консервативності суб’єктного складу у 

прийнятті змін 

Експортна, імпортна квоти, частки окремих 

видів товарів і країн в експорті та імпорті; 

конвертованості валюти за поточними та 

капітальними операціями; співвідношення 

реального ефективного валютного курсу з 

номінальним; частка мовних та національних 

меншин; ступінь фіскальної децентралізації; 

співвідношення припливу / відтоку благ майна 

і/або капіталу; рівень еміграції та імміграції 

суб’єктів в систем; результати соціальних 

опитувань щодо цінностей; показники 

енергетичного балансу; рівень критичної 

залежності від імпорту, рівень критичної 

значущості ринків певних країн для галузевого 

експорту 

Оцінка політичного, соціального, 

релігійного, екологічного та ін. ризиків в 

системі 

Експертна оцінка за видами ризиків  
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Продовження табл. 3.4 
1 2 

За характеристиками структури 

Оцінка населення  Загальний обсяг населення, обсяг економічно 

активного населення, статевовікова структура, 

рівень грамотності, охоплення населення 

початковою, середньою та професійною, 

вищою освітою як характеристики потенціалу 

праці; індекс розвитку людського потенціалу; 

розподіл міського та сільського населення; тип 

відтворення населення  

Наявність природних ресурсів певного 

виду, відповідність їх технологічним 

способам створення та споживання благ; 

оцінка технологічного укладу; рівень 

розвіданості природних ресурсів та рівень 

їх використання; здатність 

використовувати ресурси певного виду; 

наявність окремих технологій; рівень 

розвитку транспортних комунікацій, обсяг 

і техніко-технологічний рівень засобів 

праці 

Обсяги розвіданих та використовуваних 

природних ресурсів (за видами), рівень витрат 

на освоєння важкодоступних видів ресурсів та 

експертна оцінка можливості такого освоєння; 

структура виробництва продукції за 

технологічними укладами, структура основних 

фондів за технологічними укладами; щільність 

та інтенсивність транспортної мережі, 

ефективність функціонування транспортного 

комплексу; обсяг вкладень в науку та інновації 

та його структура за джерелами походження; 

фондоозброєність праці за технологічною 

структурою фондів 

Вплив антропогенної діяльності на 

екологічну систему, наявність технології 

екологічно оптимального створення та 

споживання благ,  

Рівень урбанізації, рівень забруднення за 

окремими видами викидів або об’єктів 

забруднення; доступність якісної питної води; 

експертна оцінка екологічності виробництва, 

частка підприємств, які сертифікували систему 

екологічного управління  

Характер використання інформації в 

ухваленні рішень; швидкість 

розповсюдження інформації; можливість 

захисту інформації 

Рівень транспарентності ринків, ступінь 

забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності, експертна оцінка законодавства про 

розкриття інформації різними суб’єктами; 

місце країни в Рейтингу за кількістю 

користувачів Інтернету, Рейтингу країн за 

рівнем софтверного піратства; Рейтингу 

конкурентоспроможності в сфері 

інформаційних технологій 

Оцінка важливості індивідуальної 

ініціативи або прихильності до 

колективного способу поведінки; 

схильність до ризику; оцінка значущості 

знань, освіченості, працездатності, 

креативності, підприємливості для 

отримання благ, доступу до ухвалення 

рішень, статусу;  

Оцінка переважного типу ділової культури за 

різними характеристиками (індивідуалізм / 

колективізм, схильність до ризику, дистанція 

влади); рівень охоплення вищою освітою, 

рівень академічної мобільності; експертна 

оцінка упередженості судочинства, 

конкурсного відбору на посади 

Наявність певних типів індивідуальних та 

колективних суб’єктів, їх кількість, 

ресурсний потенціал кожного 

Експертна оцінка різноманіття суб’єктів СЕС, 

частка прибуткових та збиткових підприємств, 

розподіл підприємств за обсягом та числом 

зайнятих 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 

Характеристика масового суб’єкта 

соціально-економічної системи (індивід, 

група індивідів); оцінка ролі 

індивідуальних та колективних суб’єктів в 

соціально-економічній системі (частка у 

створенні і розподілі блага, відносний 

вплив на ухвалення рішень та ін.);  

Розподіл населення і домогосподарств за 

ознаками наявності майна, доходами, 

зайнятістю; структура стійкого релігійного, 

культурного, майнового розшарування 

результати соціальних опитувань щодо 

диференціації соціально-економічних 

цінностей та світогляду в залежності від 

статусу, віку, статі, майнового стану тощо 

Роль держави у створенні та споживанні 

благ, оцінка прямого впливу держави на 

окремих суб’єктів, структурованість 

державного апарату 

Частка державного сектору в економіці, 

експертна оцінка характеру координації; місце 

країни в Рейтингу країн за легкістю здійснення 

бізнесу 

Наявність та зміст окремих видів 

первинних типів відносин; 

інституціоналізація певного виду 

відносин; ефективність реалізації певного 

виду відносин; 

Експертна оцінка ступеня розвитку певних 

типів відносин; оцінка практики рейдерства та 

незаконного перерозподілу власності 

Характер власності на об’єкти; 

можливість відчуження / привласнення 

благ в залежності від соціального статусу,  

Експертна оцінка розподілу власності і 

ступеня концентрації капіталу у окремих 

верств населення 

Оцінка наявності та обсягів кредиту, 

оцінка наявності, характеру та обсягів 

фінансових відносин і т.ін. 

Експертна оцінка наявності і правової 

регламентації кредитних відносин, рівень 

капіталізації банківської системи і фондового 

ринку, часова структура кредитів, рівень 

ставки за кредитами населенню і підприємцям 

За характеристиками механізму 

Мотиви суб’єктів господарювання оцінка загальносистемної та індивідуальних 

переваг між поточним та перспективним 

споживанням (схильність до споживання, 

заощадження); експертна оцінка соціальної 

відповідальності, рівень особистих та 

корпоративних видатків на соціальні потреби 

суспільства, очікування домогосподарств і 

бізнесу щодо майбутньої економічної ситуації 

Тип обміну, характер розподілу; 

опосередкованість обміну; 

опосередкованість розподілу 

Обсяги торгівлі, частка роздрібної та оптової 

торгівлі, частка продукції національного 

виробництва у торговельній мережі; наявність 

/ відсутність грошей, обсяг грошової маси та її 

структура, інфляція, обмінні курси, відсоткові 

ставки; параметри державного бюджету та 

боргу; частка ВВП, що перерозподіляється 

через державний бюджет, рівень соціальних 

виплат, рівень особистого та корпоративного 

оподаткування, оцінка податкових та 

адміністративних пільг підприємцям; ступінь 

централізації планування виробничої 

діяльності; обсяги та рівень капіталізації 

фінансового ринку; характер відносин між 

поколіннями в родині (рівень реципрокації) 

 



 181 

Закінчення табл. 3.4 
1 2 

Зайнятість рівень безробіття; середньомісячна заробітна 

плата; рівень прожиткового мінімуму; 

середньомісячна величина пенсії; кількість 

пенсіонерів, величина заробітної платні у 

порівнянні з рівнем продуктивності праці,  

Ступінь втручання держави в соціально-

економічні процеси, зміст державного 

управління 

Експертні оцінки ступеня офіційності 

економіки і можливості лобіювання 

економічних інтересів; ступеня і характеру 

захищеності відносин власності; частка 

тіньової економіки; трансакційні витрати за 

групами підприємств, рівень корупції, 

незалежність судової влади, оцінка практики 

рейдерства та незаконного перерозподілу 

власності, стабільність уряду та урядової 

політики 

Структурні пропорції енергомісткість, трудомісткість виробництва 

за галузями і в цілому в економіці; рівень 

продуктивності праці; однорідність 

промислової структури регіонів; показники 

забезпеченості інфраструктурою (за її видами); 

галузева, товарна, регіональна структури та їх 

експертна оцінка; індекс Герфіндаля-Гіршмана 

 

економічна ефективність: темпи зростання ВВП, інвестицій, доходів 

домогосподарств, динаміка економічної структури, частка видатків в доході, які 

спрямовують на інновації, частка інноваційних видів діяльності в створенні 

сукупного та чистого продукту, фондоозброєність праці за технологічною 

структурою фондів, зміни конкурентоспроможності: зміна позицій у рейтингах 

за індексом глобальної конкурентоспроможності, рівень продуктивності праці, 

величина заробітної платні у порівнянні з рівнем продуктивності праці, рівень 

безробіття та інфляції, рівень капіталізації фінансового ринку, частка 

прибуткових та збиткових підприємств та ін.; 

соціалізаційна: частка видатків в доході, які спрямовують на соціальне 

забезпечення, розподіл населення і домогосподарств за ознаками наявності 

майна, доходами рівень еміграції та імміграції суб’єктів в системі, рівень 

грамотності, охоплення населення початковою, середньою та професійною, 

вищою освітою як характеристики потенціалу праці; індекс розвитку 

людського потенціалу, структура стійкого релігійного, культурного, майнового 
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розшарування, експертна оцінка рівня соціальної відповідальності, рівень 

самооцінки домогосподарствами власного добробуту тощо; 

інституційна: частка перерозподілу ВВП через державний бюджет, 

експертна оцінка характеру координації; місце країни в рейтингу країн за 

легкістю здійснення бізнесу, оцінка переважного типу ділової культури, рівень 

транспарентності ринків, ступінь забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності, експертна оцінка ступеня розвитку певних типів відносин, 

результати соціальних опитувань щодо локусу впливу і здатності урядової 

команди вести зовнішню політику, стабільність уряду та урядової політики, 

оцінка ступеня відповідності певних інститутів або діяльності певних 

інституцій очікуваним параметрам, рівень корупції, рівень трансакційних 

витрат та ін.; 

екологічна: частка видатків в доході, які спрямовують на екологічний 

розвиток, рівень екологічних витрат на освоєння окремих видів ресурсів, 

ступінь деградації земельних ресурсів, рівень корпоративних видатків на 

екологічні потреби;  рівень забруднення за окремими видами викидів або 

об’єктів забруднення; доступність якісної питної води; експертна оцінка 

екологічності виробництва, частка підприємств, які сертифікували систему 

екологічного управління; показники забезпеченості екологічною 

інфраструктурою. 

Окрім власне набору показників результативності функціонування і 

розвитку варто звернути увагу на підходи до їх оцінки. Це обумовлюється 

низкою чинників: 1) розповсюджені показники, якими зазвичай користуються 

для отримання уявлення про стан та результативність функціонування певного 

соціально-економічного об’єкту, в т.ч. національної економіки в цілому, не 

завжди відображають результативність або ефективність його функціонування 

або розвитку; 2) різні показники мають різну розмірність та шкалу 

вимірювання; 3) існуючі системи кількісних показників не повністю 

відображають якісні характеристики СЕС. Для уникнення зазначених проблем 

пропонується систематизувати основні методичні підходи до оцінки СЕС.  
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Перший підхід, широко представлений в сучасній літературі, являє собою 

оцінку окремих параметрів і характеристик функціонування і розвитку СЕС за 

відомими об’єктивними кількісними показниками з системи державної або 

міжнародної статистики, при цьому використання оцінок динаміки цих 

показників забезпечує варіант нормування їхньої розмірності.  

Другий підхід – це формалізація результатів якісної оцінки, наприклад з 

використанням методів нейромережевого моделювання нечітких множин. 

Процес побудови нечіткої моделі відбувається в декілька етапів: визначення 

межі зміни вхідних параметрів (тобто максимальної та мінімальної оцінки 

певної якісної характеристики експертним шляхом або методом аналізу 

ієрархій); визначення методу побудови функцій належності вхідних змінних і 

досліджуваного показника у вигляді нечітких множин; створення бази знань; 

формалізація бази знань у вигляді нечітких логічних рівнянь; тестування 

нечіткої моделі; навчання нечіткої моделі.  

Постановка задачі в даному випадку має наступний вигляд: обираються 

показники або параметри, які характеризують певний стан СЕС за певним 

напрямом (видом ефективності)  та певний результуючий 

показник Y (він може являти собою або інтегральний показник, побудований 

згортанням відносно об’єктивних показників, індекс розвитку за певним 

напрямом тощо), та визначається вага gi кожного показника множини Х. Для 

якісних характеристик, які отримані як результати експертних оцінок, 

соціальних опитувань доцільно скористуватися методом побудови функцій 

належності на основі експертних оцінок.  

Враховуючи те, що інтервальне значення кожної лінгвістичної змінної 

визначена експертами, тому доцільне використання трапецієвидної функції 

належності, верхня основа трапеції якої відповідає повній впевненості експерта 

в правильності своєї класифікації, а нижня – впевненості в тому, що жодні інші 

значення інтервалу 0,1 не потрапляють у обрану нечітку підмножину. Носієм 

нечіткого числа  в трапецієвидній функції належності виступає інтервал 
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, а ядром – . Входи та результуючий показник нечіткої моделі 

будемо розглядатися як лінгвістичні змінні, значення яких визначаються з 

наступних терм-множин – . 

Оскільки вхідні змінні здійснюють сукупний вплив на досліджуваний 

показник ig , то нечіткі правила пов’язані між собою нечіткою логічною 

операцією І( ). Нечітку базу знань математично можна представити 

наступним чином:  

якщо ,     

то         (3.17)  

де  - нечіткий терм, яким оцінюється змінна  в j-ому правилі, ; 

 - нечітке заключення j-ого правила; m – кількість правил в базі знань; 

 – ваговий коефіцієнт, який віддзеркалює адекватність j-ого правила. 

Клас задач оцінки функціонування і розвитку соціально-економічних 

систем, який передбачає встановлення відповідності з певним ступенем 

задовільності (це є найбільш характерним для проблеми оцінки інституційної 

ефективності) передбачає можливість використання двох підходів. Перший з 

них представлений узагальненою функцією Харрінгтона: 

     (3.18) 

    (3.19) 

 

де n – кількість показників, які використовуються для оцінки; di – 

частинна функція, яка визначена відповідно до шкали Харрінгтона; yi – 

показник інституційної ефективності у безрозмірному вигляді.  

Для застосування шкали Харрінгтона необхідно всі досліджувані 

показники привести до безрозмірного вигляду відповідно до осі абсцис та 

розрахувати величини частинних функцій Харрінгтона за рівнянням (3.18). 
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Число отриманих частинних функцій di дорівнює числу складових (чинників) 

інституційної ефективності. Шкала Харрінгтона умовно поділяється на п’ять 

ділянок, які характеризують безрозмірну величину показників, які 

розглядаються. Точка з координатами (0,000; 0,37) є критичною точкою 

перегибу кривої та поділяє значення показників на задовільні й незадовільні. 

Іншим варіантом розв’язання зазначеної задачі є підхід, що базується на 

теорії нечітких множин: нехай М – множина властивостей соціально-

економічної системи (в цілому або за певним напрямом оцінки), а А – множина 

спостережуваних властивостей, яка входить до М, , та визначається як 

множина упорядкованих пар , в якій елементи множини  входять 

до неї з певною функцією приналежності , тобто система може володіти  

 властивістю (якістю) з певною функцією приналежності, за умови: 

     (3.20) 

де, , n – кількість основних властивостей соціально-економічної 

системи. 

 

Якщо властивості системи є корельованими, то має визначатися вага 

(важливість) кожної з них, якщо до переліку властивостей віднесено незалежні 

характеристики, то важливість кожної з них дорівнює 1. В такому випадку 

результативність системи (як приведення її в стан, в якому в ній реалізовані 

певні властивості) можна оцінити, як: 

     (3.21) 

 

Окрему групу задач оцінки функціонування й розвитку системи 

представлено задачами оцінки стійкості та збалансованості її розвитку. 

Враховуючи, що стійкість системи забезпечується її цілісністю (зв’язністю) та 

здатністю адаптуватися до впливів середовища і внутрішніх протиріч, то 
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першим методом оцінки стійкості системи може стати теорія графів, яка надає 

змогу провести оцінку зв’язності графу, його структурної надмірності, моменту 

структури, структурної компактності, відносної та повної периферійності 

окремих елементів, індексу центральності структури. Таку оцінку можна 

проводити для урахування транспортної та міграційної зв’язності СЕС, рівня 

централізації повноважень органів влади, міжрегіональної торгівлі тощо. Якщо 

доповнити цю процедуру наданням ваги показникам за кожним напрямом 

оцінки, то можна розрахувати інтегральний показник, який враховуватиме 

найбільш важливі чинники цілісності СЕС. 

Для оцінки адаптивності розвитку можна використати методику, що 

ґрунтується на розрахунку коефіцієнту β-чутливості розвитку до змін 

зовнішнього середовища [42]. Під β розуміється показник, що характеризує 

чутливість або щільність взаємозв'язків між двома змінними. В якості 

індикаторів чутливості системи можуть бути використані будь-який набір 

показників за одним або декількома видами ефективності.  

Визначення часткових та інтегрального коефіцієнтів адаптивності 

розвитку до змін зовнішнього середовища передбачає здійснення низки 

спеціальних розрахунків: 

    (3.22) 

де 
іХ – коефіцієнт «бета» для і-го показника розвитку системи; 

),( c

ii ХХCov – коваріація значень і-го показника розвитку СЕС та показників 

розвитку середовища (наприклад, світової соціально-економічної системи) в 

цілому; )( c

iXD  – дисперсія середніх значень і-го показника оцінки розвитку 

середовища; n – кількість періодів дослідження. 

Розраховані часткові «бета-коефіцієнти» чутливості розвитку слугують 

підставою для визначення інтегрального коефіцієнту адаптивності розвитку: 

     (3.23) 
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де АРК – інтегральний показник адаптивності розвитку системи; m – 

кількість показників розвитку. 

 

Оцінку збалансованості функціонування і розвитку соціально-

економічної системи доцільно проводити на основі розрахунку узагальнюючого 

коефіцієнту, який би синтезував у собі не лише інформацію про загальну 

траєкторію розвитку основних показників системи, а й надавав би можливість 

оцінити пропорційність та сумірність їх зміни у часі. Це завдання можливо 

шляхом побудови структурно-динамічних моделей розвитку, що ґрунтуються 

на використанні методів непараметричної статистики. В основі побудови 

подібних моделей [42] покладено ідею синтезу динамічного нормативу 

розвитку – сукупності показників, упорядкованих за ознакою міри їх динаміки 

(зокрема темпів чи індексів їх росту та приросту) так, що підтримання цього 

порядку в реальній діяльності забезпечує отримання кращих порівняно з 

попереднім періодом результатів. 

Для дослідження нормативів збалансованості розвитку за певними 

напрямками, які можна представити через строгий тип упорядкованості 

середніх індексів зміни показників, доцільно використовувати інструментарій 

рангової кореляції. Для цього варто розраховувати коефіцієнти рангової 

кореляції за відхиленнями (коефіцієнт Спірмена) та за інверсіями (коефіцієнт 

Кендалла), а також інструменти їх скалярного згортання: 

         (3.24) 

де – коефіцієнт рангової кореляції за відхиленнями (коефіцієнт 

Спірмена) за k-м напрямом оцінки; n – загальна кількість часткових показників 

розвитку за k-м напрямом оцінки; – відхилення рангу j-го часткового 

показника розвитку від нормативу; 

 

         (3.25) 

де – коефіцієнт  рангової кореляції за інверсіями (коефіцієнт 
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конкордації Кендалла) за k-м напрямом оцінки; QPS  ; P  – сумарна 

кількість показників, що слідують за поточним з вищим значенням рангу; Q  – 

сумарна кількість показників, що слідують за поточним з нижчим значенням 

рангу. 

          (3.26) 

де – коефіцієнт збалансованості розвитку за k-м напрямом. 

 

Оцінку збалансованості розвитку процесів в соціально-економічній 

системі, які не можуть бути представлені у вигляді лінійного динамічного 

нормативу, через нестрогий тип упорядкованості середніх індексів зміни 

часткових показників, пропонується здійснювати з використанням 

математичного апарату теорії матриць. Для цього здійснюється еталонне 

упорядкування середніх індексів зміни часткових показників розвитку, яке 

задається у матричній формі: 

           (3.27) 

де 

 (3.28) 

де  – елемент матриці еталонного упорядкування часткових показників 

розвитку; tj, – номера часткових показників розвитку; , – нормативні 

індекси зміни часткових показників розвитку tj, . 

 

Далі будується матриця фактичного упорядкування середніх індексів 

зміни часткових показників розвитку: 

      (3.29) 

де 
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        (3.30) 

де  – елемент матриці фактичного упорядкування часткових показників 

розвитку; – фактичні індекси зміни часткових показників розвитку. 

 

Розрахунок коефіцієнту збалансованості розвитку системи за окремим 

напрямом оцінки здійснюється за допомогою визначення міри схожості 

побудованих на попередньому етапі матриць еталонного та фактичного 

упорядкування:  

                                                    (3.31) 

                                                (3.32) 

де – коефіцієнт збалансованості розвитку за k-м напрямом оцінки; K – 

кількість ненульових клітинок у матриці еталонного упорядкування показників 

розвитку системи, не враховуючи клітинки головної діагоналі; d – відстань 

між матрицями еталонного та фактичного упорядкування часткових показників 

розвитку системи. 

 

Інтегральний коефіцієнт збалансованості розвитку системи доцільно 

розрахувати за допомогою знаходження звичайної середньої. 

Слід вказати, що добір показників, з використанням яких 

здійснюватиметься оцінка збалансованості та адаптивності СЕС, залежить від 

бажаного ступеня деталізації окремих характеристик СЕС і обумовлюється 

цілями та завданнями оцінки. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

1. Управління функціонуванням і розвитком соціально-економічної 

системи виступає як: 

владний вплив на архітектоніку СЕС з метою підвищення здатності її 

суб’єктів взаємодіяти з простором та іншими СЕС системами за одночасного 

свідомого забезпечення можливості структури соціально-економічних відносин 

протистояти змінам у просторі й внутрішнім протиріччям (стійкості системи); 

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);  

конкретизація задач реалізації певної сукупності соціально-економічних 

відносин і надання системі певного вектору руху на основі впливу на потоки 

інформації і потоки вартості. 

Складність реалізації управлінського впливу обумовлюється 

різноманіттям методологічних підходів різних традицій  економічної думки, 

фрагментарністю наукового обґрунтування соціально-економічної політики. В 

роботі запропоновано синтетичний підхід до формування методологічних 

положень управліня функціонуванням і розвитком соціально-економічних 

систем як поєднання основних уявлень течій сучасної економічної думки і 

теорії систем, на підставі якого сформульовано принципи і закономірності 

такого управління і обґрунтовано структуру його механізму.  

2. Науково-методичний рівень реалізації розробленої методології 

представлений підходом до забезпечення стійкості функціонування і розвитку 

соціально-економічної системи, який ґрунтується на формалізованому описі 

задач спостереження за соціально-економічною системо, управління нею і 

збереження структурної цілісності системи в умовах внутрішніх протиріч, що 

полягає в балансуванні й узгодженні різноспрямованої діяльності її підсистем. 

Реалізацію даного підходу доцільно здійснювати в наступній послідовності: 
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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 СЕС; 

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. 

3. 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).  

Крім того, згруповано показники для оцінки цих складових і систематизовано 

відповідні методичні підходи. 

4. Основні результати, отримані в даному розділі, опубліковані в [61, 62, 

87, 127, 134, 141, 143]. 
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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 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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Додаток А 

 

Таблиця Д.А.1 

Співвідношення валових нагромаджень та ВВП, %  

Країна  

(група країн) 

Середнє значення за весь 

доступний період (1980-

2000 рр.) 

Середнє значення за 

2000-2011 (2012) рр. 

Середнє значення за 

1980-2000 рр. 

Аргентина 20,5 21,2 
 

Бразилія 17,0 16,8 17,1 

Єврозона 21,1 21,1 21,3 

Індія 29,2 31,5 22,6 

Китай 45,6 47,4 38,3 

країни ОЕСР 19,7 19,3 21,1 

Мексика 22,7 23,3 20,9 

Південна Корея 31,5 31,5 31,6 

РФ 30,7 30,9 - 

Сінгапур 42,7 43,2 41,9 

США 14,7 14,0 17,0 

Туреччина 16,2 15,7 17,6 

Україна 23,2 23,2 - 

Японія 27,1 25,5 31,0 

Світ 21,7 21,6 22,0 

Джерело: Gross savings (% of GDP) : World Development Indicators [Electronic Source]. – 

Retrieved from URL : http ://data.worldbank.org/indicator /NY.GNS. ICTR. ZS /countries 

 

Таблиця Д.А.2 

Показники граничної норми заощаджень 2001-2012 рр. 

Країна  

(група 

країн) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Аргентина 0,17 0,09 0,22 0,28 0,33 0,38 0,27 0,22 0,40 0,21 0,23 -0,47 

Бразилія 0,15 0,07 0,29 0,32 0,16 0,19 0,21 0,26 1,77 0,24 0,18 0,04 

Єврозона 0,20 0,23 0,20 0,25 0,16 0,33 0,31 0,13 0,55 0,07 - - 

Індія 0,64 0,12 0,33 0,62 0,37 0,41 0,38 3,33 0,35 0,39 -0,09 0,94 

Китай 0,47 0,61 0,66 0,59 0,58 0,66 0,50 0,56 0,61 0,49 0,54 - 

країни 

ОЕСР 1,48 0,03 0,19 0,25 0,18 0,28 0,25 0,06 0,54 0,28 0,20 - 

Мексика -0,28 0,23 0,54 0,40 0,17 0,47 0,13 0,38 0,35 0,26 0,31 -0,42 

Південна 

Корея 0,68 0,25 0,45 0,50 0,22 0,20 0,30 0,38 0,30 0,42 0,26 - 

РФ 0,12 0,01 0,38 0,36 0,36 0,34 0,29 0,42 0,58 0,46 0,44 2,28 

Світ 1,95 0,12 0,24 0,30 0,28 0,36 0,30 0,26 0,61 0,38 - - 

Сінгапур 1,17 2,20 1,34 0,67 0,65 0,62 0,64 0,14 0,41 0,57 0,41 0,44 

США -0,25 -0,15 0,03 0,19 0,15 0,18 0,08 -0,70 0,67 0,11 0,07 - 

Туреччина 0,14 0,19 0,08 0,17 0,15 0,24 0,13 0,25 0,36 0,15 0,31 0,76 

Україна 0,18 0,34 0,25 0,43 0,07 0,16 0,19 0,15 0,28 0,25 0,14 -0,59 

Японія 0,38 0,50 0,27 0,29 0,56 0,23 

-

63,97 0,11 -0,62 0,32 -0,08 - 

Джерело: 1. GDP (current US$) : World Development Indicators [Electronic Source]. – 

Retrieved from URL : http ://data.worldbank.org/indicator /NY.GDP.MKTP. CD/ countries.  

2. World Development Indicators : Gross domestic savings (current US$) // Режим доступу  

http ://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.CD 
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Додаток Б 

Таблиця Д.Б.1 

Частка видів економічної діяльності в структурі ВВП України в 

2001–2013 рр., частки одиниці (розраховано автором на основі [84]) 

Вид 

економічної 

діяльності 

(складова 

ВВП) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сільське, 

лісове та 

рибне 

господарство 

0,144 0,140 0,113 0,119 0,116 0,112 0,098 0,110 0,128 0,122 0,139 0,132 0,151 

Добувна 

промисловіст

ь 

0,042 0,041 0,040 0,039 0,039 0,039 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,041 0,041 

Переробна 

промисловіст

ь 

0,174 0,181 0,195 0,199 0,194 0,198 0,202 0,188 0,175 0,183 0,178 0,174 0,158 

Виробництво 

та 

розподілення 

електроенергі

ї, газу та води 

0,055 0,053 0,051 0,042 0,042 0,039 0,037 0,035 0,037 0,038 0,038 0,037 0,036 

Будівництво 0,036 0,033 0,039 0,042 0,029 0,027 0,028 0,020 0,013 0,013 0,013 0,011 0,010 

Торгівля, 

ремонт 
0,110 0,112 0,125 0,126 0,105 0,115 0,124 0,124 0,120 0,124 0,124 0,126 0,129 

Транспорт, 

зв'язок 
0,120 0,123 0,125 0,124 0,130 0,131 0,133 0,142 0,155 0,151 0,156 0,146 0,147 

Освіта 0,044 0,041 0,042 0,037 0,036 0,034 0,031 0,030 0,036 0,034 0,032 0,034 0,034 

Охорона 

здоров'я та 

надання 

соціальної 

допомоги 

0,029 0,029 0,029 0,026 0,026 0,024 0,023 0,022 0,027 0,026 0,025 0,027 0,027 

Операції з 

нерухомим 

майном, 

послуги 

підприємцям, 

оренда 

0,062 0,066 0,066 0,073 0,081 0,078 0,087 0,100 0,108 0,099 0,095 0,104 0,104 

Фінансова 

діяльність  
0,026 0,026 0,034 0,040 0,044 0,050 0,056 0,052 0,049 0,050 0,042 0,043 0,044 

Державне 

управління 
0,036 0,037 0,034 0,034 0,033 0,028 0,003 0,026 0,032 0,031 0,029 0,028 0,028 

Оплата 

послуг 

фінансових 

посередників 

–

0,014 

–

0,014 

–

0,016 

–

0,016 

–

0,022 

–

0,032 

–

0,038 

–

0,037 

–

0,049 

–

0,042 

–

0,040 

–

0,034 

–

0,032 

Інші види 

економічної 

діяльності 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,050 0,080 0,050 0,030 0,040 0,010 0,020 0,010 

Податки на 

продукти 
0,123 0,115 0,109 0,097 0,121 0,108 0,105 0,107 0,100 0,099 0,117 0,116 0,112 

Субсидії на 

продукти 

–

0,007 

–

0,004 

–

0,004 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,003 

–

0,002 

–

0,002 

–

0,001 
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Рис. Д.Б.1 – Географічна стурктура експорту з України 

 

 
Рис. Д.Б.2 – Географічна структура імпорту в Україну 
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ДОДАТОК Б 

Довідки про впровадження 
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