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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Синергетика – це новий, достатньо молодий напрям нау-

кового пошуку, адже відповідний термін виник на початку 70-х років ХХ століття, 

коли проявилися особливості сучасної постнекласичної науки та її новітні тенденції 

розвитку у сукупності багатьох сфер діяльності суспільства. У ХХІ столітті синерге-

тика набуває розвитку через можливості й необхідність розробки міждисциплінар-

них проектів, досліджень, угод тощо.  

Для повнішого розуміння методологічного апарату самоорганізації складних 

соціо-еколого-економічних систем слід спиратися на науковий доробок класиків си-

нергетики –  Г. Хакена, І. Пригожина, І. Стенгерс, В. Занга, І. Лукінова, М. Моісеєва, 

Р. Тома, Л. Ларуш, В. Арнольда та українських і російських учених – В. Аршинова, 

В. Беха, В. Бранського, В. Буданова, Л. Горбунової, Л. Гринів, І. Добронравової, 

Р. Зобова, В. Келасьєва, О. Князєвої, С. Курдюмова, В. Лутая, Г. Малинецького, 

Г. Нестеренко, М. Ожевана, І. Предборської, Г. Рузавіна, В. Цикіна. 

Синергетика є потужним математичним інструментом для аналізу та 

розв’язання сучасних нелінійних економічних явищ, які складаються в синергетичну 

систему та не піддаються опису класичними економіко-математичними методами. 

Особливо незамінна синергетика у сфері гуманітарних проектів, економічних дослі-

джень, філософських знань. У тісній співпраці з філософією вона стане не лише на-

дійною основою для вирішення міждисциплінарних проблем, а й буде поста-

чальником нових високих гуманітарних та інтелектуальних можливостей, ідей май-

бутнього. 

Актуальним і цікавим є й те, що синергетика досліджує якості цілого не як 

прямий підсумок окремих його складових, а як результат, що має свої, інакші якості. 

Такий підхід є надсучасним у дослідженнях процесів та явищ і потребує цілісного, 

системного аналізу багатьох об’єктів із використанням актуальних технологій та ме-

тодів досліджень. Особливо слід наголосити, що успіх у такому системному підході 

до дослідження надскладних систем, явищ та процесів (зокрема й екологічних сис-

тем) може бути лише за умови знання внутрішніх характеристик системи, усебічно-

го вивчення законів природи та постійних змін в її розвитку.  

Проблема визначення та оцінки синергетичної ефективності функціонування 

складних соціо-еколого-економічних систем (підприємств) набуває все більшого 

значення, зважаючи на необхідність оптимального управління як природно-

людськими ресурсами виробництва, з одного боку, так і їхніми фізичними можливо-

стями – з іншого. Синергетичне моделювання таких систем створює нові можливос-

ті для  прийняття управлінських рішень, організації та прогнозування розвитку тих 

чи інших процесів в економіці, життєдіяльності суспільства, довкіллі тощо. Усе за-

значене вказує на високу актуальність теми дослідження, спрямованого на допов-

нення, розширення екологічної економіки новітніми, сучасними підходами та мето-

дологією, що дасть змогу комплексно, усебічно досліджувати соціальні, екологічні 

та економічні сторони життя людства. 

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

дисертації узгоджується зі засадами, викладеними в Концепції національної еколо-
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гічної політики України на період до 2020 р., а також у державних і регіональних 

програмах соціально-економічного розвитку країни.  

Викладені в дисертаційному дослідженні положення є складовою комплекс-

них досліджень: Інституту модернізації змісту освіти МОН України «Макроеконо-

мічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і мето-

дологія» (державний реєстраційний номер 0117U002531, період виконання 2017-

2019 рр.); Полтавської державної аграрної академії «Управління соціально-

економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів» (дер-

жавний реєстраційний номер 0117U003102, період виконання 2017-2022 рр.), де ав-

тор розглядає закони організації та функціонування складних соціо-еколого-

економічних систем на мікроекономічному рівні з позицій синергетики, представле-

ні принципи розвитку та причини криз у соціо-еколого-економічних системах з си-

нергетичної точки зору; наукового журналу «Економіка і фінанси» на 2014-2019 рр.: 

«Формування та вдосконалення механізму сталого розвитку економічних систем» 

(державний реєстраційний номер 0114U006192), де автор розглядає основні прин-

ципи теорії самоорганізації, ідеї універсальної взаємопов’язаності усіх еволюційних 

процесів з урахуванням у них фактора часу, застосування принципів синергетики з 

метою досягнення сталого розвитку економічних систем (довідка № 38 від 

20.01.2016 р.), а також «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємницт-

ва» (державний реєстраційний номер 0114U006191, період виконання 2014-

2019 рр.), де автор розглядає методологію визначення ефективності підприємства на 

основі синергетики з урахуванням часу, представлена методологічна база синерге-

тичного аналізу діяльності підприємства як складної соціо-еколого-економічної сис-

тема та досліджено ефект синергізму на підприємстві (довідка № 147 від 20 грудня 

2018  р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є форму-

лювання теоретичного підходу та обґрунтування методології визначення синергети-

чної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем. Ре-

алізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного виконання таких за-

вдань:  

- встановити особливості прояву законів організації та функціонування 

складних соціо-еколого-економічних систем на мікроекономічному рівні з позицій 

синергетики; 

- розглянути й встановити закономірності впорядкування та самоорганізації 

соціо-еколого-економічних систем із позицій синергетики; 

- виявити та проаналізувати статичні й динамічні характеристики, чинники 

функціонування соціо-еколого-економічних систем, які вивчають; 

- з’ясувати синергетичну поведінку соціо-еколого-економічних систем; 

- дослідити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та подіями в рамках 

соціо-еколого-економічних систем; 

- розробити методологію та інструментарій дослідження соціо-еколого-

економічних систем у контексті конкретних проблем діяльності підприємств, бізне-

су з урахуванням синергетичного імперативу; 



3 

- виявити й дослідити причини та механізми виникнення нових соціо-

еколого-економічних систем у виробничо-соціальних, екологічних процесах, яви-

щах функціонування мікроекономічних систем (підприємств); 

- врахувати масштаби швидкості перехідних і сталих процесів функціону-

вання складних соціо-еколого-економічних систем у часі; 

- розробити методику визначення ефективного результату діяльності склад-

них соціо-еколого-економічних систем у будь-який момент часу; 

- розробити модель з метою прогнозування вірогідних змін у поведінці 

складних соціо-еколого-економічних систем. 

Об’єкт дослідження – складні, нелінійні, динамічні соціо-еколого-економічні 

системи, що описують явища синергетично ефективного розвитку процесів вироб-

ництва, соціального існування, життєдіяльності соціуму та довкілля. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і методологічних засад за-

безпечення оптимальної синергетичної ефективності функціонування складних со-

ціо-еколого-економічних систем. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний 

метод пізнання взаємопов’язаних процесів в організаційно-економічному механізмі 

реалізації ефективної моделі розвитку складних систем на мікроекономічному рівні, 

концепція екологічно безпечного сталого розвитку. Базис методології сформували й 

фундаментальні положення сучасного менеджменту, теоретичні та методологічні 

розробки у галузі економіки природокористування. 

Для виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань використано низку 

загальнонаукових і специфічних методів дослідження, зокрема: абстрактно-логічний 

– для визначення мети і завдань дослідження; аналітичний – під час вивчення літе-

ратурних джерел, законодавчих і нормативно-правових актів у сфері управління 

складними соціо-еколого-економічними системами; факторний аналіз – для визна-

чення факторів, що впливають на ефективність складних соціо-еколого-економічних 

систем; причинно-наслідковий аналіз – для визначення основ інформаційно-

організаційного забезпечення оцінювання ефективності складних соціо-еколого-

економічних систем. Дослідження процесу забезпечення оптимальної синергетичної 

ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем проведе-

но за допомогою методів порівняння, абстрагування, аналізу, синтезу та інших, які 

забезпечують системний підхід до вирішення проблеми. Крім того, застосовано різні 

методи опрацювання й аналізу інформації: розрахунково-аналітичний, графоаналі-

тичний, економіко-математичний, наукового узагальнення. Інструментарієм дослі-

дження виступили нелінійні математичні методи та комп’ютерне моделювання.  

Інформаційну базу дослідження склали: офіційні дані Державної служби ста-

тистики України, дані Світового банку, Європейського банку реконструкції та роз-

витку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, законодавчі акти Верховної Ради 

України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інші 

нормативні документи, аналітичні огляди та наукові публікації вітчизняних і зару-

біжних учених з питань синергетичної ефективності функціонування складних со-

ціо-еколого-економічних систем, опрацьовані й узагальнені особисто автором. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю положень і 

пропозицій щодо теоретичних і методологічних засад забезпечення оптимальної си-
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нергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних си-

стем. Найбільш суттєвими результатами, що мають наукову новизну, є такі: 

вперше: 

–  розроблено теоретичну основу та методологічні принципи оцінки синерге-

тичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем, 

що представлено у вигляді рівнянь, які описують досліджувану систему загалом і 

кожну з підсистем (соціальну, екологічну та економічну) зокрема, та апробовано їх-

нє застосування на підприємствах Львівської області. Якісне доповнення методик 

економічного аналізу синергетичними дослідженнями, підходами дасть змогу більш 

комплексно, усебічно оцінювати діяльність цих систем, здійснювати моделювання 

пропозицій щодо їхнього розвитку та удосконалення; 

–  запропоновано теоретичне обґрунтування синергетичної ефективності мікро-

економічних соціо-еколого-економічних систем, розроблена просторова, тривимірна 

модель соціо-еколого-економічної системи у вигляді тривимірної моделі, що описує 

загальний ефект загалом і кожну складову зокрема, з метою визначення оптимально 

ефективного результату діяльності складних соціо-еколого-економічних систем у 

будь-який момент часу, практичне застосування якої дасть змогу уникнути банкрут-

ства мікроекономічним соціо-еколого-економічним системам (підприємствам), які 

мають потенціал виходу з кризового стану, знизити ступінь ризику інвесторам, ме-

неджерам підприємств – реально оцінювати їхній потенціал сьогодні та у майбут-

ньому, прогнозувати результати фінансово-господарської діяльності, адаптуватися у 

сферах ринків збуту, праці, фондовому; 

–  введено поняття часового вектора в розумінні синергії й синергетичного  ефе-

кту мікроекономічних складних соціо-еколого-економічних систем (підприємств) та 

його практичне застосування, представлення, моделювання, за яким синергетичний 

показник соціо-еколого-економічного ефекту діяльності мікроекономічних систем 

(підприємств) розглядається у векторному (направленому) вигляді, що дасть змогу 

отримати результати їхнього функціонування у будь-який момент часу; 

удосконалено: 

–  концепцію функціонування складних соціо-еколого-економічних систем із 

метою розширення сучасних знань, створення новітнього синергетичного теорети-

ко-методологічного апарату й реалізації ефективної моделі розвитку складних сис-

тем на мікроекономічному рівні, що дає змогу, на відміну від існуючої концепції, 

отримувати повні, комплексні характеристики функціонування складних соціо-

еколого-економічних систем; 

–  методи узагальнення результатів синергетичного дослідження соціо-еколого-

економічних систем, які передбачають розгляд закономірностей та принципів само-

організації складних соціо-еколого-економічних систем як процесів функціонування 

системи в станах, далеких від рівноваги, що розширює інструментарій, методологіч-

ний апарат досліджень процесів на мікрорівні на нових постнекласичних законах; 

–  методологію та інструментарій дослідження складних соціо-еколого-

економічних систем для конкретних проблем діяльності мікроекономічних систем 

(підприємств, бізнесу) з урахуванням синергетичного імперативу та з метою розроб-

ки такої стратегії вивчення складних систем (якими зазвичай описуються явища, 

процеси), яка б узгоджувала методи вивчення простих систем відповідно до законів 
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природи з методами вивчення складних систем, а також можливістю та необхідніс-

тю передбачати й прогнозувати розвиток явищ, подій та їхні результати; 

набули подальшого розвитку: 

–  сутнісні положення щодо причинно-наслідкових зв’язків між явищами та по-

діями, між показниками соціо-еколого-економічних систем, які узгоджують методи 

вивчення простих систем (існуючих) відповідно до законів природи з методами ви-

вчення складних систем, а також можливістю й необхідністю передбачати і прогно-

зувати розвиток явищ, подій та їхні результати, що дає змогу отримати ґрунтовну 

основу та засоби для моделювання складних соціо-еколого-економічних систем; 

–  сутнісні положення щодо закономірностей впорядкування та самоорганізації 

соціо-еколого-економічних систем із позицій синергетики у вигляді процесів виник-

нення впорядкованих просторово-часових структур, які містяться в далеких від рів-

новаги станах, поблизу особливих критичних точок (точок біфуркації), де поведінка 

системи стає нестійкою, неврівноваженою, такою, що під впливом незначних відхи-

лень може різко змінити свій стан; 

–  методика та методологія визначення екологічного та соціального імперативів 

як невід’ємних складових ефективності управлінської системи з метою комплексно-

го, узагальнюючого оцінювання функціонування складних соціо-еколого-

економічних систем на мікроекономічному рівні, що дає змогу розробити таку  

складну соціо-еколого-економічну систему, яка була б максимально ефективна для 

життєдіяльності суспільства в реальному часі й у перспективі, та здійснити прогноз 

у будь-який момент часу.  

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований теоретичний 

та методичний інструментарій застосовується для обґрунтування синергетичної 

ефективності складних соціо-еколого-економічних систем. Одержані результати до-

сліджень мають теоретичне й практичне значення для застосування на підприємст-

вах України та зарубіжжя. Окремі результати дослідження можуть бути використані 

в роботі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної регу-

ляторної служби України тощо. 

Результати дисертаційних досліджень використовуються на ПП «DACK-

Центр» (довідка № 369 від 20.11.2018 р.), ПП «Львівська виробничо-торговельна 

меблева фірма «Карпати» (довідка від 21.11.2018 р.), ТзОВ «Т.В.Д. Виробництво» 

(довідка № 66 від 17.12.2018 р.), АТ «Львівський хімічний завод» (довідка № 321 від 

10.12.2018 р.). 

Теоретичні розробки й результати дослідження використовуються в навчаль-

ному процесі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» при викла-

данні дисциплін «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інноваційний 

розвиток підприємства», «Економічне управління підприємством», «Інтелектуаль-

ний бізнес» (довідка № 13-225 від 02.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторське бачення до вирішення проблеми си-

нергетичного підходу, методології вивчення сукупності процесів, які відбуваються в 

складній соціо-еколого-економічій системі, та визначення ефективності цієї систе-

ми. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. Усі наукові праці опубліковані одноосібно. Матеріали канди-
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датської дисертації в роботі на здобуття наукового ступеня доктора економічних на-

ук не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертацій-

ного дослідження апробовано на науково-теоретичних та практичних конференціях і 

семінарах, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, ор-

ганізація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах» 

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); VІII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (м. Харків, 2014 р.); Міжна-

родній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємст-

вами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика» (м. Одеса, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-експозиційній та вербально-

демонстраційній конференції «Вдосконалення механізмів активізації економічних 

процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, 

підприємства в умовах глобалізації» (м. Ужгород, 2015 р.); 21-й міжнародній науко-

вій конференції «Economics for Ecology» (Ukraine, Sumy, 2015); Міжнародній науко-

во-практичній конференції «Сучасні концепції управління соціально-економічним 

розвитком держави» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Modern society cooperation and partnerships» (Warsaw, Po-

land, 2015 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучас-

ної економіки» (м. Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конфере-

нції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та 

практики» (м. Одеса, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Стан, 

проблеми та перспективи вдосконалення економіки України» (м. Ужгород, 2015 р.); 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Пробле-

ми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Мико-

лаїв, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 2015 р.); 

I Міжнародній науково-практичній е-конференції «Мультидисциплінарні академічні 

дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (м. Київ, 2015 р.); 

ХVI Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної еко-

номіки» (Черкаси, 2015); International Scientific-Practical Conference Modern Trans-

formation of Economics and Management in the Era of Globalization (Klaipeda, 2016 р.); 

International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models 

of Economic Systems (Riga, 2016); International scientifically-educational internship «In-

novative educational technologies: international experience and its application in training 

in economics and management» (Chisinau, Republic of Moldova, 2016); International 

Scientific Conference «Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implemen-

tation Mechanisms» (Tbilisi, 2016); International Scientific-Practical Conference «Eco-

nomic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global 

world» (Lisbon, 2016); International Scientific Conference «Modernization of Socio-

Economic Systems: The New Economic Conditions» (Kielce, Poland, 2016); International 

Scientific Conference «Economy and Society: modern foundation for human 

development» (Leipzig, Germany, 2016); Міжнародній науково-практичній конферен-

ції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» (Полтава, 2017); 18th Inter-

national Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 (Albena, Bulgaria, 
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2018); Fourth Biennial International Scientific Conference «Ecological and Economic 

Problems of International Trade» (Lviv, Ukraine, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

50 наукових праць загальним обсягом 50,28 друк. арк. З них одна одноосібна та дві 

колективні монографії, 23 статті у наукових фахових виданнях, з них 8 статей у за-

кордонних виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, два з яких ін-

дексуються у базах Web of Science і Scopus, а також 24 тези доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 435 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі 345 сторінок становить 

основний текст, який містить 10 таблиць і 33 рисунка, що займають 24 сторінки, 

список використаних джерел зі 777 найменувань викладено на 71 сторінці, два до-

датки – на 19 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дисертаційного дослідження, охарактеризовано науко-

ву новизну та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здо-

бувача в опрацювання обраної теми. 

У першому розділі – «Передумови та історія виникнення синергетики як 

науки» – розглянуто передумови виникнення синергетики як нелінійної науки, її за-

родження, розвиток і застосування у новітній науці. 

Сьогодні очевидним фактом стає обмеженість пізнавальних моделей, їхня не-

повнота, непристосованість та незастосовність до багатьох проблем, які доводиться 

вирішувати. Світогляд людей змінюється, розширюється й потребує нових можли-

востей вплинути на власну долю. Необхідні нові методи вирішення питань, що по-

стають перед людством. Теоретичне обґрунтування цих змін відобразилося у нових 

підходах: теорії економічного зростання, теорії ділових циклів та синергетичної 

економіки. Однак не лише гонитва за майбутньою силою пояснює резонанс у куль-

турі та суспільній свідомості, пов’язаний зі синергетикою, нелінійною наукою. У цій 

науці формується нова пізнавальна модель. 

Насамперед проблеми необхідно вирішувати в динаміці, що давно вже не є 

новим у теорії досліджень. Такий динамічний підхід вимагає врахування фактора 

часу в нелінійних моделях, що зі свого боку робить їх складнішими, але водночас і 

більш відповідними, реальними й справедливими. У новітній науці це дає змогу по-

новому застосовувати закони розвитку людства, тобто із перспективою конструю-

вання, моделювання майбутнього. Шлях до такого майбутнього для складних нелі-

нійних систем не завжди єдиний, але пошуки правильного розв’язку відповідних 

задач – особливе й перспективне завдання для дослідників. 

Інтенсивний розвиток нелінійних методів дослідження складних систем і від-

криття, що були зроблені в процесі цього розвитку, призвели до того, що вчені різ-

них спеціальностей дійшли висновку про необхідність узагальнення нових знань у 



8 

різноманітних галузях і напрямах наукових досліджень та їхнього синтезу. Так ви-

никла наука синергетика – наука про взаємодію. 

Синергетика (від грец. synergeia – співпраця, сприяння, співучасть) – міждис-

циплінарний напрям наукових досліджень, у межах якого вивчають загальні зако-

номірності процесів переходу від хаосу до порядку і назад у відкритих нелінійних 

системах. Термін «синергетика» був уведений в 1969 році Г. Хакеном. Синергетика 

як науковий напрям близький до низки інших напрямів, зокрема нелінійної динамі-

ки, теорії складних адаптивних систем, теорії дисипативних структур (І. Пригожин), 

теорії детермінованого хаосу, або фрактальної геометрії (Б. Мандельброт), теорії 

автопоезіса (У. Матурана і Ф. Варела), теорії самоорганізованої критичності 

(П. Бак), теорії нестаціонарних структур у режимах із загостренням (А. Самарский, 

С. Курдюмов). 

Синергетика була визначена як міждисциплінарна наука, що вивчає відкриті 

системи з нелінійною поведінкою, які існують віддалено від рівноваги, схильні до 

«псевдохаотичної динаміки» та спроможні до самовизначеного породження склад-

них структур. Остання властивість була названа самоорганізацією. Замість уявлення 

про точки рівноваги, що притаманно класичній науці, синергетика використовує уя-

влення про стійкі незрівноважені структури. Вона (синергетика) досліджує сумісну 

дію багатьох підсистем (переважно однакових або дещо різних видів), у результаті 

якої на макроскопічному рівні виникає нова структура (явище) та її відповідне фун-

кціонування з результатом нової якості й рівня. 

Питання про вдосконалення систем, що розроблені людиною, – головне в си-

нергетиці. Оптимізація впорядкованості й організації особливо гостро постає в до-

слідженні глобальних проблем – енергетичних, екологічних, соціальних, економіч-

них. Людина повинна грамотно й чітко визначати внутрішні якості системи, закони 

її розвитку тощо. І основною ідеєю синергетики є теза щодо принципової можливо-

сті виникнення порядку та організації того чи іншого явища із хаосу в процесі само-

організації. 

Сьогодні вченим усе частіше доводиться мати справу з явищами, де інтенсив-

ніший зовнішній вплив призводить до якісно нової поведінки системи. Необхідне 

застосування інших методів до цих викликів, зокрема нелінійних математичних мо-

делей. Аналіз таких моделей необхідний у вирішенні багатьох завдань, особливо в 

соціології, психології, екології та економіці тощо. Саме такий аналіз і є основним у 

синергетиці. Якщо врахувати, що синергетика – це міждисциплінарна наука, що 

сформувалася на стику багатьох галузей науки, то стає зрозуміло, що в економіці – 

науці про розвиток людини в суспільстві й навколишньому природному середовищі, 

і особливо у процесі виробництва, такий підхід, тобто синергетичний, є просто не-

обхідним. 

Синергетика пропонує нові бачення, можливості, способи та методи «спрощу-

вати» реальність. Ця «нова простота» допомагає не «потонути» в деталях у вивчен-

ні-описуванні процесу, явища, однак подекуди виглядає достатньо незвично. 

Отже, з’ясування законів побудови будь-якої організації, вивчення виникнен-

ня сталості процесів-явищ та їхнього упорядкування стає основним принципом си-

нергетичного підходу до явищ-процесів, які штучно створює людина в будь-якій 

галузі її життєдіяльності. Тому основним завданням, що поставила перед собою на-
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ука синергетика, стало вивчення, побудова та розвиток такого роду складних систем 

у будь-яких процесах, явищах тощо. 

Синергетика досліджує якості цілого не як прямий підсумок його окремих 

складових-частин, а як результат, що має свої, інакші якості. Такий підхід є надсу-

часним у дослідженнях процесів-явищ і потребує цілісного, системного аналізу ба-

гатьох об’єктів із використанням актуальних технологій та методів досліджень. 

Особливо слід наголосити, що успіх у такому системному підході до дослідження 

надскладних систем, явищ та процесів (наприклад, екологічних систем) може бути 

лише за умови знання внутрішніх характеристик системи та усебічного вивчення 

законів природи і постійних змін в її розвитку.  

Загальною ознакою синергетики є дослідження динаміки будь-яких незворот-

них процесів та виникнення нових принципових рішень. На нашу думку, синергети-

ка – це новітній підхід, на кшталт програми теоретичного дослідження самооргані-

зації явищ, процесів тощо, зокрема проблем розвитку суспільства як в історичному, 

так і в технолого-економічному напрямі. Така програма-підхід – це своєрідна форма 

теоретичного осмислення дійсності, форма організації того чи іншого явища, проце-

су, що відбувається в реальності та повинно прогнозуватися на майбутнє. 

Синергетика – це насамперед така точка зору на події, що відбуваються на-

вколо (явища, процеси), яка докорінно відрізняється від традиційного детермінова-

ного підходу, погляду, який існував у науці з часів Ньютона (класична наука). Вона 

інтерпретує наукові дані в новому, широко узагальненому, більш деталізованому та 

свідомому ракурсі, погляді; дає змогу враховувати численні нюанси, погляди, різ-

номанітні поодинокі явища та все це узагальнювати в єдине бачення проблеми. 

В економіці синергізм – це додаткові економічні переваги, що утворюються у 

разі успішної співпраці (об’єднання) двох чи декількох підприємств (їхнього злиття 

чи поглинання). Джерелом цих переваг є ефективніше використання сукупного фі-

нансового потенціалу, взаємодоповнення технологій та продукції, яку вони вироб-

ляють, можливість зниження рівня їхніх поточних витрат, зокрема адміністратив-

них, та інші аналогічні чинники. Тобто наявний термін «синергізм» здебільшого ви-

значається як процес, сумісна дія компонентів, складових тощо. А тому щодо синерге-

тики як широкої науки він має дещо однобічне (вузьке) бачення й застосування. Адже 

синергетика як наука широко використовує складні системи рівнянь нелінійного хара-

ктеру, що описують явища-процеси у зміні як у часі, так і в просторі. Ці системи рів-

нянь – основний інструмент дослідження в синергетиці.  

Синергетика є новою, узагальнюючою наукою, що вивчає основні закони самоо-

рганізації складних систем. Її визначають як науку про самоорганізацію. Останнє 

означає самовільне ускладнення форми або в загальному випадку – структури сис-

теми за зміни її параметрів. На нашу думку, основним є те, що нелінійні динамічні 

системи об’єднуються в єдине, нове, ціле утворення, сума складових якого не є зви-

чайним, простим підсумком як за кількістю, так і за якістю. Це утворення є систе-

мою іншої організації або системою іншого рівня. 

Системи, що розвиваються, завжди є відкритими, вони обмінюються речови-

нами, енергією як між собою, так і зі середовищем, що їх оточує, довкіллям. Внаслі-

док цього відбуваються процеси локальної упорядкованості та самоорганізації. Як-

що система надто незрівноважена, в ній починають домінувати такі фактори, які б 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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не мали суттєвого значення в більш зрівноваженому стані. Коли система далека від  

рівноваги, на процеси активно впливають біфуркаційні механізми – наявність ко-

роткотермінових точок роздвоєння переходу до того чи іншого режиму системи. 

Водночас заздалегідь неможливо передбачити, яким шляхом це відбуватиметься. 

Набувають розвитку комплексні, міждисциплінарні дослідження, нові методи 

пізнання, виділяються новітні, складніші типи об’єктів пізнання. Узагальнити їх, 

зрозуміти й оцінити взаємовплив, побудувати нову картину процесу-явища - і є ос-

новною метою синергетики. Отже, досліджувати синергетичні процеси без вивчення 

проблем, що традиційно належали до тієї чи іншої галузі-сфери наук окремо, немо-

жливо. Майбутнє – лише в комплексному, міждисциплінарному підході до побудови 

синергетичних моделей явища-процесу. 

Припущення про синергетичну природу економічної динаміки та про існуван-

ня в ній синергетичних ефектів робить актуальним глибше вивчення економічних 

процесів з точки зору синергетичних підходів. Останніми роками такі дослідження 

розширюються, але, на нашу думку, вирішення найскладніших теоретичних, мето-

дологічних і практичних питань ще попереду. 

У другому розділі – «Методологічні основи синергетичних досліджень у 

постнекласичній економічній науці» – представлено методологічні засади, основ-

ні постулати синергетики як нелінійної науки у постнекласичній економічній науці 

та її застосування. 

Значення людського чинника в природничо-науковій картині світу набуває все 

значущішого характеру, адже його вплив стає настільки суттєвим, що може доко-

рінно змінити не лише середовище, де живе людина сьогодні, а й інші сфери існу-

вання Всесвіту (включно з космосом). 

Картина світу – системне утворення, тому її зміна не може бути відображена 

єдиним, навіть найгеніальнішим відкриттям, – це низка, система (серія) взаємо-

пов’язаних відкриттів. Це особлива форма теоретичного знання, що репрезентує 

предмет дослідження науки відповідно до певного етапу її історичного розвитку, за 

допомогою якої інтегруються й систематизуються конкретні знання, отримані в різ-

них галузях. 

Із науковою картиною світу пов’язують широкий спектр знань про природу, 

Всесвіт, космос, міжкосмічний простір тощо. Структура наукової картини світу 

пропонує центральну теоретичну основу (ядро), фундаментальні дослідження, 

окремі теоретичні моделі, які постійно змінюються, трансформуються, добудову-

ються тощо. Наукова картина світу має парадигмальний характер, адже вона складає 

систему принципів освоювання світу. Її зміст зумовлює спосіб бачення світу, ос-

кільки впливає на формування соціокультурних, етичних, моральних, логічних, ме-

тодологічних норм наукового дослідження. Наукова картина світу – це не просто 

сума чи набір окремих знань, це результат їхньої взаємодії у вигляді нової ціліснос-

ті, тобто синергетичної системи (рис. 1). Із цим пов’язана така характеристика нау-

кової картини світу, як її системність. Призначення наукової картини світу як зве-

дення уявлень, відомостей полягає у забезпеченні синтезу знань. Звідси випливає 

(виникає) її інтегративна функція. 
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Рис. 1. Наукова картина світу ХVІІ – ХХ століття.  

Джерело: розробка автора. 

 

Оскільки об’єктом дослідження стають складні системи, усе більш багаторів-

неві, з якими проводити експерименти дуже складно або майже неможливо, то най-

важливішим інструментом науково-дослідної діяльності стає математичне моделю-

вання. Його сутність полягає в тому, що вихідний об’єкт замінюють (відображають) 

математичною моделлю, експериментування, дослідження з якою можливе за допо-

могою застосування сучасної комп’ютерної техніки й технологій. 

Основним постулатом синергетики в постнекласичній картині світу є те, що 

об’єкт – це не те, що існує на теперешній момент, а те, що виникає у майбутньому. 

Згідно зі синергетикою у світі немає тих універсальних законів, які б зробили мож-

ливим його пізнання в класичному сенсі. Це означає деонтологізацію (втрату корін-

них інтуїтивних осмислень) знань, що існували попередньо, посилення ролі суб’єкта 

в процесі пізнання, яке й може бути інтерпретоване як заперечення реальності 

об’єкта. Ускладнюються питання про критерії реальності, розмежування та встанов-

лення меж між реальним і уявним, вигаданим. 

Такі самі правила-принципи допускає й наука синергетика. Тому застосування 

постнекласичного виміру сучасної науки ще й часто називають синергетичним або 

таким, що сприяє утвердженню нового світогляду світосприйняття, нової методоло-

гії пізнання, прискорює розпад класичних лінійних моделей явищ, процесів, розроб-

ці нових підходів до дослідження сучасних процесів розвитку, розробці альтерна-

тивних, варіабельних рішень у пошуках наукових ідей, припущень тощо, того, що 

можна назвати вибором. Відповідно до принципу системності наукового пізнання 

цю діяльність розглядають як складноорганізовану мережу (низку) різноманітних 

актів систематичного перетворення об’єктів, коли результати (продукти) однієї ді-

яльності переходять в інші і стають її компонентами.  

Становлення постнекласичної науки не призводить до суцільного знищення 

всіх уявлень та знань попередніх етапів класичної й некласичної науки. Вони вико-

ристовуватимуться в деяких ситуаціях, але вже не будуть домінантними догмами, 

аксіомами. Новий постнекласичний тип раціональності активно використовує нові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Розвиток науки ХVІІ – ХХ століття 
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орієнтації: нелінійність, необоротність, нерівновага, несталість, хаосність. У новому, 

розширеному понятті «раціональність» мають місце такі категорії-поняття, як «інту-

їція», «невизначеність», «припущення», «допущення», «ефективність», «вірогід-

ність», «штучний інтелект», «кіборг-відносини». І людина входить у картину світу 

не просто як її активний учасник, а як системоутворювальний компонент, принцип, 

поведінка й мислення якого неодмінно впливатимуть на вивчення процесу, явища. 

Такий стан сучасної постнекласичної картини світу та науки, яка сьогодні роз-

вивається достатньо швидкими темпами, свідчить про їхню незакінченість, про те, 

що їхній розвиток продовжується як у просторі, так і в часі. Економіка як така, еко-

номіка як наука стала найпершим і найважливішим полігоном застосування синер-

гетичних принципів, підходів до її розвитку, адже задачі економіки – це завдання 

існування і процвітання людства. 

Виходячи із зазначеного, було сформульовано основні поняття методології 

синергетики та методи, що застосовуються в синергетичних дослідженнях. Методо-

логічно синергетика відкрита до тих нових концепцій, що формуються в окремих 

дисциплінах. Синергетика спадкоємна, адже належить до міждисциплінарних наук і 

базується на методичних основах математики, кібернетики, філософії тощо. Також 

синергетика самозастосовувана, оскільки описує складні процеси, явища тощо, ви-

ходячи зі сучасного бачення та пізнання світу.  

Синергетична методологія – це методологія міждисциплінарної комунікації та 

моделювання сучасної реальності. Вона відкрита до нових поглядів, знань, методів 

дослідження та пізнання світу – адаптивна методологія становлення та прогнозу-

вання найскладніших процесів і явищ. 

Моделювання складних систем, що розвиваються, як природних, технічних, 

так і гуманітарних, економічних, стає у ХХІ столітті магістральним міждисциплі-

нарним напрямом науки (синергетики). Тому необхідно чітко представляти принци-

пи та засоби (технології) підходів до моделювання таких систем. 

Основні методологічні принципи синергетики обираються за декількома кри-

теріями: 

1. Принципи методології синергетики можуть, а здебільшого й повинні, роз-

міщуватися у такій залежності, щоб вони могли бути визначеними один через одного.  

2. Можна моделювати, будувати системи складних явищ, процесів у різних 

системах координат, у різному вимірі. Тоді виникає проблема переведення таких 

систем із однієї системи координат в іншу. 

3. Принципів має бути достатня, але не надто велика кількість. Людина, що 

їх застосовує, не матиме змоги одночасно відстежувати їхнє дотримання в ре-

альному моделюванні. 

4. Системність, системний підхід до вивчення складних процесів, явищ то-

що. Це необхідна умова (принцип) методології синергетичних досліджень сьогодні 

у будь-яких сферах їхнього застосування. 

Методологічні принципи синергетики, які породжують принципи «становлен-

ня» – це нелінійність, незамкненість, несталість. Основним принципом – правилом 

нелінійності є порушення принципу суперпропозиції в деякому явищі (процесі): ре-
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зультат додавання впливів на систему не є додаванням результатів цих впливів. Ре-

зультати причин не можна додавати. Це означає, що результат додавання причин не 

дорівнює сумі результатів причин. 

У процесах аналізу і синтезу складників нелінійних систем, які самоорганізу-

ються, результативний висновок – відповідь може бути визначена не простим дода-

ванням ефектів кожної складової, а в синергетичний спосіб – узагальнений, синтезу-

вальний вплив як кожної складової окремо, так і більшою мірою їхньої узагальнюю-

чої дії. 

Такий підхід у економічних дослідженнях вкрай необхідний, але, на жаль, на-

разі ще не знайшов широкого вжитку навіть у наукових дослідженнях. По суті, це 

новітній підхід до вивчення економічних процесів, який є дискусійним, але необхід-

ним для сучасного осмислення та узагальнення процесів економічного розвитку су-

спільства. Сьогодні в умовах прискореного й нестабільного розвитку світу і, зокре-

ма, економічних процесів синергетика та її методологічний апарат відіграють, на 

наш погляд, визначальну роль. 

Більшість об’єктів, які нас цікавлять і досліджуються в дисертації – економіч-

ні структури та процеси, екологічні й природні явища, мікроекономічні системи (пі-

дприємства), соціальні явища тощо - є відкритими системами, незрівноваженими, 

нестійкими та керуються нелінійними законами. 

У третьому розділі – «Основні принципи теорії самоорганізації систем си-

нергетики» – ґрунтовно розглянуто засади синергетичного підходу до ефективного 

управління складною, нелінійною, саморганізованою системою. 

Узагальнююча більшість реальних систем, що існують і розвиваються, – це ві-

дкриті самоорганізовані системи. Щоб систему можна було розглядати як самоорга-

нізовану, вона повинна мати як мінімум такі характеристики: 1. Система повинна 

бути термодинамічно відкритою; 2. Системи, що самоорганізуються, описуються 

динамічними нелінійними рівняннями; 3. Мають місце відхилення значень системи 

від рівноваги; 4. Процеси в системі повинні відбуватися кооперативно, взаємо-

пов’язано. 

Еволюційна теорія і створена на її основі концепція біосфери та ноосфери Ве-

рнадського роблять істотний внесок в обґрунтування ідей універсальної взаємо-

пов’язаності усіх процесів і демонструють незворотний характер еволюційних про-

цесів з урахуванням у них фактора часу. 

На нашу думку, система – це множина елементів, які її (систему) утворюють, 

мають відповідні відношення та зв’язки як між собою, так і до цілісної характерис-

тики системи. Вона має певні характеристики в просторі й часі, а також спромож-

ність до самоорганізування. Система існує як єдине ціле, сукупність елементів у ній 

взаємопов’язана та взаємодіє й функціонує заради необхідності збереження цілого.  

Існування системи схематично представлено на рис. 2, де усі необхідні умови 

взаємопов’язані та описуються єдиним алгоритмом рішення. У своєму дослідженні 

ми розглядаємо систему як взаємопов’язаний комплекс матеріальних об’єктів (пере-

дусім процеси матеріального характеру) та їхній стан – конкретні характеристики 
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процесів матеріального виробництва (переважно це економічні характеристики-

показники ресурсно-сировинної та управлінської бази матеріального виробництва). 

У нашому дослідженні будь-яка побудова системи (моделей) має основну мету – 

визначити ціль для побудови й розв’язання означених математичних виразів. Розгляд 

систем у дослідженні має вектор на аналіз та будівництво їх як математичних моде-

лей і має прагматично-практичну мету їхнього функціонування. Ми будуємо, пред-

ставляємо наші системи як стабільні характеристики того чи іншого явища-процесу, 

так і в їхньому русі – з урахуванням часу. Отже, стан системи стає основною скла-

довою її побудови як математичної моделі. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Умови існування системи.  

Джерело: розробка автора. 

 

Суттєвим є те, що система – цілісне утворення і її загальні властивості не є 

простою алгебраїчною сумою властивостей елементів. Це основна умова системи – 

первинність цілого. І хоча властивості системи залежать від властивостей її елемен-

тів-складових, у сукупному їхньому існуванні в системі вона набуває якісно нових 

функцій.  

На практиці всі економічні моделі – гомоморфні, адже вони дещо спрощено, 

односторонньо представляють економічні процеси та об’єкти. На нашу думку, за 

допомогою науки та законів синергетики це можна змінити. Метою теорії систем і 

системного аналізу у нашому дослідженні є пошук принципів, загальних для різних 

складних об’єктів, на основі встановлення емпіричними дослідженнями їхніх функ-

цій, динаміки, ізоморфізму зі забезпеченням заразом синергетичного ефекту. 

Сучасну економіку, підприємництво ми розглядаємо як відкриту нелінійну си-

стему у взаємодії з процесами соціального та природного розвитку (рис. 3) – з про-

цесами, що відбуваються як у живій, так і в неживій природі-просторі, у процесах 

розвитку людства. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Структура економічної системи. 
Джерело: розробка автора. 
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Функціонування економічної (соціально-економічної) системи можна роз-

глядати як неперервний процес виникнення та усунення розбіжностей (конфліктів) 

між її елементами й довкіллям, а умовою її існування і розвитку, удосконалення є 

наявність механізмів подолання цих конфліктів, які у свою чергу можуть будуватися 

на основі принципово різних підходів. 

Принципи синергетики в економіці (бізнесі), діяльності як малих, так і вели-

ких підприємств, галузей виробництва, а навіть і в розвитку суспільства загалом є 

рушійною силою подальшого існування життєдіяльності.  

Під соціо-еколого-економічною системою, маємо на увазі складну динамічну 

систему, яка охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання мате-

ріальних благ, а також соціально-екологічних ресурсів, потреб, можливостей як у 

конкретних обставинах (визначеному терміні, часі, просторі), так і в перспективі. 

Такі системи складаються переважно із визначених, керованих підсистем – соціаль-

ної, екологічної, економічної, які є у свою чергу складовою загального, інтегрально-

го, синергетичного. 

Сьогодні найперспективнішим і сучасним методом дослідження таких систем 

вважається синергетичний підхід, де функціонування системи розглядається як без-

перервний процес виникнення та подолання суперечностей (конфліктів) між її еле-

ментами і довкіллям, а умовою існування й розвитку системи є наявність механізмів 

усунення цих суперечностей. Сутність синергетичного підходу до ефективного 

управління системою полягає в тому, що він орієнтований не на цілі суб’єкта управ-

лінської діяльності, а на те, що притаманне (характерне) саме системі, тобто на її 

власні закони еволюції та самоорганізації. Результатом самоорганізації стає виник-

нення, взаємодія нових структур (елементів), наприклад, злиття або регенерація (пере-

творення) динамічних об’єктів (підсистем, елементів) з простих, елементарних у склад-

ніші. 

Синергетичний ефект – це той додатковий результат, який отримує організація 

(система) під час сумісної діяльності її компонент (рис. 4). Такий ефект може бути 

як позитивним, так і негативним. Взаємодія компонентів системи зазвичай підвищує 

ефективність її діяльності загалом, що й призвело вчених до необхідності глибокого 

вивчення синергетичного явища як методу підвищення ефективності діяльності су-

місних компонентів системи та організацій. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Синергія та синергетичний ефект. 
Джерело: розробка автора. 
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Синергетичний підхід – це система поглядів на навколишній світ як у фізич-

ному його прояві, так і в соціальному, екологічному (тобто у тісному зв’язку з при-

родою, космосом тощо), що дає змогу багатовимірно, з усіх боків досліджувати 

процес і отримувати нові, узагальнені та конкретні результати та виявити особливо-

сті макро- й мікроекономічних структур. Синергетичний підхід до дослідження сис-

тем базується на твердженні, що однозначно прогнозувати до якого стану і коли 

дійде система, котра еволюціонує, неможливо. Синергетичний підхід застосовується 

насамперед до еволюційних систем. 

В економіці синергетичні дослідження мають на меті визначення «синергети-

чного ефекту», який є переважно іншим від економічного ефекту. Основні види си-

нергетичного ефекту (синергії) показано на рис. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Основні види синергії (синергетичного ефекту). 
Джерело: розробка автора. 

 

Основною ознакою соціо-еколого-економічної ефективності (домінанта си-

нергетичного ефекту) є виробництво споживчих вартостей з метою задоволення су-

спільних потреб, з одного боку, та спрямованість на задоволення специфічних пот-

реб у належних соціальних та екологічних умовах – з іншого. 
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суб’єктивного фактора, активної взаємодії економічного та соціального, економіч-

ного та політичного, історичного, екологічного, культурного, національного та гло-

бального факторів у розвитку синергетичних соціально-економічних систем. 

Виходячи з викладеного, слід вказати на новизну синергетичного підходу до 

досліджень складних систем і його відмінність від підходів «ортодоксальної (класи-

чної) економіки». Це проявляється у такому: 1. Синергетичний підхід передбачає 

наявність у складній системі набору стійких станів (спектра атракторів), що дає змо-

гу дослідити стан, в якому перебуває система у певному часі. 2. Принципово новим 

у синергетичному підході є те, що, перебуваючи в стійкому стані, відхилення систе-

ми від зони рівноваги або еволюція її до іншого стійкого стану неможлива без дос-

татньо потужних дій (впливів) як ззовні, так і зсередини. Це у свою чергу означає, 

що перевести будь-яку систему, наприклад, національну економіку, в якісно новий 

стан частковими реформами, іншими обмеженими діями (адміністративними утис-

ками, політичними рішеннями, указами тощо) за короткий термін та без комплекс-

ного підходу принципово неможливо. Без досягнення певного порогового рівня на-

копичення флуктуацій система не досягне точки біфуркації, а без цього не може від-

бутися перехід її у новий стан. 3. Синергетичний підхід дає змогу зменшити кіль-

кість параметрів, необхідних для моделювання складних систем. 4. За синергетич-

ного підходу дослідження траєкторій еволюції соціально-економічних систем може 

дати багато нових знань щодо напрямів розвитку систем з певними характеристика-

ми параметрів. 

Синергетичний підхід застосовується у дослідженні складних систем лише то-

ді, коли ці системи мають здатність (здебільшого так і є) до самоорганізації, тобто 

до еволюціонування. 

Ефективний розвиток національної економіки України сьогодні – вкрай актуа-

льна та складна задача. Системно-синергетичні аспекти та методи аналізу взаємоза-

лежності економічних процесів і явищ, що спрямовані на захист економіки країни та 

підвищення добробуту соціуму, дають змогу розглянути проблему ефективного роз-

витку економіки держави як відносно відокремлену систему, так і таку, що має си-

нергетичні зв’язки між різними суб’єктами системної ієрархії держави (політични-

ми, організаційними тощо). 

У четвертому розділі – «Синергетика, як метод дослідження (моделюван-

ня) складних систем» – представлено та проаналізовано основні методологічні 

правила синергетики, визначено методи, принципи й етапи побудови та розробки 

моделей складних соціо-еколого-економічних систем, а також визначено показники 

соціо-еколого-економічних систем для їхнього моделювання. 

З’ясовано, що можна визначити такі основні методологічні правила синерге-

тики: 1) чітка постановка задачі; 2) точність (конкретність) початкових (вихідних) 

даних, умов і з’ясування точності результатів відповідно до мети; 3) з’ясування   

можливості використання широковідомих математичних моделей – законів приро-

ди; 4) моделювання синергетичних процесів.  

Суттєво змінилися й підходи до математичного моделювання складних (соціо-

еколого-економічних) систем. Це пов’язано з відмовою від лінійної парадигми та 
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переходу до застосування нелінійних моделей. Останні як складніші, узагальнюючі 

й такі, що містять набагато більше зовнішніх і внутрішніх характеристик, є точні-

шими, універсальнішими в описуванні того чи іншого явища у різних станах. Як 

альтернатива щодо вирішення проблеми нелінійності складних систем різноманітної 

природи і є системна синергетична концепція їхнього дослідження, яку ми розгляда-

ємо. На засадах цієї концепції запропоновано пояснення нерегулярної поведінки й 

аномалій у системах, які не є стохастичними, розроблено нові методи дослідження 

структурних властивостей, динаміки та еволюції складних соціо-еколого-

економічних систем, зокрема таких, що можуть бути використані у підприємницькій 

діяльності – організації виробництва, оптимізації виробничих процесів, прогнозу-

ванні тощо. 

Основою розгляду, аналізу, дослідження таких систем у нашій роботі стали 

процеси самоорганізації складних систем, які функціонують у режимі «на краю хао-

су». З метою визначення ролі загальних характеристик, ефектів у процесах самоор-

ганізації складних соціо-еколого-економічних систем ми застосували саме синерге-

тичний підхід. Недостатньо широке застосування синергетичних принципів у дослі-

дженні соціо-еколого-економічних систем у сучасній науці змусило нас звернути 

увагу на проблеми управління такими системами з концептуальної синергетичної 

точки зору щодо їхнього функціонування.  

Традиційні (ортодоксальні) підходи не розглядають потенціал виробничої 

сфери, бізнесу, підприємства як єдине ціле. За їхнього застосування у полі зору – 

лише деякі елементи, що дають змогу отримати окремі характеристики фінансово-

господарської діяльності. Досліджувати, а тим більше прогнозувати будь-яку еко-

номічну ситуацію можна лише тоді, коли володієш інформацією про тенденції зміни 

зовнішніх чинників – трансформацій у довкіллі, соціумі тощо. Традиційні методи 

аналізу досліджують економічну систему за законами діалектики. Синергетичний 

метод не заперечує цих законів, але розглядає закономірності та принципи самоор-

ганізації як процеси функціонування системи у станах, далеких від рівноваги, що 

дає змогу по-новому підійти до процесів, що в них відбуваються. 

Самоорганізацію систем за синергетичними підходами, правилами ми пред-

ставляємо у вигляді процесів виникнення впорядкованих просторово-часових струк-

тур, які містяться в далеких від рівноваги станах поблизу точок біфуркації, де пове-

дінка системи стає нестійкою, незрівноваженою, такою, що під впливом незначних 

відхилень може різко змінити свій стан. Точки біфуркації, критичні точки – це такі 

точки, в яких стан системи стає нестійким або непередбачуваним. Стан системи піс-

ля проходження точок біфуркації може оцінюватися як анергічний (довготривалий 

стійкий стан) та реотропічний (недостатньо стійкий). Оскільки система описується 

визначеним комплексом суттєвих параметрів, відповідно значення цих параметрів і 

визначатимуть стан (портрет) системи у відповідний чітко визначений момент часо-

вої точки або вектор у просторі стану системи. Мінімальний набір параметрів, пока-

зників, що визначають стан (портрет) складної соціо-еколого-економічної системи 

для синергетичного аналізу, представлено на рис. 6. 
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Рис. 6. Показники соціо-еколого-економічної системи для синергетичного аналізу 

Джерело: розробка автора. 
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Синергетична система методологічних принципів дослідження будь-якого 

явища (процесу, суб’єкта тощо) має свої, притаманні лише їй, характеристики й від-

мінності, свою специфіку. Іншою проблемою побудови складних систем, що само-

розвиваються, є проблема встановлення комунікативних зв’язків між складовими-

характеристиками комунікацій. 

Формально складні системи є детермінованими, тобто, якщо ми знаємо сучас-

ний стан системи та правила «поведінки» її розвитку, то теоретично можемо легко 

встановити (спрогнозувати), що відбудеться з цією системою в майбутньому. Однак 

на практиці це зовсім не так, і пояснюється воно тим, що навіть мінімальна неточ-

ність у визначенні вихідного стану системи нарощується з часом, а з деякого момен-

ту ми взагалі втрачаємо можливість будь-якого передбачення. Отже, час виходить 

на перше місце, стає  визначальним для розуміння поведінки системи. Така ситуація 

характерна для багатьох об’єктів, які вивчають в економіці, екології, соціології то-

що.  

Перспективнішим у цьому відношенні є синергетичний підхід, в основі якого 

лежить принцип виділення параметрів порядку, тобто невеликої, але достатньої для 

аналізу кількості змінних складної системи, до яких підлаштовуються в процесі її роз-

витку інші параметри. Це значно спрощує систему й дає сподівання на можливість ко-

ректного моделювання складної системи, що описує процес (явище) за допомогою ви-

значеної кількості параметрів. Однак на практиці задача визначення (виділення) пара-

метрів порядку – показників системи – є найскладнішою, найбільш проблематичною та 

дискусійною. 

У нашому дослідженні під терміном «моделювання» ми розуміємо побудову, 

створення теоретичних моделей реальних соціо-еколого-економічних процесів. Орі-

єнтувалися на такі правила побудови моделей: 

1. Модель повинна бути максимально простою, зрозумілою, але водночас не 

втрачати своїх функцій та мети. Чим простіша модель, тим менша ймовірність по-

милкових результатів, висновків.  

2. Модель повинна бути достатньо абстрактною, грубою, малі поправки (по-

хибки) не повинні кардинально змінювати її поведінку.  

3. Модель та її розрахунки повинні бути однаково точними порівняно з вихід-

ними даними елементів моделі.  

4. Якщо при розробці (складанні) системи та її показників, елементів дослід-

ник вважає за можливе знехтувати одним чи деякою кількістю показників, він пови-

нен достеменно чітко знати (обґрунтовано) наслідки, результати такого вибору, дії.  

У процесі синергетичного моделювання можна виділити низку етапів (рис. 7). 

У синергетиці математичною моделлю реальної системи (явища, процесу, 

суб’єкту) є сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, логічних умов, 

операторів тощо), які визначають характеристики станів системи залежно від її па-

раметрів та впливів зовнішніх умов. 
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Рис. 7. Етапи синергетичного моделювання.  
Джерело: розробка автора. 

 

 

У п’ятому розділі – «Теоретико-методологічні засоби визначення синерге-

тичного ефекту складних систем» – представлені теоретико-методологічні засоби, 

класифікація, схема й алгоритм визначення синергетичного ефекту складних соціо-

еколого-економічних систем з урахуванням часу та форми його прояву, розглянуто 

наслідки для мікроекономічної системи від синергетичного ефекту, представлена 

тривимірна модель синергетичного соціо-еколого-економічного ефекту. 

У дослідженні синергетичного соціо-еколого-економічного ефекту (  ) основ-

ним завданням є одержання відповіді на питання: як ефективно організувати ви-

робництво з екологічної, економічної та соціальної точок зору і як потрібно його  

розвивати в перспективі. Практичне вирішення цього питання можливе тільки на 

основі глибокого аналізу різних змін – характеристик (соціальної, екологічної, еко-

номічної) складних систем (підприємства, виробництва), що виникають при його 

організації, а також визначення впливу цих змін на кінцеві результати діяльності 

складних соціо-еколого-економічних систем (підприємств). 

Постановка задачі 

Переведення дисциплінарних понять, за якими поставлена проблема,  
на мову синергетики, тобто застосування синергетичного понятійного  

апарату, визначень, принципів до постановки задачі 

Встановлення (виявлення, визначення) базових процесів, зворотних 
зв’язків, принципів синергетики в емпіричному матеріалі 

Узгодження, складання принципів синергетики на емпіричному матеріалі 

Побудова структурно-функціональної когнітивної моделі 

Конструювання формальної динамічної моделі, фіксуючий тип рівняння, 

математичний опис, вид системи 

Побудова «реальної» моделі, тобто уточнення (узгодження) параметрів,  

коефіцієнтів тощо, системи, яка описує процес, що досліджується 

Математичне розв’язання моделі 

Порівняння з експериментальними результатами, аналіз та інтерпретація (у 
деяких випадках інваріантна) результатів 

Ухвалення рішень, корегування моделі, адаптація тощо 
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З позиції системного підходу і вимог синергетики структурно-логічна схема 

визначення синергетичної ефективності представлена на рис. 8. 

 
 

 
 

Рис 8. Структурно-логічна схема визначення синергетичної ефективності. 
Джерело: розробка автора. 
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Обов’язковий взаємозв’язок економічного ефекту, якого досягають у резуль-

таті виробничо-господарської діяльності, з екологічним та соціальним ефектами по-

винен відображатися в синергетичному соціо-еколого-економічному ефекті. Фор-

мально це проста алгебраїчна сума показників, натомість фактично це їхня векторна 

сума, просторовий показник. Ця сума матиме сенс лише за позитивного її значення, 

тобто синергетичний показник має бути більшим за нуль. У іншому разі проведення 

підприємницької діяльності не матиме сенсу. 

Сьогодні основою  дослідження складних процесів в економіці є методологія 

системного підходу до вивчення та моделювання процесів. Синергетика й теорія са-

моорганізації дають нову методологічну базу для вирішення проблем сталого  роз-

витку економічних процесів як узагальненого характеру, так і локального, а саме 

проблем управління виробництвом, підприємством як у певний, визначений час, так 

і в перспективі. 

Останні десятиріччя розвитку підприємництва, виробництва гостро поставили 

завдання збереження та удосконалення довкілля, соціосфери. Таких цілей в сукуп-

ності досягають за рахунок створення технологічних матеріально-енергетичних су-

часних процесів та інституціональних операцій передачі й обміну власності, прав, 

обов’язків. Цілі, процеси й операції супроводжуються та координуються процесами 

передачі, перероблення, перетворення інформації на всіх рівнях організації й функ-

ціонування виробництва, підприємства. 

Оперативність господарської діяльності підприємства характеризується витра-

тою часу, що необхідний для досягнення поставленої мети. Загалом час – це такий 

самий ресурс, який витрачають, як і матеріальний або трудовий. Тому функціональ-

на значущість часу в дослідженні процесів потребує його виділення та самостійного 

розгляду, дослідження як категорії в загальній системі. 

Соціо-еколого-економічним системам притаманно поступально-циклічне фун-

кціонування з урахуванням як детермінованої складової причинно-наслідкових 

зв’язків, так і деякої їхньої стохастичності. Економічним системам притаманна так 

звана «неповна керованість», коли можливий перехід системи з одного стану в ін-

ший за короткий період часу через незначну зміну чинників системи та їхнього 

впливу на систему загалом. Неповна керованість соціально-економічної системи ви-

кликає необхідність досліджувати питання якості й ефективності управління нею. 

Сьогодні пошуки шляхів утворення складних систем, що самоорганізуються, 

не мають єдиного механізму, як і вирішення таких питань теорії складних систем, як 

проблема пошуків можливої кількості параметрів-атракторів системи, режими роз-

витку (еволюції) процесів у таких системах і багато інших.  

Отже, у синергетиці відбувається перехід від вивчення простих, закритих, лі-

нійних, рівноважних систем до вивчення складних, відкритих, незрівноважених і 

необоротних систем. За цих умов особливого підходу та уваги потребує в синерге-

тичних дослідженнях поняття часу та розвитку. Очевидною є неможливість будь-

якої системи, як і об’єкта, що розвивається, існувати поза часом, час – невіддільний 

фактор усіх форм існування процесів та явищ. Економічні процеси, категорії, систе-

ми не є винятком з правил та існування їх поза часом неможливе. 
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Час як економічна категорія, якщо й трапляється у дослідженнях, то здебіль-

шого як відносний, у вигляді коефіцієнта. Під фактором часу в економіці розуміють 

явище зміни економічних показників за певний термін. Із позицій синергетики час 

необхідно розглядати як систему, яка виражає взаємозв’язок індивідуальних векто-

рів часу елементів цілого, що саморозвивається. Дослідження економічних систем, 

які існують і рухаються у просторі й часі (відносному) та взаємодіють зі зовнішнім 

середовищем, мають свої власні, притаманні лише їм характеристики (економічні, 

часові, соціальні тощо). 

Визначення складних соціально-економічних систем, які ми описували через 

систему соціо-еколого-економічних показників з урахуванням фактору часу (періо-

ду, швидкості) їхнього існування, поставило перед нами питання щодо обґрунтуван-

ня необхідності застосування синергетичного підходу, синергетичних методів, ме-

тодології, синергетичного апарату для пояснення сутності явищ і процесів, що від-

буваються в соціо-еколого-економічних часових системах. 

Зважаючи на складність соціо-еколого-економічних систем, які ми розглядає-

мо та досліджуємо, найкращі результати дає спільне використання аналітичного ме-

тоду, синтетичного врахування показників та опрацювання засобами сучасних обчи-

слювальних пристроїв, а також моделювання.  

Новими принципами, якими синергетика збагатила економічну теорію в мето-

дологічному плані та якими ми користуємося в нашому дослідженні, є принципи 

випадковості як самостійного фактора, що має конструктивну роль у точках біфур-

кації, – визначальної ролі суб’єктивного фактору в розвитку соціо-еколого-

економічних систем, а також активної взаємодії різноманітних факторів, характери-

стик соціо-еколого-економічних систем (історичних, економічних, національних, 

культурних, глобальних, політичних, специфічних тощо). Наведена низка принципів 

синергетичного підходу до побудови, вивчення та застосування соціо-еколого-

економічних систем є дійсно принципово новою сторінкою для економіки. 

Розроблена нами система визначення синергетичного показника ефекту діяль-

ності підприємства Ес складається з трьох основних підсистем: економічних показ-

ників Еек, що характеризують процес виробництва; підсистеми екологічних показ-

ників Ее та підсистеми соціальних показників Есоц. Отже, ми отримуємо таке: 

Ес =   Еек, Ее, Есоц,   ,    (1) 

де t – фактор впливу часу на систему. 
 

Властивість синергізму підприємства дає змогу розглядати його як синергети-

чну систему (рис. 9), оцінку управління якою можна забезпечити описом низки си-

нергетичних систем, що мають об’єктивну синергетичну природу. 

На мікроекономічному рівні (суб’єкта господарювання) синергетичний ефект 

– це ефект енергетичного потенціалу підприємства. Аналізуючи ж діяльність склад-

ної соціо-еколого-економічної системи (підприємства) з позицій синергетики, необ-

хідно об’єктивно, зважено, широко, з усіх боків підходити до проблем його функці-

онування як об’єкта соціальної, екологічної та економічної життєдіяльності людей. 
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Потенціал мікроекономічної системи (підприємства, організації) може бути 

відображений графічно у просторі n-D за допомогою методу векторів. Отримана в 

результаті векторна діаграма показує як характеристику кожного чинника потенціа-

лу (Еек, Ее, Есоц), так і сукупний синергетичний ефект, а також направленість вектора 

синергії. Такий підхід надає нової якісної оцінки, просторового бачення будь-якому 

явищу, процесу тощо. Водночас варто зазначити, що таких площин може бути без-

ліч, і тоді це буде n-мірна фігура. У кінцевому вигляді це можна представити як 

«м’ячик для гольфу», який складається із безлічі площин. 

 

С И С Т Е М А  

Ес 

П І Д С И С Т Е М И  

Есоц Ее Еек 

Е Л Е М Е Н Т И  

П І Д С И С Т Е М И  

Е  

Показники, що 

характеризують стан 

соціальної сфери 

Показники, що 

характеризують стан 

економічної сфери 

Показники, що 

характеризують стан 

екологічної сфери 
 

Рис. 9. Система визначення синергетичного ефекту складних систем  

з урахуванням часу. 
Джерело: розробка автора. 

 
Загалом ефект синергії або вигода (обсяг прибутку), залежатиме від того, на-

скільки вдалося поліпшити сполучення властивостей цілісності та відокремленості 

реорганізованого (перебудованого, інтегрованого) підприємства. 

Ефект синергії (синергетичний ефект) виникає тільки тоді, коли в результаті 

деяких заходів на підприємстві, насамперед організаційних, з’являються нові мож-

ливості, статус, стратегічна перевага, що недоступна його конкурентам. Це все при-

зводить до вищої оцінки вартості такої компанії, підприємства на ринку. 
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Ефект синергізму є таким показником результатів діяльності мікроекономіч-

них систем (підприємства, організації), що характеризує збільшення вартості систе-

ми (компанії) після перетворення, перебудови. Синергетичний ефект може проявля-

тися у напрямах, що представлені в табл. 1. 

 

 

Таблиця 1 

Наслідки для мікроекономічної системи (підприємства) від отримання 

синергетичного ефекту 

Показник Наслідки для мікроекономічної системи (підприємства) 

Власні фінанси та 

інвестиції 

Економія на масштабах підприємства. Економія на верти-

кальній інтеграції – можливість узяти під контроль одну або 

декілька ланок підприємства 

Клієнти та ринок 

(конкурентність) 

Вихід на нові ринки постачання та збуту. Посилення ринко-

вого впливу. Оптимізація переліку послуг. Досягнення пере-

ваги в роботі з постачальниками, кредиторами тощо. Додат-

кові можливості організації нових виробництв (супутніх). 

Бізнес-процеси 
Централізація та усунення функцій, що дублюються. Опти-

мізація інвестування. 

Потенціал  

(додаткові  

можливості) 

Об’єднання мереж продажу. Поява достатніх потужностей 

для конкуренції за масштабні замовлення. Отримання додат-

кових знань про продукцію, технологію, ринок тощо. 

Довкілля 

Модернізація основних засобів, застосування «зелених» тех-

нологій та обладнання. Зменшення антропогенного наванта-

ження на довкілля за рахунок зменшення масштабу підпри-

ємства. Виробництво «зелених» товарів на основі економіки 

природокористування. Екологічно орієнтований менеджмент 

підприємства. Екологічно орієнтована культура підприємст-

ва на базі екологічної («зеленої») економіки. 

Соціосфера 

Формування соціально орієнтованої підприємницької куль-

тури. Розгортання соціальних функцій підприємництва. По-

ліпшення задоволення соціальних потреб. 
Джерело: розробка автора. 

 

Діяльність і розвиток підприємств у сучасних умовах визначає об’єктивну 

необхідність перманентної адаптації їхньої економічної діяльності до нових умов 

господарювання за значної обмеженості ресурсного потенціалу та обов’язкового 

урахування екологічного та соціального імперативів. 

Можливі форми прояву синергетичного ефекту показано на рис. 11. Це укру-

пнені групи, що умовно зведені до основних трьох видів прояву синергетичного 

ефекту на підприємствах, об’єднаннях тощо. 
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Рис. 11. Форми прояву синергетичного ефекту. 
Джерело: розробка автора. 
 

У нашому дослідженні синергетичний ефект (Ес) складатиметься з економіч-

ного (Еек), екологічного (Ее) та соціального (Есоц) ефектів діяльності підприємств, 

що реорганізуються, інтегруються, удосконалюються, тощо. Методикою розрахунку 

синергетичного ефекту, що найчастіше застосовується в обліку, є така, що базується 

на витратних підходах: дохідність, порівнянність (ринковість), витратність (рис. 12). 

 

 

 

 

Еек + Есоц 

Ліквідація дублюваль-
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ливості та вищого кре-

дитного рейтингу 

Розраховується в Еек 

Форми прояву синергетичного ефекту (Ес) 

Зростання виручки Зниження витрат Комбінована дія 

Еек + Ее + Есоц 
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тури послуг і товарів, у 

т. ч. «зелених», що  

надаються  

підприємством 

 

Еек + Есоц 
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внаслідок зменшення 
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льтури (екологічної та 

соціальної), ефект 

об’єднання управлін-

ських здібностей ко-

манди й впливу на до-

вкілля 
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*     – синергетична вигода;    – вартість інвестованого капіталу підприємств, 

що інтегруються;   – ціна за одну акцію;   – прибуток на одну акцію. 

 

Рис. 12. Класифікація підходів та методів оцінки синергетичного ефекту 

складних систем. 
Джерело: розробка автора. 

 

З огляду на зазначене процес розвитку соціо-еколого-економічного стану того 

чи іншого об’єкта діяльності (підприємства, об’єднання, території тощо) ми зможе-

мо описувати нелінійною моделлю динаміку розвитку системи, яка характеризува-

тиме усі складові системи (соціальні, екологічні та економічні). Це схематично ма-

тиме такий вигляд, як система рівнянь: 

 

 с
  =  

{
 

    ц
  =  (  ,   ,      )

  
  =     ,   ,       

  к
  =  (  ,   ,      )}

 

 
 ,     (2) 

Методичні підходи до оцінки синергетичного ефекту підприємства 

Дохідний Порівнянний (ринковий) Витратний (майновий) 

Методи оцінки 

Дисконтування грошових 

потоків 

Розрахунок доданої вартос-

ті підприємства – оцінка 

синергетичного ефекту у 

вигляді прямої вигоди 

Розрахунок поточної вар-

тості реорганізації (чистої 

вартості інтеграції) 

Оцінка ефекту від створен-

ня інтегрованої виробничої 

системи на основі методів 

бюджетування  

Розрахунок капіталізованої 

вартості інтегрованого під-

приємства 

Визначення синергетично-

го потенціалу інтегровано-

го підприємства 

Прогнозування приросту ку-

рсової вартості акцій підпри-

ємств, що інтегруються 

Метод ринкових мультиплі-

каторів (
𝑆𝑦𝑛

𝐸𝑉
 )* 

Оцінка синергетичного ефек-

ту від інтеграції підприємств 

у вигляді побічної вигоди: 

- зміна прибутку на одну 

акцію для підприємств, що 

інтегруються; 

- зміна мультиплікатора 

(𝑃 𝐸 ) на одну акцію; 

- відмінність дохідності 

інтегрованих підприємств та 

ринкової дохідності. 

Оцінка синерге-

тичного ефекту 

на основі визна-

чення (нарощу-

вання) вартості 

активів підпри-

ємств, що інтег-

руються 
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де  с
  

 – синергетичний ефект;    ц
  

 – соціальний ефект;   
  

 – екологічний ефект; 

  к
  

 – економічний ефект; x, y, z – показники соціального, екологічного та економіч-

ного ефекту;   – фактор часу. 

У цих рівняннях параметри x, y, z – складові показники, що характеризують 

процеси та самі є елементами складних математичних систем. Розв’язання таких 

складних систем рівнянь у динаміці за різних значень параметрів дає змогу виявити 

оптимальність такої системи як на теперішній період часу, так і в перспективі. 

Синергетика та її поняття, алгоритми самоорганізації математичного апарату є 

новою парадигмою та новою філософією на сучасному етапі розвитку людства. Си-

нергетика – потужний математичний інструмент для аналізу сучасних нелінійних 

економічних явищ, які складаються в синергетичну систему та не піддаються опису 

класичними економіко-математичними методами. 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. Популярність та актуальність синергетики як науки пояснюються тим, що 

вона стає мовою міждисциплінарного спілкування, на якій можуть порозумітися  

різні науковці: фізики, хіміки, екологи, психологи, соціологи, економісти, незважа-

ючи на те, що кожен розуміє синергетику, синергетичний апарат та синергетичні 

моделі по-своєму. Синергетика – це новий, досить молодий, новітній напрям науко-

вого пошуку, який має інтегруючий характер, оскільки об’єднує узагальнюючими 

законами різноманітні галузі, сфери діяльності людини та науки, надає єдину основу 

для опису механізмів виникнення новацій.  

2. Основними задачами синергетики є: 1) вивчення, побудова та розвиток 

складних систем у будь-яких системах, процесах, явищах (нерівноважних); 2) побу-

дова дослідження нелінійних явищ, окреслення загальних підходів, які можна засто-

сувати до багатьох систем. Основним принципом синергетичного підходу є 

з’ясування законів побудови будь-якої організації, вивчення виникнення сталості 

процесів, явищ та їхнього упорядкування. 

3. Синергетика досліджує якості цілого не як прямий результат, підсумок 

окремих складових, частин, а як результат, що має свої, інакші якості. Синергетичні 

дослідження потребують цілісного системного підходу до вивчення складних сис-

тем і можуть бути здійснені лише за умов знання та розуміння внутрішніх характе-

ристик системи, усебічного вивчення законів природи та постійних змін в її розвит-

ку. Предметом синергетики (теорії самоорганізації) як науки є складні системи в 

умовах нестійкої рівноваги та їхня самоорганізація в точках біфуркації або поблизу 

них, де малий вплив стає значущим і непередбачуваним за своїми наслідками для 

поведінки складних соціо-еколого-економічних систем загалом. 

4. Синергетичний (постнекласичний) погляд на сучасну картину світу відк-

риває нову еру в дослідженнях як техніко-економічних задач, завдань прогресу, так і 

в соціально-економічних дослідженнях проблем удосконалення усіх сфер розвитку 

суспільства, від управління на рівні підрозділу (ланки) виробництва до великих про-
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ектів. Синергетична методологія – це методологія міждисциплінарної комунікації та 

моделювання сучасної реальності. Вона відкрита до нових поглядів, знань, методів 

дослідження та пізнання світу – адаптивна методологія становлення та прогнозу-

вання найскладніших процесів та явищ. Методологічні принципи синергетики, які 

породжують принципи «становлення» – це нелінійність, незамкненість, несталість. 

Еволюційна теорія і створена на її основі концепція біосфери та ноосфери роблять 

істотний внесок в обґрунтування ідей універсальної взаємопов’язаності усіх проце-

сів та демонструють незворотний характер еволюційних процесів з урахуванням у 

них фактора часу.  

5. Основою функціонування синергетичної системи є проблемна ситуація 

(флуктуація) – такий стан елементів (передусім елементів довкілля), який воно (до-

вкілля) на цьому етапі власними засобами впливу на систему нормалізувати не в 

змозі. Взаємодія системи із довкіллям свідчить про те, що довкілля надає системі 

ресурси, а одержує від нього та споживає на свою користь, результати кінцевої дія-

льності системи, які, як правило, допомагають нормалізувати стан довкілля. Сут-

ність синергетичного підходу до ефективного управління системою полягає в тому, 

що він орієнтований не на цілі суб’єкта управлінської діяльності, а на те, що прита-

манне (характерне) саме системі, тобто на її власні закони еволюції та самоорганіза-

ції. 

6. Синергетичний ефект – це той додатковий результат, який отримує органі-

зація (система) за сумісної діяльності її компонент (соціальної, екологічної та еко-

номічної). Такий ефект може бути як позитивним, так і негативним. Сумісна взає-

модія компонентів системи, як правило, підвищує ефективність її діяльності зага-

лом, що й привело вчених до необхідності глибокого вивчення синергетичного яви-

ща як методу підвищення ефективності діяльності сумісних компонентів системи та 

організацій. Синергія виникає як у природі (явищах, розвитку, процесах – фізичних, 

хімічних тощо), так і в суспільстві, біосфері, ноосфері, бізнесі.  

7. Представлено та доведено, що у синергетиці для будь-якого процесу, яви-

ща, системи, об’єкта, який розглядають, необхідно будувати свої, притаманні саме 

йому (процесу, явищу, об’єкту) моделі, що мають синергетичну методологію та осо-

бливості. Звідси основним у синергетиці є саме розробка, побудова математичної 

моделі процесу, явища, об’єкта у вигляді, як правило, динамічної системи рівнянь, 

що охоплюють усі сторони діяльності складних систем – соціальної, екологічної та 

економічної. Виявлені й досліджені статичні та динамічні характеристики, показни-

ки, фактори функціонування соціо-еколого-економічних систем. 

8. Ефект синергізму є таким показником результатів діяльності підприємства, 

організації, що характеризує усебічне (як економічне так і соціальне й екологічне) 

зростання вартості підприємства, компанії після перетворення, перебудови. Основ-

ною ознакою аналізу синергетичної ефективності в мікроекономічних дослідженнях 

є виробництво споживчих вартостей з метою задоволення суспільних потреб, з од-

ного боку, та спрямованість на задоволення специфічних потреб у належних еколо-

гічних і соціальних умовах -  з іншого.  
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9. У дослідженні проблеми синергетичної ефективності соціо-еколого-

економічних систем на мікрорівні (підприємстві) одним з основних наших завдань є 

оптимальний вибір, розробка моделі процесу ефективної організації виробництва 

підприємства, спираючись на класичні дослідження зі застосуванням синергетично-

го імперативу (синергетичного апарату, методології) та представлення (побудова) n-

мірної моделі. Синергетичний соціо-еколого-економічний ефект будь-якої госпо-

дарської діяльності є за своєю суттю, але не за змістом, алгебраїчною сумою (з ура-

хуванням знаків «плюс» і «мінус») трьох різних за формами прояву ефектів, які до-

сягаються, як правило, з різним лагом і лише в окремих випадках одночасно: тради-

ційного економічного (переважно позитивного), екологічного (позитивного або не-

гативного) та соціального (позитивного або негативного). 

10. Доведено, що синергетика й теорія самоорганізації дають нову методоло-

гічну базу для вирішення проблем сталого розвитку економічних процесів як уза-

гальненого характеру, так і локального, а саме проблем управління виробництвом, 

підприємством як у певний, визначений час, так і в перспективі. Аналізуючи діяль-

ність складної соціо-еколого-економічної системи (виробництва, підприємства) з 

позицій синергетики, необхідно об’єктивно, зважено, широко – з усіх боків підходи-

ти до проблем його функціонування як об’єкта соціальної, екологічної й економіч-

ної життєдіяльності людей, з урахуванням фактора часу.  

11. Теоретико-методологічний апарат, розроблений у дослідженні, може бути 

використаний як потужний інструмент для аналізу сучасних (нелінійних) економіч-

них явищ, які складаються в синергетичну (соціо-еколого-економічну) систему. 

Отримана таким чином векторна діаграма показує як характеристику кожного чин-

ника потенціалу (Еек, Ее, Есоц), так і сукупний синергетичний ефект, а також направ-

леність вектора синергії. Синергетика торкається проблем природничих, гуманітар-

них, соціальних наук, адже передбачає спільну дію, співробітництво, кооперування 

досліджень у всіх галузях суспільного розвитку як у короткостроковому періоді, так 

і в перспективі. 
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альністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього се-

редовища. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і 

науки України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад ви-

значення синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-

економічних систем. Встановлено і визначено особливості прояву законів організа-

ції та функціонування складних соціо-еколого-економічних систем на мікроеконо-

мічному рівні з позицій синергетики. Розглянуто і встановлено закономірності впо-

рядкування та самоорганізації соціо-еколого-економічних систем з позицій синерге-

тики. Виявлено і проаналізовано статичні та динамічні характеристики, фактори  

функціонування соціо-еколого-економічних систем. З’ясовано та доведено синерге-

тичну поведінку соціо-еколого-економічних систем. Досліджено причинно-

наслідкові зв’язки між явищами та подіями в рамках соціо-еколого-економічних си-

стем. Розроблено методологію та інструментарій дослідження соціо-еколого-

економічних систем у контексті конкретних проблем діяльності підприємств, бізне-

су, з урахуванням синергетичного імперативу. Виявлено та досліджено причини й 

механізми виникнення нових соціо-еколого-економічних систем у виробничо-

соціальних, екологічних процесах, явищах функціонування мікроекономічних сис-

тем (підприємств). Враховано масштаби швидкості перехідних і сталих процесів 

функціонування складних соціо-еколого-економічних систем у часі. Розроблено і 

http://www.sgem.org/
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представлено просторову та імітаційну моделі, методику визначення ефективного 

результату діяльності складних соціо-еколого-економічних систем у будь-який мо-

мент часу. 

 

Ключові слова: синергетика, моделювання, підприємство, ефективність, со-

ціо-еколого-економічна система, довкілля, соціосфера. 
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ющей среды. – Львовский национальный аграрный университет Министерства 

образования и науки Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ опре-

деления синергетической эффективности функционирования сложных социо-

эколого-экономических систем. Установлены и определены особенности проявле-

ния законов организации и функционирования сложных социо-эколого-

экономических систем на микроэкономическом уровне с позиций синергетики. 

Рассмотрены и установлены закономерности упорядочения и самоорганизации со-

цио-эколого-экономических систем с позиций синергетики. Выявлены и проанали-

зированы статические и динамические характеристики, факторы функционирова-

ния социо-эколого-экономических систем. Доказано синергетическое поведение 

социо-эколого-экономических систем. Исследованы причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями в рамках социо-эколого-экономических систем. 

Разработана методология и инструментарий исследования социо-эколого-

экономических систем в контексте конкретных проблем деятельности предприя-

тий, бизнеса, с учетом синергетического императива. Обнаружены и исследованы 

причины и механизмы возникновения новых социо-эколого-экономических систем 

в производственно-социальных, экологических процессах, явлениях функциониро-

вания микроэкономических систем (предприятий). Учтены масштабы скорости пе-

реходных и устойчивых процессов функционирования сложных социо-эколого-

экономических систем во времени. Разработаны и представлены пространственная 

и имитационная модели, методика определения эффективного результата деятель-

ности сложных социо-эколого-экономических систем в любой момент времени. 

 

Ключевые слова: синергетика, моделирование, предприятие, эффектив-
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ABSTRACT 

Yakimtsov V.V. Theoretical and methodological principles of synergetic effi-

ciency of complex socio-ecological and economic systems functioning. – Manuscript. 

Thesis paper for obtaining the scientific degree of Doctor in Economics in special-

ty 08.00.06 – Economics of Nature Use and Environmental Protection. – Lviv Na-

tional Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

Thesis paper is mainly concerned with the framework of method and theory of de-

termination of synergetic effectiveness of complex socio-ecological and economic sys-

tems. It describes premise, background, causes and origin of synergetics as the newest in-

terdisciplinary science that studies the self-organization conditions of complex systems. 

Premise, background and origin of synergetics as the nonlinear science that solves various 

problems, which arise in the modern world, are fundamentally analyzed. 

It’s proven that all problems of modern world need to be solved in dynamics and 

with time factor considered in nonlinear models. Causes of origin, creation and establish-

ment of synergetics and factors of self-organization of complex socio-ecological and eco-

nomic systems are presented. Synergetics studies the features of the whole not as a direct 

result of its selected components but as a result, which has its own indicators that are spe-

cial not only in quantity, but also in quality. Synergism in economics is the added ad-

vantages in case of cooperation of two or more enterprises. Main premise of synergetic 

research in postnonclassical worldview is that the object is not something that exists at the 

moment, but it’s something that will emerge in the future out of chaos, i.e. of develop-

ment, movement. Basic definitions of synergetics methodology and methods that are used 

in synergetic investigations of complex socio-ecological and economic systems are 

summed up on that basis. 

Main definitions and principles, regularities of adjustment and self-organization of 

complex socio-ecological and economic systems from the perspective of synergetics. In 

other words, in order to get the result, it’s necessary to analyze the generalized impact not 

only of each component separately, but also in a greater degree of their generalized effect. 

Characteristics, factors in the functioning and static and dynamic characteristics of com-

plex socio-ecological and economic systems, which are investigated, are found and ana-

lyzed. The conditions of system existence are presented. 

Cause-and-effect relationships among the phenomena and events, among the indica-

tors of socio-ecological and economic systems are investigated. We mean by socio-

ecological and economic system which we investigate in our work, the complex dynamic 

system that includes the processes of production, distribution, exchange, consumption not 

only of tangible values, but also of social and ecological resources, needs, possibilities as 

in a particular context (stated period, time, space), so in the long view. The condition of 

system existence and development is the presence of mechanisms of these conflicts’ reso-

lution. Essence of synergetic approach to the effective system management consists in it 
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being focused not on the goals of management entity, but on things, which are peculiar 

(distinctive) to the system specifically, i.e. on its own evolution and self-organization laws. 

It’s determined that synergetic effect (synergy) is the additional result, which the or-

ganization (system) gets during the joint activity of its components. Main types of synergy 

are revealed. Main framework of methodological special aspects of synergetic research 

and premise and principles of developing the synergetic models of complex socio-

ecological and economic systems are fundamentally examined. 

Laws of organization and functioning of complex socio-ecological and economic 

system in microeconomic systems (enterprises) activity from the perspective of synerget-

ics are found. Main task of this approach is to reveal the trends in self-organization pro-

cesses in systems of various physical nature, to find the ideas and methods of their investi-

gation. Methodology and tools of socio-ecological and economic system research to solve 

specific problems of system activity at the microeconomic level (enterprises, business), 

considering the synergetic imperative are presented. Methods of generalizing the results of 

synergetic research of socio-ecological and economic systems with further possibility of 

their use in microeconomic investigations are offered. Causes and mechanisms of emer-

gence of new socio-ecological and economic systems in production-social, ecological pro-

cesses, phenomena of microeconomic system (industrial institution) functioning are found 

and investigated. 

Stages of synergetic modelling and indicators of complex socio-ecological and eco-

nomic systems for their synergetic analysis and modelling are revealed. Also the creation 

process of mathematical models of complex socio-ecological and economic systems by the 

determined mathematical rules is examined. General rules to create the complex socio-

ecological and economic systems are defined. 

Theoretic and methodological ways of determining the synergetic effect of complex 

socio-ecological and economic systems are described. Structural and logical scheme of 

determining the synergetic effectiveness of complex socio-ecological and economic sys-

tems from the perspective of systematic approach and requirements of nonlinear science is 

developed. Necessary interrelation of social, ecological and economic effect has to be re-

flected in the synergetic one. Generalized scheme of algorithm of determining the syner-

getic effect is considered. 

Effective method of controlling the regimes that occur in complex socio-ecological 

and economic systems is chosen. The importance of time factor during the determination 

and modelling the synergetic effectiveness in complex socio-ecological and economic sys-

tems is proven. The scale of speed of transient processes and stable processes of function-

ing of complex socio-ecological and economic systems in time and space are considered 

and presented. Spacious and simulation models are present, which provides the opportuni-

ty to predict the probable changes in the behavior of complex socio-ecological and eco-

nomic systems. 

The principles of synergetic approach to the creation, examination and use of socio-

ecological and economic systems are pointed out. This thesis reveals the complex socio-

ecological and economic system, activity assessment of which can be done by the descrip-
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tion of range of synergetic systems, which are of objective synergetic nature. The conse-

quences of synergetic effect for the complex socio-ecological and economic system, which 

is at microeconomic level, are pointed out. Synergetic effect at the microeconomic level is 

an effect of energy potential of complex socio-ecological and economic system. 

Optimally effective result of complex socio-ecological and economic system activi-

ty in any given time point is determined and analyzed. Forms and manifestations of syner-

getic effect of activity of complex socio-ecological and economic systems at the microe-

conomic level are described. Classification of approaches and methods of assessment of 

synergetic effect of complex socio-ecological and economic systems at the microeconomic 

level is done. The process of development process of socio-ecological and economic con-

dition of one object (system) of activity (enterprise, association, territory etc.) can be de-

scribed by nonlinear model of the dynamics of system development, which will define all 

system components (social, ecological and economic ones). 

 

Key words: synergetics, modeling, enterprise, efficiency, socio-ecological-

economic system, environment, sociosphere. 


