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АНОТАЦІЯ 

Якімцов В.В. Теоретико-методологічні засади синергетичної 

ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

(доктора наук) за спеціальністю  08.00.06 - «Економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища». – Національний лісотехнічний 

університет України. – Львівський національний аграрний університет, 

Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 

засад визначення синергетичної ефективності функціонування складних 

соціо-еколого-економічних систем. Описано передумови, витоки, причини та 

історію виникнення синергетики, як новітньої міждисциплінарної науки, що 

вивчає умови самоорганізації складних систем. Ґрунтовно проаналізовано 

передумови, витоки та причини виникнення синергетики як нелійніної науки 

з метою вирішення різноманітних проблем, що постають перед людством у 

сучасному світі. Це відобразилось у новітній методології та підходах: теорії 

економічного зростання, теорії ділових циклів та синергетичної економіки. 

Доведено, що усі проблеми сучасного світу необхідно вирішувати в 

динаміці із урахуванням фактору часу у нелінійних моделях, що робить їх і 

більш складними але й більш відповідними, реальними та справедливими. Це 

і дало поштовх до інтенсивного розвитку нелінійних методів складних систем 

та узагальнення усіх нових знань, методів та методології у нову науку 

«Синергетика» - наука про взаємодію, співпрацю. Синергетика досліджує 

сумісну дію багатьох систем, підсистем у результаті взаємодії яких виникає 

нова структура нової якості та рівня. Головним предметом, що займається 

синергетика – це питання удосконалення систем, що розроблені людиною. Це 

питання, оптимізація впорядкованості та організація особливо гостро постає в 

сучасних дослідженнях, а особливо у дослідженнях глобальних проблем. 

Синергетика дає можливості грамотно та чітко визначити внутрішні якості 
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системи, закони її розвитку тощо. Головною ж ідеєю синергетики є 

можливість виникнення порядку та організації того чи іншого явища, процесі 

із хаосу в процесі самоорганізації.  

Представлено причини виникнення, створення й становлення 

синергетики та фактори самоорганізації складних соціо-еколого-економічних 

систем. Синергетика має інтегральний характер, оскільки об’єднує 

узагальнювальними законами різноманітні галузі, сфери діяльності людини та 

науку, пропонує нове бачення, можливості, способи та методи описувати, 

моделювати реальність. Синергетика досліджує якості цілого не як прямий 

підсумок його окремих складових, частин, а як результат, що має свої, 

особливі, як за кількістю так і за якістю показники. В економіці синергізм – це 

додаткові переваги у разі співпраці двох чи декількох підприємств. 

Проаналізовано та представлено методологічні основи синергетичних 

досліджень у постнекласичній економічній науці для вивчення та дослідження 

складних соціо-еколого-економічних систем. Розглянуто розвиток наукової 

картини світу XVII-XX століття та його вплив на довкілля та життя людини. 

Наукова картина світу представляє собою результат взаємодії знань у вигляді 

нової цілісності, тобто синергетичної системи. 

Доведено, що у зв’язку із тим, що об’єктом дослідження є складні 

системи, усе більш багаторівневі, найважливішим інструментом науково-

дослідної діяльності стає математичне моделювання. Вихідний об’єкт 

відображується його математичною моделлю, дослідження з якою можливе за 

допомогою застосовування сучасної комп’ютерної техніки та технологій. 

Основним постулатом синергетичних досліджень у постнекласичній картині 

світу є те, що об’єкт – це не те, що існує на даний момент, а те, що виникає у 

майбутньому з хаосу, тобто з розвитку, руху. Виходячи з цього було 

сформульовано основні поняття методології синергетики та методи, що 

застосовуються у синергетичних дослідженнях складних соціо-еколого-

економічних систем.  
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Представлено та досліджено основні поняття й принципи, 

закономірності впорядкування та самоорганізації складних соціо-еколого-

економічних систем з позицій синергетики. Методологічними принципами 

синергетики є такі: нелінійність, незамкнененість, несталість. Основним 

принципом синергетики – результат додавання впливів на систему не є 

додаванням цих впливів. Це означає, що результат додавання причин не 

дорівнює сумі результатів причин. Тобто щоб отримати результат, відповідь 

необхідно проаналізувати узагальнений, синтезувальний вплив як кожної 

складової окремо та і більшою мірою їх узагальненої дії. 

Об’єкти, що досліджуються у нашій роботі – це система економічних 

структур та процесів, екологічні й природні явища, соціальні процеси, явища 

– є відкритими системами, нерівноваженими, нестійкими та керуються 

нелінійними законами. Виявлено та проаналізовано характеристики, фактори 

функціонування, а також статичні та динамічні характеристики складних 

соціо-еколого-економічних систем, що вивчаються. Розглянуто 

характеристики, які повинна мати система щоб розглядатися як 

самоорганізована: термодинамічно відкрита; описуватися динамічними 

нелінійними рівняннями; відхилення її значень від рівноваги; процеси в 

системі повинні відбуватися взаємопов’язано. Це дає можливість 

обґрунтувати уявлення про розвиток фізичних систем і включати ці уявлення 

у фізичну картину світу. 

З’ясовано та розглянуто синергетичну поведінку соціо-еколого-

економічних систем, показників, що її характеризують. Представлено умови 

існування системи. Побудова системи (моделі) має головну мету – визначити 

ціль для побудови та розв’язання означених математичних виразів. 

Представлено структуру складної системи, підприємства, яку ми розглядаємо 

як відкриту нелінійну систему у взаємодії з процесами соціального та 

природного розвитку. 

Досліджено та виявлено причинно-наслідкові зв’язки між явищами та 

подіями, між показниками соціо-еколого-економічних систем. Під соціо-
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еколого-економічною системою, маємо на увазі складну динамічну систему, 

що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання, як 

матеріальних благ так соціально-екологічних ресурсів, потреб, можливостей 

як у конкретних обставинах (визначеному терміні, часі, просторі), так і у 

перспективі. Функціонування системи розглядається як безперервний процес 

виникнення та розв’язання суперечностей (конфліктів) між її елементами та 

довкіллям, а умовою існування й розвитку системи є наявність механізмів 

розв’язання цих суперечностей. Сутність синергетичного підходу до 

ефективного управління системою полягає в тому, що він орієнтований не на 

цілі суб’єкта управлінської діяльності, а на те, що притаманне (характерне) 

саме системі, тобто на її власні закони еволюції та самоорганізації. 

Визначено, що синергетичний ефект (синергія) – це той додатковий 

результат, що отримує організація (система) під час сумісної діяльності її 

компонент. Розглянуто основі види синергії. Синергетичний підхід – це 

система поглядів на навколишній світ як у фізичному його прояві, так і в 

соціальному, екологічному, що дає змогу багатовимірно, з усіх сторін 

досліджувати процес і отримувати нові, узагальнені та конкретні результати.  

Ґрунтовно розглянуто загальні засади методологічних особливостей 

синергетичного дослідження та передумови й принципи побудови 

синергетичних моделей складних соціо-еколого-економічних систем. 

Виявлено закони організації та функціонування складних соціо-еколого-

економічних систем у діяльності мікроекономічних систем (підприємств) з 

позицій синергетики. Основою розгляду, аналізу, дослідження складних 

соціо-еколого-економічних систем у нашій роботі стали процеси 

самоорганізації. З метою визначити особливу роль загальних характеристик, 

ефектів у процесах самоорганізації складних соціо-еколого-економічних 

систем ми застосували саме синергетичний підхід, головне завдання якого 

полягає у виявленні спільних закономірностей у процесах самоорганізації в 

системах різноманітної фізичної природи, пошуку ідей та методів їх 

дослідження. Самоорганізацію складних соціо-еколого-економічних систем за 
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синергетичними правилами ми розглядаємо у вигляді процесів виникнення 

впорядкованих просторово-часових структур. 

Розроблено й представлено методологію та інструментарій 

дослідження соціо-еколого-економічних систем для конкретних проблем 

діяльності систем на мікроекономічному рівні (підприємств, бізнесу), з 

урахуванням синергетичного імперативу. Запропоновано методи 

узагальнення результатів синергетичного дослідження соціо-еколого-

економічних систем із подальшою можливістю їх використанням у 

мікроекономічних дослідженнях. Виявлено та досліджено причини та 

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

соціальних, екологічних процесах, явищах функціонування мікроекономічних 

систем (промислових підприємств).  

Представлено етапи синергетичного моделювання та показники 

складних соціо-еколого-економічних систем для їх синергетичного аналізу, 

моделювання. Розглянуто процес створення математичних моделей складних 

соціо-еколого-економічних систем за визначеними математичними 

правилами. Математична модель у синергетиці – це визначена сукупність 

співвідношень, логічних умов, формул, які визначають характеристики станів 

системи залежно від її параметрів та впливів зовнішніх умов. 

Описано теоретико-методологічні засоби визначення синергетичного 

ефекту складних соціо-еколого-економічних систем. Розроблена структурно-

логічна схема визначення синергетичної ефективності складних соціо-

еколого-економічних систем з позицій системного підходу та вимог нелінійної 

науки. Обов’язковий взаємозв’язок соціального, екологічного та економічного 

ефекту повинен відображатися у синергетичному. Розглянута узагальнена 

схема алгоритму визначення синергетичного ефекту.  

Обрано ефективний спосіб управління режимами, які виникають в 

складних соціо-еколого-економічних систем. Доведено важливість фактору 

часу при визначенні, моделюванні синергетичної ефективності у складних 

соціо-еколого-економічних системах. Враховано та представлено масштаби 
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швидкості перехідних і сталих процесів функціонування складних соціо-

еколого-економічних систем у часі та просторі. Представлена просторова та 

імітаційна модель, що дає можливість спрогнозувати вірогідні зміни в 

поведінці складних соціо-еколого-економічних систем.  

Наведено принципи синергетичного підходу до побудови, вивчення та 

застосування соціо-еколого-економічних систем. Розглянуто складну соціо-

еколого-економічну систему оцінку діяльності якої можна розглядати описом 

низки синергетичних систем, що мають об’єктивну синергетичну природу.  

Показано наслідки для складної соціо-еколого-економічної системи 

мікроекономічного рівня від отримання синергетичного ефекту. На 

мікроекономічному рівні синергетичний ефект – це ефект енергетичного 

потенціалу соціо-еколого-економічної системи. Ефект синергії буде залежати 

наскільки вдалось покращити сполучення властивостей цілісності та 

відокремленості складної соціо-еколого-економічної системи 

мікроекономічного рівня. 

Визначено та проаналізовано оптимально ефективний результат 

діяльності складних соціо-еколого-економічних систем у будь-який момент 

часу. Наведено форми прояву синергетичного ефекту діяльності складних 

соціо-еколого-економічних систем на мікроекономічному рівні. Розглянута 

класифікація підходів та методів оцінки синергетичного ефекту від складних 

соціо-еколого-економічних систем мікроекономічного рівня. Процес розвитку 

соціо-еколого-економічного стану того чи іншого об’єкту (системи) діяльності 

(підприємства, об’єднання, території тощо) ми зможемо описувати нелінійною 

моделлю динаміку розвитку системи, яка буде характеризувати усі складові 

системи (соціальні, екологічні й економічні). 

 

Ключові слова: синергетика, моделювання, підприємство, 

ефективність, соціо-еколого-економічна система, довкілля, соціосфера. 
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ABSTRACT 

Yakimtsov V. Theoretical and methodological principles of synergetic 

efficiency of complex socio-ecological and economic systems functioning. – 

Qualifying research paper as a manuscript. 

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

specialty 08.00.06 – Economics of Nature Use and Environmental Protection. – 

Ukrainian National Forestry University. – Lviv National 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 determination of synergetic effectiveness of complex socio-ecological and 

economic systems. It describes premise, background, causes and origin of 

synergetics as the newest interdisciplinary 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. That’s represented in the newest methodology and 

approaches: theory of economic growth, real business-cycle theory and synergetic 

economics.  

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

and with time factor considered in nonlinear models, which makes them not only 

more complex, but also more adequate, real and fair. This gave a boost to the 

intensive development of nonlinear methods in complex systems and generalization 

of all new knowledge and methods in the new science that is called «Synergetics» - 

science about the interaction and cooperation. Synergetics examines the combined 

action of multiple systems and subsystems, the interaction of which causes the 

emergence of new structure of new quality and level. Main subject of synergetics is 

the improvement of systems, which are developed by people. There is much concern 

about the issue of orderliness optimization and organization in modern researches, 

especially in global problems research. Synergetics provides the opportunity to 

correctly and clearly determine the inherent system characteristics, its development 
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laws etc. Main idea of synergetics is the opportunity of appearance of order and 

organization of any given phenomenon out of chaos in self-organization process.  

Causes of origin, creation and establishment of synergetics and factors of self-

organization of complex socio-ecological and economic systems are presented. 

Synergetics is of the integral nature, because it connects science and various fields 

and activity areas of people by generalized laws. Synergetics also suggests the new 

vision, possibilities, ways and methods to describe and model the reality. 

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 special not only in 

quantity, but also in quality.  

Methodological framework of synergetic research in postnonclassical 

economic science to study and investigate complex socio-ecological and economic 

systems are analyzed and presented. Development of scientific worldview of XVII-

XX centuries and its impact on the environment and man’s life is examined. 

Scientific worldview is a result of interaction of knowledge as a new whole, i.e. 

synergetic system. 

It’s proven that mathematical modelling becomes the most important tool of 

scientific research, because the research object is the complex systems, which are 

becoming more and more multilevel. Source object is represented by its 

mathematical model, which can be investigated with the use of modern computer 

technology.  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 development, 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. Methodological principles of synergetics are the 

following: nonlinearity, openness, instability. That’s how the main synergetics 
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principle sounds: a result of summing up the reasons isn’t equal to the sum of 

reasons’ results. 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. 

Objects that are investigated in our thesis are the system of complex structures 

and processes, ecological and natural phenomena, social processes and phenomena 

are the open systems, instable, out of equilibrium and submit to nonlinear laws. 

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

complex socio-ecological and economic systems, which are investigated, are found 

and analyzed. We examined the characteristics, which the system should have to be 

considered as a self-organized one: it should be thermodynamically open, be 

described by dynamic nonlinear equations, there must be an equilibrium deviation 

and processes in the system have to be interrelated. This gives the opportunity to 

justify the representations of physical system development and to add these 

representations in physical worldview. 

This thesis tells about the synergetic behavior of socio-ecological and 

economic systems and about the indicators that describe it. The conditions of system 

existence are presented. System modelling has one main purpose, which is to 

determine the goal of creation and solution of required mathematical expressions. 

There is a structure of economic system mentioned, an enterprise, which we consider 

as an open nonlinear system in cooperation with the processes of social and natural 

development. 

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

indicators 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. System functioning can be considered as a continuous process 

of appearance and resolution of disagreements (conflicts) between its elements and 
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environment. The condition of system existence and development is the presence of 

mechanisms of these conflicts’ resolution. Essence of synergetic approach to the 

effective system management consists in it 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 organization (system) gets during the joint activity of its components. Main types 

of synergy are revealed. Synergetic approach is a system of views on the world 

around not only physically, but also socially and ecologically, which gives the 

opportunity to investigate the process in multidimensional way, taking it all round 

and to obtain the new generalized and specific results.  

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 synergetics are 

found. The basis of consideration, analysis, investigation of complex socio-

ecological and economic systems in our thesis was the processes of self-

organization. In order to determine the special role of general characteristics and 

effects in self-organization processes of complex socio-ecological and economic 

systems, we used the synergetic approach. Main task of this approach is to reveal 

the trends in self-organization processes in systems of various physical nature, to 

find the ideas and methods of their investigation. We consider the self-organization 

of complex socio-ecological and economic systems by synergetic rules as the 

emergence processes of ordered space-time structures. 

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 
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offered. Causes and mechanisms of emergence of new socio-ecological and 

economic systems in production-social, ecological processes, phenomena of 

microeconomic system (industrial institution) functioning are found and 

investigated. 

Stages of synergetic modelling and indicators of complex socio-ecological 

and economic 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. Mathematical 

model in the synergetics is the determined combination of ratios, logical conditions, 

formulas, which determine the characteristics of condition of the system depending 

on its parameters and environment influence. 

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 systems from the perspective of systematic approach and 

requirements of nonlinear science is developed. Necessary interrelation of social, 

ecological and economic effect has to be reflected in the synergetic one. Generalized 

scheme of algorithm of determining the synergetic 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 systems is proven. The scale of speed of transient processes 

and stable processes of functioning of complex socio-ecological and economic 

systems in time and space are considered and presented. Spacious and simulation 

models are present, which provides the opportunity to predict the probable changes 

in the behavior of complex socio-ecological and economic 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 description of range of synergetic systems, which are of objective 
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synergetic nature. The consequences 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. Synergy effect depends on the 

improvement of combination of properties of wholeness and insulation of complex 

socio-ecological and economic system at the microeconomic and ecological level.  

Optimally effective result of complex socio-ecological and economic system 

activity in any given time point is determined and analyzed. Forms and 

manifestations of synergetic effect of activity of complex socio-ecological and 

economic systems at the microeconomic level are described. Classification of 

approaches and methods of assessment of synergetic effect of complex socio-

ecological and economic systems at the microeconomic level. The process of 

development process of socio-ecological and economic condition of one object 

(system) of activity (enterprise, association, territory etc.) can be described by 

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

system components (social, ecological and economic ones). 

 

Keywords: synergetics, modeling, enterprise, efficiency, socio-ecological-

economic system, environment, sociosphere. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Синергетика – це новий, достатньо молодий 

напрям наукового 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 синергетика набуває розвитку через можливості й 

необхідність розробки міждисциплінарних проектів, досліджень, угод тощо.  

Для повнішого розуміння методологічного апарату самоорганізації 

складних соціо-еколого-економічних систем слід спиратися на науковий 

доробок класиків синергетики –  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 досліджень, філософських знань. У тісній 

співпраці з філософією вона стане не лише надійною основою для вирішення 

міждисциплінарних проблем, а й буде постачальником нових високих 

гуманітарних та інтелектуальних можливостей, ідей майбутнього. 

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 методів досліджень. Особливо слід наголосити, що 

успіх у такому системному підході до дослідження надскладних систем, явищ 
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та процесів (зокрема й екологічних систем) може бути лише за умови знання 

внутрішніх характеристик системи, усебічного 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 можливостями – з іншого. Синергетичне моделювання 

таких систем створює нові можливості для  прийняття управлінських рішень, 

організації та прогнозування розвитку тих чи інших процесів в економіці, 

життєдіяльності суспільства, довкіллі тощо. Усе зазначене вказує на високу 

актуальність теми дослідження, спрямованого на доповнення, розширення 

екологічної економіки новітніми, сучасними підходами та методологією, 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 екологічної 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 

комплексних досліджень: Інституту модернізації змісту освіти МОН України 

«Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: 

філософія і методологія» (державний реєстраційний номер 0117U002531, 

період виконання 2017-2019 рр.); Полтавської державної аграрної академії 

«Управління соціально-економічною системою в умовах національних і 

глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0117U003102, 

період виконання 2017-2022 рр.), де автор розглядає закони організації та 

функціонування складних соціо-еколого-економічних систем на 

мікроекономічному рівні з позицій синергетики, представлені принципи 

розвитку та причини криз у соціо-еколого-економічних системах з 
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синергетичної 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 принципи 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 підприємництва» (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 

синергетичного аналізу діяльності підприємства як складної соціо-еколого-

економічної система та досліджено ефект синергізму на підприємстві (довідка 

№ 147 від 20 грудня 2018  р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формулювання теоретичного підходу та обґрунтування методології 

визначення синергетичної ефективності функціонування складних соціо-

еколого-економічних систем. Реалізація поставленої мети зумовила 

необхідність послідовного виконання таких завдань:  

- 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; 
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- розробити методологію та інструментарій дослідження соціо-

еколого-економічних систем у контексті конкретних проблем діяльності 

підприємств, бізнесу з урахуванням синергетичного імперативу; 

- виявити й дослідити причини та механізми виникнення нових соціо-

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

явищах функціонування мікроекономічних систем (підприємств); 

- врахувати масштаби швидкості перехідних і сталих процесів 

функціонування складних соціо-еколого-економічних систем у часі; 

- розробити методику визначення ефективного результату діяльності 

складних 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 виробництва, соціального існування, життєдіяльності соціуму та 

довкілля. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і методологічних засад 

забезпечення оптимальної синергетичної ефективності функціонування 

складних соціо-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 літературних джерел, законодавчих і 
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нормативно-правових актів у сфері управління складними соціо-еколого-

економічними системами; факторний аналіз – для визначення 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 проведено 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, графоаналітичний, економіко-

математичний, наукового узагальнення. Інструментарієм дослідження 

виступили нелінійні математичні методи та комп’ютерне моделювання.  

Інформаційну базу дослідження склали: офіційні дані Державної служби 

статистики України, дані Світового банку, Європейського банку реконструкції 

та розвитку, 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 зарубіжних учених з питань синергетичної 

ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем, 

опрацьовані й узагальнені особисто автором. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю 

положень і пропозицій щодо теоретичних і методологічних засад забезпечення 

оптимальної синергетичної ефективності функціонування складних соціо-

еколого-економічних систем. Найбільш суттєвими результатами, що мають 

наукову новизну, є такі: 

вперше: 

–  розроблено теоретичну основу та методологічні принципи оцінки 

синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-

економічних систем, що представлено у вигляді рівнянь, які описують 
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досліджувану систему загалом і кожну з підсистем (соціальну, екологічну та 

економічну) зокрема, та апробовано їхнє 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 

мікроекономічних 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 банкрутства мікроекономічним соціо-

еколого-економічним системам (підприємствам), які мають потенціал виходу 

з кризового стану, знизити ступінь ризику інвесторам, менеджерам 

підприємств – реально оцінювати їхній потенціал сьогодні та у майбутньому, 

прогнозувати результати фінансово-господарської діяльності, адаптуватися у 

сферах ринків збуту, праці, фондовому; 

–  введено поняття часового вектора в розумінні синергії й синергетичного  

ефекту 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 теоретико-методологічного апарату й реалізації ефективної 

моделі розвитку складних систем на мікроекономічному рівні, що дає змогу, 



30 

 

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 самоорганізації складних соціо-еколого-економічних систем як 

процесів функціонування системи в станах, далеких від рівноваги, що 

розширює інструментарій, методологічний 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 розробки такої стратегії вивчення складних систем (якими зазвичай 

описуються явища, процеси), яка б узгоджувала методи вивчення простих 

систем відповідно до законів природи з методами вивчення складних систем, 

а також можливістю та необхідністю передбачати й прогнозувати розвиток 

явищ, подій та їхні результати; 

набули подальшого розвитку: 

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

та подіями, між показниками соціо-еколого-економічних систем, які 

узгоджують методи вивчення простих систем (існуючих) відповідно до 

законів природи з методами вивчення складних систем, а також можливістю й 

необхідністю передбачати і прогнозувати 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 виникнення впорядкованих просторово-часових структур, 

які містяться в далеких від рівноваги станах, поблизу особливих критичних 

точок (точок біфуркації), де поведінка системи стає нестійкою, 

неврівноваженою, такою, що під впливом незначних відхилень може різко 
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змінити свій стан; 

–  методика та методологія визначення екологічного та соціального 

імперативів як невід’ємних складових ефективності управлінської системи з 

метою комплексного, 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 досліджень мають теоретичне й практичне значення для 

застосування на підприємствах України та зарубіжжя. Окремі результати 

дослідження можуть бути використані в роботі Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України, Державної регуляторної 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 

навчальному процесі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет 

України» при викладанні дисциплін «Економіка та організація інноваційної 

діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства», «Економічне управління 

підприємством», «Інтелектуальний 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 синергетичного підходу, методології вивчення 

сукупності процесів, які відбуваються в складній соціо-еколого-економічній 
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системі, та визначення ефективності цієї системи. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором 

самостійно. Усі наукові праці опубліковані одноосібно. Матеріали 

кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дисертаційного дослідження апробовано на науково-теоретичних та 

практичних конференціях і семінарах, зокрема: Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка, організація 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.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

управління підприємствами 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 науковій 

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

науково-практичній конференції «Сучасні концепції управління соціально-

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

науково-практичній конференції «Modern society cooperation and partnerships» 

(Warsaw, Poland, 2015 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «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 «Проблеми та 
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розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (м. 

Миколаїв, 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 економіки» 

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

Transformation 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 «Innovative 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, 

Implementation Mechanisms» (Tbilisi, 2016); International Scientific-Practical 

Conference «Economic 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 конференції «Менеджмент ХХІ століття: 

глобалізаційні виклики» (Полтава, 2017); 18th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2018 (Albena, Bulgaria, 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 друкованих 

аркушів. З них одна одноосібна та дві колективні монографії, 23 статті у 

наукових фахових виданнях, з них 8 статей у закордонних виданнях, внесених 
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до міжнародних наукометричних баз, два з яких  індексуються 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 додатки – на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ 

СИНЕРГЕТИКИ ЯК НАУКИ 

1.1. Джерела та причини виникнення синергетики 

Сучасна ринкова економіка ХХІ століття у своєму розвитку не має 

аналогів або шляхів, що були б означені або принаймні прогнозовані 

економістами та науковцями-теоретиками за останні двісті років. Адже темпи 

розвитку і специфіка сучасних суспільних відносин, розвиток і особливості 

потреб людства не могли бути передбачені навіть такими відомими класиками 

економічної науки, як К. Маркс (Marx 2000), А. Сміт (Adam Smith 1976) тощо. 

Сучасна економічна наука останні десятиріччя не може залишатися 

осторонь від сучасних досліджень у базових фундаментальних галузях: 

фізики, математики, алгебрі, теорії нелінійних систем тощо. 

Особливого значення набувають дослідження, що ґрунтуються на 

процесах утворення колективної, а подекуди й масової, міждержавної 

співпраці та взаємодії суб’єктів у різноманітних умовах. 

Кінець ХХ-го та початок ХХІ-го століття характеризується достатньо 

складною ситуацією в розвитку економічної науки. Попри більш ніж 300-

річний розвиток, економічні дисципліни продовжують концентруватися на 

розв’язанні питань короткострокового періоду і, як бачимо на практиці, досить 

часто результати діяльності достатньо далекі від успішного. Свідченням цього 

є глобальні та локальні кризи на фінансових ринках, в окремих національних 

економіках та світовому господарстві загалом. Як справедливо зауважують 

С. Кудін та Ю. Миронович: «Глибокими стали системні суперечності, що 

виявляють себе на методологічному рівні – на рівні філософії економічної 

науки, обґрунтувань базових фундаментальних гіпотез» (Бакрадзе 1967, 

с 527). 

На сьогодні очевидним фактом стає обмеженість пізнавальних 

моделей, їх неповнота, непристосованість та незастосовність до багатьох 

проблем, які доводиться вирішувати. Світогляд людей змінюється, 
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розширюється та потребує нових можливостей вплинути на свою долю. Вони 

вирішують різні проблеми і їм необхідні нові методи розв’язання питань, що 

постають перед людством. 

Це дуже гостро відчули представники природничих наук і насамперед 

ті, хто займаються математичним моделюванням, багатьом з них доводиться 

мати справу із широким колом проблем, від проблем стратегічної стабільності 

проектів економічних реформ до конкретних фізичних процесів або технічних 

конструкцій. Ейфорія щодо можливостей сучасних комп’ютерів, 

обчислювального експерименту змінилася розумінням обмеженості 

можливостей отримати відповіді передусім внаслідок своїх здібностей 

задавати принципові питання, вміння їх правильно формулювати та ставити 

перед комп’ютером. 

Теоретичне обґрунтування цих змін відобразилось у нових підходах: 

теорії економічного зростання, теорії ділових циклів та синергетичної 

економіки. Синергетичний підхід у дослідженнях економічних процесів 

зумовлює розроблення дієвих моделей виходу економіки з кризового стану, 

що уможливлює пошук універсальних принципів самоорганізації та еволюції 

складних економічних систем (формулювання законів самозбереження та 

еволюційного розвитку) (Осіпов 2001). 

Нова синергетична економічна теорія формує уявлення сутності 

економічних процесів на основі нелінійних залежностей та втрати станів 

рівноваги. Сучасні дослідження висвітлюють розвиток економічних процесів, 

ґрунтуючись на процесах самоорганізації та відкритості. В основу цього 

підходу покладено фундаментальні праці І. Пригожина (1986, 1989, 1990), 

Г. Хакена (1983, 1987, 2004), В. Занга (1999), І. Лукінова (2002), М. Моісеєва 

(2003) та ін., дослідження яких обґрунтували основні етапи та формування 

розвитку відкритих систем, шляхом еволюційних змін через точки біфуркації, 

катастрофи та хаосу. Дослідження показали, що складні системи, до яких 

зараховують економічні системи, що мають характеристики самоорганізації та 

відкритості, є дисипативними структурами, здатними відтворювати свої дії та 



37 

 

подальший шлях існування на основі внутрішнього потенціалу, для реалізації 

якого необхідні певні умови, створені природно, чи внаслідок регуляторних 

дій. 

Дослідники зосереджують увагу на розгляді поведінки систем у точках, 

далеких від стану рівноваги, і можливостях системи перебувати деякий час у 

перехідному стані, внаслідок чого система проявляє чутливість до можливих 

варіантів розвитку та здійснює вибір на користь траєкторії з найкращими 

характеристиками. 

Отримані результати сформували потужний базис для подальших 

досліджень у галузі економічної науки в напрямі синергетики, серед основних 

питань якої – елементи оцінки та визначення складових під час формування 

економічних механізмів як цілісної концепції переходів між рівноважними 

станами та утримання позицій стійкого розвитку; пошук синергетичного 

потенціалу у внутрішній структурі економічних процесів та можливості його 

відтворення внаслідок зовнішніх збурень; формування природи факторів, які 

протидіють в економічному просторі, через що економіка набуває 

характеристик нелінійності та нестійкості тощо. 

Наш світ є складною системою. Але водночас вченим вдається його 

описувати та розуміти, нехай на достатньо початковому рівні, але все ж це дає 

хоча б мінімальні уявлення. Чому ці достатньо прості та примітивні моделі 

працюють? На нашу думку відповіддю на це питання, що пропонує нам 

нелінійна наука, може бути: самоорганізація. Знання деталей світобудови 

виявилося величезною силою. 

Нелінійна наука, яку зараховують до постнекласичної, ґрунтується на 

ще більш хиткій основі: на результатах комп’ютерного моделювання та 

теоретичного аналізу незвичайних явищ у фізиці, хімії, біології, соціальній 

сфері. Багато експериментів, нові алгоритми, фундаментальні теорії все 

частіше спираються на образи і методи нелінійного світу. 

Нелінійна наука – науковий напрям, що досліджує процеси у відкритих 

нелінійних сферах. Нелінійна наука охоплює комплекс близькоспоріднених 
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суміжних наукових дисциплін: термодинаміку необоротних процесів 

(І. Пригожин), теорію катастроф (Р. Том, В. Арнольд), синергетику або теорію 

систем, що самоорганізуються (Г. Хакен, С. Курдюмов) (Лебедев 2004). 

Однак не лише гонитва за майбутньою силою пояснює резонанс у 

культурі та суспільній свідомості, пов’язаний з нелінійною наукою. У 

нелінійній науці формується, на наш погляд, нова пізнавальна модель. 

Сучасний світ стає все складнішим, розкривається все ширше, завдяки 

сучасним дослідженням, що виходять за межі класичних дисциплін та 

наближаються до нелінійних складних форм і моделей, існування того чи 

іншого явища. Людство повинно мислити, навчатися жити та вести 

господарську діяльність відповідно до принципів складності існування 

різноманітних умов розвитку природи, довкілля, нових ідей, принципів та 

потреб людини, перспектив взаємодії людини із Всесвітом та між собою 

(внутрішні зв’язки, відношення тощо). 

Такий підхід передбачає позитивні зміни у всіх сферах життя людини, 

а передусім зміну його мислення як процесу ставлення кожної окремої 

людини, так і людства загалом до довкілля. 

Насамперед проблеми необхідно вирішувати у динаміці, що давно вже 

не є новим у теорії досліджень. Такий динамічний підхід вимагає врахування 

фактору часу у нелінійних моделях, що зі свого боку робить їх більш 

складними, але водночас і більш відповідними, реальними та справедливими. 

Тобто на визначеному проміжку часу стає можливим і необхідним 

прогнозувати майбутнє. Такий прогноз у науці називають «випереджальне 

відображення». Виходячи із таких міркувань, наука визнає потрібним 

досліджувати саме нелінійний світ у часі та просторі, адже саме у ньому 

можливо знайти конкретну модель, що надасть можливості збудувати для неї 

(моделі) спектр таких структур, які відповідають сьогоденню. При побудові 

таких нелінійних моделей стає можливим зв’язок з простором та часом. Тобто 

можливості сучасного стану того чи іншого явища пов’язати із факторами часу 
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є прогнозованими і наперед передбачуваними можливостями розвитку цього 

явища. 

У новітній науці це дає можливість по-новому застосовувати закони 

розвитку людства – тобто із перспективою конструювання, моделювання 

майбутнього. Шлях до такого майбутнього для складних нелінійних систем не 

завжди єдиний, а пошуки правильного розв’язку та шляху – особливе та 

перспективне завдання дослідників. 

Інтенсивний розвиток нелінійних методів дослідження складних 

систем і відкриття, що були зроблені в процесі цього розвитку, призвели до 

того, що вчені різних спеціальностей дійшли висновку про необхідність 

узагальнення нових знань у різноманітних галузях і напрямах наукових 

досліджень та синтезу нових знань. Так, виникла наука «Синергетика» – наука 

про взаємодію. 

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

міждисциплінарний напрям наукових досліджень, в межах якого вивчаються 

загальні закономірності процесів переходу від хаосу до порядку і назад у 

відкритих нелінійних системах. Термін «синергетика» був уведений в 

1969 році Г. Хакеном (Haken 1983, 1987, 2004). 

Герман Хакен – видатний німецький вчений, добре відомий у світі як 

засновник терміна «синергетика» та синергетичного підходу до науки, 

міждисциплінарних досліджень. Головною та основною метою його 

досліджень – розробити та сформулювати ідеї синергетики, що дозволять 

пізнати різноманітні, організовані структури та явища, зокрема нелінійного 

характеру, що створені самою природою. 

Бувши за спеціальністю фізиком-теоретиком, він знав математику, 

філософію тощо, які вивчав в університетах Галле (1946-1948 рр.) і Ерлангена 

(1948-1950 рр.). Отримавши ступінь доктора філософії та природних наук, з 

1960 р. по 1995 р. був професором теоретичної фізики університету 

Штутгарта, в якому пізніше заснував та очолив Центр синергетики – одного із 

найвідоміших та значущих закладів з проблем синергетичного підходу до 
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вивчення проблем та напрямів розвитку людства. Він також веде дослідження 

в Центрі з вивчення складних систем в університеті Флориди (США), має 

понад 100 праць з проблем синергетики, квантової теорії твердого тіла, вчення 

про взаємодію тощо. 

Синергетика як науковий напрям близький до низки інших напрямів, 

зокрема, нелінійна динаміка, теорія складних адаптивних систем, теорія 

дисипативних структур (І. Пригожин 1986, 1991), теорія детермінованого 

хаосу, або фрактальна геометрія (Б. Мандельброт 2010), теорія автопоезіса 

(У. Матурана і Ф. Варела 2001), теорія самоорганізованої критичності (П. Бак 

1991), теорія нестаціонарних структур в режимах з загостренням 

(А. Самарский 1981; С. Курдюмов 1983, 2002). 

Ілля Пригожин – директор відділення фізики та хімії Брюссельського 

університету та директор Центру термодинаміки та статистичної фізики 

Техаського університету. Відомий як вчений-фізик і фахівець з хімічної 

термодинаміки. У 1977 році він був нагороджений Нобелівською премією за 

розробку актуального та перспективного напряму у сучасній науці – 

термодинаміці незворотних процесів. Надалі ці принципи знайшли свою 

розробку в теоріях складних адаптивних систем, теорії дисипативних структур 

тощо. Це в свою чергу стало поштовхом до розвитку синергетичних принципів 

у науці. 

Бенуа Мандельброт – відомий математик, автор теорії детермінованого 

хаосу або фрактальної геометрії, яка дає можливість описувати і визначати 

зовсім інший рівень складності явищ, предметів тощо, ніж до неї його 

визначала класична геометрія. За визначенням Б. Мандельброта, фрактал (лат. 

fractus – поділений на частини, подрібнений) – нерегулярна, самоподібна 

структура (Мандельброт 2010). В широкому розумінні фрактал означає 

фігуру, малі частини якої в довільному збільшенні є подібними до неї самої.  

Синергетика використовується як узагальнена назва наукових 

напрямів, в межах яких досліджуються процеси самоорганізації та еволюції, 

упорядкованої поведінки складних нелінійних систем.  
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Синергетика, що сформувалась як міждисциплінарний науковий 

підхід, який розробляє методи дослідження поведінки відкритих систем та 

складної поведінки їх компонент, є одним із ефективних підходів до загальних 

проблем опису складності, характеристики феноменів самоорганізації. 

Найпростіші приклади самоорганізації, в яких вдалося розібратися краще, ніж 

в інших, дають деякі системи з фізики, хімії, біології. Події в них розвиваються 

не тільки в часі, але й у просторі. Всіх їх ріднить одна риса. 

Представимо класичний приклад синергетики. Уявімо собі дифузію, 

породжену випадковим блуканням безлічі часток, уявімо разюче складні 

траєкторії частинок рідини чи величезна безліч хімічних реагентів, що 

химерно перетворюються один в одного, або безліч людей, що користуються 

міським транспортом. Здавалося б, тут все зовсім випадково, або, як кажуть 

фізики, має місце хаос на мікрорівні. І в усіх цих випадках середні величини 

поводяться цілком детермінованим чином. Хаос на мікрорівні може 

призводити до впорядкованості на макрорівні. Вивчення цих та деяких інших 

структур, не проста справа. Вона вимагає розробки нових математичних 

методів і широкого використання комп’ютерів, однак часом виявляється дуже 

повчальним. 

Маючи справу з процесами, які розгортаються в часі і просторі, ми 

стикаємося з новим елементом реальності – формою виникнення структур. 

Думки про досконалість форми, пропорційності гармонії були одним з 

ключових мотивів у пізнанні природи. Вона показує, за якими законами прості 

структури можуть бути об’єднані в складні: форма визначає існування 

структури. Чудовий факт, що для створення складної структури, яка 

розвивається в часі, треба правильно визначити її форму. Кількість вкладеної 

енергії не грає тут ніякої ролі. 

Безліч різноманітних конфігурацій спочатку породжувало у 

дослідників ілюзію того, що в цьому всесвіті можна побудувати структури 

будь-якої складності. І одним з ключових результатів аналізу став доказ того, 

що в цьому середовищі можуть бути побудовані тільки ці структури і ніякі 
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інші. Але є правила заборони. Спроби щось «нав’язати» цій системі або діяти 

методом проб і помилок приречені на провал. 

Чи не правда, тут багато аналогій? З економічними, соціальними, 

екологічними системами, де спроби «перебудувати» або «створити заново», 

дуже рідко призводять до позитивних результатів. 

Наш світ занадто складний. У ньому багато законів збереження. Події 

в ньому розгортаються в гігантському інтервалі просторових і часових 

масштабів. У ньому разючим чином поєднуються випадковість і 

закономірність. 

У хімії, фізиці, біології є багато прикладів самоорганізації, але в дуже 

рідкісних випадках розроблені математичні моделі цих процесів. Адже 

йдеться про розуміння і копіюванні на моделях механізмів самоорганізації.  

Багато найважливіших відкриттів в науці ХХ століття пов’язані з 

виявленням ефектів узгодженої поведінки (синергізмом) на макрорівні 

сукупностей окремих елементів (атомів, клітин тощо). 

Але як пояснити і змоделювати нові утворення, економічні та природні 

процеси навколо нас? Як описати їх структури, їх розмір, форму або, можливо, 

спектр форм; закони їх розвитку, входження в нові цілісності та причини 

розпаду? Тут нові можливості у розумінні цих процесів дало застосування 

нелінійних математичних моделей і обчислювальний експеримент. На жаль, 

останнє пов’язано з недостатнім розвитком навіть у сучасній математиці 

аналітичних методів дослідження нелінійних моделей. Є дуже невелика 

частина робіт, що ілюструє сказане і відображає застосування комп’ютерного 

моделювання нелінійних процесів. 

Пошук цих концепцій, нових парадигм, нових пізнавальних моделей 

ведеться на різних напрямах. Один з підходів – фундаментальна зміна 

методології. Можливо, у аналізі складних систем класична «чорно-біла» 

гегелівська тріада: «теза – антитеза – синтез» повинна поступитися більш 

складним схемам. Наприклад, що спираються на «нечітку логіку» або 

тринітарну методологію. У рамках останньої, що активно розвиває 
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Р. Баранцев, розглядаються співвідношення не між парами категорій, а між 

трійками. Аналізуючи метод або алгоритм, можна виокремити точність, 

простоту і універсальність (область застосування). Ці вимоги суперечливі, і 

третя категорія часто виступає «арбітром» в «суперечці» між першими двома 

категоріями (Баранцев 2003, 2005, 2006). 

Інший підхід розвивають Ю. Чайковський (2003), Ю. Туниця (2002, 

2006) та І. Синякевич (1985, 1996, 2001), що пропонують нову пізнавальну 

модель, засновану на екологічному імперативі, на зміні етичних норм. В їхній 

основі – ставлення до світу, як до саду, в якому необхідна гармонія. 

Однак нелінійна динаміка, синергетика, сьогодні не міститься на цьому 

рівні узагальнень. Вона дає поки що окремі приклади, образи поведінки 

складних нелінійних систем і методи їх дослідження. Її можна, мабуть, 

порівняти зі своєрідною натурфілософією комп’ютерної ери. Міфи давали у 

свій час приклади, зразки типових ситуацій, рекомендації, як слід діяти, коли 

спроба опертися на логіку і раціональні міркування не вдається. 

Нелінійна динаміка пропонує базові моделі, нові поняття і методи, які 

можуть бути застосовні в даній ситуації, а можуть і не бути. Вони можуть 

стати основою побудови нової нелінійної пізнавальної парадигми, а можуть 

залишитися окремими знахідками в різних дисциплінах. 

Одна з причин резонансу, який отримала нелінійна динаміка, полягає в 

тому, що вона дає новий погляд на розвиток науки, на можливість описати 

явища природи. Фундаментальне питання полягає в тому, чому, володіючи 

вельми скромними можливостями, ми непогано орієнтуємося і багато в чому 

встигли розібратися за останні ХХ століть? Чому іноді серед величезної безлічі 

складних взаємодійних факторів і сотень тисяч змінних, вдається виокремити 

найбільш важливі процеси і ключові чинники? Відповідь нелінійної динаміки 

полягає в тому, що відбувається самоорганізація, пов’язана з виділенням 

параметрів порядку. Нелінійне середовище, що потенційно володіє 

нескінченним числом ступенів свободи, вдається описати динамічною 

системою з обмеженим, а іноді і невеликим числом змінних. Ринок з сотнями 
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тисяч агентів і мільйонами товарів вдається змоделювати за допомогою 

кривих попиту та пропозиції. (Погляд на економіку як на систему, що 

самоорганізується і саморозвивається, виявляється досить плідним, як 

показують роботи наукової школи А. Петрова (1996, 2003). 

Попри, здавалося б, внутрішньонауковий характер проблеми виділення 

параметрів порядку, вона виявляється виключно важливою. Підходи, що 

розвиваються нелінійною динамікою, дають надію на те, що можна успішно 

діяти в океані вже наявних знань, проектів, відомостей, що «інформаційний 

джин» може бути приборкано. Біблійна мудрість тлумачить про час 

«розкидати каміння» і «час збирати каміння». Якщо XX ст. пройшло під 

знаком «розкидання каміння», народження сотень наукових напрямків на 

стиках наукових дисциплін, то в XXI ст. майбутнє науки буде визначатися тим, 

наскільки успішним виявиться міждисциплінарний синтез, наскільки вдало 

будуть «зібрані камені». 

Нелінійна наука дає для цього хороші шанси. Шанси на те, що 

величезний потенціал, накопичений математикою і природничими науками, 

виявиться потрібним і корисним для відповіді на ключові питання, що 

стосуються нашого буття. Дає шанс гуманітарним наукам на те, що ми, 

нарешті, навчимося робити уроки з історії й користуватися розумом там, де це 

найбільше необхідно. 

Зараз важко окреслити контури «нелінійної парадигми» або 

«нелінійної пізнавальної моделі». Часом вона здається гігантською воронкою, 

яка вбирає завдання, методи, ідеї багатьох різних дисциплін, виводячи на 

наукову сцену нові моделі і уявлення. Втім, часто важко відокремити нове від 

добре забутого старого. 

Нарешті, можна, звертаючись до досвіду реалізації великих науково-

технічних проектів і осмислення історичного шляху розвитку людства, 

будувати нову філософсько-методологічну концепцію. Глибоко і послідовно 

цей підхід розвиває М. Моісеєв в підході, що називається універсальним 

еволюціонізмом (Моисеев 2003). 
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Винахід обчислювальних машин, розвиток сучасних комп’ютерних 

технологій суттєво вплинули на дослідження в економіці та змінили не лише 

методичні підходи економічних розробок, але й принципові підходи до 

вивчення економічних процесів разом із іншими процесами – соціальними, 

технічними, природничими. Адже усі вони (процеси) мають активний вплив 

один на одного і разом забезпечують сумарний ефект, суттєво відмінний від 

того, який кожен із цих процесів мав би окремо. Отже, саме цей сумарний 

ефект і повинен стати основою для висновків вчених щодо подальшого 

розвитку людства. 

Методологічною основою моделювання та дослідження економічних 

процесів, як складних нелінійних систем, може виступати синергетика. 

Вперше, як би це не було парадоксально, ідеї нової науки, що надалі 

була названа «синергетика», були сформульовані у фантастичному оповіданні 

відомого американського письменника-фантаста Рея Бредбері «І грянув грім» 

(англ. «A Sound of Thunder») у 1963 році. У цьому оповіданні один з 

організаторів передвиборної кампанії після перемоги свого кандидата 

відправляється в подорож у часі. Фірма, що організує таку поїздку, пропонує 

полювання на динозаврів, яким найближчим часом судилося померти. Щоб не 

порушити складну тканину причинно-наслідкових зв’язків і не змінити 

майбутнє, слід рухатися спеціальними стежками. Однак герой не зміг 

виконати цієї умови і ненавмисно розчавив золотистого метелика. 

Повернувшись назад, він бачить, що змінилися склад атмосфери, правила 

правопису і підсумок передвиборної кампанії. Ледве помітний рух повалив 

маленькі кісточки доміно, ті повалили кісточки побільше, і, нарешті, падіння 

гігантських кісточок призвело до катастрофи. Маленьке створіння – 

золотистий метелик, зміг викликати великі наслідки. Порушивши рівновагу 

(незначно, у дуже малих значеннях) в одному місці, але з часом це 

перетворилось на великий хаос – динамічний хаос. Математики назвали такі 

властивості події «ефектом метелика» – чутливістю до вихідних даних. Теорія 

хаосу, що народилась саме на цьому принципі-ефекті, свідчить, що змах крила 
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метелика на одному кінці земної кулі може викликати ураган на іншому 

(Bradbury 1999). 

У тому ж 1963 році метеоролог Е. Лоренц запропонував модель 

конвекції повітря, яку описав системою диференціальних рівнянь, яку 

розраховував декілька разів і жодного разу не зміг одержати тотожних 

значень, адже вихідні дані він змінював. Спочатку він брав їх у шестизначному 

порядку, потім збільшуючи цей порядок. Так було сформульовано явище 

динамічного хаосу, результатом дослідження якого стало встановлення 

кінцевого горизонту прогнозу (Лоренц 1981). 

Едвард Лоренц – метеоролог із Массачусетського технологічного 

інституту за допомогою математичного рівняння зміг обчислити незвичайну 

систему, яка описує атмосферні явища. Коли він зобразив це графічно у 

просторовій системі координат, то отримав досить дивний об’єкт, який назвав 

«дивний атрактор» (рис. 1.1) (Лоренц 1981). 

 
Рис. 1.1. «Дивний атрактор» 

Джерело: Лоренц 1981 

 

Це зображення, що нагадує маску сови або крила метелика, стало 

емблемою перших дослідників динамічного хаосу. Воно розкриває тонку 

структуру, що таїться в безладному потоці інформації. Зміна значень будь-якої 

змінної може бути показана графічно залежно від часу. Щоб 
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продемонструвати змінне співвідношення між трьома змінними, досить 

припустити, що в кожен момент часу тризмінних фіксують знаходження точки 

в тривимірному просторі; по мірі зміни системи переміщення точки описує 

безперервну лінію. Оскільки стан системи ніколи точно не повторюється, 

траєкторія не перетинає саму себе, утворюючи лише нові і нові петлі. Рух в 

атракторі абстрактний, проте він передає особливості руху реальних систем. 

Наприклад, перехід від одного з «крил» атрактора до іншого відповідає 

початку зворотного ходу водяного колеса або зміни напрямку обертання 

рідини при конвекції. 

Зміст назви «дивний атрактор» у тому, що система (явище) з одного 

боку підкорюється суворим законам (динаміки, розвитку тощо), які повинні 

утримувати систему в рівновазі – натомість замість регулярного руху до 

такого стану рівноваги, система демонструє поведінку, яка схожа на хаотичну 

та таку, що не піддається прогнозу. Складові системи «приблизно» 

наближаються до рівноваги, проте їх поведінку не можна спрогнозувати – 

коли і як все ж таки буде досягнута ця рівновага. 

Такі системи, що націлені в своєму русі розвитку до визначеного стану 

(рівноваги), названі самоорганізовані, нерівноважні. 

Вже у 70-х роках ХХ століття стало зрозуміло, що такі системи-

структури трапляються повсемісно. Тоді ж у 1963 році лауреат Нобелівської 

премії Р. Фейнман опублікував свої дослідження щодо обмеженості 

передбачати будь-які явища, навіть ті, що ідеально описуються класичною 

математикою. Тому що на кінцевий результат будь-якого явища впливає будь-

яка мала неточність, що з часом зростає у великій прогресії та непередбачено 

скеровує розвиток явища. Для економічних процесів розвитку людства, 

технологій вищезазначена поведінка є дуже характерною.  

Динамічний хаос, що був виявлений у системах будь-якої природи 

притаманний й економічним явищам, процесам і повинен бути врахований при 

дослідженнях економічних систем, структур, явищ тощо. Тоді ж доктор Хакен 

і придумав назву нової науки – «синергетика» (від грец. – сприяння). У 1973 
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році він опублікував свою першу в цій області роботу «Кооперативні явища у 

сильно неврівноважених і нефізичних системах» (Haken 1983, 1987, 2004). 

Синергетика була визначена як міждисциплінарна наука, що вивчає 

відкриті системи з нелінійною поведінкою, які існують віддалено від рівноваги 

і здібні до «псевдохаотичної динаміки», а також до самовизначеного 

породження складних структур. Остання здібність була названа 

самоорганізацією. Замість уявлення про точки рівноваги, що притаманно 

класичній науці, синергетика використовує уявлення про стійкі 

неврівноважені структури. 

Синергетика досліджує сумісну дію багатьох підсистем (переважно 

однакових або дещо різних видів), у результаті якої на макроскопічному рівні 

виникає нова структура (явище) і її відповідне функціонування з результатом 

нової якості та рівня. 

З іншого боку, для знаходження загальних принципів, які керують 

самоорганізованими системами, необхідна співпраця багатьох різноманітних 

дисциплін і галузей знань. 

Синергетика – достатньо нова узагальнювальна наука, яка вивчає 

закони самоорганізації складних систем. До цієї науки належать такі галузі 

знань, як нелінійна динаміка, теорія хаосу, фрактали, теорія катастроф, 

біфуркації, хвилі, польові ефекти тощо.  

До основних математичних методів дослідження в синергетиці 

належить теорія динамічних систем, яка ґрунтується на якісній теорії 

диференціальних рівнянь. Серед сучасних напрямів досліджень у рамках 

синергетики та нелінійної динаміки можна виокремити такі: 

− методи на основі статистичної фізики, що описують істотно 

нерівноважні процеси; 

− термодинаміка відкритих систем, що вивчає стани, що зберігають 

стійкість у певному діапазоні зміни зовнішніх впливів та досліджує умови 

самоорганізації – виникнення впорядкованих структур із невпорядкованих; 



49 

 

− дослідження якісного поводження розв’язків нелінійних 

диференціальних рівнянь, що визначають далекі від рівноваги стани залежно 

від зміни вхідних параметрів. Цей напрям досліджень дістав назву теорії 

катастроф. 

Популярність цієї науки (синергетики) в наш час пояснюється тим, що 

вона стає мовою міждисциплінарного спілкування, на якій можуть 

порозумітися фізики, хіміки, психологи, соціологи, економісти, попри те, що 

кожен розуміє синергетичні моделі по-своєму.  

Системи, структури та явища, що самовільно виникають, називаються 

«дисипативні структури». Цей термін запропонував І. Пригожин (1985, 1986, 

2000), коли вивчав дисипативність явищ, систем та структур. Дисипативність 

– особливий динамічний стан відкритих нерівноважних систем, які активно 

взаємодіють із зовнішнім середовищем, можуть набувати особливих 

властивостей завдяки протіканню в них багатьох мікропроцесів і в результаті 

на макрорівні буде отримано інтегральний результат. У таких системах 

результат разюче відрізняється від результатів, що можуть бути в кожному 

окремому елементі системи. Завдяки дисипативності у неврівноважених 

системах можуть спонтанно виникати нові типи структур, здійснюватися 

переходи від хаосу до порядку й організації тощо. 

Самоорганізовані системи – це достатньо складні системи, що мають 

велику кількість ступенів свободи, параметрів, характеристик тощо. Однак, не 

всі вони однаково впливають на кінцевий результат діяльності системи, а в 

процесі самоорганізації виникають нові характеристики, що мають більш 

значущий вплив на кінцевий результат. Це пов’язано з неврівноваженістю 

системи. Тому під час моделювання таких систем визначення параметрів та їх 

значення (порядку) має важливе та рішуче значення. Для синергетичних 

досліджень – це принципове та основне завдання. 

Системи, що існують в природі суттєво відрізняються від тих, що 

створені людиною. Перші зазвичай сталі та здатні до самовдосконалення. 
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Другі – дуже чутливі до помилок, до змін зовнішніх факторів і не можуть 

самовдосконалюватися (необхідний вплив людини). 

Питання про вдосконалення систем, що розроблені людиною – головне 

в синергетиці. Оптимізація впорядкованості і організації особливо гостро 

постає в дослідженні глобальних проблем – енергетичних, екологічних, 

соціальних, економічних. Людина повинна грамотно та чітко визначати 

внутрішні якості системи, закони її розвитку тощо. І головною ідеєю 

синергетики є ідея щодо принципової можливості виникнення порядку та 

організації того чи іншого явища із хаосу в процесі самоорганізації. 

Важливим фактором самоорганізації є утворення зв’язку системи й 

середовища, в якому вона існує. Водночас система повинна так 

самоорганізовуватись у цьому середовищі, щоб протистояти руйнуванню. Такі 

явища існують і в природі. Завдання людини у створенні самоорганізованих 

систем узгоджувати їх із природою та довкіллям. 

Удосконалення систем, що організуються самостійно, є складним 

процесом та подекуди визначається, здавалось би, неважливими, незначними, 

випадковими факторами. Але при їх взаємодії відбувається зовсім інакший 

процес – ті фактори, що здавались несуттєвими, впливають на загальний 

результат розвитку системи таким неочікуваним чином, що сама система 

набуває іншого змісту та значущості. 

Система самоорганізується не просто, але неминуче, обов’язково. Сам 

процес самоорганізації переживає як сприятливі моменти, фактори впливу, так 

і переламні моменти, дії, впливи, що матимуть як позитивний, так і негативний 

наслідок. Такі моменти називаються моментами (точками, позиціями) 

біфуркації – значення параметрів системи, за яких порушується сталість 

стаціонарного стану системи. Вони стають несталими відносно флуктуації 

системи. Флуктуація – мікроскопічні зміни в системі, що не призводять до 

макроскопічних змін у стані близькому до рівноваги, але такі, що впливають 

на еволюцію системи у разі її виходу на біфуркаційні моменти. 
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У безпосередній близькості від точок біфуркації в системах 

спостерігаються значні флуктуації1, підвищується роль та значення 

випадкових факторів тощо. У такі моменти зовсім непередбачувано проходить 

процес самоорганізації. Невідомо, чи система буде надалі впорядковуватися, 

чи вона стане хаотичною й непрогнозованою. Тоді можливі революційні зміни 

системи, що забезпечать їй зовсім інакшу якість та сутність. 

На сьогодні вченим усе частіше доводиться мати справу з явищами, де 

більш інтенсивний зовнішній вплив призводить до якісно нової поведінки 

системи. Необхідно застосування інших методів для розв’язання цих викликів, 

а саме нелінійних математичних моделей. Аналіз таких моделей необхідний у 

вирішенні багатьох завдань, особливо в соціології, психології, екології та 

економіці тощо. 

Саме такий аналіз і є головним в синергетиці. Якщо врахувати, що 

синергетика – це міждисциплінарна наука, що ґрунтується на стикуванні та 

результаті багатьох галузей науки, то стає зрозуміло, що в економіці – науці 

про розвиток людини в суспільстві і особливо у процесі виробництва, такий 

підхід, тобто саме синергетичний, є просто необхідним. 

У сучасній науці існує декілька визначень синергетики, як науки про 

самоорганізацію. Відомий вчений І. Пригожин (1986, 1989, 1990), який є 

одним із родоначальників синергетичних досліджень, вважає, що таку науку 

варто визначати «теорією дисипативних структур», а в США цю ж науку 

називають «теорією динамічного хаосу» (Фейгенбаум 1983), у Латинській 

Америці – теорією аутопоеза (самопобудова, самовідтворювання живих істот) 

(Матурана 2001), що у вітчизняній та закордонній літературі набуває усе 

більшого поширення та застосування. 

Неоднозначність термінів та визначень є невипадковим явищем. Адже 

синергетика є молодою наукою, глибокою за змістом пізнання явищ, 

                                           

 
1Флуктуація (хвилювання, безперервний рух, відхилення) – випадкове відхилення якоїсь 

величини від її середнього значення (Эйнштейн 1965-1967). 
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усебічною. Вона потребує як філософського осмислення, так і знань сучасної 

математики, фізики, біології, кібернетики, науки про людину, суспільство, 

знань із технології виробництва сучасних благ для людини тощо. 

У 80-ті роки минулого століття синергетика здобула суттєвого 

поштовху, чому сприяло відкриття можливостей і шляхів переходу від 

порядку до хаосу і навпаки. Видатний вчений Д. Рюель відмітив той факт, що 

вивчення хаосу як явища набуло необхідності у всіх галузях науки (Ruelle 

1989, 1991). 

Сьогодні вчені у всіх галузях науки зазначають, що сучасні ідеї щодо 

вирішення завдань сучасної науки вже мали своє філософське, а подекуди і 

практичне втілення вчених, що жили багато століть тому назад. Древні 

філософські течії на Сході, Азії, Тибеті мають неабияку розгалужену теорію 

хаосу, самоорганізації тощо. Отже, виникає справедливе питання про 

коректність та необхідність всебічного розвитку таких теорій із застосуванням 

сучасних математико-фізичних, обчислювально-комп’ютерних методів 

досліджень. Таке становище дає можливість зробити висновок щодо 

спільності уявлень людства до вирішення багатьох проблем та явищ. Отже, є 

очевидним і думка про спільність джерел тих ідей синергетики, що були 

зроблені як тисячоліття тому, так і зараз, у наш час.  

Перша причина, чому синергетика, яка спирається на досягнення 

сучасної науки, використовує і робить висновки на основі багатовікових знань 

– це спільність предмету аналізу. Вивчаються складні системи, що 

утворюються з підсистем різної природи та самоорганізуються. За цих 

обставин особливу увагу набувають внутрішні характеристики системи як 

джерела саморозвитку. 

Друга причина – новий погляд на проблеми цілого та часткового. 

Філософи Давньої Греції вважали, що частина від цілого набагато простіша 

цілого, та якщо вивчити її властивості, то можливо зрозуміти властивості 

цілого. 
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Однак у подальших дослідженнях вчені дійшли до висновку, що 

переважно об’єкт (процес, явище тощо) набуває нових якостей, властивостей, 

відмінних від тих, що має частина цих процесів. Тому виникає необхідність 

нових наукових підходів вивчення цілого з урахуванням впливу на нього 

кожної частини, що до нього належить.  

Третя причина виникнення синергетики – необхідність розробки такої 

стратегії вивчення складних систем (якими зазвичай описуються явища, 

процеси), яка б узгоджувала методи вивчення простих систем відповідно до 

законів природи з методами вивчення складних систем, а також можливістю 

та необхідністю передбачати й прогнозувати розвиток явищ, подій і їхні 

результати.  

Можливість моделювання та обчислення математично, складні 

системи тісно пов’язані з процесами розвитку обчислювальної техніки та 

комп’ютерних технологій. Завдяки таким новітнім досягненням горизонти 

передбачення дуже розширилися і надають можливостей досліднику задавати 

та отримувати бажані результати у необхідних горизонтах, лагах, а подекуди і 

достатньо віддаленому майбутньому. 

 

 

1.2. Синергетика як новітня міждисциплінарна наука, що вивчає 

умови самоорганізації складних систем 

Парадигма (від грец. paradigm – приклад, взірець) – це ключова ідея, 

що є в основі побудови деякої концепції, а також це вихідна позиція в 

постановці проблем, їх пояснення та вирішення. Парадигма може бути 

прикладом, що взятий із історії для доказу або порівняння з сучасними 

явищами, подіями, ідеями (Kuhn 1962). 

У науці парадигма – це система ідей, понять, поглядів, розв’язання 

різноманітних проблем, моделювання процесів, явищ, розробка алгоритмів 

пошуку для роз’яснення, обґрунтування та розуміння явищ, процесів тощо 



54 

 

(Feyerabend 2010). У будь-який визначений історичний період часу така 

система стає основною методологічною базою для світової науки та 

сприймається як правило, інструкція, закон, що є дійсним і справедливим у 

світовій науковій спільноті. 

Парадигма – це сукупність визначених понять, правил, уявлень, 

визначень, термінів, що прийняті у світовому науковому товаристві 

(Патон 2012). Це забезпечує сучасній науці сукупність і можливість 

консолідації науковців та розвиток науки в цілому. 

Вищенаведені визначення спонукали нас до думки про 

міждисциплінарність синергетики як парадигми пізнання, де стикаються, 

переплітаються поняття різних наук та сфер пізнання. 

Синергетика – це новий, достатньо молодий напрям наукового пошуку, 

адже сам термін «синергетика» виник на початку 70-х років ХХ століття, коли 

стали надто актуальними особливості сучасної постнекласичної науки та її 

новітні тенденції розвитку у сукупності багатьох сфер діяльності суспільства. 

Ця наука має інтегрувальний характер, оскільки об’єднує 

узагальнювальними законами різноманітні галузі, сфери діяльності людини та 

науки: фізику, біологію, анатомію, суспільні науки тощо. Наприклад, за 

допомогою синергетики були вперше сформульовані універсальні закони 

еволюції, які є справедливим як для фізичного, так і для біологічного світів та 

соціуму. 

У самому понятті «синергетика» (від грец. – сумісність та діяльність, 

тобто сумісна діяльність) визначається сутність цієї науки, що вивчає загальні 

закономірності явищ та процесів у складних нерівноважних системах на 

основі притаманних ним принципів самоорганізації. Синергетика визначає 

підсумковий ефект взаємодії двох чи більше факторів, який характеризується 

тим, що суттєво перевищує суму ефектів кожного окремого фактора у вигляді 

їх простого підсумку. 
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Синергетику подекуди позиціонують як «глобальний еволюціонізм» 

або універсальну теорію еволюції, що надає єдину основу для опису 

механізмів виникнення будь-яких новацій. 

Синергетика завжди має міждисциплінарний підхід, адже принципи, 

що управляють процесами самоорганізації, здаються одними й тими самими, 

та для їхньої дії, опису має бути придатним загальний математичний апарат, 

метод, спосіб тощо. 

Такий підхід синергетика запозичила насамперед у мислителів Китаю, 

Індії, виходячи з стародавніх концепції цілісності світобудови та ідеї 

загального закону, єдиного шляху, за якими розвивається як всесвіт загалом, 

так і людина в ньому. Від концепцій, що поширені на Заході, синергетика 

спадкує традиції пізнання світу, явищ, подій за допомогою експерименту, 

аналізу, порівняння, використання математичного апарату тощо. На такий 

концептуальній основі синергетика веде діалог між минулим, сучасним та 

майбутнім, і додаючи до досліджень сучасні методи пізнання світу 

(математичне моделювання за допомогою комп’ютерних технологій) стає 

справжньою міждисциплінарною сучасною наукою, надає розвитку 

філософським основам без конкуренції із нею.  

Пошук з метою побачити загальне в різноманітних наукових галузях 

відомий здавна – достатньо згадати М. Ломоносова, який займався багатьма 

науками: фізикою, хімією, літературою; Д. Менделєєва, що був не лише 

видатним хіміком, але й філософом, економістом, геологом – свої праці з 

обґрунтування державної підтримки вітчизняних підприємств, тобто політики 

протекціонізму, сам оцінював не менш високо, ніж дослідження в хімії.  

Синергетика, яка є наукою про процеси розвитку та самоорганізації 

складних систем довільної природи, успадкувала та надає подальшого 

розвитку універсальним, міждисциплінарним підходам своїх попередників: 

тектології Олександра Богданова (1989), теорії систем Л. фон Берталанфі 

(1968), кібернетики Н. Вінера (1958, 1969). Однак її методи спираються на 

нелінійну математику, на точне природознавство конкретних дисциплін, що 



56 

 

вивчають еволюції складних систем, у такий спосіб суттєво збагачуючи нашу 

уяву про складне. 

Олександр Богданов (справжнє прізвище – Малиновський, 1873-

1928 рр.) – видатний російський політичний діяч, лікар, філософ, економіст, 

автор теорії тектології. Основна праця – «Всеобщая организационная наука», 

написана у 1913-1917 рр. Висуває ідею створення науки про загальні 

принципи організації. Вперше запровадив принципи системного підходу, 

зворотного зв’язку, ідеї моделювання процесів та явищ (Богданов 1989). 

У 30-х роках ХХ століття австрійський біолог-теоретик Людвиг фон 

Берталанфі впроваджує поняття «відкритих систем», які на відміну від 

«закритих систем», що вивчаються класичною фізикою, мають вплив, зв’язок 

та отримують додаткову енергію від зовнішнього середовища. Він також 

вперше відзначив, що ідея щодо неможливості визначати якості цілого за 

якостями його окремих частин дійсна не лише в біології (на той час це 

визнавалось сучасною наукою як факт), але й для інших сфер та галузей науки, 

пізнання людиною світу (Берталанфі 1968). 

Така думка в подальшому надала поштовх до початку великої співпраці 

дослідників різного профілю та можливості моделювати процеси. Такі 

математичні моделі систем, що описують складні явища та процеси у 

сукупності окремих їх частин, властивостей та якостей, вперше і запропонував 

Л. фон Берталанфі (1968). Моделі, що ним були запропоновані, мали «цілісні 

характеристики» на відміну від тих, що описували та на той час широко 

досліджували «причинно-наслідкові зв’язки». У 50-х роках ХХ століття 

широка й струнка теорія систем Берталанфі стала загальновизнаною в 

науковому суспільстві та є тим відправним поворотним пунктом, що підсилив 

загальні тенденції до міждисциплінарних зв’язків не лише природознавчих, 

але й гуманітарних наук. 

На відміну від Олександра Богданова, що створив свою тектологію як 

загальну теорію організації, Берталанфі пішов набагато далі, коли 

запропонував ідею щодо організації систем, а не окремих явищ, процесів 
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тощо. Організація та система – різні поняття, які не можна ототожнювати. 

Створення системи – це дія, процес. Не можна розглядати систему та її 

властивості поза питаннями її організації. Наприклад, Коперник розглядав 

Сонячну систему, але не розглядав питання щодо її організації. 

Визначення понять «система» є першим завданням будь-якої загальної 

теорії систем. Виходячи з визначення системи, що запропонував 

Л. фон Берталанфі, – це річ, процес, явище, що розміщені між собою у 

визначеному, раніше зафіксованому відношенні. Берталанфі ввів три 

найважливіші поняття параметрів системи: атрибутика системи, реляційна 

структура, субстрат (Берталанфі 1968). Надалі ці аспекти системності явищ і 

процесів здобули широкого і глибокого вивчення, визначення та 

обгрунтування, що й розглядається в загальній теорії систем і є основою для 

визначення процесів, явищ у сучасній науці. 

У 60-70 роках ХХ століття настає справжній прорив у розумінні 

процесів системної самоорганізації різноманітних явищ природи та техніки. 

Це отримало назву – «теорія генерації лазера» Г. Басова, А. Прохорова, 

Г. Хакена. Сутність цієї теорії полягала в ідеї посилення випромінювання в 

деяких середовищах внаслідок сумісності дій окремих процесів (коливань, 

температур тощо) у єдиному процесі. Надалі ця теорія мала геніальне втілення 

в практику шляхом створення лазера як такого. 

У цьому контексті, неможливо не згадати і таких відомих вчених ХІХ 

– початку ХХ століття, які внесли в розуміння синергетичних підходів багато, 

справді, новітніх ідей. Насамперед це французький лікар, філософ, математик 

А. Пуанкаре (1870-1912). Його методи нелінійної динаміки та якісної теорії 

диференційних рівнянь стали основою подальшого розвитку розуміння 

сумісних процесів, що проходять у будь-якому явищі – природному, 

технічному, суспільному тощо. Його математичні роботи окреслили шляхи 

розвитку новітньої математики, в якій поруч із кількісними співвідношеннями 

встановлюються факти, що мають якісний характер. Пуанкаре побудував 

якісну теорію диференційних рівнянь, дослідив характер розташування 
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інтегральних кривих на площині та на сфері, визначив класифікацію 

особливих місць – точок розташування, вивчив граничні цикли, розташування 

інтегральних кривих у n-мірному просторі. Саме він визначив поняття 

атракторів (множин, що притягаються у відкритих системах), точок біфуркації 

(значень параметрів задачі, при яких з’являються альтернативні рішення), 

нестійких (несталих) траєкторій динамічного хаосу трьох тіл небесної 

механіки (тяжінні Земля-Луна-Сонце) (Пуанкаре 1990). 

У першій половині ХХ століття велику роль у розвитку нелінійної 

динаміки продовжили такі вчені, як О. Ляпунов, М. Боголюбов, 

Л. Мандельтам, О. Андронов, А. Колмогоров, А. Тіхонов – це передусім такі 

наукові праці, що сприяли розвитку ядерної теорії, а надалі і ядерної зброї та 

освоєнні космосу. 

Західні вчені також використовували перші електронні машини для 

пошуку неврівноважених теплових структур, різноманітних хвиль (звукових, 

теплових тощо). 

У середині минулого століття процеси самоорганізації в будь-яких 

явищах та процесах набувають нового тлумачення й розуміння. Це стається як 

у природі, так і в техніці, а подекуди трапляються поодинокі гіпотези щодо 

процесів розвитку суспільства, виробництва тощо. 

Наприклад, теорія турбулентності (від лат. turbulentus – безладний) 

А. Колмогорова (1999) та Ю. Клімонтовича (1994) – складна, невпорядкована 

у часі й просторі поведінка дисипативної системи (середовища), яка є 

наслідком власної складної динаміки середовища. Поняття турбулентності 

виникло у вивченні течій у газах та рідинах. Було виявлено, що перехід від 

регулярного (ламінарного) руху до хаотичного характерний й для інших 

середовищ (акустичних, плазмових, хвильових). 

Андрій Колмогоров був одним із засновників теорії випадкових 

процесів. Він зробив фундаментальні наукові відкриття в класичній механіці, 

де після досліджень І. Ньютона та П. Лапласа зробив радикальний прорив у 

розв’язанні основної проблеми динаміки, що стосується сталості рівноваги 
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Сонячної системи. Теорія турбулентності в гідродинаміці дозволила 

наблизитися до розуміння багатьох законів природи на основі складних, 

хаотичних явищ. 

Юрій Клімонтович – видатний вчений, який багато праць присвятив 

розробці статистичної теорії самоорганізації, був однодумцем з Колмогоровим 

та іншими великими вченими, які вважаються родоначальниками синергетики 

як науки, писав: «синергетика – це не нова наука, це новий об’єднувальний 

напрям у науці. Мета синергетики – виявлення загальних ідей, загальних 

методів, загальних закономірностей у найрізноманітніших галузях соціології 

й природознавства» (Клімонтович 1991).  

Практично мова йде про те, щоб зв’язати «фізику виникаючого процесу 

або явища» з «фізикою існуючого». Водночас виникають великі методологічні 

проблеми співвідношення зворотних рівнянь динамічних теорій з 

описуванням необоротних процесів у статистичній теорії, де рівень 

описування (мікроскопічний – для динамічних теорій або макроскопічний – 

для статистичних) є більш фундаментальним тощо. 

Такі визначні теорії, як теорія генерації лазера М. Басова (1999), 

О. Прохорова (1973), що описує діяльність лазера низкою систем-рівнянь 

нелінійного характеру, теорія дисипативних структур І. Пригожина (1986), 

теорія активних середовищ та біофізичні додатки самоорганізації О. Давидова, 

І. Іваницького та інші, надають синергетиці як міждисциплінарній науці 

такого поштовху, який забезпечив незворотний шлях подальшої розробки 

інструментів, методів, визначень та використання принципів розвитку 

синергетичного характеру у всіх процесах, явищах тощо. 

Подальше епохальне відкриття теорії динамічного хаосу, спочатку в 

задачах прогнозу погоди (Е. Лоренц 2005), а потім теоретично, виникнення 

несталості рішення за вихідними параметрами; розробка універсальної теорії 

катастроф Р. Тома (1996) та В. Арнольда (2000) й пізніше застосування її 

положень до психології і соціології – стає базисом, основою для розробки 
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теорії колективної, кооперованої, комплексної поведінки систем, яку в 1970 

році Г. Хакен (1983) визначив як синергетику. 

Синергетика пропонує нове бачення, можливості, способи та методи 

«спрощувати» реальність. Ця «нова простота» допомагає не «потонути» в 

деталях у вивченні-описуванні процесу, явища, та подекуди виглядає 

достатньо незвично. 

Наприклад, завдання та підходи «синергетичної економіки» або 

«рефлексивної теорії управління» здаються дивними та парадоксальними з 

точки зору традиційних підходів. Але саме ці синергетичні підходи набагато 

ближчі до опису багатьох процесів та явищ у новій реальності – глобальних 

фінансових криз, зростання «нової економіки». Тут має місце й загострення 

уваги до цілого, як до того, що робить його (ціле) більшим, ніж підсумок 

частин, з яких воно складається. Тут і нове відношення до вічного й минулого, 

акцент на перехідних, переламних, таких, що здаються неважливими 

моментами процесу, явища. Із несхожості, унікальності народжується 

гармонія цілого. 

Синергетика – наука достатньо молода, але водночас дуже актуальна та 

сучасна, адже без сьогоденних і новітніх теорій, методів дослідження й навіть 

обладнання та устаткування багато її положень обґрунтувати було б 

неможливо. Погляд на світ, природу, довкілля та багато інших явищ, процесів 

тощо з синергетичної точки зору значно відрізняється від поглядів та уявлень, 

що були визначені та розроблені раніше. 

Системи, що існують у природі, мають суттєві відмінності від тих, що 

створені людиною. Для перших характерні: сталість (рівновага) відносно 

зовнішніх впливів, самовідновлення, самоналагодження, вони мають 

можливість до самоускладення, зростання, розвитку, узгодження з усіма 

складовими. Для других – різке погіршення функціонування навіть у разі 

відносно невеликій зміні зовнішніх впливів або помилках в управлінні. Постає 

питання про необхідність не лише вивчати природні системи та їхні 
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характеристики щодо сталості, а й застосовувати їхні якості та можливості у 

побудові штучних систем в явищах-процесах, що зорганізуються людиною. 

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

виникнення сталості процесів-явищ та їх упорядкування стає основним 

принципом синергетичного підходу до явищ-процесів, які штучно створює 

людина в будь-якій галузі її життєдіяльності. 

Завдання, що вирішуються в будь-яких галузях науки, здебільшого 

мають на меті створення, формування упорядкованості, збереження 

організації процесів, явищ тощо. 

Визначення оптимальної упорядкованості процесів-явищ особливо 

гостро постає в дослідженнях енергетичних, екологічних, макроекономічних 

проблем, що потребують залучення великих ресурсів. Для побудови такого 

роду систем, спираючись на знання їхніх внутрішніх властивостей, необхідно 

знати й застосовувати на практиці закони самоорганізації, формування 

упорядкованості складних систем. Тому основним завданням, що поставила 

перед собою наука синергетика, й стало вивчення, побудова та розвиток такого 

роду складних систем у будь-яких процесах, явищах тощо. 

Друга причина, що зумовила створення та становлення синергетики – 

це необхідність аналізу складних процесів різної природи, походження та 

розвитку із застосуванням надсучасних математичних методів та 

комп’ютерної технології. Адже на сьогодні вченим все частіше доводиться 

досліджувати такі явища, де більш інтенсивний зовнішній вплив призводить 

до якісно нової поведінки системи. 

Тому лінійні рівняння, що описують процеси, які проходять однаково 

при різних зовнішніх впливах (притаманні класичній математиці, фізиці), для 

складних процесів-явищ стають недостатніми та потребують побудови 

досліджень нелінійних явищ, окреслення загальних підходів, які можна буде 

застосовувати до багатьох систем. Це стає другим надважливим завданням 

синергетики і ставить її в площину міждисциплінарних та надперспективних 

наук. Адже на стиках наук, на шляху їх інтеграції в межах нелінійного 
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мислення, виявляється можливість по-новому оцінити результати досліджень 

у фізиці, хімії та інших природознавчих науках, а головне в науках про 

розвиток суспільства, людства, людини із застосуванням принципів, основ та 

положень, що характерні як філософським вченням стародавніх філософів, так 

і надсучасним методам дослідження явищ та процесів сьогодення. 

Виявляється, що бувши «надсучасною» наукою, синергетика активно й 

широко використовує стародавні вчення, адже вона вивчає складні, а подекуди 

й надскладні системи, що самоорганізовуються, базуючись на внутрішніх 

якостях систем як на джерелах їх саморозвитку. 

Цікавим є й те, що синергетика досліджує якості цілого не як прямий 

підсумок його окремих складових-частин, а як результат, що має свої, інакші 

якості. Такий підхід є надсучасним у дослідженнях процесів-явищ й потребує 

цілісного, системного аналізу багатьох об’єктів із використанням актуальних 

технологій та методів досліджень. Особливо слід зауважити, що успіх у 

такому системному підході дослідження надскладних систем, явищ та 

процесів (наприклад, екологічних систем) може бути лише за умов знання 

внутрішніх характеристик системи та усебічного вивчення законів природи та 

постійних змін в її розвитку.  

Синергетика ставить питання щодо пошуку систем, які можуть 

набувати особливі, інші якості (властивості) у завданнях конкретної проблеми. 

На сьогодні проблем теоретичного обґрунтування науки «синергетика» та її 

інструментного, методологічного апарату надзвичайно багато.  

У синергетиці широко використовуються рівняння в часткових 

похідних. Ці рівняння є інструментом дослідження процесів, у яких 

вивчаються параметри, що змінюються не лише в часі, але й у просторі. Тому 

дослідження синергетики можуть бути у будь-якій галузі знань. Загальною 

ознакою явищ, процесів, що вивчає синергетика, є розгляд динаміки 

необоротних процесів та виникнення принципових новацій. 

Однак статус синергетики як науки ще й досі викликає різноманітні 

думки вчених. За Ю. Клімонтовичем, автором теорії статистичної 
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самоорганізації: «Синергетика – це не нова наука, але це новий напрям у науці, 

що об’єднує різноманітні галузі знань. Мета синергетики – виявлення 

загальних ідей, загальних методів та загальних закономірностей у 

різноманітних галузях природознавства та соціології» (Клімонтович 1991). У 

1982 році член-кореспондент АН СРСР М. Волькенштейн на першій у СРСР 

конференції з проблем синергетики визначив синергетику як новий світогляд, 

що відрізняється від ньютонівського класицизму. 

Сфера досліджень синергетики ще й досі чітко не визначена та навряд 

чи може бути обмежена, адже її інтереси поширюються на усі галузі 

природознавства. 

Загальною ознакою є дослідження динаміки будь-яких незворотних 

процесів та виникнення нових принципових рішень. 

Г. Хакен вважає, що багато наукових дисциплін та течій мають вагомі 

основи вважати синергетику своєю частиною (Haken 2004). Однак 

справедливо зазначити, що синергетика не є лише математичною теорією 

самоорганізації, адже до сфери її впливу належить і соціологія.  

Отже, на нашу думку, синергетика – це новітній підхід, на кшталт 

програми теоретичного дослідження процесів самоорганізації 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, 

процесу, що відбувається в реальності та може бути, та й повинен 

прогнозуватися на майбутнє. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття вчені звертають увагу на 

необхідність і можливість застосування синергетичних підходів у соціальних 

та економічних науках, а також використовують філософський інструментарій 

у дослідженні нових можливостей теорії пізнання.  

У 1990-х роках з’явилась так звана «російська» школа синергетики як 

науки або, скоріше, навіть як методології вивчення соціального розвитку 

суспільства, економічних явищ тощо.  
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Доцільно зазначити, що в економіці методи синергетики виявилися 

затребуваними навіть трохи раніше, ніж у соціології. Наприклад, у 

дослідженнях ринку цінних паперів, діяльності бірж, ринків нерухомості 

тощо. Соціально-економічний аспект синергетики викликав неабиякий інтерес 

і надав потужного поштовху розвитку соціальних теорій, економічних 

процесів та явищ у суспільному розвитку людства. Багато вчених, зокрема 

«російської» синергетичної школи, присвятили свої роботи саме такому її 

аспекту (Аршинов 1993; Буданов 2002; Данилов 2001; Князева 2007; 

Пригожин 1986). 

Синергетичні школи у сучасній науці здебільшого базуються як на 

концепції переводу нових математичних понять, термінів, явищ, процесів на 

діалекти соціальних наук, так і на філософському усвідомленні соціальних, 

економічних, природних (екологічних) процесів. Синергетика швидко 

інтегрується в сферу гуманітарних наук. Виникають такі наукові напрями, як 

соціосинергетика в еволюційній економіці. Методи синергетики 

застосовуються в медицині, психології, педагогіці, історії, мистецтвознавстві 

тощо. 

Взагалі, сучасний розвиток таких нових наукових концепцій та 

підходів, як синергетика, дозволяє стверджувати, що наукова революція має 

своїм результатом побудову цілком нового типу наукової парадигми. Сучасна 

наука на сьогодні спрямовує свою дослідницьку увагу на об’єкти які 

виявляються складними та унікальними системами, що саморозвиваються. 

Для уможливлення адекватного світогляду та його ширшого розуміння наука 

звертається до філософії, а в умовах глобальної кризи, що на сьогодні вкрай 

актуально, до сполучення, поєднання зусиль та діяльності всіх форм 

культурної творчості людини: науки, філософії, релігії, мистецтва тощо.  

Серед філософських концепцій сучасної науки сьогодення 

розглядається як постнекласична. Автор та основний провідник цієї ідеї 

В. Стьопін вважає, що сучасна наука пройшла великий шлях змін світогляду 
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та наукових підходів до осмислення явищ, що вивчаються (Степин 2000, 2003, 

2004, 2007). 

Так, у розвитку науки можна виокремити такі періоди, коли 

перетворювалися усі компоненти-складові її основ. Такі періоди називаються 

глобальними революціями і зазвичай призводять до змін типу наукової 

раціональності. В історії природознавства визначають принаймні чотири такі 

революції. 

Першою з них була наукова революція ХVІІ століття, що базувалась на 

принципах формування особливої системи норм дослідження і тих наукових 

систем, що відповідали даній епосі. Ідеалом такого наукового дослідження 

була побудова абсолютно істинної картини природи, що спиралась на 

очевидні, наочні, досліди, принципи, дані, конкретних результатів, що 

витікають із дослідження тощо. 

Ці ідеали – конкретні результати, які здебільшого відображали 

установки механічного розуміння природи. Пояснення тлумачилися як пошук 

механічних причин та субстанцій, що описували те чи інше явище, процес 

тощо. 

Ідеали, норми та принципи природознавства ХVІІ-ХVІІІ століття 

спиралися на специфічну систему філософських знань та теорій, де основну 

роль відігравали ідеї механіцизму. Об’єкти, що вивчалися, розглядалися 

переважно як малі системи, що характеризувалися відносно невеликою 

кількістю елементів і жорстко детермінованими зв’язками. Вважалося, що 

властивості цілого повністю визначалися властивостями його часток – 

складових. Представлялось, що річ – це відносно стале тіло, а процес – це 

переміщення, пересування речей у просторі та часі. 

Відповідно до таких настанов будувалась, розвивалась та вивчалась 

механістична картина природи, яка виступала одночасно і як картина 

реальності стосовно сфери фізичного знання, так і як загальнонаукова картина 

світу. 
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Наприкінці ХVІІІ століття виник радикально інший погляд та підхід до 

вивчення основ природознавства та реального світогляду вчених на події, явища, 

процеси тощо. Цей період визначають як другу глобальну науково-технічну 

революцію в пізнанні світу та його явищ, яка визначила врешті-решт перехід до 

нового стану природознавства – дисциплінарно-організованої науки. 

Механічна картина світу вже не є загальнонауковою і беззаперечно 

визнаною. В біології, хімії, геології та інших науках виникають ідеї 

еволюційного розвитку. Виникають такі терміни, як «процес, закон розвитку», 

«стан явища» та інші. З’являється необхідність й іншого філософського 

осмислення процесів, інтеграції різноманітних знань, методів досліджень, 

синтезу знань, класифікації наук. 

Перша та друга глобальні революції в природознавстві протікали як 

формування, розвиток класичної науки та стилю її мислення. 

Третя глобальна наукова революція була пов’язана з перетворенням 

цього стилю, так званого некласичного природознавства. Цей період 

визначають з кінця ХІХ до середини ХХ століття. У цей період формуються 

ідеали та норми нової, некласичної науки. Адже в цей період була зроблена 

ціла низка революційних відкритів та винаходів у різних галузях знань. 

Більшість підручників, що існують на даний момент для вивчення 

синергетики, містять різноманітні, а подекуди й протилежні визначення її як 

науки чи явища. Так, навіть в енциклопедіях трапляється здебільшого поняття 

«синергізм». Синергізм (від грец. sunergos – той, що діє разом) –сумісне й 

однорідне функціонування органів системи життєдіяльності людини (Ansoff 

1988). За іншим визначенням синергізм – це комбінована дія лікарських 

засобів на організм, при якому підсумковий ефект впливу на хворобу й 

організм людини перевищує дію, яку б спричинив кожний компонент зокрема 

(Деримедведь и др. 2002). У хімії синергізм – це явище посилення дії одного 

каталізатора додаванням іншого. 

В економіці синергізм – це додаткові економічні переваги, що 

утворюються у разі успішної співпраці (об’єднання) двох чи декількох 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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підприємств (їхнього злиття чи поглинання). Джерелом цих переваг є 

ефективніше використання сукупного фінансового потенціалу, 

взаємодоповнення технологій та продукції, яку вони виробляють, можливість 

зниження рівня їхніх поточних витрат, зокрема адміністративних, та інші 

аналогічні чинники. Образно ефект синергізму можна описати формулою 

1+1=3, тобто невідповідність входу та виходу. Ефект синергізму 

використовують для прогнозування потенційного прибутку чи ринкової 

вартості сукупних активів підприємств, що об’єднуються. 

Тобто наявний термін «синергізм» здебільшого визначається як процес, 

сумісна дія компонентів, складових тощо. А тому до синергетики як широкої 

науки має дещо однобічне (вузьке) бачення й застосування. Адже синергетика як 

наука широко використовує складні системи рівнянь нелінійного характеру, що 

описують явища-процеси у зміні як у часі, так і в просторі. Ці системи рівнянь – 

основний інструмент дослідження в синергетиці.  

Загальною ознакою предмету, що вивчає наука синергетика, є 

дослідження динаміки будь-яких незворотних процесів та виникнення 

принципових новацій. Звідси й необхідність застосування сучасного 

математичного апарату синергетики, що скомбінований з різних галузей 

теоретичної фізики, нелінійної неврівноваженої термодинаміки, теорії 

катастроф, диференційної топології, неврівноваженої статистичної фізики 

тощо. 

На сьогодні в науковому світі існують декілька шкіл синергетики як 

науки. 

Школа нелінійної оптики, квантової механіки та статистичної фізики 

Г. Хакена, який у 1977 році в своїй книзі «Синергетика» визначив класичний 

термін науки «синергетика» таким, який й досі вважається найбільш точним 

та сучасним. Основою змісту науки синергетики – є теорії взаємодії, 

взаємовпливу одного фактора на інший та на ціле (Haken 1983, 1987, 2004). 

Однак автором терміну «синергетика» є Річард Бакмінстер Фуллер – 

відомий архітектор та винахідник з США. В своїй книзі «Синергетика: 

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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дослідження геометрії мислення», що вийшла у 1974 році, він запропонував 

підхід до природи, як до векторної системи сил, що була відшліфована за 

мільйони років еволюції таким чином, що всі її характеристики-частки 

(міцність, сила, сила тяжіння, температура тощо) найефективнішим шляхом 

«притерлися» один до одного й утворили сталу систему, структуру. За цих 

обставин Фуллер припускав, що основу цих часток-елементів становлять 

стійкі тетраедричні решітки, адже природа в своїх конструкціях використовує 

жорсткі, стійкі форми, які мають швидку здатність до перебудови (трикутні та 

тетраедричні форми) (Fuller 1979). Людина ж у своїй діяльності, будівництві 

застосовує кубічні та квадратні конструкції, що самі собою не є такими 

стійкими. 

Отже, Фуллер запропонував нову векторну геометрію, яку й назвав 

«синергетика», а пізніше «енергетично-синергетична геометрія» (Fuller 1979). 

У 1951 році на основі запропонованої теорії він винайшов, побудував і 

запатентував так званий «геодезичний купол», в якому були втілені ідеї 

створення штучної конструкції, аналогічної природній, що надало можливості 

в подальшому будувати такі конструкції з найкращими результатами, 

використовуючи найменші витрати ресурсів та праці. 

В сучасній науці школа Г. Хакена набула широкої популярності на 

основі поняття синергетики як міждисциплінарного напряму, що займається 

вивченням (дослідженням) систем, які складаються з багатьох підсистем 

різноманітної природи (електронів, атомів, молекул, кліток, нейронів, 

механічних елементів тощо) та визначенням того, яким чином взаємодія таких 

підсистем призводить до виникнення просторових, часових або просторово-

часових структур у макроскопічному масштабі (Haken 2004).  

Синергетика є новою, узагальнювальною наукою, що вивчає основні 

закони самоорганізації складних систем. Зростальна популярність цієї науки в 

наш час пояснюється тим, що вона безперечно стає мовою міждисциплінарного 

спілкування, на основі якої можуть порозумітися науковці різних напрямів: 

математики, фізики, соціології, хімії, економіки, психології тощо, незважаючи на 



69 

 

те, що кожен розуміє синергетику по-своєму, адже мова йде про явища, що 

виникають від сумісної, сукупної дії декількох різних факторів, у той час, коли 

кожен окремий фактор поодинці до цього явища не призводить. 

Синергетику визначають як науку про самоорганізацію. Останнє 

означає самовільне ускладнення форми або в загальному випадку структури 

системи при зміні її параметрів.  

Ще одна, поширена в науковому світі, школа з проблем синергетики як 

науки – це фізико-хімічна та математично-фізична Брюссельська школа 

І. Пригожина, яка використовує в своїй основі теорію дисипативних структур. 

Самовільно, спонтанно виникаючі утворення називаються дисипативними 

структурами. Цей термін також був запропонований І. Пригожиним й широко 

використовується в сучасній науці та синергетиці. Основні представники 

вищеназваної школи сьогодні здебільшого працюють у США і майже не 

використовують термін «синергетика», а лише термін – «теорія дисипативних 

структур» або «неврівноважена термодинаміка» (Пригожин 1986). 

Теорія станів, що далекі від рівноваги, виникла в результаті синтезу 

трьох напрямів досліджень: 1) Розробка методів опису суттєво 

неврівноважених процесів на основі статистичної фізики. У рамках цього 

напряму створюються кінетичні моделі, визначаються параметри, що 

необхідні для опису, виявляються кореляційні зв’язки, встановлюються 

закономірності переходу в стан рівноваги. 2) Розробка термодинаміки 

відкритих систем, вивчення стаціонарних станів, що зберігають сталість у 

визначеному діапазоні зовнішніх умов та впливів, пошук умов 

самоорганізації, тобто виникнення упорядкованих структур із 

невпорядкованих. Було доведено, що процес дисипації енергії є необхідною 

умовою самоорганізації, тому структури, що виникають і мають назву – 

дисипативних. 3) Визначення якісних змін рішень нелінійних диференційних 

рівнянь, які визначають стани, що далекі від рівноваги, залежно від вхідних 

параметрів. Цей напрям має назву «теорія катастроф». За її допомогою 
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описуються якісні перебудови загальної структури рішень – катастрофи, 

визначаються границі сталості та зміни структури станів явищ, процесів.  

Синтез цих трьох напрямів і зумовив виникнення нової галузі знань, 

яка займається описом станів, що далекі від рівноваги. За її допомогою вдалося 

сформулювати загальний підхід до цілої сукупності явищ природи та 

суспільства. І, як зазначено вище, ця галузь це сучасна синергетика – теорія 

відкритих систем. 

Відкрита система – це система, яка обмінюється речовиною, енергією 

та інформацією з навколишнім її середовищем (Берталанфі 1968). За останню 

третину століття фізики довели, що впорядкованість виникає у відкритих 

системах, які розміщенні у неврівноваженому стані. Надалі було з’ясовано, що 

відкриті системи є нестійкими, неврівноваженими, їх зворотний рух до 

початкового стану (здебільшого врівноваженого) не є обов’язковою умовою, 

а навпаки – такого майже ніколи не трапляється, а поведінка такої системи у 

визначених точках стає взагалі неоднозначною та невизначеною. Такі точки 

було названо точками біфуркації – це точка (місце) перебування системи на 

роздоріжжі, у місці де розгалужуються варіанти вірогідного майбутнього 

розвитку системи. 

Коли є нестійкість (неврівноваженості, несталості системи), 

змінюється і роль зовнішнього впливу різноманітних факторів. У деяких 

умовах цей вплив може призвести до непередбачуваних наслідків.  

Надалі розглянемо докладно основні принципи синергетичного 

підходу в природознавстві як науки, що найбільш повно узагальнює явища 

природи та робить спроби визначити місце та роль людини й соціуму в 

навколишньому середовищі, визначити та зрозуміти вплив життєдіяльності 

людства на довкілля. 

Природа за своєю суттю як така, що ієрархічно структурована в 

декілька видів відкритих нелінійних систем різних рівнів організації – 

динамічно сталі (врівноважені), адаптивні, та системи, що еволюціонують. 

Зв’язок між цими організаціями здійснюється через неврівноважений, 
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хаотичний стан систем сусідніх рівнів. Неврівноваженість є необхідною 

умовою появи нової організації, нової системи, нового порядку, тобто саме 

того, що ми й намагаємось досягнути – розвитку.  

На нашу думку, головним є те, що нелінійні динамічні системи 

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

звичайним, простим підсумком як за кількістю, так і за якістю. Це утворення є 

системою іншої організації або системою іншого рівня. 

Загальним показником для усіх систем, що еволюціонують є 

неврівноваженість, спонтанне виникнення локальних (мікроскопічних) 

утворень, зміни на системному рівні, виникнення нових якостей системи, нові 

етапи самоорганізації й фіксації нових показників систем. 

Коли відбувається перехід від невпорядкованого стану до стану 

порядку (врівноваженості), то усі системи, що розвиваються, поводяться 

приблизно однаково. Це означає, що для дослідження їхньої еволюції може 

бути використаний узагальнений сучасний математичний апарат та 

комп’ютерні технології його обробки. 

Системи, що розвиваються, завжди є відкритими, вони обмінюються 

речовинами, енергією як між собою, так і з середовищем, що їх оточує, 

довкіллям. Внаслідок цього проходять процеси локальної упорядкованості та 

самоорганізації. Якщо система надто неврівноважена, в ній починають 

домінувати такі фактори, які б не мали суттєвого значення в більш 

урівноваженому стані. 

Також у неврівноважених умовах відносна незалежність елементів 

системи поступається місцем корпоративній поведінці елементів: при 

наближенні до рівноваги елемент взаємодіє тільки з сусідніми, подалі ж від 

рівноваги – «бачить» усю систему загалом, та його «співпраця», узгодженість 

поведінки зростає.  

Коли система далека від рівноваги, на процеси активно впливають 

біфуркаційні механізми – наявність короткотермінових точок роздвоєння 
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переходу до того чи іншого режиму системи. Водночас заздалегідь неможливо 

передбачити яким шляхом це буде відбуватися. 

Тому синергетика й намагається пояснити процеси самоорганізації в 

складних системах таким чином: 

1. Система повинна бути відкритою. Закрита система, відповідно 

законам термодинаміки, повинна в кінцевому підсумку прийти до стану із 

максимальною ентропією та припинити будь-яку еволюцію. 

2. Відкрита система повинна бути достатньо далекою від точки 

термодинамічної рівноваги. Адже в точці рівноваги, складна система має 

максимальну ентропію (зв’язки) й не здатна до еволюції, а тим більше до 

самоорганізації. У положенні (стані) близькому до рівноваги та без 

достатнього притоку енергії ззовні будь-яка система з часом ще більше 

наближається до рівноваги й перестає змінювати свій стан. 

3. Основний принцип самоорганізації – це виникнення нового 

порядку та ускладнення систем через випадкові відхилення стану їх елементів. 

Такі відхилення називаються «флуктуації», та у відкритих складних системах 

через приплив енергії ззовні та посилення неврівноваженості вони з часом 

дуже зростають, накопичуються та викликають ефект колективної поведінки 

елементів та підсистем. Врешті-решт це призводить до порушення 

попереднього порядку (організації, системи) або зовсім до його зникнення, або 

до утворення нового. 

Флуктуації у динамічно стабільних системах, як правило, 

пригнічуються через від’ємні зв’язки, які забезпечують збереження структури 

й близькою до рівноваги стану системи. Якщо вважати, що флуктуації мають 

випадковий характер, то стан системи після біфуркації зумовлено дією усіх 

випадкових факторів у підсумку. 

4. Виникнення утворень нового порядку, що проходить через етап 

хаосу може відбуватися лише в системах достатньо високого рівня складності. 

Вони мають визначену кількість елементів-факторів, які взаємодіють між 

собою, мають певні критичні зв’язки та значні параметри флуктуації. 
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Недостатньо складні системи не здатні ні до спонтанної адаптації, ні до 

розвитку в подальшому, навіть при отриманні ззовні достатньої кількості 

енергії. 

5. Етап самоорганізації виникає лише в тому випадку, коли позитивні 

зворотні зв’язки, що діють у відкритій системі, мають перевагу над 

негативними зворотними зв’язками. Функціонування динамічно стабільних 

систем ґрунтується на отриманні зворотних сигналів від рецепторів (у випадку 

із живими організмами) чи датчиків (у разі автоматичних пристроїв та 

приладів) відносно стану системи, організму й подальшого удосконалення її 

функціонування. У системі, що самоорганізується, зміни, що виникають не 

зникають, а накопичуються, нагромаджуються та підсилюються через загальні 

позитивні реактивності системи. Це, може, і здебільшого призводить до 

виникнення нового порядку та наявних структур, які утворилися з елементів 

попередньої зруйнованої системи. Наприклад, це явища утворення нових 

соціальних формацій. 

6. Самоорганізація у складних системах, переходи від одних 

структур до інших, виникнення нових рівнів організації матерії 

супроводжуються порушенням симетрії. При описі еволюційних процесів 

необхідно відмовитися від симетрії часу, яка є характерною для повністю 

детермінованих та зворотних процесів класичної механіки. 

Синергетичні знання допомагають вивчати та розуміти процеси 

«притирання-пристосування-впливу» різних частин-станів процесу в їх 

єдиному розвитку. 

На сучасному етапі розвитку самої системи наукового пізнання, 

дослідження радикально змінюється. У системі наукового пізнання проходять 

інтенсивні процеси диференціації та інтеграції знань у всіх сферах як суто 

метафізичних наук, так і соціально-економічних, а подекуди й 

культурологічних, освітніх тощо. Набувають розвитку комплексні, 

міждисциплінарні дослідження, нові методи пізнання, виділяються новітні, 

більш складні типи об’єктів пізнання. Узагальнити їх, зрозуміти й оцінити 
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взаємовплив, побудувати нову картину процесу-явища і є головною метою 

синергетики. Отже, вивчати синергетичні процеси без вивчення проблем, що 

традиційно належали до тієї чи іншої галузі-сфери наук окремо – неможливо. 

Лише в комплексному, міждисциплінарному підході до побудови 

синергетичних моделей явища-процесу майбутнє. 

 

 

1.3. Синергетична природа циклічності розвитку соціо-еколого-

економічних систем 

Соціальні кризи сьогодні стають усе частішими, радикальнішими та 

досить часто кровопролитними, мають більшу тривалість, і є складною, а 

подекуди і проблемою, що досить важко вирішується, навіть у 

найрозвинутіших країнах світу. Багато уваги прогнозуванню соціальних криз 

приділяють сьогодні вітчизняні та іноземні вчені різних галузей наук: 

економісти, соціологи, психологи, історики, суспільствознавці: В. Арнольд 

(2000), Т. Постон (1978), І. Стюарт – природні та соціальні катастрофи (1978), 

К. Маркс (2000), Т. Мальтус (1999), П. Сорокін (2008), О. Чижевський – теорія 

циклів (1994), Й. Шумпетер – теорія інновацій (1939), Дж. Мілль (1885), 

Д. Рікардо – кризи в ринковій економіці (1817). 

Так як процес розвитку суспільства не є сталим значенням чи прямою 

лінією, вектором, що безупинно і безперешкодно спрямовується вгору, цілком 

зрозуміло, що він має періоди спаду, відхилення від основної течії. У ньому 

прогрес супроводжується регресом, періоди здорового стану змінюються 

періодами «хворобливості», занепаду. 

Очевидним стає той факт, що такі процеси є якомога ближче до 

процесів, які протікають хаотично, але завжди мають «генеральну лінію» 

розвитку. 

Еволюцію скасувати неможливо як у природі, так і в суспільстві. Які б 

перешкоди на стояли на шляху удосконалення (еволюції) у природі, природа 
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завжди знаходить такі форми виживання, які пристосовуються, 

удосконалюються та продовжують свою місію – ствердження життя на Землі. 

Аналогічні процеси притаманні й суспільству. 

Криза (з грец. – рішення, поворотний момент) – крутий, різкий 

перелом, тяжкий перехідний стан будь-якого процесу (Шумпетер 1939). 

Водночас, на сучасному етапі розвитку науки, єдиної думки щодо визначення 

поняття «криза» у розвитку соціально-економічної системи немає. У 

таблиці 1.1 представлені різновиди криз, їх характеристика та наслідки для 

розвитку процесів, явищ. Аналогічні наслідки, з точки зору синергетичних 

досліджень, мають кризи, збурення в соціо-еколого-економічних системах. 

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

динамічну систему, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та 

споживання, як матеріальних благ так соціально-екологічних ресурсів, потреб, 

можливостей як у конкретних обставинах (визначеному терміні, часі, 

просторі), так і у перспективі. 

Кризи в соціо-еколого-економічних системах з синергетичної точки зору 

ми можемо дослідити та розглянути як етапи миттєвого циклу розвитку цих 

систем. З цієї точки зору необхідно розглядати функціонування й розвиток 

зазначених систем. Функціонування соціо-еколого-економічних систем – це дія 

(життєдіяльність) їх у часі, це єдність, яка забезпечує можливість якісного 

виконання функцій, що зберігають основні характеристики системи. 

Розвиток – це необоротний процес, який має визначений вектор 

закономірної зміни системи, що обов’язково призведе до виникнення нової 

якості системи. 

Тісний взаємозв’язок функціонування та розвитку відображає 

діалектичну єдність та протилежність цих основних складових соціо-еколого-

економічних систем. 
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Таблиця 1.1 

Різновиди криз соціо-еколого-економічних систем 

Джерело: розробка автора. 

Різновиди кризи Характеристика Наслідки 

1. За масштабом 

- локальні Розвиваються в межах соціально-економічної системи 

Кризи мають вплив на розвиток 
системи, регіонів, держав, світу 

- регіональні Розвиваються в межах регіону 
- національні Розвиваються в межах держав 

- глобальні Розвиваються в межах світового масштабу 
2. За глибиною охоплення процесів 

- мікро Розвиваються в одній соціо-економічній системі на різних його рівнях Кризи мають наслідки для 
кожної системи індивідуально - макро 

3. За сферою прояву 

- економічні Результат загострення протиріч у економічній підсистемі Економічна ситуація системи 
- екологічні Виникає при порушенні екологічного середовища Екологічні проблеми 

- соціальні Виникає при деградації або порушенні соціальних структур Соціальні напруження 
- політичні Розбіжність політичних поглядів у діяльності щодо управління державою Міжнародні конфлікти 

- організаційні Неможлива інтеграція системи у єдине ціле Місцеві конфлікти 
- психологічні Зумовлені нестійким станом індивідуума під впливом зовнішніх і внутрішніх 

факторів 
- 

4. За характером появи 
- закономірні Можна передбачити, спрогнозувати, вирахувати - 
- випадкові Непередбачувані  - 

- скриті Неможливо виявити - 
- явні Є можливість для виявлення - 

- легкі Легко ліквідовуються - 
- глибокі Затяжні, довгострокові - 

5. За часом прояву 

- короткочасні 

Ці кризи визначаються за часом їх прояву 
Зазвичай мають вплив на 
майбутній стан системи 

- затяжні 

- легкі 
- глибокі 
- ті, що замирають 

- ті, що зриваються 
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Кризовий стан системи призводить до послаблення життєвих сил 

системи, дисбалансу, неможливості досягнення цілей, що були поставлені 

раніше. Крім того, порушуються окремі елементи системи, її підсистеми та 

зв’язки. Однак кризи не варто розглядати лише як негативний процес. 

Безумовно, вони переважно не проходять без явної напруги, що виражається 

наприклад, протиріччями між новітніми технологіями та довкіллям, між 

рівнем технологій та кваліфікацією персоналу, між вимогами суспільства та 

бажанням адміністрації тощо. 

Але у кінцевому результаті при правильному розв’язанні 

вищезазначених проблем, народжується нова якість відносин, як правило, 

удосконалена, нова соціо-еколого-економічна система з більш довершеними 

якостями та перспективами розвитку в майбутньому, з більш визначеним 

періодом її сталого функціонування. 

Причини криз різноманітні, а отже, й розглядаються та досліджуються 

вченими у різних теоріях різноманітно. Так, у теорії катастроф – природні та 

соціальні катастрофи В. Арнольда (2000), Т. Постона (1978), І. Стюарта (1978) 

– основною причиною виникнення кризи є непередбачені та несподівані події 

у зовнішньому середовищі системи (глобальні зміни у довкіллі, політичні 

збурення, економічні катаклізми – від радикального законотворення до зміни 

курсу валют тощо). 

Теорія циклів розвитку суспільства та його, передусім, виробничих 

відносин (К. Маркс 2000; Т. Мальтус 1999; Н. Кондратьев 1990; П. Сорокин 

2008; А. Чижевський 1994) представляє кризу як визначений, закономірний 

етап у циклічному розвитку системи. За К. Марксом основною причиною 

періодичних криз у капіталістичному способі виробництва полягає у самій 

природі капіталізму, а саме, протиріччі між найманими робітниками та 

власниками засобів виробництва, коли «низи» вже не хочуть, не можуть жити 

по старому, а «верхи» – не готові забезпечити вимоги «низів» (К. Маркс 2000). 

До речі, це притаманно будь-якій кризі, зокрема й політичній, передусім. 
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Й. Шумпетер (1939) у своїй інноваційній теорії вважає причинами криз 

недостатню кількість нововведень або несвоєчасність їх упровадження. До 

кризи може призвести також й надлишкова кількість нововведень у разі 

неналежного зростання рівня кваліфікації персоналу. Монетарна теорія 

економічних циклів розглядає кризи як наслідок експансії непідтверджених 

банківських кредитів. 

Нижче зупинимося на проблемі економічних циклів та глобальної 

фінансової кризи більш детально, адже, як визначено вище, криза – це один із 

етапів життєдіяльності системи з позицій синергетичного дослідження систем. 

Глобальна світова економічна система має, як визначила наука в 

ХХ столітті, нелінійний, циклічний, хвильовий характер свого розвитку. Її 

динаміку задає періодичність різних за своєю структурою та тривалістю 

коливань, що утворюють циклічні процеси, сукупність яких може з’ясувати 

складну структуру глобальної як тимчасової, так і просторової динаміки 

світової економічної системи загалом. Циклічність, як об’єктивна 

закономірність економічного розвитку, за своїм змістом багатогранна. 

Якщо за критерій класифікації циклу взяти його тривалість, то можна 

визначити такі шість видів циклів: 

1. Надмалі – тривалістю до 1 року, аграрні, сезонні коливання. 

2. Фінансово-економічні – пов’язані з короткочасними коливаннями 

ділової активності, переважно проходять терміном 3-5 років. 

3. Промислові (бізнесові) – середні цикли терміном 7-11 років 

(середньострокові коливання), що відбуваються через відновлення активної 

частини основних засобів (капіталу) у промисловості.  

4. Будівельні цикли – терміном у середньому 18-20 років, але можливо 

і більше (також середньострокові коливання), пов’язані з необхідністю 

відновлювати та удосконалювати, нарощувати пасивну частину основних 

засобів (капіталу), передусім житлово-промислового комплексу. 
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5. Великі цикли кон’юнктури до 50-60 років – довгострокові 

коливання, зміни технолого-технічних політик, укладів, оздоблень відповідно 

до вимог науково-технічного прогресу сучасного розвитку суспільства. 

6. Понадвікові цикли – довгострокові коливання до 200 років, зміна 

клімату, політичного та економічного устрою держав, еволюція. 

Типи циклів розрізняються також за характером впливу на економічні 

процеси та за їх можливістю накладатися один на одного. Тоді виникає ефект 

синхронізації, ускладняється їх диференціація, а наслідки стають 

катастрофічними за розміром. 

Промислові (бізнесові) цикли вперше визначив французький вчений, 

філософ, автор теорії економічних криз К. Жюгляр (1862). Він розрахував їх 

дію, наслідки, причини, взаємодію з короткотерміновими та понадкороткими 

кризами, а також їх вплив на розвиток фінансових циклів, розвиток 

економічних процесів загалом. Зрозуміло, що ці кризи – промислові, ділові, 

бізнесові, терміном у 7-11 років – є базовими, найбільш поширеними та 

суттєво впливають на суспільний розвиток. Цю ідею розвивали у своїх працях 

К. Маркс – німецький філософ-матеріаліст, економіст, Дж. Кітчин – 

американський вчений російського походження, а також М. Кондратьєв – 

видатний вчений-економіст, філософ, аналітик. Саме Кондратьєв визначив 

середній термін промислових циклів у дев’ять років. Що було названо 

«четвертою кондратьєвською хвилею» великих циклів. 

Також відомі дослідження економістів (Хайд Кларк (1847) – 

англійський економіст), які пов’язували циклічні коливання рівня цін з 

періодичністю появи плям на Сонці та навіть розраховували їх середній термін 

періодичності існування – 11 років. 

Через пів століття після відкриття перших економічних циклів було 

досліджено проблему інвестицій в основні засоби як джерело економічного 

зростання, що потім дало можливість американському вченому українського 

походження Саймону Казнецу (Семен Кузнець) розробити теорію сектору, що 

лідирує (Kuznets 2002). 
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Під сектором, що лідирує, він визначив групу технологічно та 

організаційно взаємопов’язаних галузей, та довів, що інвестиції у 

промисловому секторі формуються у визначений кластер (групу), пов’язаних 

між собою галузей з достатньо чіткою 30-річною періодичністю. 

Динаміка економічного зростання, за ідеєю С. Казнеца, пояснювалася 

зміною періодів, протягом яких співвідношення цін на продукцію, пов’язаних 

між собою галузей, сприяє підвищенню доходів. Така дзеркальна цінова 

динаміка в двох взаємопов’язаних секторах економіки породжує дискретність 

у величині та векторі (напрямі) інвестиційних потоків. 

Поняття сектору, що лідирує, знаходимо і у дослідженнях великого 

українського вченого-економіста, філософа, історика Михайла Туган-

Барановського. Ще в 1894 році М. Туган-Барановський розробив системну 

теорію періодичності промислових криз, що зумовлена циклічністю 

інвестиційного процесу, який забезпечує довготерміновий підйом швидким 

розширенням одного чи декількох ключових секторів (Туган-Барановський 

1997). 

За теорією М. Туган-Барановського, історія криз у Англії свідчить про 

циклічність економічного розвитку. Рух періодично змінюється залежно від 

економічних умов, від депресій до процвітання. По суті, промисловий цикл 

можна уявити як закон, що притаманний самій природі капіталістичної 

економіки. Визначив Туган-Барановський і інтервал таких «припливів-

відпливів», який дорівнює від 7 до 11 років. Він також зазначив, що завдяки 

фінансовому стимулюванню економіки (інвестиції, внески, кредити тощо), усі 

коливання економіки зазнають доволі ширший розмах (Туган-Барановський 

1997). 

Школу «циклізму» продовжили такі вчені: Л. Абалкін (1992), 

В. Маєвський, М. Кондратьєв (1990). Останній, бувши учнем М. Туган-

Барановського, вивчив, проаналізував, дослідив методами математичної 

регресії великий емпіричний матеріал, який відображав соціально-

економічний розвиток Франції, Німеччини, США з кінця XVІІ ст. до 20-х років 
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ХХ ст. Співставивши індекси цін, курси цінних паперів, рівні зарплат, 

показники обороту зовнішньої торгівлі тощо, дійшов висновку про наявність 

у динаміці соціально-економічних процесів закономірно великих циклів 

кон’юнктури, кожен з яких має дві хвилі: 1) підвищує, 2) понижує, а точніше 

дві складові великого циклу кон’юнктури. 

У наукових працях М. Кондратьєва (1926) були розраховані найбільш 

вірогідні границі, межі великих циклів: 

Перший великий цикл кон’юнктури: 

- Підвищення – 80-х р. XVІІІ ст. – до 1817 р. 

- Пониження – 1810 р. – 1851 рр. 

Другий великий цикл кон’юнктури: 

- Підвищення – 1851 р. – 1875 р. 

- Пониження – 1875 р.  – 1896 р. 

Третій великий цикл кон’юнктури: 

- Підвищення – 1896 р. – 1920 р. 

- Пониження – з 1920 р. – межа невідома. 

За визначенням Кондратьєва, економічна кон’юнктура – це економічна 

динаміка розвитку, яка є постійним процесом, у складі якого присутні два види 

руху. Один відображає хвильові, спонтанні оборотні процеси, а другий – 

необоротні, еволюційні, такі, що відображають поступовість розвитку 

виробничих сил суспільства (Кондратьев 2002). 

Вивчаючи зворотні процеси розвитку економічної динаміки, 

М. Кондратьєв розрізняв хвильові коливання економічної активності з 

різними періодами: менше року – сезонні; три з половиною роки – цикли 

Кітчина (Kitchin 1923); торгово-промислові цикли (7-11 років) – Жюглера 

(Juglar 1862); великі цикли у 50-60 років – Кондратьєвські довгі хвилі (К-хвилі) 

(Кондратьев 2002). 

Австро-американський економіст Йозеф Шумпетер (1833-1950) – 

соціолог, автор теорії розвитку економіки, економічної динаміки, вважав, що 

економічне зростання є циклічним процесом, зумовленим стрибкоподібним 
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характером інновацій (нововведень). Він також розбив (розподілив) великі 

цикли кон’юнктури на дві інакші складові: інноваційну та імітаційну 

(Scumpeter 1939). 

Окрім того, Шумпетер (1939) сформулював гіпотезу, що в одну К-

хвилю вкладається шість середньотермінових циклів Жюглера, а кожний з 

останніх охоплює три короткотермінових цикли Кітчина. Фактично це була 

гіпотеза про явище фрактальності, яке практично було відкрите й описане 

лише у 1975 році американським математиком Бенуа Мандельбротом (2010), 

через 36 років після гіпотези Й. Шумпетера. 

Фрактал (від лат. fractus – подрібнений, дробовий) – нерегулярна, 

самоподібна структура (Мандельброт 2010). У широкому розумінні фрактал 

означає фігуру, малі частини якої у довільному збільшенні є подібними до неї 

самої. 

У хаотичних динамічних системах, що є головним об’єктом 

дослідження в синергетиці, фрактальність є загальновизнаною умовою, більш 

відома як величина атрактора. Атрактор – множина, до якої прагне, 

наближається, притягується траєкторія динамічної системи, тобто крива, що 

зображує еволюцію (зміну) системи у просторі, елементи якого являють собою 

усілякі стани системи. 

Поняття «атрактор» у сучасних синергетичних дослідженнях, особливо 

для соціо-еколого-економічних систем та економічних досліджень загалом, є 

досить дискусійним та потребує уточнень та узагальнень. 

У найбільш поширеному значенні атрактор у економічних та соціо-

еколого-економічних системах – це множина, до якої притягуються 

«траєкторії», складові системи, це стійкий стан системи, в якому вона 

функціонує певний час, та з якого вона сама без зовнішнього впливу 

(поштовху) не вийде. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо атрактор як атрибут 

характеристики поведінки складної соціо-еколого-економічної системи для 
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визначення стану, в якому ця система перебуває. Атрактор – це множина, що 

вимірюється багатьма факторами, а отже, він є багатокомпонентним. 

Є думка науковців, фахівців, що атрактори складних систем певним 

чином взаємодіють із середовищем так, що рух по атрактору стає 

малочутливим до варіації параметрів системи, надає стійкості системі 

(Заворотна 2004). 

З цим можна погодитися лише частково, адже еволюційний рух 

складних соціо-еколого-економічних систем не зупинити, отже, фактор часу 

стає невід’ємним для дослідження вищезазначених систем, що в подальшому 

нашому дослідженні ми доведемо як теоретично, так і в практичному 

моделюванні систем, що цілком відповідає синергетичним вимогам рішення 

задач. 

У дослідженнях Ю. Комарової трапляється термін «атрактори 

порядку», який означає «наперед задані структури, що втілюють і 

детермінують потенційні стани системи, пристосовують самоорганізаційні 

стани системи до тих зразків упорядкування, концентрованим описом яких і 

слугують» (Комарова 2005). 

Є. Князєва та С. Курдюмов під атракторами розуміють реальні 

структури в просторі та часі, на які виходять процеси саморганізації у 

відкритих нелінійних середовищах (Князева и Курдюмов 2005). Спираючись 

на такий підхід, на нашу думку, досить вдалий, наближений до нашого 

уявлення про атрактори складних соціо-еколого-економічних систем, ми 

будемо розширювати як поняття «атрактор» для цих систем, так і визначати 

його місце, роль і можливість моделювання в синергетичних дослідженнях 

вищезазначених систем. 

Для розуміння значення атракторів для стійкості системи важливо 

звернути увагу на такий їх різновид, як «дивний атрактор», який вперше 

виділив та описав Е. Лоренц, як «математичний образ детермінованих 

неперіодичних процесів, для яких неможливий довгостроковий прогноз їх 

розвитку» (Лоренц 1981). Лоренц, досліджуючи хаос в детермінованих 
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системах, дійшов висновку про існування таких процесів, що зараз існують, 

досить стабільно (усталено), але прогнозувати їхній розвиток у майбутньому 

й який сталий період вони існуватимуть у певному, визначеному часі, 

неможливо – це і є характерним для його «дивних атракторів», які 

«забезпечують» системі її нестійкість, тобто втрату нею певних властивостей. 

Інше визначення атрактору дає М. Моісеєв: «це одна з можливих 

траєкторій або станів системи, біля яких відбувається реальний розвиток 

подій. Вони ніби притягують близькі з можливих (віртуальних) траєкторій» 

(Моисеев 2003). 

З позицій синергетики, кожний атрактор являє собою такий ступінь 

синтезу порядку та хаосу, який перевершує всі відомі на даному рівні розвитку 

системи ступені складності. Тому пошук атракторів – одне з головних завдань 

під час дослідження самоорганізаційних процесів у складних відкритих 

системах, якими і є соціо-еколого-економічні системи. 

Кількість різних атракторів досить обмежена. Їх форми можна 

класифікувати топологічно, просторово, а загальні динамічні властивості 

системи вивести з форми її атрактора. 

Існують три основі типи атракторів: 

1. Точкові – відповідають системам, що досягли сталої рівноваги. 

2. Періодичні – відповідають періодичним коливанням. 

3. Дивні атрактори – відповідають хаотичним системам. 

Одна з «дивних» властивостей дивних атракторів полягає у тому, що 

вони зазвичай обмежені малим числом вимірювань, навіть у багатовимірному 

фазовому просторі. 

Таким чином, хаотична поведінка у сучасному науковому розумінні 

цього терміну докорінно відрізняється від неупорядкованого нестійкого руху. 

За допомогою дивних атракторів можна визначити різниці між звичайною 

невпорядкованістю або шумом і хаосом. 
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Хаотична поведінка детермінує й утворює шаблони (патерни), а дивні 

атрактори дозволяють перетворювати на перший погляд випадкові дані у 

виразні, чіткі, візуальні форми. 

На основі вищенаведених досліджень різноманітних економічних 

часових рядів, періодів ми можемо зробити висновок про циклічність розвитку 

економічної системи. Не дивлячись на очевидний прогрес у розумінні природи 

циклів, на сьогодні залишається відкритим питання щодо внутрішнього 

(ендогенного) чи зовнішнього (екзогенного) характеру цих циклів. Якщо 

економічна динаміка розвитку сугубо екзогенна, то циклічність є 

породженням випадкових явищ, які відхиляють економічну систему від 

єдиного (точкового) стану рівноваги. 

Водночас це лише теорія, вірогідність, і надалі ми вважаємо за потрібне 

розкрити нашу думку щодо такого явища, яке спирається та витікає з сучасних 

досліджень економічної циклічності розвитку систем та вимогам 

синергетичності їх дослідження. 

Прийняття ендогенної теорії економічної циклічності, здавалось б, 

повинно суперечити постулату про прагнення економіки до єдиної точкової 

рівноваги. Вийти з такого методологічного затруднення дозволяє синергетика. 

Вона розширює поняття рівноваги. Якщо розуміти під рівновагою 

знаходження економічної системи, явища, процесу на відповідному атракторі, 

то циклічна динаміка такої системи як режим, що вже встановився, може 

виявитися, як не парадоксально це є, проявою рівноваги. Якщо така рівновага 

стала, стійка, то економічна система буде рухатися по одній і тій же траєкторії 

розвитку достатньо довгий час, а відхилення від усталеної траєкторії будуть 

спровоковані, викликані випадковими факторами та виявиться порівняно 

невеликими за амплітудою. 

У синергетиці таке явище називається притягуванням випадкових 

стійких, усталених атракторів: економіка може відчувати на собі широкий 

спектр зовнішніх впливів – випадкових або навмисних. Але допоки вони не 

виводять економічну систему за межу (поріг) області притягування стійкого 



86 

 

 

атрактора, економіка буде твердо, наполегливо повертатися до стійкого 

режиму позиціонування. А оскільки економіка, її складні системи, явища, 

процеси, – це поле діяльності синергетичних залежностей, законів, то 

синергетична природа економічної циклічності представляється достатньо 

вірогідною або навіть очевидною, на нашу думку, а цикли стають 

ендогенними. 

Отже, можна зробити висновок, що єдиним можливим режимом 

функціонування економічної системи та усіх процесів усередині її, є 

циклічний рух, а усі інші типи змін економічної системи це лише переходи від 

одного циклічного режиму до іншого (Малинецкий 2005). 

Якщо спиратися на вищенаведений висновок, то ідея ендогенного 

характеру економічної циклічності, стає очевидною, а синергетичний підхід 

дозволяє пояснити механізм виникнення ендогенної економічної циклічності, 

а також низки нерегулярних явищ, що пов’язані з циклічністю. 

А саме, якщо економічна динаміка має синергетичну природу, то в ній 

повинні бути можливі біфуркації – явища моментальної зміни числа, кількості 

і/або якостей атракторів, що відбувається в результаті впливу випадкових 

флуктуацій в особливо критичних точках, моментах, областях – точках 

біфуркації. На нашу думку, такі точки біфуркації – це моменти найбільш 

значущих криз економічних систем, кризи як моменти збудження економічних 

систем, явищ, процесів. 

Кризи зазвичай супроводжуються втратою стійких, усталених 

економічних інститутів, що були раніше сформовані, та потребують 

докорінної перебудови інституціональної структури економічної системи. 

Відповідно суттєві якісні зміни в економічній системі неминучі. 

Водночас існує висока невизначеність відносно конкретної структури 

та якостей майбутніх інститутів економічної системи, виникає декілька 

напрямів, шляхів подальшого розвитку. 

Обрання напряму економічного розвитку системи часто відбувається 

стихійно, але суттєві якісні зміни в ній неминучі. 
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Нові шляхи економічного розвитку економічної системи (явища, 

процесу) будуть відрізнятися від того напрямку, за яким вони йшли раніше. 

Обрання того чи іншого шляху відбувається зазвичай стихійно, завдяки 

впливу випадкових факторів. Поява таких нових альтернативних шляхів 

розвитку та випадковий вибір економікою того чи іншого і є явищем 

біфуркації. 

Такі дослідники, як О. Мясніков, І. Завадський, В. Попова, В. Занг 

(1999) дослідили вищезазначені гіпотези на аналітичному з’ясуванні процесів, 

за допомогою емпіричних даних, що характеризували темпи зростання 

реального ВВП СРСР у 1950-1991 рр., і довели, що економіка СРСР у цей 

період розвивалась циклічно, що така її поведінка є характерною як для 

ринкової економіки, так і для командно-адміністративної. Хоча на сьогодні 

таке твердження викликає суттєву та справедливу критику вчених-

економістів. 

На сьогодні основною гіпотезою про синергетичну природу динаміки 

розвитку економічних систем (явищ, процесів) є твердження про існування 

стійких, усталених режимів функціонування економічних систем, що 

передбачає, прогнозує саме синергетика. 

До того ж динаміка розвитку економічних систем не є регулярною або 

поступовою – час від часу виникають синергетичні ефекти різної природи, які 

призводять до якісної зміни режиму функціонування економічної системи. 

Це як мінімум три типи таких синергетичних ефектів в економічних 

системах: 

1. Існування стійких, усталених циклічних атракторів економічних 

систем. 

2. Дискретний, стрибкоподібний характер переходу між сусідніми 

атракторами. 

3. Наявність біфуркацій в економічних системах. 

На нашу думку, можна додати до цих етапів і четвертий, який змушує 

змінювати як економічну систему, так і економічні явища, процеси, під 
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впливом людської діяльності, примусово, із застосуванням й обґрунтуванням 

втілення в реальність, досягнень науково-технічного прогресу. 

Припущення про синергетичну природу економічної динаміки та про 

існування в ній синергетичних ефектів робить актуальним більш глибоке 

вивчення економічних процесів з точки зору синергетичних підходів. В 

останні роки такі дослідження розширюються але, на нашу думку, вирішення 

найбільш складних теоретичних, методологічних та практичних питань ще 

попереду. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Ґрунтовно проаналізовано передумови, витоки та причини 

виникнення синергетики як нелійніної науки з метою вирішення 

різноманітних проблем, що постають перед людством у сучасному світі. Це 

відобразилось у новітній методології та підходах: теорії економічного 

зростання, теорії ділових циклів та синергетичної економіки. Багато 

експериментів, нові алгоритми, фундаментальні теорії все частіше спираються 

на методи та методологію нелінійної науки та світу. Нелінійна наука – це 

науковий напрям, що досліджує процеси у відкритих нелінійних сферах та 

охоплює комплекс близькоспоріднених суміжних наукових дисциплін. У 

нелінійній науці, перш за все, формується нова пізнавальна модель. 

2. Доведено, що усі проблеми сучасного світу необхідно вирішувати 

в динаміці із урахуванням фактору часу у нелінійних моделях, що робить їх і 

більш складними але й більш відповідними, реальними та справедливими. Це 

і дало поштовх до інтенсивного розвитку нелінійних методів складних систем 

та узагальнення усіх нових знань, методів та методології у нову науку 

«Синергетика» - наука про взаємодію, співпрацю. Синергетика досліджує 

сумісну дію багатьох систем, підсистем у результаті взаємодії яких виникає 

нова структура нової якості та рівня. 

3. Головним предметом, що займається синергетика – це питання 

удосконалення систем, що розроблені людиною. Це питання, оптимізація 
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впорядкованості та організація особливо гостро постає в сучасних 

дослідженнях, а особливо у дослідженнях глобальних проблем. Синергетика 

дає можливості грамотно та чітко визначити внутрішні якості системи, закони 

її розвитку тощо. Головною ж ідеєю синергетики є можливість виникнення 

порядку та організації того чи іншого явища, процесі із хаосу в процесі 

самоорганізації.  

4. Представлено причини виникнення, створення й становлення 

синергетики та фактори самоорганізації складних соціо-еколого-економічних 

систем. Синергетика має інтегральний характер, оскільки об’єднує 

узагальнювальними законами різноманітні галузі, сфери діяльності людини та 

науку, пропонує нове бачення, можливості, способи та методи описувати, 

моделювати реальність. 

5. Синергетика досліджує якості цілого не як прямий підсумок його 

окремих складових, частин, а як результат, що має свої, особливі, як за 

кількістю так і за якістю показники. Такий підхід є надсучасним у наукових 

дослідженнях та потребує цілісного, системного аналізу багатьох обєктів із 

викорситанням актуальних технологій та методів досліджень. В економіці 

синергізм – це додаткові переваги у разі співпраці двох чи декількох 

підприємств. 

 

 

Основні наукові результати, що подані у першому розділі дисертації, 

опубліковані автором у працях [627; 628; 633; 634; 637; 641; 642; 659; 662; 665; 

668]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНЕРГЕТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 

2.1. Світоглядний зміст постнекласичної картини світу 

Постійне удосконалення пізнання світу на сучасному етапі розвитку 

науки вимагає розширення теоретичної моделі чи загальнонаукової картини 

Всесвіту. Водночас це вимагає й інших, науково-практичних та теоретичних 

засобів осмислення ролі людини у процесі пізнання світу та процесів, що 

відбуваються навколо людини. 

Значення людського фактора в природничо-науковій картині світу 

набуває все більш значущого характеру, адже вплив цього чиннику стає 

настільки суттєвим, що може докорінно змінити не лише середовище, де живе 

людина сьогодні, але й інші сфери існування Всесвіту (включно з космосом). 

Важливою метою наукового пізнання, з точки зору його методологічної 

самосвідомості, є побудова такої картини світу, яка б була вичерпною, 

переконливою, узагальненою та достовірною, з урахуванням усіх факторів, що 

на неї впливають. 

Наукова картина світу – це безліч теорій у сукупності, що описують 

відомий людині природний світ, цілісна система уявлень про загальні 

принципи та закони світобудови (Степин 2000). 

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

відображена єдиним, навіть найгеніальнішим відкриттям, – це низка, система 

(серія) взаємопов’язаних відкриттів. Це особлива форма теоретичного знання, 

що репрезентує предмет дослідження науки відповідно певному етапу її 

історичного розвитку, за допомогою якої інтегруються й систематизуються 

конкретні знання, отримані в різних галузях. 

З 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 
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дослідження, окремі теоретичні моделі, які постійно змінюються, 

трансформуються, добудовуються тощо (рис 2.1). 

Структура наукової картини світу 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схематична структура наукової картини світу 

Джерело: розробка автора на основі (Кун 2009) 

 

Центральна теоретична основа (ядро) має відносну сталість щодо 

наукового пізнання й зберігає своє існування достатньо тривалий час (термін 

сталості). Це сукупність конкретних законів, аксіом – наукових констант, 

знань та тверджень, що не вимагають доведення, вони є по суті очевидними, 

та такими, що використовуються у всіх наукових теоріях без змін. Наприклад, 

це принцип збереження енергії в фізиці, закони відліку часу (незворотність) 

тощо, хоча варто зазначити, що окремі сучасні теоретики-фантасти мріють про 

машину часу, яка б могла пересуватися у часі так же легко, як авто по шосе. А 

саме з нібито божевільних ідей і народжувалися геніальні наукові відкриття, 

наприклад, ідеї Жюля Верна у багато чому є реалізовані тією чи іншою мірою. 

Фундаментальні дослідження мають специфічний характер та 

приймаються як умовно незаперечні. Це набір теоретичних постулатів, 

уявлень про способи взаємодії та утворення систем. Якщо виникають деякі 

аномалії, що суперечать усталеним уявленням, то встановлюються нові тези, 

припущення, тимчасові відкриття та моделі, які можуть адаптуватися до 

аномалій, не змінюючи ядра. 

Наукова картина світу має парадигмальний характер, адже вона 

складає систему принципів освоювання світу. Її зміст зумовлює спосіб 

Ядро Фундаментальні дослідження, 

моделі, відкриття, закони, 

наукові аксіоми, константи 

Припущення, тези, теорії, 

тимчасові відкриті моделі 

Чинники, що мають можливість 

змінюватися та змінювати, 

аномалії 
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бачення світу, оскільки впливає на формування соціокультурних, етичних, 

моральних, логічних, методологічних норм наукового дослідження. 

Наукова картина світу це не просто сума чи набір окремих знань, це 

результат їх взаємодії у вигляді нової цілісності, тобто синергетичної системи. 

З цим пов’язана така характеристика наукової картини світу, як її системність. 

Призначення наукової картини світу як зведення уявлень, відомостей 

полягає у забезпеченні синтезу знань. Звідси випливає (виникає) її 

інтегративна функція. 

Еволюція сучасної наукової картини світу – це рух від класичної до 

некласичної та постнекласичної її картини. 

Основою класичної наукової картини світу в Європі були вчення та 

відкриття Галілея (рух планет), Ньютона (теорія тяжіння), Евкліда (геометрія). 

До кінця минулого століття такі знання та побудова на їхній основі картини 

світу вважалися істинними. Їй відповідав і графічний образ прогресивно 

направленого лінійного розвитку з жорстко однозначною детермінацією. 

Минуле визначає сучасне, сучасне визначає майбутнє. Усі стани світу від 

безкінечно віддаленого до далекого майбутнього, можуть бути прораховані та 

передбачені. Класична картина світу здійснювала опис об’єктів так, ніби вони 

існували самі собою у ефемерній, суворо заданій системі координат. У ній 

чітко додержувалась орієнтація на «онтос» (від грец. – буття, те що існує), 

тобто те, що є в його фрагментарності (структурі) та ізольованості 

(відокремлюваності). Фактори, що не вписувались у загальну картину, 

аномалії, перешкоди, які не відповідали усталеному баченню дослідника, 

тобто усе, що могло б «нашкодити» об’єкту (явищу, процесу), здебільшого 

нехтувалось. Суворо однозначна причинно-наслідкова залежність вважалась 

як незаперечний пояснювальний еталон. 
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Рис. 2.2. Класична картина світу (умовна схема) 

Джерело: розробка автора. 

 

При цьому фактори позначені «●» враховуються беззаперечно у 

загальній ідеї, а позначені «○» нехтуються. 

Некласична картина світу, що прийшла на зміну класичній, народилась 

під впливом перших теорій термодинаміки, коли стало зрозуміло, що рідину 

та газ не можна представити (уявити) як суто механічні системи. З’явились 

докази, що в термодинаміці випадкові процеси є не чимось зовнішнім та 

побічним, чим можна знехтувати, а притаманними лише даній системі. 

Перехід до некласичної школи мислення в науці був здійснений у 

період революції природознавства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), зокрема й 

під впливом теорії відносності Ейнштейна. Якщо графічно представити 

некласичну картину світу, то, на нашу думку, вона б нагадувала синусоїду, яка 

б обминала основу «магістральної» направляючої розвитку (ідею). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Некласична картина світу (умовна схема) 

Джерело: розробка автора. 
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У такому (некласичному) представленні (уявленні) картини світу 

виникає більш гнучка схема детермінації, ніж у лінійному процесі, а також 

враховується новий фактор-чинник, що може впливати на систему (явище, 

процес) – чинник випадку. Розвиток системи йде більш спрямовано в 

відповідному напрямку, але її стан у кожний момент часу не детермінований, 

бо існує вірогідність втручання, впливу фактору випадку, що змінить, хай 

навіть і на короткий термін, стан системи. Чим більше таких факторів, тим 

необхіднішим стає їх урахування в побудові системи, при цьому не 

відхиляючись від головної (магістральної) ідеї. 

Наприклад, якщо б, за класичною картиною світу, процес падіння 

метеориту або іншого небесного тіла ми б описували за головним фактором – 

часом падіння, то такі характеристики впливу на процес, як перешкоди 

(гальмування тіла атмосферою) ми б знехтували. 

У некласичній картині в такий процес необхідно включати не лише 

один чинник – гальмування атмосферою, а й гальмування падіння небесного 

тіла усіма шарами атмосфери разом і зокрема кожного з них. 

Образ постнекласичної картини світу – це деревоподібна графіка, що 

має розгалужену крону гілок. Засновником та одним із найбільш видатних 

сучасної науки про постнекласичну картину світу став І. Пригожин (1986). За 

його припущеннями, з початку процесу (явища) і у будь-якому визначеному 

моменті часу майбутнє залишається невизначеним, невідомим. Розвиток може 

піти в декількох напрямках, вимірах, що часто визначається під впливом будь-

якого, подекуди навіть незначного фактора-чинника. Достатньо лише 

невеликого, незначного енергетичного впливу, так званого «уколу», щоб 

система перебудувалась і виник новий рівень організації. 
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Рис. 2.4. Постнекласична картина світу (умовна схема) 

Джерело: розробка автора. 

 

Отже, постнекласична наука – це сучасний етап становлення науки, що 

почався в 70-х роках ХХ століття. Основною рисою (характеристикою) нового 

етапу – це міждисциплінарність, обслуговування утилітарних потреб 

промисловості, подальше впровадження принципу еволюціонізму. 

Характерним прикладом постнекласичної науки вважається синергетика, яка 

вивчає процеси самоорганізації.  

Постнекласичній науці передувала класична наука ХVІІ століття та 

некласична наука кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Наукова картина світу ХVІІ – ХХ століття 

Джерело: розробка автора. 
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Значного поштовху для розвитку постнекласичної науки надала 

революція у накопиченні та збереженні знань та можливості широкого їх 

застосування в аналізі явищ, процесів тощо, тобто комп’ютеризація науки, а 

також необхідність розв’язання цілої низки наукових завдань, проблем із 

урахуванням комплексного використання знань різних наукових галузей, 

сфер, дисциплін, з урахуванням ролі та місця людини в процесах, системах, 

що досліджуються. 

Посилилася математизація усіх сфер науки, що призвело до можливості 

підвищення рівня абстрактності та складності представлення систем, процесів, 

що аналізуються. 

Науково-технічний прогрес 80-90-х років ХХ століття у розвитку 

обчислювальної техніки сприяв швидкому її втіленню в питання дослідження, 

аналізу в усіх сферах науки, від мікропроцесів до мегаявищ і соціально-

політичних подій, адже прогнозування розвитку процесів, явищ, подій стає не 

просто можливим на рівні передбачень, а й цілком осмисленим, 

обґрунтованим та прорахованим процесом дослідження. 

Оскільки об’єктом дослідження стають складні системи, усе більш 

багаторівневі, з якими проводити експерименти дуже складно або майже 

неможливо, то найважливішим інструментом науково-дослідної діяльності 

стає математичне моделювання. Його сутність полягає в тому, що вихідний 

об’єкт замінюється (відображується) його математичною моделлю, 

експериментування, дослідження з якою можливе за допомогою застосування 

сучасної комп’ютерної техніки та технологій. 

Основні концепти (висновки) були сформульовані одним з видатних 

вчених, представників постнекласичної науки А. Назаретяном у книзі 

«Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории» (Назаретян 

2014): 
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1. Причини залежності об’єктивного світу визначаються 

багатовимірними, надзвичайно складними та нестаціонарними (рухливі та 

постійно еволюціонуючи) явищами. 

2. Будь-які знання визнаються історично обмеженими, а абсолютні 

«істини» – догми, поступаються місцем «моделям-системам», які 

взаємодоповнюються, еволюціонують і можуть бути відносними щодо етапу 

їх розвитку. 

3. Відстежується усе зростальна роль суб’єктних відносин та 

цілеспрямованого управління в системі світових взаємодій. Ця тенденція 

глобальна та в деякому відношенні універсальна, оскільки становлення 

якостей суб’єктів відбувалося ще до виникнення життя, а тому 

розповсюджуючи – спрямувавши її у майбутнє, логічно очікувати подальшої 

універсалізації інтелектуального фактора. 

4. Став зрозумілішим когнітивний механізм, через який носій 

інформаційної моделі творчо складає компоненти, складові моделі, здібний 

формувати інші моделі – вищого рівня складності, змісту. Таке моделювання 

дає можливості вважати, що процес цілеспрямованого управління потенційно 

невичерпний. 

Постнекласична наука досліджує не лише складні, складноорганізовані 

системи, але й надскладні системи, що здатні до самоорганізації. Об’єктом 

науки стають і «людинорозмірні» комплекси, невіддільним компонентом яких 

є людина (глобально-економічні, біотехнологічні, медико-біологічні 

комплекси, де керування здійснюється людиною). Увага науки 

концентрується на лише на явищах, процесах, які є сталорегулярними та 

періодично, регулярно повторюються, але й на такі «відхилення» від цих 

явищ, які є невпорядкованими, побічними, випадковими, вивчення та 

врахування яких при дослідженні призводять до разючих, несподіваних і 

важливих висновків. 

На зміну таким постулатам класичної науки, як простота, стійкість, 

урівноваженість, сталість, детермінованість висуваються постулати 
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складності, вірогідності, неврівноваженості, несталості тощо. У результаті 

вивчення різних складноорганізованих систем, які здатні до самоорганізації 

(від фізики до економіки та соціології), утворюється нове нелінійне мислення, 

нова «картина світу». 

Основними характеристиками цієї картини світу є такі: 

− неврівноваженість; 

− несталість (нестійкість); 

− незворотність. 

Одночасно з такими поняттями, як флуктуація біфуркація, 

когнітивність вони утворюють, по суті, нову базову модель світу та його 

пізнання, надають науці нову мову, методологію та врешті-решт утворюють 

нову науку – синергетику. 

Предметом синергетики (теорії самоорганізації) є складні системи в 

умовах нестійкої рівноваги та їх самоорганізація в точках біфуркації або 

поблизу них, де малий вплив стає значущим і непередбачуваним за своїми 

наслідками для поведінки системи загалом. 

Основним постулатом синергетики в постнекласичній картині світу є 

те, що об’єкт – це не те, що існує на даний момент, а те, що виникає у 

майбутньому. 

Відповідно синергетиці – у світі немає тих універсальних законів, які б 

зробили можливим його пізнання в класичному сенсі. Це означає 

деонтологізацію (втрата корінних інтуїтивних осмислень, знань), знань, що 

існували попередньо, посилення ролі суб’єкту у процесі пізнання, яке й може 

бути інтерпретоване як заперечення реальності об’єкта. Ускладняються 

питання про критерії реальності, розмежування та встановлення меж між 

реальним та уявним, вигаданим. 

Синергетика здійснює радикальну переоцінку цінностей. Вона 

претендує на перегляд онтології світу (вчення про буття, його форми, 

структуру та властивості), перегляд лінійної моделі прогресу, яка на сьогодні 
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вже склалась як факт і головне – критику поняття кумулятивної моделі 

пізнання статичної моделі. 

Кумулятивна модель пізнання, розвитку науки, кумулятивізм загалом 

вважає, що розвиток знань йде шляхом поступового накопичення знань. Такий 

підхід абсолютизує кількісні зміни та виключає можливість якісних змін, 

революції в науці. Прихильники кумулятивізму представляють розвиток 

науки як просте, поступове примноження кількості накопичених фактів і 

збільшення рівня узагальнень. Цей погляд-теза домінував у науці та філософії 

класичного періоду їхнього розвитку, та якоюсь мірою гальмував їхній 

розвиток. 

Антикумулятивізм навпаки, представляє, що в процесі розвитку знань 

не існує будь-яких постійних, безперервних констант, компонентів, структур, 

систем тощо. Перехід від одного етапу революції в науці до іншого пов’язаний 

з переглядом фундаментальних ідей і принципів. 

Загалом, розвиток науки – це зміна тісно пов’язаних сукупностей 

теорій, за якими стоїть конкретна науково-дослідницька програма. Зміна таких 

програм і є науковою революцією. 

В історії науки є рідкістю виникнення таких періодів, у яких 

домінувала б одна ідея-програма. У будь-якій науковій дисципліні існує 

декілька альтернативних наукових напрямів, ідей, програм, шкіл, шляхів, 

методів досліджень. Саме в конкуренції між ними, взаємній критиці, зміні 

періодів розквіту та занепаду виникає нове розуміння проблеми. 

За концепцією історичної динаміки науки Томаса Куна, розвиток науки 

відбувається стрибкоподібно. Розвиток наукового пізнання він представляв як 

процес зміни парадигми (основної ідеї), уявлення в тій чи іншій науці, сфері 

пізнання, через наукові революції (Kuhn 1962). 

Можна розглядати локальні наукові революції, що охоплюють та 

здійснюються в межах окремої, конкретної науки – сфери пізнання, та 

глобальні наукові революції, які охоплюють усі сфери знань та призводять до 
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нового бачення світу, нової його картини. Можна виділити такі глобальні 

наукові революції: 

1. Наукова революція XVІІ ст., що знаменувала появу класичного 

природознавства. Усі наукові досягнення «вбудувалися» у загальну 

галілеєвсько-ньютонівську картину світу. 

2. Наукова революція XVІІІ – початку ХІХ ст., що призвела до  

диференціації «загальної» науки та розшарувала її на окремі дисциплінарні 

науки. 

3. Наукова революція кінця ХІХ – початку ХХ ст., де відбулися 

революційні зміни в окремих галузях (сферах) знань: відкриття теорії 

відносності, кібернетики, генетики, теорії систем тощо. Ці відкриття при 

впровадженні передусім у промислове виробництво та практичні 

життєдіяльність людини, суспільства стали підґрунтям для науково-технічної 

революції та науково-технічного прогресу людства. 

4. Наукова революція кінця ХХ – початку ХХІ ст. – це відкриття в 

мегасвіті, мікросвіті, об’єднання парадигм міждисциплінарних наук у єдину. 

Інші видатні вчені-філософи пропонували та доводили справедливість 

своїх поглядів на розвиток науки. Так, філософ Пол Фейєрабенд відстоював 

позицію теоретичного та методологічного плюралізму та вважав, що існує 

безліч рівноправних типів знання та методологій, що сприяє розвитку знання. 

Найпродуктивнішими періодами в розвитку науки є періоди створення та 

боротьби альтернатив, що «захищає» науку від догматизму та застою, сприяє 

розвитку різноманітних бачень, припущень, наукових ідей, творчому підходу 

до наукових досліджень (Feyerabend 2010). 

Зі свого боку британський філософ Стівен Тулмін висуває свою 

концепцію розвитку науки, яку називають «селекційною моделлю» наук, або 

«методологічною теорією еволюції наукових понять». Особливостями його 

концепції є (Toulmin 1985): 

− Фундаментальні наукові проблеми можуть бути розв’язані лише в 

межах цілісного історичного контексту. 
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− Наука розглядається не як цілісна система з притаманною їй 

організацією, а як популяція проблем, понять та пояснювальних процедур. 

− На перше місце висуваються наукові поняття, розвиток знань 

розглядається як результат синтезу понять, які вже є і які утворюються. 

− Заперечення теорії наукових революцій Куна і заміна її теорією 

еволюції.  

− Ця теорія базується на теорії еволюції Дарвіна: теорії, які належать 

до однієї або кількох суміжних предметних галузей, є своєрідною популяцією, 

члени якої беруть участь у процесах мінливості та відбору.  

− Мінливість розглядається як уведення в сталу схему новацій, що 

покращують пояснювальний потенціал системи описування.  

− Відбір буде призводити до прийняття нових новацій і заперечення 

інших, тобто (мовою теорії еволюції) закріплення певних ознак.  

− Науковий процес розглядається як постійний і ненаправлений 

процес боротьби ідей за виживання шляхом найкращої адаптації до 

середовища існування. 

Таким чином, С. Тулміну вдалось застосувати історичний підхід до 

аналізу науки, розгледіти деякі діалектичні властивості розвитку науки, 

зокрема розглянути еволюцію наукових теорій у зв’язку зі зміною історичних 

типів раціональності. Водночас він абсолютизував біологічну аналогію, що 

привело до релятивістського погляду на науку. 

Наведений вище короткий аналіз розвитку наукової картини світу був 

би не повним без такого явища, у сучасній науці, як постмодернізм. 

Постмодернізм – це сукупне визначення сучасних тенденцій, що 

з’явилися за останні десятиріччя, в культурній самосвідомості розвинених 

країн Заходу, та процесів, що в них розвиваються. 

Сучасний, сьогоднішній стан науки, культури, суспільства в цілому у 

70-ті роки ХХ сторіччя було охарактеризовано як «стан постмодерну» 

(постмодернізм). 
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Таке визначення вперше використав Жан Франсуа Ліотар, французький 

філософ-постмодерніст, теоретик літератури. Постмодерн він також називав 

кризою метанаративів (великих проектів) та опозицією узагальнень. У своїй 

основній науковій праці «Стан Постмодерну» (1979) він стверджував, що наш 

вік, у його постсучаснім стані, відзначається «скептицизмом до «великих» 

тверджень» – грандіозних, незаперечних, як би то не здавалось раніше, 

доктрин, ідей, відкритів тощо (Ліотар 1998). 

Людство, а особливо науковці, все більше прагнуть звертати увагу та 

враховувати різноманітність поглядів, релігій, вірувань, прагнень людей; 

різноманітність явищ у природі, суспільстві тощо. 

У ХХІ столітті людина інакше відчуває свій час, період, у якому вона 

існує, та його вплив на реальність, що оточує людину. Єдність понять у науці, 

культурі, літературі «розмивається» величезною кількістю нових («нео-», 

«нью-»), надвеликих («гіпер-», «супер-»), наднових («пост-») понять та 

розумінь звичайних на перший погляд явищ, процесів, якими певний час 

користувалося людство як догмами, аксіомами. 

Етапи розвитку науки, культури, що передували новим уявленням, 

повинні бути проаналізованими з позицій сучасного їх застосування. Це 

вимоги часу, його вплив на реальність, що сьогодні оточує людство. 

Сьогодні існування паралелей між постнекласичною наукою, з її 

невизначеністю, неповнотою, несталістю та принциповими методологічними 

основами постмодернізму, є очевидним. Як і в постнекласичній науці, в 

постмодерністській використовуються категорії невизначеності, нелінійності, 

багатоваріантності, несталості. Постмодерністська теорія розвитку, особливо 

в науці, культурі, припускає існування різноманітних поглядів на Всесвіт, 

релігію, на існування так званого «людського фактора» у дослідженнях, 

явищах, процесах тощо. 

Такі ж правила-принципи допускає й наука синергетика. Тому 

застосування постнекласичного виміру сучасної науки ще й часто називається 

синергетичним або таким, що сприяє утвердженню нового світогляду 



103 

 

 

світосприйняття, нової методології пізнання, прискорює розпад класичних 

лінійних моделей явищ, процесів, розробці нових підходів до дослідження 

сучасних процесів розвитку, розробці альтернативних, варіабельних рішень у 

пошуках наукових ідей, припущень тощо, що можна назвати – вибором. 

Такий за своєю суттю синергетичний погляд на сучасну картину світу 

відкриває нову еру в дослідженнях як техніко-технологічних задач, завдань їх 

прогресу, так і в соціально-економічних дослідженнях проблем удосконалення 

усіх сфер розвитку суспільства, від управління на рівні підрозділу (ланки) 

виробництва, до великих проектів управління розвитком суспільства як однієї 

країни зокрема, так і країн світу загалом. 

У дослідженні усіх систем не можна нехтувати будь-якими, навіть 

незначущими на перший погляд факторами-чинниками, складовими систем. 

 

 

2.2. Основні методологічні проблеми постнекласичної економічної 

науки 

У постнекласичній науці методологічні принципи дослідження мають 

свою специфіку та проблеми. У ній основними поняттями, категоріями є такі, 

як біфуркація (роздвоєність), атрактор (точка або множина точок у фазовому 

просторі, до якої «притягуються» всі фазові траєкторії динамічної системи з 

деякої області, що називається областю притягування), хаос, дисипація, 

нелінійність, автохвилі (хвильові процеси, які збуджуються в локально 

збуджених середовищах), нестійкість, несталість, когерентність (внутрішній 

зв’язок) тощо. 

Ці категорії застосовуються в постнекласичній науці для пояснення 

поведінки всіх типів систем (організованих, соціальних, культурних) тощо. 

Багато уваги в постнекласичній науці приділяється переважно складним, 

динамічним процесам, що розвиваються, удосконалюються й є такими, які 
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більш широко та усебічно описують, характеризують процес, явище, що 

вивчається. 

У таких явищах (процесах) присутні точки розгалуження процесу, що 

продовжується, та невідомість подальшого сценарію розвитку процесу. 

Результати таких процесів у своїй більшості непередбачувані, хоча у деяких 

випадках є можливість їх змоделювати та усебічно вивчити. 

Флуктуації – випадкові відхилення фізичних величин від їх середніх 

значень можна підрозділити на два великих класи: 

1. Створюються зовнішнім середовищем. 

2. Відтворюються самою системою. 

Можливі випадки, коли флуктуації стануть настільки сильними, що 

«заволодіють» системою, явищем, процесом повністю, надаючи їй своїх 

властивостей, та змінять режим її існування, ускладнять систему, переведуть 

її у інший порядок, тип, але в який саме – непередбачуваний чи прогнозований, 

визначити досить важко. Це одне з проблемних питань методології досліджень 

у постнекласичній науці. 

Система, в якій розсіюються збудження, називається дисипативною. 

Це, за своєю суттю, характеристика поведінки системи при флуктуаціях, які 

охопили її повністю. Основною властивістю дисипативної системи є 

надзвичайна чутливість до будь-яких впливів і, як наслідок, надзвичайна 

неврівноваженість, несталість та нестійкість. Оскільки у постнекласичній 

науці основним об’єктом дослідження є саме дисипативні системи, то й 

методика їх дослідження має бути особливою – динамічною, гнучкою, 

багатокомпонентною, передбачуваною та такою, що зможе об’єктивно 

оцінювати процеси. Це ще одна особливість і проблема методології 

постнекласичної науки. 

У дослідженнях складних систем існує й поняття «атрактор» – 

множини, які притягують до себе; центри, до яких притягуються елементи. 

Наприклад, навесні у лісі, особливо на галявинах, можна спостерігати процес 

нерівномірності розвитку зеленої трави, квітів тощо. На ділянках, де 
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температура та сонячне опромінення більше – цей розвиток скоріший, ніж на 

затемнених, холодних ділянках. Привабливі умови ніби «притягують» 

рослини для розвитку, що є актуальним і для усіх інших процесів. У 

людському суспільстві часто можна спостерігати такі явища, коли у разі 

скупчення деякого натовпу людей до нього «притягуються» випадкові 

перехожі через зацікавленість. 

У теорії самоорганізації систем такий процес називається «сповзання в 

точку скупчення». Атрактори, як магніти, скупчують та концентрують 

навколо себе стохастичні (розріднені) елементи, тим самим структуруючи, 

упорядковуючи середовище, процес чи явище. 

У постнекласичній науці упорядкованість, хаотичність, структурність, 

стохастичність – це об’єктивні, універсальні характеристики дійсності, що 

мають бути враховані в методології досліджень тих складних явищ, що 

вивчаються в постнекласичній науці й які є її невіддільною частиною, 

складовою, що також стає проблемою методичного забезпечення відповідних 

досліджень. 

Проблема нерегулярної, несталої поведінки складних, нерівноважних 

систем – це і є основне завдання синергетики як науки – теорії самоорганізації. 

Вона охоплює нові пріоритети, переваги сучасної постнекласичної картини 

світу, а саме: 

− концепцію нестабільного, нерівноважного, несталого світу, 

глобального еволюціонізму, принцип виникнення порядку з хаосу тощо. Тут 

хаос розуміється не як джерело деструкції та відсутності будь-якого порядку, 

а як стан, у якому в результаті різних взаємодій може виникати досить 

структурований простір – система, явище, процес; 

− концепцію та феномен невизначеності та багатоваріантності, 

багатоальтернативності розвитку, ідею виникнення порядку з хаосу. 

На сучасному етапі в науці розроблена ціла теорія хаосу з визначенням 

його типів, характеристик. Так, хаос може бути простим, складним, 

детермінованим, вузькосмуговим, широкомасштабним, динамічним тощо. 
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Найбільш звичайний з них – це простий хаос, «маломірний» – 

трапляється в науці та техніці, піддається опису за допомогою детермінованих 

систем. Він відрізняється складною часовою поведінкою, але досить простою 

просторовою поведінкою процесів. «Багатовимірний» хаос супроводжується 

нерегулярною поведінкою нелінійних структур. Під поняттям 

«детермінований хаос» ми розуміємо поведінку нелінійних систем, яка 

описується рівняннями без стохастичних джерел, з регулярними початковими 

та граничними умовами. 

Можна виявити низку причин та обставин, у результаті яких 

відбувається зникнення сталості (урівноваженості) системи, процесу чи явища 

та перехід до хаосу: шуми, зовнішні перешкоди (завади), фактори, що 

збуджують систему, процес чи явище. 

Джерелом виникнення хаосу визначають відносну принципову 

нестійкість розвитку (руху), коли два близьких стани можуть породжувати 

різні траєкторії розвитку, коли існує дуже багато ступенів свободи, що може 

призвести до реалізації абсолютно випадкових сценаріїв розвитку. 

Сучасний рівень досліджень призводить до суттєвих доповнень 

традиційних поглядів на процеси хаотизації. У постнекласичну картину світу 

хаос увійшов не як джерело деструкції, а як стан, який можна розглядати 

середовищем процесів, явищ, які можуть сформуватися в ньому як структурні, 

організовані процеси. В останніх теоретичних дослідженнях О. Ляпунова 

(1954-1959), Р. Кроновера (2006), Х. Пайтгена (1993), П. Рихтера (1993), 

Б. Селигмена (1962) та В. Якімкіна хаос визначається не просто як безформне 

середовище, а як надскладноорганізована послідовність, логіка та розвиток 

якої має значний інтерес для дослідження складних та надскладних процесів. 

Вчені досить близько підійшли до розробки теорії направленого, 

спрямованого безладу, коли хаос визначається як нерегулярний рух з 

нестійкими траєкторіями, які неперіодично повторюються та де для кореляції 

просторових та часових параметрів характерний випадковий розподіл. 
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У соціології до категорії хаосу існує досить негативне ставлення як до 

стану суспільства, де панує безлад, неорганізованість, аж до криміналу тощо. 

А прийняття понять «упорядкованість», «організація», «усталеність» 

сприймається позитивно та бажано для суспільства. Тим самим цим наочно 

демонструється подвійна, двоїста (антрополого-дезантропологічна) орієнтація 

сучасної філософії, суспільствознавства, соціології. А це зі свого боку може 

призвести до того, що теорії «повного порядку», «застою», «залізної владної 

руки», «владного лідера» і т. ін. опановуватимуть головами людей, що 

бажають тоталітаризму, гноблення одних угрупувань в угоду іншим тощо. 

Такі мілітаристські погляди на сьогодні, на жаль, поширюються в світі та 

мають дуже загрозливі перспективи. 

Тим часом тлумачення спонтанності розвитку в деструктивних 

термінах «хаосу» та «свавілля» вступає в конфлікт не лише з визначеннями 

природно-наукового та філософсько-методологічного аналізу, що признає 

«хаос» поряд «впорядкованістю» універсальними характеристиками матерії, 

речовини, субстанції. Такі тлумачення йдуть всупереч із стародавньою 

історико-філософською традицією, в якій «хаос» визначався як всеосяжний та 

такий, що породжує усе «суще», початок (Біблія). 

Через більш ніж двадцять століть потому такий «античний» світогляд 

відобразився у деяких ученнях про хаос та розвиток науки. Так, Дж. Глейк– 

сучасний філософ, у своїй науковій праці «Хаос: створюючи нову науку» 

(2001) зробив висновки, що відкриття (пізнання) динамічного хаосу – це, по 

суті, відкриття нових видів руху. Таке відкриття стає настільки ж 

фундаментальним за своїм характером, як і відкриття фізикою елементарних  

часток (атомів, кварків) у ролі нових елементів матерії. 

Наука про хаос – це наука про процеси, про розвиток, рух, а не про стан, 

усталеність. Це наука про становлення, а не про буття, існування. 

У зв’язку з такими відкриттями виникає необхідність осмислення 

раціональності таких висновків і можливості їх застосування на практиці 

наукових досліджень, використання їхніх результатів. На сьогодні наукова 
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раціональність, як тип свідомості та мислення, ототожнюється з поняттям 

«доцільність». Коли вчені вживають поняття «раціональність», вони мають на 

увазі здібність мислення аналізувати, досліджувати реальні об’єкти, наявні 

процеси, явища тощо. Такі об’єкти, процеси здебільшого пов’язані з 

практичною життєдіяльністю людей, а отже – доцільні, раціональні. У такому 

випадку раціональність виступає як догма, аксіома, тому що вивчається та стає 

синонімом розумності, істинності. Тоді виникає інша проблема, проблема 

визначення критеріїв, основ та обґрунтування істинності, удосконалення 

процесу подальшого пізнання. 

На сьогодні вчені ще не винайшли, не розробили єдиного 

універсального розуміння та визначення поняття «раціональності» в науці. 

Сучасні методологи, філософи визначали «відкриту» раціональність, 

«універсальну», «спеціальну», «м’яку», «понадраціональність». 

Три основні історичні стадії розвитку науки (класична, некласична, 

постнекласична) можна охарактеризувати як три історичні типи наукової 

раціональності. 

Кожний з цих етапів характеризується особливим станом наукової 

діяльності, спрямованої на постійне зростання об’єктивного, істинного 

пізнання. 

Відповідно до принципу системності наукового пізнання, ця діяльність 

розглядається як складноорганізована мережа (низка) різноманітних актів 

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

діяльності переходять в інші і стають її компонентами. Звідси витікає 

структура елементарного акту людської діяльності як відношення «суб’єкт 

(людина) – засоби – об’єкт», що є основою для вивчення історичної 

раціоналізації наукової діяльності людини. Змінюється світогляд людини або 

засоби дослідження, змінюються й можливості встановлення істини пізнання, 

виникає новий тип раціональності на підставі та засадах попереднього. 

Класичний тип наукової раціональності звертає основну увагу на 

«об’єкт» у схемі «суб’єкт (людина) – засоби – об’єкт». Суб’єкт та засоби 
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дослідження при такому підході – вторинні або можуть бути різноманітними, 

від Бога-духа, молитов до сучасних методів пізнання. Цілі та цінності науки в 

цей період сконцентровані на тих традиційних поглядах, наукових 

досягненнях того часу, в який проводиться дослідження. 

Некласичний тип наукової раціональності враховує зв’язки між 

знаннями про об’єкт та характером засобів й операцій дослідження. Але 

зв’язки між внутрішньонауковими та соціальними цінностями й цілями знову 

ж таки, на жаль, не є предметом наукових досліджень. 

Постнекласичний тип раціональності розширює поле наукових 

досліджень і враховує співвідношення знань про об’єкт, що вивчається, не 

лише з особливістю засобів та операцій дослідження, але й ціннісно-цільовими 

характеристиками об’єкта дослідження. Водночас стає дуже важливим зв’язок 

внутрішньонаукових цілей з позанауковими, соціальними цінностями та 

цілями. 

Становлення постнекласичної науки не призводить до суцільного 

знищення всіх уявлень та знань попередніх етапів класичної та некласичної 

науки. Вони використовуватимуться в деяких ситуаціях, але вже не будуть 

домінантними догмами, аксіомами. 

Коли ж сучасна наука долучила в процес дослідження як основного 

суб’єкта дослідника (людину) та унікальні системи, які історично 

розвинулися, то вимоги встановлення істини стали надто об’єктивними, 

такими, що будуть посилюватися та справджуватися, реалізовуватися. 

Останнє твердження призводить до можливості ототожнення 

раціональності та методології науки. Єдиного поняття «раціональності» в 

науці й досі немає. Це питання дискусійне та має декілька шкіл про 

раціоналізм, особливо в сьогоднішньому надскладному науковому світі, з його 

теоретичними протиріччями та надзвичайно широкими техніко-

технологічними можливостями досліджень. Так, за думкою М. Моісеєва, 

«реальність породжує раціональні схеми». Вони, у свою чергу, породжують 

методи (дії) дослідження, формують методологію науки (Моисеев 2003). 
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Доктор філософських наук, спеціаліст з проблем теорії пізнання, 

методології науки В. Швирьов наголошує, що зараз у теорії пізнання, 

особливо в інтерпретації терміну «раціональність», існує глибока криза, криза 

класичного уявлення про раціональність (Швирьов 1997). Тоді як у класичній 

науці раціоналізм уявлявся як щось організоване, упорядковане, 

структуроване, відповідно закону, то у сучасній науці (постнекласичній) 

наукова раціональність намагається враховувати співвідношення природи 

об’єкту з засобами та методами її дослідження. 

Постнекласичний образ раціональності показує, що поняття 

«раціональності» ширше поняття «раціональності науки», адже містить не 

лише логічні та методологічні стандарти, але й аналіз цілеспрямованих дій 

людини, її поведінку. На думку багатьох сучасних вчених (П. Гайденко 2003; 

Л. Панов, С. Ковальов, П. Федосєєв 1983), постнекласичний етап розвитку 

раціональності характеризується врахуванням класичних знань із засобами, 

методами дослідження та дослідником, як центром керування процесом 

дослідження, набування знань. 

Новий постнекласичний тип раціональності активно використовує нові 

орієнтації: нелінійність, необоротність, нерівновага, несталість, хаосність. У 

новому, розширеному понятті «раціональність» мають місце такі категорії-

поняття, як «інтуїція», «невизначеність», «припущення», «допущення», 

«ефективність», «вірогідність», «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 

будуть неодмінно впливати на вивчення процесу, явища. 

Тому постнекласична раціональність – це єдність суб’єктивного та 

об’єктивного. Категорії суб’єкту та об’єкту утворюють систему, елементи якої 

здобувають зміст лише у взаємній залежності один від одного та від системи 

в цілому. У цій системі можна вгледіти й ідеал духовної єдності людини та 

світу, що проголошувався з давнини і на сьогодні є актуальним як ніколи. 
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Подекуди раціональність зводять до успішної, цілеспрямованої 

діяльності людини, оскільки вона може бути змодельована відповідними 

задачами (цілеорієнтирами). Це принципи так званої «закритої» (узгодженої, 

заданої) раціональності, до якої багато вчених ставляться критично. Адже в 

ній надто мало враховуються особисті потреби й цінності людини (совість, 

чутливе ставлення до живої природи тощо). 

Однак те, що представляється в закритій раціональності суттєвим, 

перестає бути таким у «відкритій» раціональності. Наприклад, розв’язання 

виробничих проблем не завжди раціонально узгоджується з проблемами 

екологічними, соціальними тощо. 

Достатньо евристична ідея «відкритої» раціональності відображує 

очевидний факт еволюції науки, постійного удосконалення апарату пізнання, 

способів аналізу, пояснення та обґрунтування процесу безкінечного пошуку 

істини. 

Водночас, не дивлячись на значні наукові досягнення сучасних вчених 

у побудові наукової картини світу, знаходяться й чимало критиків, песимістів, 

скептиків, які заявляють про те, що навіть сьогодні науці так і не вдалося 

дослідити, пояснити такі явища, як виникнення життя на Землі, створити 

єдину теорію гравітації, біо-, магніто-, електрополів, дослідити причини 

виникнення й методи лікування окремих хвороб, що стають більш 

«пристосованими» до сучасних умов існування людства, дослідити феномени 

інтуїції, екстрасенсорики, проблеми існування Галактики, проблеми 

міжпланетного масштабу тощо. При цьому саме зародження Галактики 

починалося саме з хаосу. 

Такий стан сучасної постнекласичної картини світу та науки, яка на 

сьогодні розвивається достатньо швидкими темпами, свідчить про їх 

незакінченість, про те, що їх розвиток продовжується як у просторі, так і в часі. 

Це означає неминучу появу і новітніх (надновітніх) наук, пошуків, 

методів та способів дослідження, нових відкриттів та здобутків. 
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У цьому сенсі, синергетика як наймолодша наука, яка зароджується 

останнім часом й формується на очах новітніх її дослідників, є надією на 

новітні результати, які так очікує людство у всіх сферах своєї життєдіяльності 

та розвитку. Багато наукових розбіжностей, визначень, відношення до 

синергетики, свідчать про те, що ця наука лише розвивається й не має єдиного 

узгодженого механізму (методології) досліджень, у пошуках якого розвивають 

його окремі наукові напрями, дисципліни. 

Економіка як така, економіка як наука, стала найпершим та 

найважливішим полігоном застосування синергетичних принципів, підходів 

для її розвитку, адже задачі економіки – це завдання існування та процвітання 

людства. 

 

 

 

2.3. Аналітичний огляд методології синергетики у постнекласичній 

економічній науці 

Виходячи з вищезазначеного, було сформульовано основні поняття 

методології синергетики та методи, що застосовуються в синергетичних 

дослідженнях. 

Однак наше дослідження було б не повним без аналізу та оцінки 

наявних на сьогодні в світі поглядів вчених на саму синергетику як картину 

світу, синергетику як методологію досліджень, та синергетику як науку. Такі 

погляди зародилися в різних школах – вчених синергетиків, та, як з’ясувалось 

далі, мають важливість і сенс їх вивчення та розвиток. Вони доповнюють 

загальну картину та базу знань про синергетику – новий постнекласичний 

науково-дослідний напрям досліджень складних явищ, об’єктів за допомогою 

складних сучасних засобів, методів тощо. 

Синергетика, як достатньо молоде бачення світу, виникла через 

необхідність знаходження адекватних, обґрунтованих, розрахованих та 
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передбачених наукою відповідей на глобальні виклики, що ставить перед нами 

цивілізаційний процес розвитку людства. Методи синергетики, як зазначено 

вище, базуються здебільшого на правилах «вічної» науки – математики. 

Методологічно 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, виходячи з 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 прогнозування найскладніших процесів та явищ. 

Зазвичай в методиці синергетики вчені намагаються скорочувати 

багатовимірну систему рівнянь до невеликої кількості суттєвих рівнянь, що 

дозволяє провести надалі аналіз нелінійної динаміки, суттєво скоротивши, 

«стиснувши» інформацію. 

Під синергетикою можуть розуміти таке:  

1. Теорію систем, що розвиваються – за В. Стьопіним (Степин 2000, 

2003, 2004, 2007). 

2. Теорію великих систем, які складаються з багатьох однакових 

підсистем – за Г. Хакеном (Haken 1983, 1987, 2004). 

3. Теорію систем, що проходять стан несталості, нестійкості – за 

Д. Чернавським (Чернавский 2002, 2002, 2004). 

У будь-якому випадку, математичні методи синергетики утворюють 

множину, що зростає та є основою методології синергетики. 

На сьогодні синергетика досить швидко інтегрується в сферу 

гуманітарних наук. З’явились напрями соціосинергетики, еволюційної 

економіки. Методи синергетики використовуються в медицині, педагогіці, 

лінгвістиці, психології, історії тощо. 
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Відповідно до ідей І. Пригожина та І. Стенгерса на наших очах 

народжується нова картина світогляду – «діалог людини з природою, де 

людина повинна усвідомити свою роль та відповідальність у «співдружності» 

з законами природи (Пригожин, Стенгерс 1986, 2000). 

На сьогодні фундаментальна наука все більше уваги приділяє 

надскладним системам, змінює шлях свого розвитку в сферу високих 

технологій, економіки, прогнозів, ризиків, що змушує її ставати 

міждисциплінарною, з одного боку, надточною та надскладною – з іншого, 

таку науку називають постнекласичною. 

Постнекласика як напрям науки виникає у кінці ХХ сторіччя в задачах 

опису складних, еволюційних систем та процесів, що розвиваються і 

самоорганізуються, які можуть бути достатньо по-різному інтерпретовані. 

Таким чином, той хто інтерпретує ці задачі, стає суб’єктом спостереження 

(нагляду) за процесом, явищем тощо. Він забезпечений не лише приборами та 

іншими інструментами спостереження, але й певним рівнем знань, культурою, 

психологією та соціумом (впливом соціальної сфери на його життєсприйняття 

та життєогляд). 

Шлях до такого розуміння був пройдений людством за останнє 

століття. Від ньютонівської детерміністської фізики та дарвінської ідеї в 

біології, через принципи теорії відносності (А. Ейнштейн), до засобів 

спостереження у квантовій фізиці та далі через моделювання розвитку 

Всесвіту, відкриття ролі динамічного хаосу та виникнення еволюційного 

природознавства до моделювання історичних систем, що розвиваються. 

Квінтесенцією (центром, ядром) цих процесів і є синергетика. Однак це не 

означає, що її методи треба та можливо залучати повсемісно, методи 

синергетики не працюють там, де не існує розвитку системи (систем). 

Особливо яскраво постнекласика проявляє себе в задачах 

оптимального прийняття рішень, екологічних задачах за участю (впливу) 

людини на природу, економічних задачах визначень потреб людства з 

урахуванням їх психології, можливостей суспільства. 
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Варто коротко окреслити відмінності-характеристики класичної, 

некласичної та постнекласичної науки, за схемою філософа В. Стьопіна 

(Степин 2000, 2004, 2007).  

Класична парадигма полягає у тому, що людина ставить питання 

природі чи будь-якому об’єкту, а об’єкт (природа) дає відповідь:  

 

 

 

 

 

Рис 2.6. Схематичне представлення суті класичної парадигми 

Джерело: розробка автора. 

 

У фокусі дослідження перебуває лише об’єкт. Вплив рівня 

життєсприйняття дослідника не враховується. 

Некласична парадигма – дослідник ставить запитання природі та 

отримує відповідь від неї, але у відповіді враховуються властивості об’єкту, 

що вивчається, та способи, як це питання було поставлено. 

Виникає принцип відносності результату експерименту до засобів 

вивчення (спостереження), тобто існує вплив акту спостереження на систему 

(об’єкт), яким не можна знехтувати. Схематично це можна представити так: 

 

 

 

 

 

Рис 2.7. Схематичне представлення суті некласичної парадигми 

 Джерело: розробка автора. 

 

Обов’язковою умовою некласичної парадигми є врахування засобів, 

способів постановки питань та властивостей об’єкту. 

Постнекласична парадигма полягає у тому, що дослідник ставить 

питання природі, яка дає відповідь, але тепер відповідь залежить й від якості 
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та властивостей дослідника, об’єкту, засобів вивчення, способів і рівня 

розуміння суб’єкта-дослідника. 

 

 

 

 

Рис 2.8. Схематичне представлення суті постнекласичної парадигми 

Джерело: розробка автора. 

 

Такий підхід на сьогодні вважається новітнім, об’єктивним та таким, 

що надає широких можливостей вивчення складних явищ та процесів, що є 

предметом вивчення синергетики. 

Моделювання складних систем, що розвиваються, як природних, 

технічних, так і гуманітарних, економічних, стає в ХХІ столітті магістральним 

міждисциплінарним напрямом науки (синергетики). Тому необхідно чітко 

представляти принципи та засоби (технології) підходів до моделювання таких 

систем. 

Основні методологічні принципи синергетики обираються за 

декількома критеріями: 

1. Принципи методології синергетики можуть, а здебільшого й 

повинні, розміщуватись у такій залежності, щоб вони могли бути визначеними 

один через одного. Наприклад, поняття «ген» не можна визначити без такого 

поняття, як «організм», складовою частиною якого він є. 

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

різних системах координат, різного виміру. Тоді виникає проблема переводу 

таких систем із однієї системи координат у іншу. 

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

Людина, що їх застосовує, не матиме можливості одночасно відстежити за 

їхнім додержанням в реальному моделюванні. 

Суб’єкт (якості) 

Дослідник 

Засоби вивчення 

(якості) 

Об’єкт (явище, процес) 
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4. Системність, системний підхід до вивчення складних процесів, 

явищ тощо. Це необхідна умова (принцип) методології синергетичних 

досліджень на сьогодні у будь-яких сферах їх застосування. 

Методологічними принципами синергетики з критичної точки зору їх 

реального практичного застосування в економічних задачах сьогодення 

займався професор В. Буданов (2006, 2009). 

Будь-який еволюційний процес представлений низкою змін умовних 

станів порядку та хаосу в системах, які поєднані фазами переходу до хаосу 

(загибелі системи) та виходу з хаосу (самоорганізації). Лише одну з 

вищезазначених стадій ми називаємо гомеостазом системи. Це стадія 

стабільного існування складної системи, як назвав її проф. В. Буданов – Буття 

(існування). Вона, як правило, найбільш тривала у часі та має стабільні 

характеристики, решта стадій станів існування складних систем, явищ, 

процесів називаються стадіями становлення або кризи. Такий розподіл дещо 

умовний, адже і в стабільному стані існування системи присутній елемент 

хаосу, а в хаосі (кризі) можна знайти елементи порядку. Проблема у мірі їх 

змішування, тобто відповідності частин одна одній. 

Природа переважно еволюціонує «дрібними» кроками, тому їй 

притаманний стан Буття, принципів якого визначають лише два: 

1) гомеостатичність та 2) ієрархічність. Вони характеризують фазу «порядку», 

стабільності функціонування системи, прозорість, простоту опису. Наприклад, 

у природі це – зміна дня та ночі, пір року тощо. 

Професор Буданов (2009) виокремлював і інші п’ять принципів 

становлення: 1) нелінійність; 2) несталість (нестійкість); 3) незамкненість; 

4) динамічна ієрархічність; 5) спостереження (наглядовість).  

Ці принципи характеризують стадію трансформації, оновлення 

системи, проходження цією системою послідовних етапів шляхом загибелі 

старого порядку через хаос вибору альтернатив і врешті-решт, народження 

нового порядку.  
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Водночас перші три принципи – це принципи методології синергетики, 

що породжують становлення нової системи порядку. А два останні – 

конструктивні, що забезпечують новій системі її складання з відповідних 

деталей та конструкцій (характеристик-властивостей), а також надають 

можливостей дослідникам розуміння, спостереження, опису «нового порядку» 

та його співіснування з довкіллям. 

Розглянемо вищенаведені принципи більш докладно та оцінимо їх з 

позицій використання в синергетичній методології дослідження економічних 

систем. 

1. Гомеостатичність системи – це явище, яке повинно утримувати 

функціонування системи в деяких визначених рамках – межах, що дозволяють 

їй рухатися до своєї мети (цілі). Відповідно до ідей Н. Вінера, будь-яка система 

має мету (ціль) існування, відповідно до якої коригується рух систем (Винер 

2003). Таке коригування забезпечується відповідними характеристиками, 

якостями, властивостями, які пригнічують будь-який негативний вплив ззовні. 

Наприклад, саме так поводять себе теплокровні істоти в природі, коли заради 

виживання, як мети, підтримують сталу температуру тіла, не зважаючи на 

будь-які зміни температури в довкіллі. 

Н. Вінер (Norbert Wiener) (1894-1964) – засновник кібернетики, 

математик, філософ. Вважав, що концептуальні схеми, які визначають 

поведінку тварин, ідентичні схемам, які реалізуються в машинах та складних 

технічних системах. Доводив, що соціально-економічне управління можна 

аналізувати на основі тих самих загальних положень теорії управління 

системами, які створені людьми. Основна ідея кібернетики полягає у тому, що 

світ складається з систем, які взаємодіють між собою за допомогою зворотного 

зв’язку. Системи реагують на інформацію, трансформують її та відповідають 

на неї. При відсутності зворотного зв’язку було б неможливе саме життя. 

Ціль (мету) – програму поведінки системи у стані гомеостазу 

(гомеостатичності) у синергетиці називають атрактором (притягувачем). У 

просторі станів системи атрактор – це певна множина характеристик явища, 
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процесу тощо, до якої з часом притягуються стани системи, що найближче 

розташовані. 

Область (царина) притягування атрактору називається його басейном. 

Варто зауважити, що атрактори існують лише у відкритих дисипативних 

системах, тобто таких, що розсіюють енергію, речовину, інформацію й 

описують фінальну поведінку (стан) системи, який зазвичай є простішим, ніж 

перехідний процес. 

Приклади простих атракторів в механіці – це маятник, що затухає в 

нижчій точці руху, або кулька на дні ямки. Це атрактори стану рівноваги. 

Але можливі й більш складні атрактори, наприклад політ орла у 

потоках повітря, яке з одного боку рухається від землі, а із іншого – за вітром. 

Якщо такого руху не буде то орел не зможе ширяти (літати). Такі структури, 

що існують лише до тих пір, доки в них існують додаткові потоки енергії, 

речовини, називаються дисипативними (ті, що розсіюють енергію) – далекі від 

рівноваги та сталості. 

Саме такими системами-структурами є усі живі системи буття на землі 

– вони помирають без постійного підпитування (прокачування) через них 

енергії, речовини тощо, тобто без обміну речовин. Це принцип об’єднує ідеї 

кібернетики, системного аналізу та врешті-решт – синергетику. 

2. Ще один важливий принцип – ієрархічність систем – структур. 

Основним змістом ієрархії у природі є те, що складова природа є вищим рівнем 

стосовно нижчих, є безструктурним елементом хаосу, тобто лише будівельним 

матеріалом. 

Наприклад, ієрархічна система «суспільство» – це вищий рівень, що 

складається з нижчого – людей, які утворюють це суспільство; атоми речовини 

складаються з ядер та електронів і т. ін. у мові – це слова, фрази, тексти, тощо; 

у світі ідей (науці) – це розуміння, погляди, ідеології, тощо. Це рівні – 

ієрархічні структури (драбини), що існують будь-де навкруги нас. 

Завжди, коли елементи пов’язуються у структури, вони передають їм 

частину своїх властивостей, які стають характеристиками самої структури 
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(системи). Такі властивості системи називають «параметрами порядку», а їх 

природу функціонування – принципами підпорядкування, тобто зміна 

параметру нижнього порядку, віддаючи свої властивості загальній системі, 

підпорядковується узагальненим властивостям системи (структури) вищого 

порядку. 

Феномен їх конкретного, тобто взаємоузгодженого співіснування 

називають самоорганізацією. Варто підкреслити принцип кругової 

причинності в явищах самоорганізації, взаємозалежності, взаємозумовленості 

поведінки елементів двох сусідніх рівнів. Наприклад, у потоці (бурхливій 

течії) відбувається рух води (основний), який затягує та примушує рухатися 

разом з водою маленькі субстанції (пісок, тріски, листя тощо), які в свою чергу 

надають воді свої властивості, у даному випадку – забруднення. 

Важливою характеристикою таких ієрархічних систем є неможливість 

повної редукції (збіг; злиття її складових) – зведення властивостей структур 

більш складних рівнів до мови (руху, якостей) структур більш простих 

(нижчих) рівнів системи. 

Особливу роль в ієрархії систем має час, адже синергетичний принцип 

підпорядкованості описується та визначається за Г. Хакеном (Haken 2004) 

саме у часі – тимчасовій ієрархії системи. Такі найближчі часові рівні у 

дослідженні систем – це мікро-, макро- то мегарівні. 

Вищезазначені принципи буття потребують їх доповнення принципами 

становлення, які є «провідниками», рушійною силою еволюції. 

Методологічні принципи синергетики, які породжують принципи 

«становлення» – це нелінійність, незамкненість, несталість. 

Основним принципом – правилом нелінійності є порушення принципу 

суперпропозиції в деякому явищі (процесі): результат додавання впливів на 

систему не є додаванням результатів цих впливів. Результати причин не можна 

додавати. Це означає, що результат додавання причин не дорівнює сумі 

результатів причин. Прикладом може бути звичайний борщ, який складається 
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з n-кількості інгредієнтів, водночас не є простою сумою його складових, а є 

новою якістю цих складових, під впливом термічної обробки цих інгредієнтів. 

На нелінійні системи не розповсюджується правило – принцип 

суперпропозиції, коли дія двох факторів на ситуацію викликає (складає) ефект, 

який не має нічого загального з результатами окремої дії кожного фактору. У 

нелінійних системах розвиток йде за нелінійними законами, що призводять до 

багатоваріантності шляхів вибору та альтернатив виходу з стану нестійкості, 

несталості. 

У нелінійних системах процеси, явища можуть мати різко пороговий 

характер, коли в поступовій зміні зовнішніх умов спостерігається 

стрибкоподібний їх перехід в іншу якість. За цих умов старі структури 

порушуються, а подекуди відбувається їх повна загибель, і переходять до 

якісно нових структур. 

Неврівноважені, відкриті нелінійні системи постійно створюють та 

підтримують неоднорідність у середовищі. Між середовищем та системою 

можуть утворюватися будь-які несподівані наслідки, через те, що 

утворюються відносини позитивного зворотного зв’язку, які ще більше 

підсилюють відхилення системи від рівноваги (Царенко 2008; Нагорний 2008; 

Михайлов 1990). 

У процесах аналізу і синтезу складників нелінійних систем, які 

самоорганізуються, результівний висновок, – відповідь може бути визначена 

не простим додаванням ефектів кожної складової, а в синергетичний спосіб – 

узагальнений, синтезувальний вплив як кожної складової окремо, так і 

більшою мірою їх узагальнювальної дії. 

Такий підхід у економічних дослідженнях вкрай необхідний, але, на 

жаль, наразі ще не знайшов широкого вжитку навіть у наукових дослідженнях. 

По суті – це новітній підхід до вивчення економічних процесів, який є 

дискусійним, але вкрай необхідним для сучасного осмислення та узагальнення 

процесів економічного розвитку суспільства. 
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Сьогодні в умовах прискореного й нестабільного розвитку світу та, 

зокрема, економічних процесів, синергетика та її методологічний апарат 

мають, на наш погляд, визначальну роль. Це спроба зрозуміти, описати, 

розв’язати та спрогнозувати принципи еволюції економічних систем, явищ, 

процесів тощо, розкрити причини економічних піднесень та криз. 

Більшість макроекономічних моделей, що були побудовані та описані 

раніше і на сьогодні є аксіомами або близькими до них, для тих чи інших 

економічних процесів, містять припущення та базуються на постулаті, що 

економіка – це замкнена система. Однак, це означає, що процеси, які 

відбуваються у замкнених системах тяжіють до рівноважного стану, згідно з 

другим законом термодинаміки, і з часом відбувається затухання та 

припиняються. Отже, якщо припустити, що економічні процеси описуються 

замкненою системою, то логічно, що ці процеси затухання призведуть до 

граничного їх стану – рівноваги. 

Однак, економіка та її процеси є незамкненою системою, яка піддається 

впливу безлічі зовнішніх та внутрішніх чинників. Доведення того, що 

економіка є нерівноважною, незамкненою за своєю суттю та природою, 

наводить професор В. Нусратулін (2006). 

Особливості нелінійності складних систем, до яких, на нашу думку, 

зараховуємо й економічні, полягають в такому: 

− нелінійність породжує збурення, збудження систем (флуктуації) і 

може їх посилювати чи зменшувати. Наприклад, інвестиції у той чи інший 

економічний процес, навіть досить незначні збільшення фінансових вливань 

(обсягу фінансових інвестицій) спричиняють значно більше зростання ВВП; 

− нелінійність породжує порогову чутливість до змін. Наприклад, в 

економіці попит зменшується при збільшенні ціни на продукцію та навпаки; 

− нелінійність передбачає несподіваність змін у перебігу процесів у 

системі, оскільки на неї мають суттєвий вплив багато різноманітних чинників; 

− особливістю нелінійності є те, що при певній кількості змін у 

середовищі може так і не відбутися переходу до нової якості. Правильна і 
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зворотна теза – якісна зміна середовища спричиняє появу нових можливостей 

– складових системи, що призведе до зміни самої системи. 

Неможливість нехтувати впливом на систему як зовнішніх, так і 

внутрішніх умов – особливий принцип методології синергетики, зумовлений 

незамкненістю (відкритістю) системи. 

Усі живі системи, як і суспільство, є відритими системами, споживають 

речовину та енергію. Саме відкритість дозволяє таким системам 

еволюціонувати від простого до складного, розгортати програму зростання 

організму із клітини-зародку до високоорганізованого дорослого організму. 

Це означає, що ієрархічний рівень може розвиватися, ускладнюватися лише 

при обміні речовиною, енергією, інформацією з іншими рівнями. 

У неживій  природі дисипація (перетворення системою енергії, що до 

неї надходить у теплову енергію) також може призводити до упорядкування 

структур. Наприклад, еволюція Сонячної системи. Саме з опису таких систем 

у хімії, фізиці, теорії лазера і почалась синергетика. Найбільш цікавими є 

гомеостатичні структури, тобто такі структури, які не перебувають у рівновазі 

з середовищем, інакше – такі, що не володіють, не мають максимально 

можливої ентропії. 

Звичайно, будь-який процес, за якого система переходить з одного 

стану в інший, протікає таким чином, що не можна провести цей процес у 

зворотному напрямку, так щоб система проходила через ідентичні проміжні 

стани та при цьому у навколишніх тілах не відбулися будь-які зміни. За цих 

обставин обов’язково відбудеться розсіювання енергії шляхом 

випромінювання, тертя тощо. Отже, практично усі процеси (явища) у природі 

необоротні, у них частина енергії губиться. Для характеристики розсіювання 

енергії вводиться поняття ентропії. 

Отже, ентропія – це функція стану системи, коли дуже малі зміни в 

оборотному процесі дорівнюють відношенню дуже малій кількості теплоти, 

яка була введена в цьому процесі, до температури при якій ця теплота 

вводилась. 
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Ентропія може бути постійною лише у замкнених системах, тобто 

таких, де не відбувається обмін енергією з зовнішніми умовами (тілами). 

Слово ентропія від грецького entropia – поворот, перетворення. Це поняття 

було введено для визначення міри розсіювання енергії при оборотних 

процесах у термодинаміці, мірою вірогідності здійснення будь-якого 

макроскопічного стану у фізиці, мірою невизначеності якогось дослідження, 

що може мати різноманітні результати – у теорії інформації. Ентропія, як свого 

роду «міра ступеню хаосу» в системах, є вкрай важливою характеристикою в 

синергетичних дослідженнях складних відкритих систем. 

Більшість об’єктів, що цікавлять нас і досліджуються у даній роботі – 

це економічні структури та процеси, екологічні й природні явища, 

підприємства, соціальні явища тощо є відкритими системами, 

нерівноваженими, нестійкими та керуються нелінійними законами. 

Принцип незамкненості (відкритості) систем за ієрархічними рівнями, 

підкреслює дві дуже важливі обставини: 

1. Стає можливим таке явище, як самоорганізація процесів – 

відкритість процесів, структур, систем макрорівня призведе до можливості 

існування таких же явищ на мікрорівні. 

2. Аналогічні явища можуть відбуватися також і на рівні структур 

(систем) макрорівня і до мегарівня управлінських параметрів систем, що 

змінюються. 

При переході від одного стану системи до іншого, система стає 

відкритою в обов’язковому порядку, у точках нестійкості (нестабільності). 

Ще один методологічний принцип у дослідженні синергетичних 

систем – це нестійкість, нерівновага, несталість. Система є нестійкою за умов, 

при яких будь-які малі відхилення її параметрів призводять до зміни її стану. 

Така властивість системи довго вважалась її недоліком, а точки біфуркації 

(збудження) – переходу системи в інший стан, точками, що управляють 

системами. 
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Значущість точок біфуркації ще й у тому, що тільки в них можливо 

через будь-які малі зусилля вплинути на поведінку системи, на її подальший 

розвиток, стан. Слід також вважати на такі обставини, як непередбачуваність 

впливів точок біфуркації на поведінку та в подальшому розвиток стану систем. 

Теорію катастроф Рене Тома (1996) та Володимира Арнольда (2000, 

2004) інколи називають теорію біфуркацій, адже саме вона може передбачити 

процес, що може відбуватися в майбутньому. 

Існують два універсальних передкризових симптоми поведінки 

системи, тобто два «передвісника» катастроф. Перший називається «затишшя 

перед бурею», або передкризове уповільнення характерних рухів (ритмів) 

системи. Другий – збільшення шумових флуктуацій (рухів) у системі біля 

точки біфуркації, тобто збільшення хаотичних відхилень характеристик 

системи від їх середніх значень. 

Синергетика має можливості та навіть повинна описувати й вивчати 

такі системи через конструктивні принципи. Конструктивні принципи 

«становлення» в синергетиці – це принципи, що надають можливості 

досліднику об’єднати, самоузгодити, зібрати в єдине ціле п’ять принципів 

синергетики. 

Головними конструктивними принципами в методології синергетики є 

такі: 

Динамічна ієрархічність (емерджентність (таблиця 2.1) (emergence – 

несподівано виникає) системи). Це важлива властивість системи, яка полягає 

у тому, що сукупне функціонування взаємопов’язаних елементів системи 

породжує якісно нові функціональні властивості системи. Звідси випливає 

важливий висновок: система не зводиться до простої сукупності елементів; 

поділяючи систему на частини, досліджуючи кожну з них окремо, неможливо 

пізнати всі властивості системи загалом (Шаталова 2003, с. 44). 
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Таблиця 2.1 

Деякі підходи до визначення поняття «емерджентність» 

№ Визначання поняття «емерджентність» та властивості 

емерджентності 

Автор(-и) 

1 2 3 

1. Емерджентність – властивість складних систем, яка породжується 

взаємодією елементів і не спостерігається в жодному з них, якщо 

розглядати кожний з них окремо. 

Н. Шаталова 

(2003, с. 44) 

2. Емерджентність визначається властивостями, які не притаманні її 

елементам. Емерджентність характеризує неадитивні властивості 

системи, нелінійність зв’язку між властивостями системи і 

властивостями складових її елементів. 

Є. Іванов (1990, 

с. 14) 

3. Під емерджентністю розуміється неможливість звести властивості 

системи до властивостей складових її елементів, тобто властивості 

системи залежать не тільки від властивостей складових її елементів, 

але й від особливостей взаємодії між елементами. Стійкість системи 

визначається переважанням енергії внутрішніх взаємодій частин над 

зовнішнім впливом. В іншому випадку в системі можуть статися 

безповоротні зміни. 

В. Трухін, 

К. Показєєв, 

В. Куніцин 

(2005, с. 338) 

4. Емерджентність – це поява нових якостей, не властивих елементам, 

що складають систему. 
В. Чернишов 

(2012) 

5. Становлення системного підходу розглядається через дослідження 

усіх явищ та неперервних процесів організації та дезорганізації, а 

рівень організації тим вищий, чим силь-ніше властивості цілого 

відрізняються від простої суми його частин (пізніше цю властивість 

назвали емерджентністю). 

О. Кустовська 

(2005) 

6. Складна система має властивості, відсутні у кожної з її компонентів. 

Це називають інтегративністю (цілісністю) чи емерджентністю 

системи. 

О. Горбань, 

В. Бахрушин 

(2004) 

7. Агрегування, як процес, зворотній декомпозиції, припускає 

об’єднання декількох елементів у єдине ціле. Така поява нових 

якостей у систем отримала назву емерджентності. Відзначається, що 

на визнанні властивості емерджентності фактично ґрунтується Дер-

жавна експертиза винаходів, оскільки патентоспроможним 

визнається нове, раніше не відоме з’єднання добре відомих 

елементів, якщо при цьому виникають нові корисні властивості. 

http://flowtecheng

ineers.com/model

_t8r1part1.html 

8. Емерджентність означає наявність у даної системи деяких особливих 

властивостей, не властивих її елементам: блокам і підсистемам, і 

навіть не властивих їх сумі. Тобто, неможливість звести властивості 

системи до суми властивостей її компонентів. Термін часто 

використовується в такій галузі науки, як «теорія систем» і має 

синонім «системний ефект». 

http://emer-

gent.livejournal.co

m/1039.html 

9. Властивість емерджентності означає не тільки появу нових 

властивостей, але в деяких випадках і зникнення окремих 

властивостей елементів, що спостерігалися до їх об’єднання в 

систему. 

http://yablor.ru/bl

ogs/svoystvo-

emerdjentnosti/77

0739 
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№ Визначання поняття «емерджентність» та властивості 

емерджентності 

Автор(-и) 

1 2 3 

10. Закон емерджентності: система володіє особливими властивостями, 

не властивими її окремим елементам. Наприклад, молекула володіє 

іншими властивостями, ніж складові її атоми. 

С. Колесніков 

(2007, с. 375) 

11. Сутність властивості емерджентності полягає в тому, що об’єднання 

частин в систему породжує у неї нові властивості, притаманні лише 

їй, що не зводяться до властивостей частин, і існуючі тільки поки 

система становить одне ціле. Емерджентні властивості системи не 

можуть бути пояснені та виражені через властивості окремо взятих 

її частин.  

Емерджентність демонструє одну з граней поняття цілісності. 

Система виступає як єдине ціле, тому що вона є носієм 

емерджентних властивостей: не буде вона цілою – і властивість 

зникне; проявляється ця властивість – значить, система ціла. 

Властивості системи «неподільність частин», «розрізнюваність 

частин» не суперечать один одному. Розрізняючи частини, але не 

розриваючи зв’язки між ними, тобто, не розділяючи їх, ми не 

руйнуємо систему. Якщо нам потрібна сама система, а не що інше, 

то її не можна розділяти на частини. При вилученні з системи деякої 

частини ми отримаємо іншу систему з поняттям цілісності системи, 

але з іншого боку. 

http://sistemanaliz

.ru/2.php 

12. Емерджентність є наслідком прояву, як мінімум, трьох факторів: 

1) різкого нелінійного посилення раніше малопомітної властивості; 

2) наслідком непередбачуваної біфуркації якої-небудь підсистеми; 

3) наслідком рекомбінації зв’язків між елементами. 

О. Гребешкова  

(2009, с. 131) 

 

Джерело: розробка автора. 

 

З наведених визначень можна зробити основний висновок, що 

емерджентність є властивістю всієї системи в цілому, а не будь-яких її частин. 

Так, кілька нестійких підсистем об’єднуються в систему, яка може виявитися 

цілком стійкою. І навпаки стійка робота підсистем зовсім не є гарантією 

стійкості всієї системи, тому що можливості системи неадитивні можливостям 

підсистем. 

Емерджентність припускає наявність таких властивостей, які 

притаманні системі загалом, але не властиві жодному з її елементів окремо. 

Додавання елементів в систему не тільки вводить нові зв’язки, але і змінює 

характеристики багатьох або всіх колишніх взаємозв’язків, призводить до 

виключення деяких з них або появи нових. 
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Емерджентними системами також є: Інтернет, архітектура та міста, 

зміни мов з часом, деякі абстрактні феномени в математиці тощо. Економіка 

також насичена емерджентними властивостями: фондовий ринок (а також 

будь-який ринок подібного типу і розміру) є прикладом системного ефекту у 

великому масштабі. Як єдине ціле ринок регулює і встановлює відносні ціни 

акцій компаній всього світу, але у нього немає лідера, не існує сутності, яка 

могла б контролювати функціонування всього ринку (якщо й існують сотні 

окремих людей, які задають тренд, однаково весь ринок виходить 

емерджентним, а можливість контролю всього ринку декількома людьми 

суперечить міркуванням теорії інформації). 

З поняттям емерджентності пов’язане поняття країн емерджентного 

типу, тобто країн з економіками, що розвиваються і характеризуються 

значною площею ефективної території, високими темпами економічного 

зростання, нестабільністю політичної ситуації в країні, різноманітністю 

зовнішньоекономічної діяльності. Україна також може бути зарахованою до 

даної групи країн (Яценко 2012). 

Отже, за допомогою емерджентних властивостей можливо 

продуктивно трактувати і досліджувати феномени складних систем (до яких 

можна зарахувати більшість феноменів, з якими взаємодіє сучасна людина і 

саму людину також), які не можна пояснити з точки зору відомостей про базові 

частини. Наявність у даної системи деяких особливих емерджентних 

властивостей, не властивих її елементам (блокам і підсистемам) і навіть їх 

сумі; неможливість звести властивості системи до суми властивостей її 

компонентів, тобто принцип появи властивостей в цілому, що не виводиться 

із спостережуваних властивостей частин, названий У. Ешбі (1959) принципом 

емерджентності. Цілісні властивості систем, що не зводяться без залишку до 

властивостей окремих елементів, називаються емерджентними 

(неадитивними) властивостями. У деяких системах емерджентні властивості 

можуть бути виведені на основі аналізу окремих елементів (емерджентність 
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1 роду), у більшості ж великих і складних систем такі властивості в принципі 

не виводяться і часто не передбачувані (емерджентність 2 роду).  

Властивість емерджентності означає не лише появу нових 

властивостей, але в деяких випадках і зникнення окремих властивостей 

елементів, що спостерігалися до їх об’єднання в систему. Очевидно, що 

необхідність в системному розгляді об’єкта виникає саме тоді, коли 

виявляються його емерджентні властивості. Необхідне різноманіття керуючої 

підсистеми – здатність і умови функціонування системи управління. Це 

означає, що орган, який управляє об’єктом з великою різноманітністю 

параметрів і характеристик, сам повинен володіти необхідною і достатньою 

різноманітністю і потенціалом для управління цим об’єктом. Велика 

розмаїтість не може управлятися примітивною підсистемою. 

У. Ешбі сформулював відповідний принцип необхідної 

різноманітності, який полягає в тому, що керівна підсистема (орган) повинна 

володіти не меншою різноманітністю, ніж керована (об’єкт). У короткому 

формулюванні самого автора цей принцип викладений так: тільки 

різноманітність може знищити різноманітність (Эшби 1959). 

Практика показала, що керівний орган цілком може володіти 

необхідною різноманітністю, достатньою для управління відносно 

нескладними об’єктами, за допомогою методів адміністрування 

(волюнтаризму). Однак керівний орган не завжди може досягти такого 

розмаїття, якого було б достатньо для управління об’єктами, що володіють 

підвищеною різноманітністю. 

Усе більше наукових і прикладних розробок присвячується проблемі 

застосування спонтанних (емерджентних) стратегій задля досягнення цілей 

діяльності, реалізації економічними суб’єктами наявних здатностей та 

ефективного використання потенційно доступних ресурсів. Емерджентна 

стратегія не має конкретних цілей. Вона не слідує задуманому шляху до 

успіху, але може бути також результативною, як й стратегія, що заздалегідь 

визначена (планова). Завдяки послідовній моделі поведінки організація може 
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досягати такого стану, як якщо б вона слідувала детально розробленому плану. 

Саме таке трактування емерджентної стратегії набуло поширення в сучасному 

стратегічному менеджменті. На думку О. Гребешкової (2009), планова 

стратегія фокусує увагу на конкурентові, у той час як емерджентна – на 

споживачеві, планова має ієрархічний характер стратегічного процесу по 

структурних рівнях організації з високим ступенем адміністративного впливу, 

а емерджентна – дифузний з високим ступенем делегування повноважень та 

відповідальності, планова стратегія використовує стратегічні матриці, логічні 

схеми, графіки, а емерджентна характеризується стратегічним мисленням та 

творчістю. Поряд з очевидними перевагами у забезпеченні розвитку 

підприємства за умов високої непередбачуваності змін у ринковому 

середовищі, емерджентні стратегії не позбавлені певних недоліків та 

обмежень. 

Принцип спостереження, нагляду поведінки систем з точки зору 

синергетичних знань про принципи додатковості та відповідності, кільцевої 

комунікативної та відносності до засобів спостереження, обов’язкові, як 

внутрішнього наглядача-дослідника, так і мегаспостерігача.  

Цей принцип надає можливості вибудувати деяку структуру взаємодії 

позицій у кожному з підходів до моделювання системи і вирішувати задачу 

співіснування природи природної та природи штучної, як відповідної системи 

рівнянь, де синергетичний метод буде головним критерієм побудови такої 

системи. Принцип спостереження підкреслює обмеженість і відносність 

наших уявлень про систему в кінцевому експерименті. Зокрема, це принцип 

відносності до засобів спостереження. Наприклад, у теорії відносності 

Альберта Ейнштейна метри, секунди тощо відносні відповідно до кожного 

рухомого спостерігача. 

У синергетиці це відносність інтерпретації до масштабу спостерігань 

та досліджень у визначальному результаті, який ми очікуємо. З одного боку, 

те, що було хаосом з позицій макрорівня стає упорядкованою структурою на 

макрорівні, і цілісна картина-характеристика ієрархічної системи складається 
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з комунікації між спостерігачами (дослідниками) різних рівних, подібно тому 

як утворюється загальна наукова картина (концепція) світу з мозаїки 

(складання) окремих дисциплінарних картин. 

Принцип спостереження (наглядовості) розуміємо як відкритий 

комплексний принцип, його застосування робить систему принципів 

синергетики відкритою до поповнення її філософсько-методологічними та 

системними інтерпретаціями новітнього та надновітнього рівня аж до 

наукових фантазій. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Розглянуто розвиток наукової картини світу XVII-XX століття та 

його вплив на довкілля та життя людини. Картина світу – це низка, система 

взаємопов’язаних відкриттів відповідно певному етапу її історичного 

розвитку. Наукова картина світу має парадигмальний характер так як складає 

систему принципів оцінювання світу та має влив на формування 

соціокультурних, етичних, моральних, логічних, методологічних норм 

наукового дослідження. Наукова картина світу представляє собою результат 

взаємодії знань у вигляді нової цілісності, тобто синергетичної системи. 

2. Доведено, що у зв’язку із тим, що об’єктом дослідження є складні 

системи, усе більш багаторівневі, найважливішим інструментом науково-

дослідної діяльності стає математичне моделювання. Вихідний об’єкт 

відображується його математичною моделлю, дослідження з якою можливе за 

допомогою застосовування сучасної комп’ютерної техніки та технологій. 

3. Основним постулатом синергетичних досліджень у 

постнекласичній картині світу є те, що об’єкт – це не те, що існує на даний 

момент, а те, що виникає у майбутньому з хаосу, тобто з розвитку, руху. 

Виходячи з цього було сформульовано основні поняття методології 

синергетики та методи, що застосовуються у синергетичних дослідженнях 

складних соціо-еколого-економічних систем. Синергетична методологія – це 
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методологія міждисциплінарної комунікації та моделювання сучасної 

реальності. 

4. Представлено основні принципи синергетики, та критерії їх 

визначення. Методологічними принципами синергетики є такі: нелінійність, 

незамкнененість, несталість. Основним принципом синергетики – результат 

додавання впливів на систему не є додаванням цих впливів. Це означає, що 

результат додавання причин не дорівнює сумі результатів причин. Тобто щоб 

отримати результат, відповідь необхідно проаналізувати узагальнений, 

синтезувальний вплив як кожної складової окремо та і більшою мірою їх 

узагальненої дії. 

5. Економіка та її процеси є незамкненою, нелінійною системою, яка 

піддається безлічі зовнішніх та внутрішніх чинників. Тому, на нашу думку, 

синергетика та її теоретико-методологічний апарат мають визначальну та 

перспективну роль. Об’єкти, що досліджуються у нашій роботі – це система 

економічних структур та процесів, екологічні й природні явища, соціальні 

процеси, явища – є відкритими системами, нерівноваженими, нестійкими та 

керуються нелінійними законами.  

 

 

Основні наукові результати, що подані у другому розділі дисертації, 

опубліковані автором у працях [625; 627; 644; 649; 654; 657; 658; 662; 670]. 
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕОРІЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМ СИНЕРГЕТИКИ 

3.1. Основні поняття теорії систем у синергетиці 

Синергетика як основа теорії самоорганізації на сьогодні має 

дискусійний, неоднозначний вимір, характер як у вчених-теоретиків, так і 

практиків-експериментаторів. У сучасному суспільстві загалом, а у науці 

зокрема, роль поглибленого та усебічного вивчення процесів, явищ, якостей 

тощо стає невіддільною частиною досліджень. На основі наукових знань 

раціоналізуються усі форми суспільного життя, удосконалюються виробничі, 

природознавчі, технологічні та інші аспекти розвитку суспільства.  

Заразом радикально змінюється й сама система наукового пізнання. 

Тут проходять інтенсивні процеси диференціації та інтеграції знань, 

розвиваються комплексні та міждисциплінарні дослідження, нові способи 

пізнання-дослідження, нові методології, елементи картини світу, сучасні 

технології та обладнання тощо. Усе це надає можливості вченим розширювати 

та поглиблювати свої дослідження, поєднувати класичне й некласичне 

природознавство, зрозуміти природу складних процесів. 

Класичне й некласичне природознавство об’єднує одна загальна риса, 

їх предмет пізнання-дослідження – це прості (замкнуті, ізольовані, оборотні у 

часі) системи. Однак таке розуміння предмету пізнання є сильною 

абстракцією. Адже замкнуті системи – це скоріше механізми, що діють за 

певними правилами. У всесвіті, як доведено вченими, таких систем меншість. 

Узагальнювальна більшість реальних систем, що існують і 

розвиваються – це відкриті системи. Такі, що обмінюються енергією, 

речовинами, якостями та інформацією як між собою, так і з навколишнім 

середовищем. До такого роду систем належать біологічні та соціальні системи, 

які найбільше цікавлять людство в його розвитку. 

Щоб система могла розглядатися як самоорганізована, вона повинна 

мати мінімум такі характеристики: 



134 

 

 

1. Система повинна бути термодинамічно відкритою. Вже у другій 

половині ХІХ століття теорія еволюції впевнено довела, що еволюція у 

Всесвіті не призводить до зниження рівня організації та зменшення 

різноманіття форм матерії. Навпаки, історія та еволюція Всесвіту розвивають 

її в протилежному напрямі – від простого до складного, від найнижчих форм 

організації до найвищих, від менш організованого (хаотичного) до більш 

організованого. Інакше кажучи, коли Всесвіт «старіє», він набуває все більш 

складну організацію, набуває можливостей самоорганізації – удосконалення. 

Самоорганізація починає розглядатися як одна з основних 

властивостей рухомої матерії та охоплює усі процеси самоструктурування, 

саморегуляції, самовідтворення. Вона виступає як процес, що призводить до 

утворення нових структур. Досить тривалий час самоорганізація асоціювалась 

з функціонуванням, розвитком лише живих систем, а щодо об’єктів неживої 

природи, то вважалось, що вони еволюціонують лише в бік безладу, 

руйнування та хаосу. 

Постало важливе та принципове питання про взаємовідносини неживої 

матерії й живих форм. Необхідні нові, принципово інші ідеї побудови фізичної 

картини світу. 

Тривалий час функціонування фізичної науки виключало з її розгляду 

так званий «фактор часу», приділяючи увагу процесам стійкості, однорідності, 

рівноваги, порядку та сталості розвитку тощо. Головними об’єктами класичної 

науки були замкнуті системи. «Фактором часу», розвитку – здебільшого 

нехтували, вважаючи його вплив на процеси, явища несуттєвим, оборотним. 

Однак уже з кінця ХІХ століття перед вченими почали поставати питання 

«позачасового» характеру фізичної картини світу. 

Формулювання другого начала термодинаміки, згідно з яким запас 

енергії у Всесвіті є вичерпним, надало поштовху розробці нової концепції 

реальної фізичної картини світу та процесів, що в ньому відбуваються. 

Постає питання дослідження взаємозв’язків й взаємообміну закритих 

та відкритих систем, що обмінюються енергією, речовинами, інформацією, 
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властивостями, пам’яттю тощо між собою та світом у цілому, здобуваючи за 

цих умов нову енергію розвитку, еволюції. 

Відкриті системи – це системи, що підтримуються у визначеному стані 

внаслідок безперервного притоку ззовні речовини, енергії, інформації, що 

притаманні визначеному часі. Вони є неврівноважені, незворотними та фактор 

часу в них – важливий елемент. Події, що описують відкриті системи, є 

невідтворюваними, а це означає, що час має вектор та спрямованість. 

2. Другою принциповою характеристикою системи, що 

самоорганізується, є можливість описати її динамічними нелінійними 

рівняннями. 

У відкритих системах, що самоорганізуються, поряд із закономірним та 

необхідним фактором, ключовим є те, що випадкові, флуктуаційні процеси 

можуть стати настільки сильними та впливовими на загальний результат, що 

призведуть до руйнування системи. 

Неврівноваженість відкритих систем породжує вибірковість системи, її 

незвичні реакції на зовнішній вплив середовища, в якому вона функціонує. 

Неврівноважені системи мають здібність сприймати відмінності у 

зовнішньому середовищі й враховувати їх у своєму функціонуванні. Отже, 

такі системи можуть бути описані лише системами нелінійного характеру, при 

цьому неможливий принцип «суперпропозиції» – тобто ситуації, коли сумісні 

дії А та Б викликають такі ефекти, які не мають нічого спільного з 

результатами впливу А та Б поодинці. Нелінійні системи, що є 

неврівноваженими та відкритими, самостійно вибудовують та підтримують 

неоднорідність у середовищі. 

Процеси, що проходять у нелінійних системах, дуже часто мають 

пороговий характер – при плавному зміненні зовнішніх умов поведінка 

системи змінюється скачкоподібно. Інакше кажучи – у станах, далеких від 

рівноваги, дуже слабкі, нечуттєві імпульси можуть підсилюватися до 

гігантських хвиль, які руйнують вже складену структуру й сприяють її 

радикальній, якісно новій зміні. 
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Наслідки такого роду взаємодії у відкритій системі та середовищі, у 

якому вона функціонує, – непередбачувані й надзвичайні. 

3. Третьою характеристикою самоорганізованої системи є умова 

відхилення її значень від рівноваги. 

В експериментальних дослідженнях І. Пригожина та його учнів було 

продемонстровано, що віддаляючись від рівноваги, термодинамічні системи 

набувають принципово нові властивості та починають підкорятися особливим 

законам. При сильному відхиленні від рівноваги у відкритих системах виникає 

новий тип динамічної матерії, названий Пригожиним – «дисипативна 

структура» (Пригожин, Стенгерс 1986, 2000). 

Дисипативність можна визначити, як якісно своєрідне макроскопічне 

проявлення процесів, що протікають на мікрорівні, коли випадкові процеси 

здатні породити перехід від одного рівня самоорганізації до іншого, 

кардинально перетворюючи систему, яка самоорганізується. Неврівноважене 

протікання великої кількості мікропроцесів набуває деякої інтегральної 

характеристики на мікрорівні, яка якісно та принципово відрізняється від того, 

що відбувається з кожним окремим її елементом. Завдяки дисипативності в 

неврівноважених системах можуть спонтанно виникати нові типи структур, 

здійснюватися переходи від хаосу й безладу до порядку та організації, 

виникати нові динамічні стани матерії. Описуючи цей механізм Пригожин 

(1985) підкреслював, що визначальне значення в такого роду процесі розвитку, 

будуть мати внутрішні характеристики стану системи, перегрупування її 

компонентів тощо. 

Для дисипативних структур характерним є ситуація, що позначається, 

як виникнення порядку через флуктуації, які є випадковим відхиленням 

величин від їх середнього рівня, значень. 

Іноді ці флуктуації можуть посилюватися, тоді наявна організація не 

витримує та руйнується. У такі переломні моменти (точки біфуркації) 

виявляється принципово неможливим передбачити, в якому напрямку буде 

відбуватися подальший розвиток, чи стане система хаотичною або перейде на 



137 

 

 

більш високий рівень впорядкованості, є предметом широких та 

довготривалих, але водно час дуже актуальних досліджень. 

Випадковість у цей час підштовхує те, що залишилось від системи, на 

новий рівень, шлях розвитку, а після його вибору знову набирає чинності 

детермінізм, і так триває до наступної біфуркації. При цьому виявляється, що 

чим складніше система, тим більшу чутливість вона має щодо флуктуацій, а 

це означає, шо навіть незначні флуктуації, посилюючись, можуть змінити 

структуру, і в цьому сенсі наш світ постає, як позбавлений гарантій 

стабільності. 

І. Пригожин (1973, 1985) та П. Гленсдорф (1973) сформулювали 

універсальний критерій еволюції – це математичне правило, суть якого 

полягає у такому: термодинаміка (за певних умов) не лише не вступає в 

суперечність з теорією еволюції, але й може прямо передбачити виникнення 

нового. Це є правильним для процесів як неживої, так і живої матерії. Це 

дозволило розширити клас систем, що зорганізуються, коли явища 

самоорганізації можливо застосовувати як до неживої природи, так і до живої 

– біологічних та соціальних процесів. 

Е. Янг розвинув цю концепцію в своїй роботі «Прогнозування науково-

технічного прогресу» (Янг 1974). Еволюція за Янгом – це цілісний процес, 

складовими частинами якого є фізико-хімічний, біологічний, соціальний, 

екологічний, соціально-культурний процеси. Джерелом космічної еволюції 

Янг визначає порушення симетрії у Всесвіті; космосі – перевагу речовини над 

антиречовиною, виникнення гравітаційних, електромагнітних сил тощо (Янг 

1974). 

Е. Янг – консультант «Організації економічного співробітництва та 

розвитку», більш відомої як «Римський клуб», міжнародної міжурядової 

наукової організації, до якої входять не більше 100 осіб з різних країн. На 

замовлення різноманітних фірм, країн виконує складні наукові розробки в 

медицині, філософії, природознавстві та в прогнозуванні майбутнього 

людства. 
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На наступному етапі еволюції виникає «життя» – тонка 

понадструктурна фізична реальність, ускладнення якої призводить до 

коеволюції організмів та екосистем, у результаті чого надалі виникає 

соціальна еволюція, при якій виникає специфічна якість, пов’язана із 

розумовою діяльністю. У такий спосіб Е. Янг включає у Всесвіт, що 

самоорганізується, людину, що надає глобальній еволюції гуманістичний 

зміст (Янг 1974). 

Така концепція надає можливості створити загальнонаукову картину 

світу на основі ідей універсального еволюціонізму. Вона пропонує бачення 

світу, в якому всі рівні його організації, будуть генетично взаємопов’язані між 

собою. Основою цього напряму, бачення виступають не лише філософські 

ідеї, а й реальні досягнення конкретних наук, синтезовані в межах цілісного 

уявлення про Всесвіт, що самоорганізується. 

Сучасні концепції самоорганізації створюють реальні передумови, 

дозволяють збільшити теоретичні знання, уявлення між еволюційною 

біологією та фізикою, зокрема вирішити суперечність між теорією біологічної 

еволюції й термодинамікою. 

4. Нарешті, щоб система могла розглядатися такою, що 

самоорганізується, вона повинна задовольняти ще такій умові: процеси в 

системі повинні відбуватися кооперативно, взаємопов’язано. 

Теорія самоорганізації, описана в термодинаміці неврівноважених 

процесів, виявляє важливі закономірності розвитку світу. Але життя, 

проблеми еволюції й розвитку живої природи тривалий час не вписувалися в 

теорію термодинаміки та її другого начала. 

Лише сучасні концепції, ідеї термодинаміки неврівноважених систем і 

синергетики мають світоглядне та методологічне значення, оскільки завдяки 

їм виявилося можливим обґрунтувати уявлення про розвиток фізичних систем 

і включати ці уявлення у фізичну картину світу. 

Суттєвим внеском у розробку методології універсального 

еволюціонізму стало застосування в біології ХХ століття ідей кібернетики та 
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теорії систем, що також стимулювало процеси синтезу еволюційних уявлень 

та ідей системного підходу.  

Одним з суттєвих чинників природничого обґрунтування ідей 

універсального еволюціонізму є теорія еволюції біосфери та ноосфери, 

автором якої є видатний вчений ХХ століття В. Вернадський. За його 

визначенням біосфера – це цілісна система, що володіє найвищим ступенем 

самоорганізації і здатністю до еволюції. 

Біосфера – це простір, де мешкає все живе, отже, все взаємопов’язане, 

що впливає один на одного, а результат їх життєдіяльності – простір, що 

розвивається й самоорганізується. Все живе, що існує в біосфері, неодмінно 

пов’язано із неживою матерією. Розрив таких зв’язків може призвести до 

непередбачуваних наслідків, аж до загибелі життя на Землі. 

На поверхні Землі відбуваються численні та різноманітні хімічні, 

фізичні, біологічні процеси й явища, де взаємодіють як живі організми, так і 

неживі, тверді речовини, предмети. Результатом такої взаємодії врешті-решт 

стає утворення якісно нової еволюційної ситуації, що оптимально 

пристосована до нових умов існування – тобто самоорганізувалась. 

Окрім геологічних, фізико-хімічних, еволюційних процесів на Землі, 

що відбувалися мільйони років, на сьогодні, принаймні за останні 150-200 

років, на процеси еволюції (розвитку) біосфери сильно впливає 

цілеспрямована діяльність людини. Це й стрімка зміна природи як такої та 

хижацьке видобування корисних копалин, зміна течії рік та їх забруднення, 

тощо; й розвиток надприродних технологій та елементарне надмірне 

використання природних ресурсів з викидами в довкілля продуктів 

перероблювання, життєдіяльності людини, отруйних, токсичних та 

небезпечних речовин тощо, що не можуть поглинатися й перероблятися 

природнім шляхом у природі (воді, надрах, повітрі). 

Отже, для подальшого ефективного розвитку (еволюції) біосфери не 

можна нехтувати вищезазначеним фактором, і він (фактор впливу діяльності 
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людини на біосферу, а надалі і ноосферу) стає суттєвим чинником 

організованості біосфери та ноосфери.  

Організованість біосфери повинна розглядатися як ваги, що рухаються 

(коливаються) у визначених межах від середньої їх величини та володіти 

динамічною рівновагою. 

У результаті саморозвитку й під впливом антропогенних факторів у 

біосфері можуть виникнути такі стани, які призводять до якісної, суттєвої 

зміни її підсистем-складових.  

У своєму вченні В. Вернадський досить аргументовано та усебічно 

глибоко розглядає вплив антропогенних факторів на біосферу й визначає 

можливість їх суттєвих впливів на кінцевий результат – шлях еволюції 

біосфери, а надалі й ноосфери, зміна структури біосфери Вернадський 

зазначив, що все виразніше спостерігається інтенсивне зростання впливу 

одного виду живої речовини – цивілізованого людства на зміну біосфери. Під 

впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий якісний 

стан – ноосферу (Вернадський 2007). 

В. Вернадський зазначав, що можливості людини з її розумом та 

технікою такі значні, що вона може втручатися у розвиток-еволюцію, хід 

геологічних, фізичних, хімічних, природних, соціальних процесів на Землі та 

навіть докорінно змінювати їх. Це, як передбачав Вернадський, надасть 

біосфері нової якості, «переведе» біосферу у новий її стан – ноосферу (з грец. 

noos – розум, дух), «сферу розуму», у якій людина стане основною рушійною 

силою. Ноосфера – це етап розвитку біосфери, на якому людина, свідомо 

використовуючи свої знання й досягнення, буде підтримувати існування 

біосфери та позитивно вливати й сприяти її розвитку та удосконалення 

(Вернадський 2007). 

Ноосфера відрізняється від біосфери величезною швидкістю розвитку. 

За концепцією ноосфери (за Вернадським) людство перетворилося на 

надпотужну геологічну силу на планеті за досить короткий історичний період 

розвитку Землі – лише за 500 років. У цей час воно навчилося не лише 
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ефективно використовувати, переробляти природні ресурси, але й створювати 

нові форми речовин (синтетика), нові види енергії (парова, електрика, атомна). 

Людство освоїло біосферу й одержало набагато більшу, ніж інші організми, 

незалежність від довкілля та владу над ним. 

Вчення Вернадського (2007) про ноосферу охоплює чотири основні 

положення: 

1. Ноосфера – історично останній стан геологічної оболонки 

біосфери, що перетворюється діяльністю людини й буде лише 

удосконалюватися разом із розвитком наукової думки людства. 

2. Ноосфера – сфера розуму та праці людства. Праця, що 

відбувається постійно, удосконалюється, призводить до нових видів, форм та 

якостей життя на Землі. 

3. Зміни біосфери обумовлені як свідомою, так і несвідомою 

діяльністю людини. 

4. Розвиток ноосфери пов’язаний ізсоціально-економічним життям 

людства і є невіддільною складовою її розвитку. 

Визначальною тезою вчення Вернадського (2007) про ноосферу є 

твердження, що людина завжди залишається складовою частиною природи, а 

потужність впливу діяльності людини на довкілля зрівнялась із 

наймогутнішими силами природи та природними процесами. 

У працях В. Вернадського (2007) зазначені конкретні умови, необхідні 

для створення та існування ноосфери:  

− заселення людством усієї планети; 

− різке удосконалення засобів зв’язку та можливостей обміну між 

країнами (транспортних, інформаційних тощо); 

− розширення меж біосфери, вихід у Космос, освоєння Всесвіту; 

− відкриття нових джерел енергії; 

− рівність людей усіх рас, релігій, світоглядів; 

− свобода наукової думки й наукового пошуку від політичних, 

філософських, релігійних побудов тощо; 
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− розумне перетворення природи Землі з метою забезпечити її 

спроможність задовольнити усі матеріальні, естетичні й духовні зростальні 

потреби населення; 

− продумана система підвищення добробуту та рівня життя населення 

(викорінення голоду, злидні), надзвичайне зменшення хвороб. Це забезпечить 

людству свободу мислення, надасть можливостей вільно обмінюватися 

інформацією на найвищому рівні; 

− збільшення ролі широких народних мас у розв’язанні питань 

політики (зовнішньої та внутрішньої); 

− виключення війн із життя суспільства. 

Оцінюючи роль людського розуму та наукової думки як планетарного 

явища, В. Вернадський (2007) дійшов таких висновків: 

1. Хід наукової творчості є тією силою, якою людина змінює біосферу. 

2. Зміни відбуваються незалежно від людської волі, стихійно, як 

природний процес. 

3. Оскільки середовище життя є організованою оболонкою планети – 

біосферою, то входження нового чинника її зміни – наукової роботи людства 

– є природним і невіддільним процесом переходу біосфери у нову форму – 

фазу ноосфери. 

На шляху перетворення біосфери у ноосферу виникають нові за якістю 

кругообіги речовин, основні ознаки яких такі:  

− збільшується обсяг матеріалу, що вилучається з надр Землі – 

розробки корисних копалин стають глибшими, масштабними й широкими 

(включаючи морські шельфи, гірські регіони, льодяні простори, пустелі тощо); 

−  відбувається масове, хижацьке споживання продуктів фотосинтезу 

минулих геологічних епох (нафта, вугілля тощо); 

− антропогенні процеси в біосфері, що відбуваються на сучасному 

етапі не накопичують енергію, а лише розсіюють її; 
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− масово створюються речовини, яких раніше в біосфері не існувало 

і до яких вона не може пристосуватись (синтетика, чисті метали, хімічні засоби 

та сполуки). 

Фундаментом концепції ноосфери В. Вернадського (2007) є створення 

ним вчення про біосферу як цілісну планетарну оболонку. Вона відображає 

стихійний процес переходу біосфери у новий еволюційний стан – ноосферу, 

під впливом соціальної наукової думки і праці людства. Цей процес 

зумовлений виникненням і різким прискоренням науково-технічного 

розвитку, прогресу у ХХ столітті (Вернадський 2007). 

Головним соціальним двигуном переходу біосфери у ноосферу є різко 

збільшена творча активність народних мас, прагнення її до максимального 

наукового знання. 

Єдиною життєздатною соціально-економічною і політичною основою 

побудови ноосфери є взаємодія суспільства з природою, створення умов 

співробітництва, гармонійного життя. 

Актуальність концепції ноосфери зумовлена тим, що її освоєння дало 

новий поштовх до вирішення багатьох світоглядних, теоретичних і суто 

практичних проблем. Зокрема, більшість ноосферних досліджень має 

екологічне спрямування, оскільки у концепції ноосфери фіксується 

принципово нова єдність суспільства та природи, висвітлюються особливості 

людини в біосфері, які притаманні сучасній добі. 

Попри все, вчення Вернадського про ноосферу залишилось 

незакінченим і на сьогодні ведуться широкі дискусії щодо окремих його 

аспектів. І хоча на сьогодні ми спостерігаємо реалізованими на практиці майже 

усі ті ознаки, за якими В. Вернадський відрізняв ноосферу від попередніх 

станів біосфери, ніколи не можна буде точно визначити час, з якого перехід 

біосфери в ноосферу можна буде вважати завершеним. На сьогодні ми 

спостерігаємо саме такий етап еволюційного переходу біосфери у новий стан 

– ноосферу (Вернадський 2007). 
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У концепції Вернадського (2007) життя постає як цілісний 

еволюційний процес, включений як особлива складова у космічну еволюцію. 

Отже, еволюційна теорія і створена на її основі концепція біосфери та 

ноосфери вносять істотний внесок в обґрунтування ідей універсальної 

взаємопов’язаності усіх процесів і демонструють незворотний характер 

еволюційних процесів з урахуванням у них фактора часу. 

Класичне визначення системи (від давньогрец. – сполучний) – це 

множина взаємопов’язаних елементів, що взаємодіє з середовищем як єдине 

ціле та відокремлена від нього (Scumpeter 1939). У теорії існують багато 

визначень системи як такої.  

Зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

(2009) подається декілька визначень поняття «система». Основним усіх цих 

визначень є ідея, що система це: 1) множина; 2) її складові мають суворо 

визначені характеристики; 3) система повинна взаємодіяти з довкіллям. 

У системному аналізі, що ми використовуємо в дослідженні, визначень 

поняття «система» також досить багато. Зокрема, за В. Сагатовським (1973), 

система – це скінчена множина функціональних елементів та відношень між 

ними, виокремлена з довкілля (техногенного, соціального та іншого) 

відповідно до певної мети. Під метою слід розуміти такий стан у майбутньому, 

який можливо (здебільшого навіть необхідно) змінити відносно теперішнього 

та варто, необхідно досягти. Тим самим мета є бажаною точкою процесу, як 

правило, дії людини. 

Найбільш відомі та поширені визначення системи як такої є такі: 

1. Система – це множина елементів, що розміщена в певних 

співвідношеннях і зв’язках один з одним, взаємодіють між собою та 

утворюють певну цілісність, як ціле взаємодіють із довкіллям (Bertalanffy 

1968).  

Такої думки дотримуються здебільшого вчені-матеріалісти, що 

розглядають усі процеси, явища у нерозривному зв’язку з природними 

умовами, явищами тощо.  
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Представники цього напряму: К. Сорока (2010), О. Богданов (1989) – 

російський вчений, медик та філософ, Л. фон Барталанфі (1968) – австрійський 

біолог-теоретик. 

2. Система – це сукупність елементів, яка має нові властивості, що 

відсутні у кожного елемента. Такі думки поділяли такі вчені: І. Пригожин (1985, 

1986, 2000), Г. Хакен (1983, 1987, 2004) та інші, які стали першозасновниками 

принципів синергетики у дослідженні явищ, структур та процесів. 

3. Система – це сукупність засобів розв’язання проблеми.  

Вищезазначені думки та визначення системи свідчать про різні підходи 

до розгляду систем й застосування їх у дослідженнях й рішеннях, аналізу їх 

розвитку, функціонування, розкритті закономірностей тощо. 

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

утворюють, мають відповідні відношення та зв’язки як між собою, так і до 

цілісної характеристики системи. Вона має певні характеристики в просторі й 

часі, а також здібності до самоорганізування. Система існує як єдине ціле, 

сукупність елементів у ній взаємопов’язана та взаємодіє й функціонує заради 

необхідності збереження цілого. Отже, кожен елемент функціонує як «гвинтик 

у суцільному механізмі». 

Огляд різних трактувань поняття «система» дає можливість зробити 

висновок, що можна виокремити такі основні змістові аспекти: 

− так зване «інженерне» розуміння системи. За цих умов систему 

розглядають як взаємопов’язаний набір елементів, взаємовідносин їх між 

собою, що підпорядковуються й слугують відповідній (визначеній) меті; 

− у «конструкторському» розумінні система – це комплекс заходів, 

методів, алгоритмів тощо для досягнення мети;  

− у теоретико-пізнавальному сенсі система визначається як спосіб 

мислення – «крок за кроком – об’єднання – узагальнення»; 

− у науково-дослідному трактуванні система – це методологія 

дослідження, переважно в конкретній галузі знань або практичній діяльності. 
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Як наведено вище, багато часу науковцями було віддано для розгляду 

системи як сукупності елементів та взаємозв’язків між ними, що певною 

мірою гальмувало розгляд цього поняття більш широко – тобто у часі (з 

притаманними йому характеристиками та можливостями), просторі та з 

урахуванням спостерігача-дослідника системи, який надасть досліджуваній 

системі відповідного вектора та власного судження на цю систему як явище. 

Характерним для системи є таке:  

− наявність об’єкта – елемента системи, зазвичай множини елементів 

об’єктів; 

− наявність єдиної мети – завдання, що призвана розв’язати система. 

Така мета визначає й алгоритм рішення системи; 

− наявність суб’єкта дослідження системи, що обирає відповідний 

алгоритм; 

− наявність зв’язку між об’єктом, суб’єктом та завданням системи, що 

виражається у знаходженні відповідної мови вирішення (опису) системи. 

Існування системи схематично представлено на рис. 3.1, де усі 

необхідні умови взаємопов’язані та описуються єдиним алгоритмом рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Умови існування системи 

Джерело: розробка автора. 

 

Як можна побачити з рисунка 3.1, усі наявні характеристики, 

притаманні системі, існують у взаємному зв’язку з завданням побудованої 

системи. Водночас об’єкт – це елемент системи, переважно їх у наявності є n-

на кількість – множина, що характеризує відповідне явище, процес, суб’єкт-

спостерігач – як правило, дослідник із своїм баченням процесу-явища, що 

Об’єкт 

(n-на кількість) 

Суб’єкт 

(єдиний) 

Завдання 

(комплексне) 

Алгоритм  
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досліджується. Отже, за допомогою математичних методів розв’язання 

систем, ми зможемо формалізувати будь-який процес, що досліджуємо, 

включно із синергетичним. 

У своєму дослідженні ми будемо розглядати систему як 

взаємопов’язаний комплекс матеріальних об’єктів (передусім процеси 

матеріального характеру) та їх стан – конкретні характеристики процесів 

матеріального виробництва (переважно це економічні характеристики-

показники ресурсно-сировинної та управлінської бази матеріального 

виробництва). 

З іншого боку у системах, що ми розглядаємо у своєму дослідженні для 

синергетичних явищ та ефектів, ми будемо застосовувати також показники, 

що комплексно відображають взаємозв’язки природних та соціальних 

відносин як між собою, так і між матеріальним виробництвом. Тобто 

необхідно обов’язково враховувати й екологічні та соціальні характеристики 

систем.  

Окрім того, одним з наших завдань у дослідженні вищезазначених 

систем є урахування характеристики часу існування цих систем. Кожний із 

підходів розв’язання завдань, що ми ставимо перед собою, потребує 

відповідного спеціального інструментарію. 

Системи оточують нас усюди: це і процеси-явища, що відбуваються в 

природі, це й розвиток живих організмів, розвиток людини як такої, це й будь-

які технічні прилади, технологічні процеси, все матеріальне виробництво, 

корпорації, банки, фірми тощо та у підсумку – розвиток суспільства, людства 

як такого.  

Досліджуючи теорії систем, слід розглядати декілька основних понять. 

Так, структурними елементами системи є підсистема, надсистема, елемент 

системи. Елемент – простий, першочерговий, основний член будь-якої 

системи, основна, первинна, структурна ланка. Він виконує певну функцію – 

характеристику, є неподільною часткою системи відповідно до завдання, що 

розв’язується. Внутрішня структура самого елемента не є важливою для 
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розв’язання завдання усієї системи, важливі лише його властивості, які 

визначаються його взаємодією з іншими елементами системи та справляють 

вплив на поведінку системи. Загалом, слід мати на увазі, що саме поняття 

«елемент системи», як і поділ системи на елементи, є достатньо умовним та 

залежить як від мети, що ставиться дослідником, так і від ставлення самого 

дослідника до проблеми. 

Підсистемою називають сукупність елементів системи, які об’єднані 

єдиним процесом функціонування та під час взаємодії реалізують певну 

операцію (дію, технологію, процес), що необхідна для досягнення поставленої 

перед системою мети загалом. 

Надсистемою називають систему, що є значно ширшою, а подекуди 

таку, що складається із декількох систем, до якої належить досліджувана 

система як її складова. 

Усі складові системи (підсистеми, надсистеми) мають між собою 

зв’язки: зовнішні, внутрішні, прямі, зворотні. За допомогою таких зв’язків 

відбувається взаємодія як структурних елементів системи, так і між різними 

системами. 

Одним із головних властивостей системи є те, що вона має зовсім іншу 

якість, яка відсутня у її елементів. Такі якості виникають завдяки наявності 

прямих зв’язків між елементами, що здійснюють перенесення властивостей 

кожного елемента системи до інших її елементів. Зворотні ж зв’язки елементів 

системи впливають на наступний перебіг процесу в системі: причина підпадає 

під вплив зворотного впливу наслідків. Якщо зворотний зв’язок підсилює 

результат впливу наслідків, то його називають позитивним, а якщо послаблює 

– негативним. Зв’язки, що існують між структурними елементами системи, 

перетворюють її з простого набору компонентів-складових у єдине ціле з 

своїми, тільки їй (системі) притаманними характеристиками і результатами 

при визначальному (домінантному) впливі функції (кінцевої задачі 

розв’язання системи). 
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Важливою характеристикою системи є поняття структури та ієрархії. 

Структура системи – це її стійка впорядкованість відносно елементів і зв’язків, 

які мало змінюються при змінах у системі та забезпечують їх стійкість 

існування. 

Ієрархічність – це підпорядкованість усіх елементів системи в суворо 

визначеному порядку – від простих складових елементів до надсистем. 

Структуру системи можна зображати графічно у вигляді опису, матриці, лінії, 

деревоподібності тощо. 

Визначальним у системі є її функція – мета, заради якої будується й 

розв’язується система. Проте існують також думки, що функція системи як 

мета – це ототожнення з поняттям функціонування системи. Адже під 

функцією системи можна розуміти перетворення її входів у виходи, 

збереження системи як такої (існування системи) тощо. 

У нашому дослідженні будь-яка побудова системи (моделей) має головну 

мету – визначити ціль для побудови та розв’язання означених математичних 

виразів. Це зазвичай процеси, що відтворюють економічний, екологічний, 

техніко-технологічний, соціальний стан будь-якого явища (стану виробництва, 

економіки, розвитку країни, людства, прогнозування процесів). 

Системи функціонують у відповідному зовнішньому середовищі, яке 

складається із природних, суспільних, економічних, інформаційних, 

соціальних, політичних, виробничих та інших факторів, які впливають на 

системи, а системи мають зворотний вплив на них. Такий взаємовплив 

забезпечується так званими «входами» (довкілля впливає на систему) і 

«виходами» (система – результат, здебільшого впливає на довкілля). 

Окрім функцій система також має ціль – бажаний стан її виходів. 

Системи, що мають ціль, називаються цілеспрямованими, і преважно до таких 

зараховують усі економічні, соціальні та інші системи розвитку. 

Тому розгляд систем надалі у дослідженні буде мати вектор на розгляд 

та будівництво їх як математичних моделей та матиме прагматично-практичну 

мету їх функціонування.  
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При цьому, суворо дотримуючись усіх необхідних теоретичних вимог, 

системи, що далі ми представляємо у нашому дослідженні, є коректно 

виваженими та відповідають усім необхідним вимогам, є цілеспрямованими, 

бо їх елементами є люди, їхній добробут, розвиток, самовдосконалення та 

оптимальність взаємозв’язків із довкіллям, соціумом у широкому розумінні, 

біосферою та ноосферою. 

У такому контексті ми будемо будувати наші системи як стабільні 

характеристики того чи іншого явища-процесу, так і в їхньому русі – з 

урахуванням часу. Отже, стан системи стає головною складовою її побудови 

як математичної моделі. 

Стан системи – це її характеристика за якісними та кількісними 

значеннями її внутрішніх параметрів – елементів у даний момент. Це статична 

характеристика системи. Зміна стану системи, зміна її складових у часі – це 

поведінка, рух системи – розгорнута у часі (зміна) послідовність реакцій 

(складових) системи на внутрішні зміни та зовнішній вплив. 

Рівновага – це здатність системи зберігати свій стан якомога довше як 

за наявності, так і за відсутності зовнішніх впливів. Під стійкістю розуміють 

здатність системи повертатися у стан рівноваги після виведення її з цього 

стану здебільшого під впливом зовнішніх збурень.  

Система може керуватися ззовні, це є не лише умовами природного 

характеру, але й відповідно волі керівного управління, тобто примусово. 

Управління може здійснювати організацію системи, визначення її складових, 

способу функціонування. Такі системи з управлінням називають 

кібернетичними системами. Вони мають широке застосування у будь-яких 

сферах досліджень – від суто природних до соціальних. 

Об’єктивною основою функціонування системи є проблемна ситуація 

– такий стан елементів (насамперед елементів довкілля), який воно 

(середовище) на даному етапі власними засобами нормалізувати не може. 

Адже взаємодія системи із довкіллям свідчить про те, що довкілля надає 

системі ресурси, а одержує від нього та споживає на свою користь, результати 
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кінцевої діяльності системи, які зазвичай допомагають нормалізувати стан 

довкілля. 

Класифікація систем складається залежно від мети дослідження з 

урахуванням їх великого різноманіття. При цьому систему можна 

охарактеризувати декількома ознаками.  

Таблиця 3.1 

Класифікація систем 

№ 

з/п 

Ознака 

системи 
Тип системи Характеристика 

1.  
За 

походженням 

природні 
Біологічні, фізичні, хімічні тощо, які 

існують у об’єктивній реальності. 

штучні 

Системи, що створені людиною. 

Охоплюють як технічні системи, так і 

організаційні (наприклад, система 

державного управління).  

2.  

За 

взаємодією з 

довкіллям 

замкнені 
Характеризується високим рівнем 

незалежності від довкілля (час). 

відкриті 

Високий рівень взаємодії з довкіллям 

через обмін речовиною, інформацією, 

енергією (країна, людина, фірма тощо). 

3.  
За станом 

руху 

статичні 

Взаємовідношення складових системи 

фіксується на певний визначений час і є 

початком систематичного дослідження. 

динамічні 

Система, яка охоплює в свої 

характеристики показник часу (руху), 

переходить з часом із одного стану в 

інший. 

4.  
За станом 

поведінки 

детерміновані 
Перехід системи з одного стану в інший є 

визначеним. Поведінка прогнозована. 

стохастичні 
Процес у системі не можна прогнозувати, 

розглядається як випадковий. 

5.  Складність 

прості 
Містить невеликий, визначений обсяг 

складових-характеристик. 

складні 

(великі) 

Складові-характеристики системи є 

різноманітними і мають складні 

взаємозв’язки. 

надскладні 

(соціально-

економічні) 

Комплексні системи, що вміщують велику 

кількість підсистем (наприклад, місто, 

організація). Моделювання ускладнено. 
Джерело: розробка автора. 
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Відповідно до наведеної класифікації, системи мають свої, притаманні 

лише їм властивості, які у свою чергу характеризують: 

− зв’язок системи з довкіллям; 

− сутність та складність систем; 

− цілеспрямованість (залежно від мети); 

− функціонування та параметри розвитку (наприклад, у часі). 

Сутність системи та попередньо описані її властивості мають 

відповідати критеріям подільності системи на елементи з одного боку, та її 

цілісності – з іншого. 

Суттєвим є те, що система є цілісним утворенням і її загальні 

властивості не є простою алгебраїчною сумою властивостей елементів. Це 

головна умова системи – первинність цілого. І хоча властивості системи 

залежать від властивостей її елементів-складових, у сукупному їх існуванні в 

системі вона набуває якісно нових функцій. Звідси випливає властивість 

системи, яку називають системною або інтегральною, сукупною. 

Емерджентність (обмін властивостей між елементами системи) є результатом 

виникнення між елементами системи синергетичних зв’язків, які 

забезпечують загальний ефект функціонування системи, інший, зазвичай 

більший, ніж сума ефектів елементів систем, що діють незалежно.  

Цими питаннями займається наука синергетика, яка вивчає зв’язки між 

елементами-характеристиками – складовими системи.  

У складних системах спостерігається погоджена поведінка елементів, 

підсистем, в результаті яких зростає рівень впорядкованості – це явище 

називається самоорганізацією системи. Результатом самоорганізації стає 

виникнення нових властивостей систем, нові взаємозв’язки, відмирання 

несуттєвих характеристик тощо. Наприклад, в управлінні галузі – це може 

бути удосконалленя організації підприємств. В економічних системах це стає 

суттєвим та впливовим. 

Процеси самоорганізації системи зумовлені: 
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− внутрішніми характеристиками (властивостями) її 

підсистем, елементів; 

− впливами довкілля, навколишнього середовища як 

природного, так і соціального, в якому існує система. 

Поведінка елементів (підсистем, структур) системи окремо й системи в 

цілому функціонує набагато ефективніше. Також, чим більше структурована 

система, тим складніше її дослідження й зазвичай ефективніше її 

функціонування та результат цього функціонування.  

Складність структури системи характеризується великою кількістю 

різноманітних елементів, підсистем, кількістю рівнів ієрархії управління 

системою, складністю поведінки тощо. Такі характеристики свідчать про 

ієрархічність системи. Між довкіллям й своїм функціонуванням система сама 

формує й проявляє властивості й встановлює певні взаємозв’язки, зберігаючи 

стійкість та адаптивність до довкілля. Кількість зв’язків системи з довкіллям, 

інтенсивність обміну інформацією чи ресурсами між системою та довкіллям, 

ступінь впливу інших систем характеризує рівень самостійної стійкості та 

відкритості системи. Наявність цілі, кінцевого результату цілеспрямованістю 

системи. Надійність системи характеризується безперебійністю її 

функціонування у разі виходу з ладу одного з її компонентів, перспективністю 

прогнозування тощо. Наприклад, для організації, підприємства як системи – 

це правильно обрана перспективна економічна, технічна, соціальна політика 

розвитку. 

Розмірність системи – це кількість компонентів складових системи та 

зв’язків між ними. Ці показники також характеризують складність системи. 

Представлені вище поняття та знання теорії систем надають 

можливість дослідникам моделювати процеси, явища, події тощо, сходження 

від простого до складного, ефективно досліджувати та управляти об’єктами. 

Такі знання забезпечують можливість застосовувати принципи 

системного підходу до дослідження складних систем. Для методології – це 
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основний принцип дослідження, тобто принцип системності дослідження 

проблеми та її ізоморфізму. 

Ізоморфізм та гомоморфізм (з грец. isos – однаковий, homoios – 

подібний, morphe – форма) – поняття, що характеризують відповідність між 

структурами об’єктів. Під структурами в цьому випадку слід розуміти 

сукупність стійких (сталих) зв’язків між множиною (різноманіттям) 

компонентів (складових) об’єкту, які забезпечують цілісність об’єкту 

(Алфьоров 2004). 

Принцип системності надає можливості узагальнити погляд на об’єкти, 

явища, процеси, відобразити й досліджувати їх як системи з усіма 

властивостями, закономірностями, зв’язками тощо. Принцип ізоморфізму 

означає наявність однозначної чи часткової відповідності структури однієї 

системи структурі іншої, що дає можливість моделювати одну систему за 

допомогою іншої. Сучасні дослідження в теорії систем свідчать про наявність 

не лише ізоморфізму чи суворої відповідності структури систем, а й про багато 

загальних властивостей та цілей їх розвитку та функціонування. 

Дві системи, які розглядаються незалежно від природи складових їх 

елементів, є ізоморфними одна одній, якщо кожному елементу першої системи 

відповідає лише один елемент другої, й кожному зв’язку в одній системі 

відповідає зв’язок в другій. Повний ізоморфізм може бути лише між 

абстрактними, ідеалізованими об’єктами. Наприклад, між геометричною 

фігурою та її аналітичним виразом у вигляді формули. 

Ізоморфізм пов’язаний не з усіма, а лише з деякими фіксованими 

якостями та зв’язками об’єктів, що порівнюються, інші якості та властивості, 

зв’язки цих об’єктів можуть відрізнятися. 

Гомоморфізм відрізняється від ізоморфізму тим, що відповідність 

об’єктів (систем) однозначна лише в один бік (зворотність відсутня). Тому 

гомоморфний образ є неповним, наближеним відображенням структури 

оригіналу. Наприклад, відношення між картиною, де зображена місцевість, та 

самою місцевістю. 
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Отже, загальне визначення ізоморфізму – наявність подібності 

(схожості) у різних об’єктах. Цей термін у різних науках має різноманітне 

значення. У хімії та фізиці ізоморфізм – це явище заміни атомів деяких 

елементів на інші (подібні), не порушуючи при цьому загальну структуру 

кристалу. У математиці та логіці поняття ізоморфізм означає 

взаємовідношення між двома будь-якими об’єктами тотожної структури. 

Різницю між ізоморфізмом та гомоморфізмом можна пояснити на 

простому прикладі. Креслення будинку в зошиті і на великому форматі паперу 

на кульмані – ізоморфні стосовно один одного. Але те ж креслення до самого 

будинку є гомоморфізмом, адже ми бачимо будинок у тривимірному, 

реалістичному представленні, а креслення дає змогу побачити не всі деталі, 

наприклад, цеглинки, з яких побудовано будинок. 

Отже, ізоморфна модель змогла б точніше, ніж гомоморфна, 

відображати реальність. Але на практиці усі економічні моделі – гомоморфні, 

адже вони дещо спрощено, односторонньо представляють економічні процеси 

та об’єкти. 

На нашу думку, з допомогою науки та законів синергетики, це можна 

змінити, що надалі буде доведено та розкрито у нашому дослідженні. 

Серед інших важливих принципів слід виділити такі:  

− принцип кінцевої мети – система будується та розв’язується 

заради досягнення кінцевого результату; 

− принцип ієрархії – ранжування елементів; 

− принцип функціональності – розгляд системи у сукупності її 

структури та функцій; 

− принцип розвитку – урахування динамічності системи, її руху та 

розширення. 

Отже, метою теорії систем та системного аналізу є пошук принципів, 

загальних для різних складних об’єктів, на основі встановлення емпіричними 

дослідженнями їх функцій, динаміки, ізоморфізму з забезпеченням заразом 

синергетичного ефекту. 
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Синергетика, як зазначалось вище, вивчає відкриті нерівноважні 

системи, тобто ті, що обмінюються речовиною, енергією та інформацією з 

довкіллям. Такі системи нестійкі, повернення їх до початкового стану 

відбувається не завжди, а здебільшого – ніколи, в деякій точці простору та часі 

система розгалужується і її поведінка стає непередбачуваною. Така точка 

називається точкою біфуркації.  

Біфуркація (лат. bifurcus – розгалужений) – зміна характеру руху 

реальної системи (фізичної, хімічної тощо) під впливом будь-яких, навіть дуже 

незначних факторів (зовнішніх, внутрішніх), що впливають на рух системи. 

Так, наприклад, при підігріві рідини, що рухається, буде змінюватися її 

рух знизу (або від точки прикладання нагрівання) і загальний характер її руху 

буде змінювати як напрямок, так і інші свої характеристики. 

Сучасну економіку, підприємництво ми розглядаємо як відкриту 

нелінійну систему у взаємодії з процесами соціального та природного 

розвитку (з процесами, що відбуваються як у живій, так і неживій природі-

просторі, так і в процесах розвитку людства). Отже, точки дотику та взаємодії 

цих процесів неминучі. Тому в нашому дослідженні вивчення природи, 

характеристики та впливу на вищезазначені процеси таких точок (а 

синергетика визначає їх саме як точки біфуркації) є визначальним та 

надважливим. Це пояснюється тим, що такі точки дотику  усіх означених вище 

процесів (економічних, соціальних, природних) надають іншого руху розвитку 

життєдіяльності людини. 

Поняття «точка біфуркації» досліджено в роботах Т. Акімової (2003), 

Н. Грущинської (2009), В. Даниленко (2009), В. Воронкової (2009), 

Т. Колесникова (2004), Ю. Осипова (2005), І. Пригожина (1985, 1986, 2000), 

М. Гелл-Ман (2000), В. Шкуріної (2010). 
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Таблиця 3.2 

Визначення поняття біфуркації за різними джерелами 

№ 

з/п 
Автор Визначення Характеристика 

1 2 3 4 

1.  

Т. Акімова 

Область (простір), в якому система 
втрачає стабільність 

Такі точки є критичними 
для всієї системи, що 
утворена з багатьох членів-
структур 

2.  
А. Андронов, 

А. Вітт, С. Хайкін 

Розглядається розгалуження 

(роздвоєння) коливань 

Визначаються можливі 

шляхи коливань після 

біфуркації 

3.  

В. Арнольд  

Розглядається момент біфуркації у 

теорії звичайних диференційних 

рівнянь та в теорії катастроф 

Момент біфуркації, кризова 

точка (момент) у явищах, 

що описуються простими 

(звичайними) 

диференційними 

рівняннями 

4.  

Н. Бичкова 

Момент балансування системи між 

стійким та нестійким станом її 

існування, коли якась випадкова 

ситуація може мати рішучий вплив 

Короткий момент 

балансування системи, 

можливість порушення 

стану системи 

5.  

В. Воронкова 

Точка дотику, що є особливою для 

існування системи, близько таких 

точок система стає нестійкою 

Можливість визначення 

небезпечних станів системи 

6.  

Н. Грущинська 

Переламний, критичний момент у 
розвитку системи, в якому вона 
здійснює вибір подальшого шляху 
руху розвитку – точка 
розгалуження варіантів розвитку 

Критичний момент 
існування системи, обрання 
шляхів розвитку 
(подальшого руху) 

7.  

В. Даниленко 

 Специфіка точок біфуркації 

(дотику) для економічних 

систем 

8.  

Т. Колеснікова 

Момент у просторі, коли виникає 
розгалуження системи на декілька 
варіантів при зміні параметрів або 
одного системи 

Можливість визначення 
моменту розпаду системи та 
кількості подальших 
потоків її руху 

9.  

А. Ляпунов 

Надаються приклади 
математичного розв’язання в 
теорії періодичної системи 
диференційних рівнянь та теорії 
інтегральних рівнянь 

Момент біфуркації 
описується математичними 
рівняннями 

10.  
Д. Марсден, 

М. Мак-Кракен 

Біфуркація як момент, з якого 
відбуваються якісні зміни руху аж 
до стохастичних коливань 

Розглядається біфуркація як 
момент виникнення нових 
шляхів розвитку 

11.  

Ю. Осіпов 

Невизначений (непередбачуваний) 
момент, коли єдиний якісний 
механізм (стійкий, як правило) 
розгалужується на декілька, вибір і 
існування яких у подальшому 
відбувається або стихійно, або під 
впливом конкуренції 

Для підприємства означає 
стан невизначеності 
подальшого розвитку 
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12.  

І. Пригожин  

Явище біфуркації являє собою 
процес виникнення таких моментів 
існування системи, коли вона 
поділяється на потоки (напрямки), 
які всі вони однаково можливі, але 
здійснення надалі в розвитку буде 
мати лише один потік (напрямок) 

Це стан невизначеності на 
певному етапі діяльності 
структур-членів системи 

13.  
А. Пуанкаре  

Увів поняття біфуркації вперше як 
термін, що означає роздвоєння 

 

14.  М. Рабинович, 
Д. Трубецков  

Визначальний відлік нових, якісно 
інших явищ 

Точка дотику шляхів 
розвитку явищ 

15.  

Ю. Самофалов  

Один із найвизначніших моментів 
розвитку члена-структури в 
загальному конгломераті 
(сукупності) 

Це момент виходу  з кризи 
структурного члена 
сукупності (наприклад 
підприємства з кризи) 

16.  
М. Гелл-Ман 

Визначений момент існування 
стійкої системи в кризовому стані, 
можливого її розпаду 

Можливість для 
подальшого розвитку 
підприємств 

17.  

Г. Хакен 

Точка біфуркації визначена як 
одне з головних понять у 
синергетиці 

Характеристика 
синергетичних процесів, що 
відбуваються в їх 
синергетичному розвитку 

18.  
А. Шиян, 
М. Гробко  

Точки можливої кризи відповідно 
теорії катастроф 

Можливість моделювання 
кризового стану 
підприємства 

19.  

Шкуркіна В.М. 

Особливий, подекуди 
непередбачуваний момент 
розвитку підприємства, що можуть 
призвести до якісних змін 
загальної структури  

Критичний момент для 
підприємства 

Джерело: розробка автора. 

 

Поняття «точка біфуркації» та явища біфуркації необхідні для 

вивчення та використання у більш глибокому дослідженні будь-яких систем. 

В економіці біфуркація дозволяє спрогнозувати характер нових змін, оцінити 

її стан. Особливо важливим є такі явища для розвитку підприємств, яким 

притаманні такі характеристики: 

1) діяльність та розвиток підприємства розглядається як стохастична, 

динамічна система; 

2) метою управління підприємством є можливість вибору 

оптимального режиму функціонування, що надає можливості розробляти та 

використовувати певний алгоритм управління (як в управлінні системами), 

який у свою чергу є системою, при якій керівна система подає на вході 

керованої системи відповідні сигнали; 
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3) керівна система надає керованій системі сигнали про траєкторію 

руху (менеджерське рішення надає підприємству наказ про його рух-

розвиток); 

4) поведінку системи (підприємства) визначають також вихідні 

сигнали (результат руху). Для підприємства це може бути обсяг та якість 

готової продукції, екологічний, соціальний, економічний ефекти у їхньому 

синергетичному об’єднанні з інноваціями тощо; 

5) кінцева точка руху системи (підприємства) називається метою 

управління. Отже, управління з урахуванням впливу біфуркації є необхідним 

елементом функціонування системи. 

Розглядаючи підприємство як систему з позицій біфуркації, можна 

визначити такі особливості: 

1. Основним елементом системи (підприємства) є матеріальні та 

нематеріальні ресурси, без яких його існування неможливе. 

2. За період існування та функціонування система проходить стадії 

стійкого розвитку, функціонування та біфуркації. 

3. У період стійкого розвитку підприємство, як правило, 

розвивається, розширюється, накопичує матеріальні та інші цінності. При 

цьому можливі випадки короткочасного (періодичного) негативного ефекту на 

фоні довготермінового добробуту. 

4. Період біфуркації системи – період кризового стану для 

підприємства, важко спрогнозувати й оцінити його наслідки. У такий період 

система перебуває у стані пошуку нових напрямів розвитку. Система стає 

неврівноваженою, підприємство є нестабільним у своїй діяльності. 

5. Ключову роль у кризовому стані підприємства відіграє 

менеджмент, управлінський апарат, який має розрахувати та визначити 

правильний алгоритм подальшого руху-розвитку підприємства. 

6. В умовах біфуркаційного стану підприємство під впливом 

менеджерських рішень переходить в один з таких станів: 
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− поліпшення своєї життєдіяльності та подальший 

розвиток. Це означає, що менеджерське рішення знайдено 

правильно та воно дало необхідні позитивні наслідки; 

− погіршення стану, що негативно вплинуло на 

життєдіяльність підприємства. Це означає, що менеджмент не 

правильний й варто шукати та визначати інші шляхи розвитку, 

розглядати інші впливи на підприємство. Такі впливи, що негативно 

або позитивно впливають на життєдіяльність підприємства можуть 

бути як зовнішніми, так і внутрішніми, як об’єктивними, так і 

суб’єктивними, а з позицій синергетики – здебільшого саме 

синергетичними (взаємооб’єднаними); 

− після застосування відповідних менеджерських зусиль 

стан підприємства залишається таким же критичним, як і до їх 

прийняття. Можна зробити висновок про неякісний, невідповідного 

рівня менеджмент. У такому випадку будь-які мінімальні зовнішні 

фактори стають рішучими для подальшого розвитку підприємства. 

Такий вплив можуть завдати такі фактори: соціальне становище, 

політичні умови, фінансова складова тощо. 

7. Під час переходу системи в рівноважний стан її окремі частини 

можуть ще перебувати у залишковому нерівноважному стані, що може знову 

призвести усю систему до біфуркації. Таке ж явище можна спостерігати й для 

підприємства. 

Загалом, підприємство повинно прагнути до того, щоб у своїй 

діяльності створити таку систему управління, яка забезпечувала б перехід від 

точки біфуркації до етапу підвищення ефективності функціонування. 

Найбажанішим сценарієм розвитку підприємства є мінімізація негативного 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність підприємств. 

Проблема впливу таких факторів з позицій синергетики – визначна, 

першочергова та вимагає якомога скорішого вирішення. За цих умов наявний 

рівень знань та апарат синергетики дозволяє вирішити це завдання. 
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3.2. Синергетичний підхід до вивчення та дослідження складних 

соціо-еколого-економічних систем 

В усіх економічних дослідженнях економічна система розглядається як 

головний об’єкт дослідження, з усіма його елементами та зв’язками. 

Економічна система – це сукупність усіх видів економічної діяльності людей 

у процесі їх взаємодії, спрямованої на:  

− виробництво – процес створення матеріальних та суспільних благ, 

необхідних для існування та розвитку. Створюючи блага, люди вступають у 

зв’язки та взаємодію – виробничі відносини. Виробництво є завжди 

суспільним; 

− обмін – акт взаємодії між суб’єктами, при якому кожен як віддає 

дещо, так і отримує, з метою отримання вигоди;  

− розподіл – формування долі та обсягу частини доходу від 

загального доходу. Залежно від економічного укладу підходи до розподілу є 

різними; 

− споживання товарів та послуг – задоволення потреб, шляхом 

використання продуктів, що отримані під час розподілу та обміну; 

− регулювання економічної діяльності – система заходів задля 

ефективного ведення економічної діяльності. 

Економічна система має складну структуру, яка утворюється в процесі 

взаємодії таких окремих її елементів:  

 

 

 

 

Рис. 3.2. Структура економічної системи 

Джерело: розробка автора. 
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Будь-яке суспільство, що має економічну систему, має здебільшого 

високий розвиток, та являє собою економіко-соціальну систему. 

Соціально-економічна система – це складноорганізована впорядкована 

цілісність, що охоплює окремі індивіди, соціальні спільноти, економічну 

систему тощо, які об’єднані різноманітними зв’язками та взаємовідносинами. 

Економічна система є основою соціально-економічної системи 

суспільства, її головною підсистемою. Конкретна історична сукупність 

економічних відносин, що відповідає системі продуктивних сил і взаємодіє з 

нею, розвивається на основі дії як об’єктивних економічних законів, так і 

суб’єктивних факторів, визначає сутність економічної системи суспільства. 

Характерними властивостями економічних систем є цілісність, 

емерджентність, динамічність процесів, невизначеність розвитку 

(прогнозування) економічних процесів.  

Структурні елементи економічних систем є динамічними, мінливими, 

подекуди суперечливими. Тому, як правило, економічні, а тим більше й 

соціально-економічні системи є ієрархічними, диференційованими та такими, 

що прагнуть набути стан цілісності й органічності. Ієрархія системи 

визначається місцем її елементів у структурі та механізмом їх субординації. 

У соціально-економічних та економічних системах тип взаємозв’язку 

може бути «вертикальним» або «горизонтальним». Горизонтальні зв’язки – 

переважно партнерські, рівноправні, конкурентні та добровільні. Здебільшого 

це тип зв’язку домінує у соціально-економічних системах. Вертикальні – 

зв’язки примусу, складні, керовані. 

Суб’єктами соціально-економічних (економічних) систем є незалежні 

носії (показники) відповідних характеристик системи тощо. Це можуть бути 

індивід, колектив, виробник, торговець, посередник, споживач, фізичні та 

юридичні особи (як вітчизняні, так і іноземні), інституційні органи, біржі, 

банки тощо. Наявність не лише необхідних, а й достатньо додаткових, 
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різноманітних елементів для саморозвитку, самовідтворення 

поліфункціональної діяльності системи характеризує її цілісність та 

самодостатність. 

Економічні (соціально-економічні) системи – переважно це не довільно 

вибрана множина елементів та зв’язків між ними, а впорядкована відповідним 

чином структура, яка є цілісним, єдиним, складним об’єктом. 

Сутність законів організації соціально-економічних (економічних) 

систем виявляється в статиці та динаміці, з урахуванням фактора часу.
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Таблиця 3.3 

Закони організації соціально-економічних систем 

№ 
з/п 

Основні закони 

У статиці В динаміці 

Назва Сутність Назва Сутність 

1.  Закон 
композиції 

Узгодження цілей (мети) економічної системи та її 
елементів з метою направлення їх на вирішення цілі 

Закон філогенезу При функціонуванні усі системи проходять 
усі стадії розвитку 

2.  Закон 
пропорційності 

Характеризує співвідношення між елементами 
економічної системи (відповідність, співрозмірність, 
узгодженість)  

Закон 
упорядкованості 

Головним фактором, який пов’язує усі 
елементи системи, є впорядкована 
(ідентична) інформація 

3.  Закон 
найменших 
величин 
(супротиву) 

Сумарна стійкість системи до зовнішніх факторів (усі 
окремі елементи системи протидіють зовнішнім 
впливам як єдине ціле) 

Закон 
самозбереження 

Прагнення системи зберегти себе як цілісне 
утворення. Основними умовами цього є 
рівновага та сталість 

4.  Закон синергії Необхідно вивчати та враховувати при дослідженні усі 
випадковості, що можуть викликати зміну стану 
системи або її ключових показників, а також сумарний 
ефект дії її складових, не як просту суму складових, а як 
інтегральний (синергетичний) показник характеристики 
системи. При цьому необхідно враховувати час 

Закон спадної 
ефективності 

Має місце «технологічне» (технічне, 
соціальне) обмеження 

5.    Закон зростання 
витрат 

При складанні та розв’язанні систем має місце 
та велике значення зростання витрат 

6.    Закон спадної 
дохідності 

Втрачається зміст подальшої побудови та 
розв’язання систем при зменшенні її 
дохідності 

7.    Закон 
конкуренції 

Ринкові відносини диктують свої об’єктивні 
правила до побудови економічних систем, 
обираючи лише конкурентоспроможні 

8.    Закон 
циклічного 
розвитку 

На деякій стадії розвитку система 
«морально» старіє та потребує нових, 
новітніх складових, що надає їй нового циклу 
розвитку 

Джерело: розробка автора. 
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Функціонування економічної (соціально-економічної) системи можна 

розглядати як неперервний процес виникнення та розв’язання розбіжностей 

(конфліктів) між її елементами та довкіллям, а умовою існування та розвитку, 

удосконалення – наявність механізмів розв’язання цих конфліктів, які в свою 

чергу можуть будуватися на основі принципово різних підходів: 

− на основі підпорядкування завдань підсистем меті головної 

системи. Домінантними (пріоритетними) є цілі головної системи; 

− на основі врахування системою цілей усіх її підсистем. У цьому 

випадку домінують цілі підсистем; 

− на основі врахування цілей довкілля. Домінування цілей довкілля. 

Залежно від характеру відносин з довкіллям є такі типи поведінки 

економічних систем: реактивна (довкілля безпосередньо та активно впливає 

на систему), адаптивне (функціонування економічної системи встигає 

адаптуватися до вимог довкілля), активне (вплив довкілля не настільки 

суттєве, ніж внутрішні фактори – вимоги існування системи). Найбільш 

життєздатними є системи, що мають адаптивну та активну форму поведінки. 

Для вивчення економічних (соціально-економічних) систем існують 

специфічні процедури (методи), які враховують притаманні тільки цим 

системам властивості та цілі, що вони вирішують. 

На сьогодні найперспективнішим та сучасним методом дослідження 

таких систем вважається синергетичний підхід, де функціонування системи 

розглядається як безперервний процес виникнення та розв’язання 

суперечностей (конфліктів) між її елементами та довкіллям, а умовою 

існування й розвитку системи є наявність механізмів розв’язання цих 

суперечностей. 

Сутність синергетичного підходу до ефективного управління системою 

полягає в тому, що він орієнтований не на цілі суб’єкта управлінської 

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

закони еволюції та самоорганізації. 
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Саме на процесах самоорганізації в системах й робиться головний 

акцент у синергетичних дослідженнях. 

У складних системах, до яких здебільшого належать економічні 

(соціально-економічні) системи. спостерігається узгоджена поведінка систем, 

у результаті чого зростає ступінь їх упорядкованості, що називається 

самоорганізацією системи, тобто зменшення ентропії системи. 

Ентропія – це міра внутрішньої невпорядкованості системи. При усіх 

процесах у системі ентропія може зростати, тоді процеси стають 

необоротними, чи зменшуватися або залишається стабільною, тоді процеси 

стають зворотними або сталими. 

Незворотні процеси призводять до кризи (стагнації) економічних 

систем, зворотні та сталі – на можливість її розвитку, перспективність. 

Результатом самоорганізації стає виникнення, взаємодія нових структур 

(елементів), наприклад, злиття або регенерація (перетворення) динамічних 

об’єктів (підсистем, елементів) з простих, елементарних у більш складні. 

Процеси самоорганізації системи є спонтанними, здебільшого 

непередбачуваними, адже вони зумовлені не лише внутрішніми 

властивостями об’єктів-складових, але й впливами довкілля. Процеси 

самоорганізації можуть бути стійкими, а можуть коливатися від фаз еволюції 

та прогресу до фаз деградації, занепаду, зникнення. 

Для утворення впорядкованих стабільних систем необхідний 

каталізатор, який пришвидшує процеси до необхідної швидкості їх перебігу, а 

ті у свою чергу пришвидшують процес утворення системи. 

Самоорганізацію в синергетиці пов’язують із поняттям дисипативних 

структур, тобто структур, що виникають спонтанно у відкритих 

неврівноважених системах. Якщо в стані рівноваги елементи такої структури 

поводять себе майже незалежно, то під впливом зовнішніх чинників вони 

переходять у неврівноважений стан й починають узгоджуватися між собою, 

породжуючи й нові зв’язки (найчастіше – синергетичні). 
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З точки зору синергетики, розвиток економічних систем, а отже, й їх 

дослідження, відбувається в еволюційній та революційній формах, що 

відповідає усім класичним канонам розвитку процесів, від природних до 

соціальних. 

Еволюційна форма розвитку економічних систем характеризується 

повільністю змін усіх економічних характеристик як національної економіки, 

так і зовнішніх її зв’язків. 

У революційному стані суспільства усі параметри його розвитку 

(економічні, соціальні, а подекуди й природні – катаклізми, катастрофи) 

призводять усі процеси до нового якісного стану, в якому система перебуває у 

стані близькому до розгалуження (біфуркації) варіантів економічного 

розвитку та вибору нового атрактора (напрям подальшого розвитку). У такому 

стані (вибір атрактора) система може стати або більш відкритою, або більш 

закритою, або можливе повне руйнування системи. 

У закритій системі організованість стає більш жорсткою, 

гіпертрофованою, а в економіці це може призвести аж до тоталітарної 

економічної політики (директивне планування). 

Закрита економіка, що у повному обсязі відповідає законам та вимогам 

системного підходу та концепції самоорганізації, намагається встановити 

загальну рівновагу, що призводить до зростання ентропії в системі, виведення 

якої у довкілля (середовище) утруднене й робить неминучим перетворення 

закритої економіки у відкриту. Здебільшого це проходить революційним 

кризовим шляхом. 

Синергетика на сьогоднішньому етапі по-новому трактує 

співвідношення між випадковим та зумовленим у економічних моделях-

системах. Вона вивчає нелінійні та взаємозв’язки іншого типу, головним 

чином, за принципом самоорганізації природних, економічних, соціальних та 

когнітивних (ідеологічних) систем. 
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Основні напрями, що на сьогодні є домінантними у науці синергетиці, 

це вивчення: 

1. Явищ, що виникають від сумісної дії декількох різних факторів, у 

той час, коли кожний окремий фактор до цього явища не призводить. 

2. Самоорганізованість системи – самовільне ускладнення структури 

системи (утворення дисипативних структур). 

3. Вивчення зв’язків між елементами структури, які утворюються в 

відкритих системах завдяки інтенсивному обміну речовиною та енергією з 

довкіллям, що їх оточує, у неврівноважених умовах. 

Обґрунтованість синергетичного підходу до вивчення систем, зокрема 

економічних, соціально-економічних, соціо-еколого-економічних 

підтверджується тим, що між поведінкою різних систем, які вивчаються 

різними науками (фізикою, хімією, історією, економікою) є певні аналогії 

(біологічні, економічні та інші системи) та взаємозв’язки. 

Синергія (з грец. συνεργία – співпраця, співучасть, сприяння, 

співдружність) – це узгоджена сумісна дія двох або більше підсистем, що 

взаємно підсилює їхню дію, підвищує упорядкованість (зменшує ентропію) 

системи в цілому, у результаті чого єдина система, що утворилась із взаємодії 

декількох шляхом упорядкування, призводить до більшого ефекту, ніж усі її 

підсистеми зокрема. 

«Синергия – мудреное словечко, в зависимости от контекста, оно 

означает либо несбыточные грезы менеджеров, либо весомое основание 

сделки» (Copeland & Koller & Murrin 2000). 

У бізнесі синергія означає перевагу від сумісної діяльності декількох 

підприємств, організацій порівняно з їх відокремленою діяльністю, коли 

кожен сам за себе. 

Це принцип можна пояснити звичайним математичним прикладом. За 

законами математики, якщо два плюс два дорівнює чотири, то в бізнесі – це 

може бути майже будь-яке інакше число, тому що дійсний результат залежить 
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не лише від суворої техніки розрахунків або сучасної розрахункової техніки, а 

від професіоналізму та характеру взаємодії менеджерів (управлінців) 

конкретної компанії із суміжниками. 

При цьому вважається, що якщо загальний результат діяльності 

декількох підприємств нижче їхньої алгебраїчної суми, то така співпраця 

(синергія) є негативною, якщо ж результат є більшим, то така синергія є 

позитивною. 

Це виникає через те, що збільшення упорядкованості (зменшення 

хаосу) системи, що утворилась з декількох підсистем – співучасників, є 

результатом цілеспрямованої діяльності (управління), а не є результатом за 

фактом виникнення сам собою як випадковий ефект. Тому він і може бути як 

позитивним, так і негативним. 

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

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

реалії свідчать про кризи, надзвичайні ситуації та явища й процеси у різних 

галузях живої та неживої матерії, різних сферах життя й діяльності людини та 

суспільства, в науці, економіці, політиці, культурі тощо. Такі кризи та явища 

набувають здебільшого системного характеру. На сьогодні вчені усіх країн світу 

вважають за необхідне розглядати такі явища на міждисциплінарному рівні, що 

й є об’єктом уваги нової сучасної науки – синергетики.  

Ентомологічне походження терміну «синергетика» йде від терміну 

«синергія». Історія виникнення синергії та синергетики як термінів та понять 

науки почалось у ХХ ст. у галузі точних наук (хімії, фізики), де вчені виявили 

певні закономірності поведінки складних структур до ще більшого ускладнення 

та переходу на новий рівень розвитку та еволюції. Це була бельгійська група, 

школа І. Пригожина (1985, 1986, 2000), Г. Ніколаєва (1979). 

Засновником синергетичного напряму в наукових дослідженнях є 

професор Штутгардського університету Г. Хакен (1983). Визначаючи термін 

та поняття «синергія» як безперервної дії, співробітництва, взаємовпливу 
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величезного числа компонент, складових, деталей, він дійшов висновку 

необхідності вивчення їх впливу у загальній сумісності, зв’язку. Таким чином, 

народилась нова наука – синергетика, що вивчає взаємовплив та 

взаємоузгодженість функціонування частин, що відбивається в поведінці 

системи як цілого. 

Відомий вчений І. Забузький вже у 60-х роках ХХ століття визначив 

необхідність «синергетичного» підходу до вирішення нелінійних систем і 

визначав такий спільний, узгоджений, діючий науковий напрям – синергетику. 

Зацікавленість та справжній науковий інтерес до синергетичного 

явища чинників у будь-якій організації пояснюється отриманням додаткового 

результату. Такий результат заведено називати синергетичним (інтегральним) 

ефектом. 

Визначення організаційної синергії можна чітко сформулювати таким 

чином: це узгоджена взаємодія усіх складових (компонентів) будь-якої 

організаційної структури, системи, за умови, що така система буде мати 

оптимальний ефект своєї діяльності. 

Синергетичний ефект – це той додатковий результат, що отримує 

організація (система) під час сумісної діяльності її компонент. Такий ефект 

може бути як позитивним. так і негативним. Сумісна взаємодія компонентів 

системи зазвичай підвищує ефективність діяльності системи в цілому, що й 

привело вчених до необхідності глибокого вивчення синергетичного явища як 

методу підвищення ефективності діяльності сумісних компонентів системи та 

організацій. 

Особливо важливим це стає в сучасній науці управління та організації 

виробництва, розвитку суспільства, коли основною метою цього розвитку є не 

лише підвищення обсягів матеріальних благ, товарів, але й збереження та 

удосконалення товарно-фінансових відносин, соціальних умов, наслідків 

впливу на довкілля тощо. 
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У контексті такого підходу до синергетичного ефекту синергію можна 

розділити на три підгрупи: 

1) за місцем виникнення (підприємства, корпорації, регіони, 

трансмегарегіони); 

2) за характером виникнення; 

3) за метою, на яку спрямована (синергетична діяльність) синергія 

системи. 

Синергію за характером виникнення можна також розрізняти як 

структурну, функціональну та адміністративну. 

Структурна синергія – виникає в результаті організації системи, 

підприємства, установи, явища. Тобто від того, як організована сама система 

та її інформаційні, сировинні, фінансові й інші зовнішні потоки та встановлена 

взаємодія між ними, від цього буде виникати структурна синергія та впливати 

на діяльність системи в цілому. Основною умовою виникнення структурної 

синергії є наявність відповідних умов існування системи у відповідній 

структурі. Наприклад, у підприємстві, як системі, це може бути устав, де 

прописана як сама система організації підприємства, так і умови його 

існування (правила поведінки членів колективу, технологічні та технічні 

нормативи, соціальні умови тощо). 

Функціональною синергією вважається налагоджена взаємодія в 

системі, явищі, підприємстві. Така діяльність може бути, наприклад, 

«броунівський рух» для явища, чи спільна взаємодія всіх членів колективу на 

підприємстві. Спільна мета професійної діяльності членів колективу 

підприємства є рушійною силою його процвітання та подальшого розвитку, 

основою виникнення функціональної синергії. Вона є найбільш 

легкодосяжною та довговічною, легко підтримується всіма членами 

колективу, навіть після входу та виходу останніх. 

Адміністративна синергія виникає при впливі на групу чи колектив 

ззовні як зі сторони адміністративної, так і конкурентів, суміжників 
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виробництва, чиновників, іноземних та вітчизняних партнерів тощо. 

Синергетичний ефект у такому виді синергії є періодичним, 

непередбачуваним, не завжди позитивним. 

Синергія може також розглядатися та виникати як узгодженість 

окремих як внутрішніх, так і зовнішніх складових системи (підприємства). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Синергія та синергетичний ефект 

Джерело: розробка автора. 

 

Оцінкою синергетичного ефекту, що виник за умов наявності синергії, 

види якої зазначені вище, може бути наявність прибутку на підприємстві, 

рентабельність його діяльності, конкурентоспроможність підприємства тощо. 

Отже, доречно зробити висновок, що синергія всередині системи 

(явища, підприємства, організації) відповідає конкурентній спроможності цієї 

системи у зовнішньому середовищі (умовах існування та діяльності). 

Наявність позитивного впливу синергії в колективі має свої соціальні 

наслідки – репутація підприємства, стабільність та високий психологічний 

стан в колективі тощо. 

Синергія на сьогодні в наукових колах, визначається більше як рух, а 

не наука. Вивчаючи закони самоорганізації, еволюції та розвитку великих 

нелінійних систем, явищ, вона є, на наш погляд, філософським щаблем 

(ступенем) у розвитку науки. 

Синергія 

Місце виникнення Характер виникнення Мета 

Структурн

а 
Функціональна 

Адміністративн

а 

Синергетичний ефект = Функція від взаємодіяльності усіх складових 
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Економічні системи на сучасному етапі, як ніколи в історії людства, не 

відображають особливі структурні зв’язки, що відповідають певним 

аномаліям, що є специфічними в умовах криз, катастроф тощо. 

Особливо це характерно для кризової сучасної економіки України, що 

залежить від різноманітних факторів, непередбачуваних, здебільшого, навіть 

у короткостроковому періоді, а отже, й непрогнозованих. Отже, як ніколи 

постає питання щодо вивчення механізмів та причин розвитку економічних 

систем в аномальних умовах на сучасному етапі, виявлення шляхів подолання 

таких умов і визначенні виходів з кризи. 

Спираючись на принципи синергії, необхідно застосовувати три 

вимірні механізми: теорію криз, теорію параметрів порядку, теорію катастроф. 

Виходячи з вищенаведеного, в науці виникло нове поняття 

«синергетика» як наука, що вивчає на міждисциплінарному рівні наукові 

дослідження та досягнення, розроблені в одних сферах та застосуванні у інших 

сферах знань. Синергетичний підхід – це система поглядів на навколишній 

світ як у фізичному його прояві, так і в соціальному, екологічному (тобто у 

тісному зв’язку з природою, космосом тощо), що дає змогу багатовимірно, з 

усіх сторін досліджувати процес і отримувати нові, узагальнені та конкретні 

результати. Такі дослідження дають можливість описати процеси, явища з 

багатьох сторін, рівнів, складових, пояснити їх взаємодію та виявити 

особливості макроекономічних структур. 

В економіці синергетичні дослідження мають за мету визначення 

«синергетичного ефекту», який є переважно іншим від економічного ефекту. 

Адже він є результатом взаємодії декількох взаємоузгоджених систем, а 

точніше – великої кількості таких складових-систем. Оскільки в економіці в 

організації виробництва того чи іншого виду продукції, йдеться про 

удосконалення системи комбінації факторів виробництва, то визначення 

синергетичного ефекту стає надважливим. 
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У сфері менеджменту підприємництва (економіці підприємства) 

синергетичний ефект має стати рушійною силою під час створення концернів, 

удосконалення організації діяльності підприємств тощо.  

У маркетингу – це удосконалення ринкових відносин за класичною 

схемою «попит-пропозиція», де ринок як такий розглядається як відкрита 

економічна система, що самоорганізовується, має надширокі прямі та зворотні 

зв’язки тощо. 

Виявляти та розраховувати, а тим більше реалізовувати синергетичний 

ефект з урахуванням усіх комбінацій  різноманітних факторів – завдання 

надскладне та подекуди неможливе, насамперед через обмежені можливості 

визначення всіх факторів – складових впливу на загальний результат 

(систему). Використовуючи методи математичного нелінійного аналізу, 

можливість комп’ютерного аналізу складних завдань, спираючись на закони 

синергії, можливо розв’язати усі або хоча б більшість поставлених завдань. 

 

 

3.3. Закон синергії в бізнесі та процесі функціонування складних 

систем 

Синергетична теорія на сьогодні є найбільш суперечливою, 

перспективною, поширеною, цікавою як у природознавчих дисциплінах 

(фізика, хімія тощо), так і в економіці, соціології, організації виробництва 

тощо. 

Сутність синергетичної теорії для організації виробництва полягає у 

тому, що у разі об’єднання двох або більше організацій, фірм, нова структура 

зможе використовувати широкий спектр переваг, які виникають як 

синергетичний ефект внаслідок об’єднання усіх ресурсів членів новоствореної 

структури (об’єднання), що увійшли до неї. Водночас необхідно зауважити, 

що члени структури, що утворилась внаслідок злиття, можуть бути достатньо 

різноманітними – виробничими, торговельними, соціальними закладами, але 
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всі їх зусилля спрямовані на максимізацію (оптимізацію) інтегрального 

(синергетичного) ефекту (добробуту населення, максимізацію прибутку 

акціонерів тощо). Отже, основний мотив, що спонукає членів новоствореної 

структури об’єднуватися – це отримання синергетичного ефекту. 

Усі такого роду синергетичні ефекти можна поділити на два типи: 

операційні та фінансові. Такий розподіл викликає у сучасній науці досить 

суперечливі погляди, але, на нашу думку, цей поділ саме для синергетики в 

економіці (бізнесі) є не лише доцільним, але й основним, адже надає 

можливості ретельніше обирати членів об’єднання (співпраці, корпорації) та 

перспектив його розвитку. 

Під операційними синергіями слід розуміти такі, що дозволяють 

фірмам (закладам, корпораціям, виробництвам тощо) збільшувати їх 

операційні (поточні) прибутки, масштаби зростання, розвитку тощо. До таких 

синергій належать: 

− економія від збільшення організацією (корпорацією, об’єднанням) 

масштабу своєї діяльності. Зазвичай витрати такої корпорації, що утворилась 

у разі злиття та й просто співпраці між підприємствами, стають більш 

економічно вигідними, виправданими (оптимальними); 

− підвищення кваліфікації персоналу підприємства, корпорації. 

Переважно під час об’єднання членів корпорації відбувається відбір 

(переатестація) персоналу, його скорочення та перегляд основних 

кваліфікаційних вимог; 

− розширення ринків збуту. Усі ринки збуту кожного члена 

корпорації стають загальними для усієї компанії; 

− економія витрат на наукові, дослідницькі, експериментальні 

роботи. Усі окремі наукові центри узагальнюються, а досягнення кожного з 

них стають доступними для усіх членів корпорації; 

− ефект комбінування взаємодоповнюваних ресурсів. Тобто кожен з 

членів об’єднаної корпорації має можливість користуватися резервами та 
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ресурсами як кожного з них, так і загальними. Отже, вони володіють 

взаємодоповнювальними ресурсами. 

Усі ці синергетичні ефекти призводять до збільшення ринкової ніші й 

як наслідок збільшення впливу корпорації, збільшення її прибутку. 

Фінансові синергії – виникають, коли члени-суб’єкти об’єднуються на 

основі фінансового злиття, об’єднання своїх капіталів, інвестицій, прибутків. 

За цих обставин синергетичний ефект полягає у такому: 

− зменшення витрат на залучення капіталів ззовні. Це пояснюється 

тим, що під час злиття з’являється можливість використовувати фінанси усіх 

членів; 

− податкові вигоди об’єднаної корпорації. Податки сплачуються не 

кожним її членом, а однією об’єднаною структурою; 

− збільшення вартості корпорації (об’єднаної структури) та вартості 

продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Основні види синергії 

Джерело: розробка автора. 
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Механізм визначення вигоди від об’єднання (злиття) окремих членів 

корпорації в єдину структуру був визначений А. Майером у 1976 році. Він 

запропонував принцип корпорації (структури, що утворилась внаслідок 

об’єднання декількох членів-учасників корпорації) над арифметичною сумою 

вартостей членів, що її створили. 

РВ > (РВ1 + РВ2 + РВ3+. . . +РВ𝑛) − В,    (3.1) 

де: РВ – ринкова вартість корпорації (об’єднаної структури); 

 РВ1, … РВ𝑛 – ринкова вартість кожного з учасників корпорації; 

 В – витрати на об’єднання (злиття). 

І. Ансофф пропонує оцінювати синергетичний ефект унаслідок 

збільшення прибутку, зменшення витрат на зниження потреби в інвестиційних 

ресурсах (Ansoff 1988). 

Згідно з Дж. Ван Хорном та Дж. Ваховичем (2008) синергія – це 

економія, що виникає внаслідок об’єднання, коли вартість виробництва 

об’єднаної компанії перевищує просту арифметичну суму їх активів (як і у 

Майера (1967). 

Н. Рудик та Є. Семенкова (2000) вважають, що згідно з синергетичною 

теорією об’єднане підприємство використовує всі переваги, що виникають 

унаслідок об’єднання ресурсів.  

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

великих підприємств, галузей виробництва, а на сьогодні й навіть подальший 

ефективний і оптимальний розвиток суспільства є рушійною силою 

подальшого існування життєдіяльності. Процес об’єднання (співпраці) 

окремих членів корпорації, що повинна утворитися, стає основним завданням 

їх подальшого існування. Адже вони (члени корпорації) повинні так 

об’єднуватися, щоб забезпечити подальший ефективний розвиток не лише в 

тій сфері в якій вони існують та працюють, але й у суміжних. Йдеться про 

соціальні та природничі умови, що їх оточують.  
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Основною ознакою соціо-еколого-економічної ефективності 

(домінанта синергетичного ефекту) є виробництво споживчих вартостей з 

метою задоволення суспільних потреб, з одного боку, та спрямованість на 

задоволення специфічних потреб в належних соціальних та екологічних 

умовах, з іншого. Тобто підприємство, природа та суспільство мають 

розглядатись як рівнозначні частини соціоекосистеми при регульованій дії 

суспільного фактора. 

Сучасний розвиток продуктивних сил людства відбувається в умовах 

екологічної кризи. Ресурсний обмін між суспільством та природою досяг 

величезних масштабів, усі природні та виробничо-соціально-економічні 

складові людської життєдіяльності виявились настільки взаємопов’язаними, 

що будь-який вплив на ту чи іншу природну компоненту призводить до 

непередбачуваних наслідків. 

Хід суспільного розвитку показав, що ринкова економіка, яка породила 

споживацьке ставлення до ресурсів довкілля, виявилася неспроможною 

подолати глобальні екологічні проблеми. У зв’язку з цим, все більш 

аргументованою стає критика основних концепцій класичної макроекономіки, 

основні постулати якої покладені в основу сучасних економічних відносин 

(Бойчук та ін. 2002; Дейлі 2000; Кавешников 2006; Синякевич 2007; Туниця 

2006). 

Вимірювання справжнього добробуту впирається в труднощі 

економічної оцінки природного капіталу: «Існує дуже велика проблема, що 

нині стоїть на шляху інтегрування екологічного обліку в рахунки 

національного доходу і продукту. Це проблема грошової оцінки» (Goodwinetc, 

p. 9). 

Кожне дослідження може бути нескінченним, якщо не встановити його 

межу. Наше дослідження обмежене колом теоретичних питань синергетичної 

ефективності співпраці, об’єднання підприємств, що: по-перше, мають 

актуальне значення для удосконалення економічної оцінки їх діяльності; по-
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друге, недостатньо вивчені і мають дискусійний характер; по-третє, вимагають 

для свого дослідження системного підходу, застосування прогресивних 

методів дослідження і конкретних рішень в сучасних умовах екологічного та 

економічного стану України, умов ринкової економіки проблем інтеграції в 

Євросоюз, політичної кон’юнктури тощо 

При цьому екологічний та економічний стан України має вирішальне 

значення для дослідження проблеми, а співпраця, об’єднання підприємств 

розглядається як один із основних заходів, що позитивно впливають як на 

економічний, так і на екологічний, соціальний, політичний стан країни. 

Комплекс заходів, що пов’язані із удосконаленням підприємств, з 

позицій охорони довкілля, повинен забезпечувати максимальний ефект, 

складовими якого є і економічний, і екологічний, а також і соціальний 

результат. 

Екологічний результат (ефект) обумовлюється зменшенням 

негативного впливу на довкілля та виражається у зменшенні кількості (обсягу) 

забруднювальних, шкідливих викидів та збільшенні кількості природних 

ресурсів. 

Соціальний результат (ефект) передбачає підвищення комфорту 

проживання населення, зокрема й поліпшення його здоров’я, зниження 

захворюваності, підтримання екологічної рівноваги, збільшення 

національного багатства та добробуту (Царенко 2004, с. 80-81). 

Аналіз останніх досліджень щодо синергетичного ефекту в 

різноманітних галузях та сферах життєдіяльності людини та природи свідчить 

про необхідність подальшого вивчення та застосування принципів 

синергетики як науки в усіх сферах, а на нашу думку, і в процесах подальшого 

удосконалення виробництва потреб людства – матеріальних, природничих, 

соціальних. 
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Під матеріальними потребами розуміють ті блага та споживчі вартості, 

що забезпечують людині матеріальний добробут, такий, що не шкодить ні 

природі, ні суспільству. 

Природні потреби – процеси взаємодії людини з живою природою, які 

б не лише не шкодили один одному, але й забезпечували б найоптимальніший 

взаєморозвиток. 

Під соціальними потребами – процеси розвитку суспільства як такого. 

Визначати синергетичний ефект діяльності підприємств (корпорацій), 

з урахуванням вищезазначених процесів, одна з головних задач нашого 

дослідження. 

Процес удосконалення взаємодії (об’єднання, злиття, співпраці) 

підприємств при цьому – основний об’єкт дослідження. 

Проблема інтеграції (вертикальної та горизонтальної), зокрема злиття 

(об’єднання) підприємств не нова, але з точки зору синергетичних  принципів 

(одержанні синергетичного ефекту) має певні особливості, подекуди настільки 

неочікувані та непередбачувані, що мають несподівані наслідки в кінцевому 

результаті. 

Саме такий підхід до інтеграції (об’єднання) підприємств викликає 

особливий науковий інтерес та посідає домінантне місце в нашому 

дослідженні.  

Оцінка синергетичного ефекту – задача непроста та дуже важлива, 

проте на сьогодні її вирішенню надають менше уваги, ніж це необхідно, 

особливо в діяльності виробничих підприємств, закладів торгівлі, соціальних 

закладів тощо. Особливо актуальним постає це питання при інтеграції (злитті) 

окремих структур (підприємств, підрозділів тощо) у єдиний великий 

комплекс, куди будуть входити різноманітні заклади, як за їх основною 

діяльністю, так і за призначенням (наприклад, промислове підприємство, 

торговельний заклад, наукове відділення, соціальні та інші заклади). 
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За теорією інтеграції (злиття) у об’єднаній структурі, де очікується 

синергетичний ефект, повинен збільшуватися добробут акціонерів. 

Одна з головних проблем полягає в тому, що синергетичний ефект 

достатньо погано піддається прогнозуванню та на практиці не завжди вдається 

досягти очікуваного результату. Як свідчить статистика, лише 65 % угод про 

інтеграцію (об’єднання) призводить до очікуваних оптимальних результатів.  

Отже, злиття (об’єднання) на відміну від співпраці – це стратегія 

розвитку, яку на сьогодні застосовують найбільш успішніші підприємства 

(заклади, установи) для підвищення ефективності своєї діяльності. Тоді 

синергетичний ефект стає рушійною силою (стимулом) таких дій. Основними 

перевагами підприємств, що об’єднуються є реальні можливості на нові ринки 

збуту, підвищення якості продукції, доступі до різноманітних ресурсів та 

інвестицій, зменшення можливих ризиків. 

На жаль, як свідчить статистика, на практиці у підприємницькій 

діяльності та бізнесі в Україні проблема інтеграції (об’єднання) перебуває в 

зародковому стані, не набула достатньої уваги та практики її втілення. Це 

означає втрату багатьох можливостей, що у даних реаліях носить загрозливу 

перспективу. 

Постає питання щодо стратегічного планування подальшого розвитку 

підприємств України, її бізнесу та оптимізації економіки в цілому, саме з 

позицій синергетичного підходу – отриманні синергетичного ефекту в 

подальшій їх діяльності. 

Стратегічне планування розвитку підприємницької діяльності (бізнесу) 

повинно ґрунтуватися на таких основах:  

− детальних дослідженнях ситуації; 

− аналіз можливостей підприємств, що інтегруються заради 

отримання синергетичного ефекту; 

− реалістичних та ґрунтовних прогнозах; 
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− короткострокових результатах, що можуть бути реально отримані 

у найближчій перспективі. 

При такому плануванні вкрай необхідними стають усебічні дані 

(характеристики) всіх членів об’єднання з урахуванням ризиків їх розвитку та 

інших багатьох, індивідуальних характеристик, притаманних новому, 

об’єднаному підприємству. 

Особливої уваги потребують й ті витрати, що виникатимуть при 

інтеграції (об’єднанні).  

Щоб порівняти очікувані витрати та вигоди від інтеграції (об’єднання) 

необхідно оцінити такі основні фактори:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.5. Результати від інтеграції (об’єднання) 

Джерело: розробка автора. 
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Якщо позитивні результати є більшими, ніж негативні, то 

синергетичний ефект буде позитивним, до чого й має прагнути будь-яке 

підприємство, якщо ж негативні результати переважатимуть, то й 

синергетичний ефект буде негативним. 

Надалі постає питання щодо оцінки вищезазначених результатів-

чинників, які необхідно проаналізувати у період стратегічного розвитку 

підприємств з метою одержання ними синергетичного ефекту. 

 

 

3.4. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці 

Розвиток економічної науки на сьогодні характеризується достатньо 

складною ситуацією, особливо у разі розв’язання питань короткотермінового 

періоду. Свідченням цього є глобальні та локальні економічні, фінансові кризи 

як в окремих національних економіках, так і на глобальному, світовому рівні. 

Це надає значного поштовху вченим-економістам у пошуку нових шляхів 

дослідження філософії економічної науки, методології економічних 

досліджень, обґрунтуванні базових фундаментальних гіпотез. 

Усе частіше серед економістів розповсюджуються принципи 

синергетичного підходу до дослідження економічних процесів, який 

передбачає розглядати їх (економічні процеси) як незворотні та незмінні. 

Так, останні два десятиліття на основі синергетичного підходу 

розвивається економічна синергетика або, інакше її називають, «фізичною 

економікою». 

Фізична економіка – це економічна школа, один із наукових підходів 

дослідження й організації економіки, предметом якого є економічні процеси 

та способи управління обміном речовиною (енергією, імпульсом, 

інформацією) у господарській діяльності людини. 

Прибічники цієї економічної школи – фізіократи вважають, що єдиним 

самостійним фактором економічного виробництва є земля, природа, а 
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економічне відтворення повинно бути підпорядковане тому ж «природному 

порядку», який проявляється в фізиці. 

У науку термін «фізична економіка» ввів відомий економіст, автор 

«рейганоміки» Л. Ларуш. Він розрізняє фізичну економіку (матеріально-

технічна база) і фіктивну (акції, цінні папери, кредити, ф’ючерси) і вважає, що 

єдиним джерелом реального економічного зростання є підвищення 

продуктивної сили людської праці в розрахунку на душу населення. Ларуш 

протиставляє зростання реальної фізичної економіки та фіктивної за повоєнні 

роки розвитку світової економіки, та робить висновок про спад реальної 

економіки та бурхливе зростання фіктивної, що врешті-решт і призводить до 

кризи (LaRouche 1994, 2001). 

На сьогодні існує дуже потужний напрям української теорії, що зветься 

«фізична економія», представниками якої є ціла плеяда таких видатних учених 

сучасності, як В. Вернадський (2007), С. Подолинський (2000), М. Руденко 

(2005). Фізична економія ґрунтується на природному квантовому законі 

збереження та перетворення енергії. Тобто більша частина додаткової вартості 

формується на Землі завдяки людській праці та енергії сонця. 

Спільним між фізичною економією та фізичною економікою є те, що 

джерелом реального економічного зростання є підвищення продуктивної сили 

людської праці в розрахунку на душу населення. З такою концепцією 

погоджувались і Ларуш, і Подолинський, і Вернадський, які підкреслювали 

здатність людини постійно все більше інтенсифікувати енергетичні потоки, 

тісно пов’язані з її духовним розвитком. Джерелом економічного зростання 

(багатства), наголошує Л. Ларуш (1997), є здатність людського індивіда до 

творчого мислення, а це найбільше проявляється через наукові відкриття, 

технологічні розробки, нові методології організації життєдіяльності 

суспільства загалом та розвитку економіки зокрема, а точніше розвитку 

досліджень та моделювання економічних процесів. 
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Терміни «фізична економіка» та «економічна синергетика» на сьогодні 

вважаються синонімами, що позначають економіку, яка базується на 

синергетичному підході до дослідження економічних систем. Але проблема 

щодо застосування такого підходу, його межі, місце та значення в сучасній 

економіці залишається дискусійною, навіть більше – невирішеною.  

Моделювання економічних процесів на сьогодні розвивається досить 

інтенсивно та в декількох основних напрямах:  

− моделювання нелінійних процесів; 

− моделювання економічних процесів, як моделювання соціально-

економічних систем; 

− застосування принципів ортодоксального дослідження 

економічних процесів; 

− застосування синергетичних принципів дослідження та 

моделювання економічно-соціальних процесів як системи. 

Питання щодо використання ортодоксальних методів дослідження 

економічних (економіко-соціальних) процесів та синергетичних методів стає 

вкрай актуальним. 

Використання аналітичного та чисельного методів дослідження 

вважається, на думку сучасних вчених-економістів, наприклад, 

І. Забудьського, який займався розв’язанням нелінійних математичних та 

фізичних задач, найкращим на сьогодні шляхом дослідження економічних 

проблем. 

Таке поєднання називається синергетичним підходом до розв’язання 

(дослідження) проблем. Іншими словами, синергетичний підхід до нелінійних 

математичних та фізичних задач можна визначити як «сумісне використання 

звичайного аналізу та чисельної машинної математики для отримання 

розв’язку систем рівнянь» (Данилов і Кадомцев 1983). 

Історично термін «синергетика» використовувався в контексті 

узгодженості, спільного використання методів, що дозволяє отримати вищу 
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ефективність, ніж проста сума дій, чи послідовного застосування наукових 

підходів. 

Згідно з теорією Г. Хакена, який справедливо вважається одним із 

співзасновників синергетики як науки, термін «синергетика» означає теорію 

динамічної поведінки систем особливого роду (Haken 1983). Особливістю 

таких систем є можливість появи за певних обставин узгодженої 

(кооперованої) поведінки окремих їх частин (елементів), що призводить до 

якісних змін у системі. 

Інакше це можна представити такими положеннями. У природі існують 

сукупності процесів, явищ, які мають структуру та шляхи (алгоритми) 

функціонування (діяльності) відмінні від хаосу. Такі явища зазвичай 

називають системами. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. 

Закриті – це системи, де відсутній обмін речовиною, енергією та інформацією 

між системою та довкіллям. Таких систем майже не існує, тому що нереально 

існування абсолютно закритих систем – можливо існування систем, де обмін 

із довкіллям настільки незначний, що ним можна знехтувати. 

За теорією систем, системи можуть бути лінійними, де зміни в 

структурі та організації функціонування прямо пропорційні дії, та 

нелінійними, в яких така залежність є більш складною, непропорційною. 

Системи можуть бути ієрархічно структуровані на декілька типів 

відкритих нелінійних систем різних рівнів організації:  

− динамічно стабільні – алгоритм функціонування та структура є 

незмінними; 

− адаптивні – система, що пристосовується; 

− еволюційні – системи, які здатні переходити в якісно новий стан, 

коли з’являються принципово нові алгоритми функціонування та структури, 

які не є продовженням наявних. 
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Системи можуть змінюватись у своєму розвитку, переходити з одного 

стану в інший. При цьому прогнозувати такі зміни досить складно, тому що це 

проходить у визначених точках біфуркації (розгалуження) системи. 

Кожна система вищого рівня організації може подекуди поводити себе 

як система нижчого (простого) рівня. Такий стан системи називається станом 

рівноваги. Коли система відхиляється від такого стану та намагається 

адаптуватися до іншого – це нестійкий стан системи, і надалі вона буде 

еволюціонувати аж до нового стійкого стану з новими якостями. 

Синергетичний підхід дослідження систем базується на твердженні, що 

однозначно прогнозувати до якого стану і коли дійде система, що 

еволюціонує, неможливо. Адже в процесі переходу через нестійкість система 

може розділятися, зливатися, тощо. Точки, де відбувається розділення, 

стикування двох еволюційних систем називаються точками біфуркації. Стан 

системи, що визначає порядок організації та функціонування системи, 

називається атрактором. Розвиток системи відбувається, та й узагалі 

можливий, лише в зоні, що віддалена від рівноваги. Розвиток системи може 

бути як адаптаційним, так і еволюційним (зміна якісних параметрів). 

Синергетичний підхід застосовується насамперед до еволюційних 

систем, перехід яких від одного рівноважного стану до нерівноважного 

здійснюється внаслідок самоорганізації, тобто, коли в системі у 

нерівноважному стані під впливом зовнішнього середовища відбувається 

«самовдосконалення» (самопобудова) системи, за зразком, що був заданий 

атрактором. 

Атрактор у системі забезпечення синергетичного підходу в 

економічній теорії – це сфера притягання, множина, що притягує, стійка сфера 

рішення, з якої система сама не зможе знайти вихід. Це стійкий стан, у який 

потрапляє система і в межах якого певний час функціонує. Такий сталий стан 

системи притягує до себе всю множину «траєкторій» системи, що 

визначається початковими умовами. 
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Класичне визначення атрактора (від англ. attrack – притягати) – це 

множина точок у фазовому просторі, до якої збігаються фазові траєкторії 

дисипативної системи. Де множина – це сукупність певних, різних об’єктів 

довільної природи, яка розглядається як одне ціле; фазовий простір – 

багатовимірний простір змінних динамічної системи; дисипативна система – 

відкрита нелінійна система, яка є далекою від стану термодинамічної 

рівноваги (Сугаков 2001). 

Атрактори можуть бути точковими (точка рівноваги), лініями 

(граничні цикли), поверхнями та навіть складними багатовимірними 

структурами. Навколо атрактора в фазовому просторі існує басейн 

притягання, якщо відбулась подія виходу системи на атрактор, то у відкритому 

нелінійному середовищі обов’язково відбудеться процес виходу (випадання) 

на атрактор. Це так само природно, як процес падіння тіл в гравітаційному полі 

тяжіння Землі (Князева і Курдюмов 1994). 

Спираючись на вищенаведений опис сутності синергетичного підходу, 

визначимо, як він зможе по-новому досліджувати соціально-економічні 

системи, які складно описати відносно невеликим числом змінних, а ще важче 

виміряти їх емпірично. 

Отже, економічна синергетика увела в економічну теорію дослідження 

систем такі основі методологічні принципи: 

− самоорганізації – стійкості та нестійкості в розвитку складних 

відкритих нелінійних систем; 

− біфуркаційності – багатоваріантності розвитку; 

− несталості та неоднозначності ситуації вибору, його 

необоротність; 

− нелінійності взаємодії самоорганізації й організації в управлінні 

синергетичними соціально-економічними системами; 

− випадковості як самостійного конструктивного фактору в точках 

біфуркації; 
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− визначальної ролі суб’єктивного фактору в розвитку 

синергетичних соціально-економічних систем. Синхронізація механізмів 

формування масової суспільної свідомості та розвитку економіки;  

− активної взаємодії економічного та соціального, економічного та 

політичного, історичного, екологічного, культурного, національного та 

глобального факторів у розвитку синергетичних соціально-економічних 

систем. 

Виходячи з вищенаведеного, слід зазначити новизну синергетичного 

підходу до досліджень соціально-економічних систем і його відмінність від 

підходів «ортодоксальної (класичної) економіки». 

Це проявляється у такому: 

− синергетичний підхід передбачає наявність у соціально-

економічній системі набору стійких станів (спектру атракторів), що надає 

можливості дослідити стан, в якому перебуває система в певному часі; 

− принципово новим у синергетичному підході є те, що 

перебуваючи в стійкому стані, відхилення системи від зони рівноваги або 

еволюція її до іншого стійкого стану неможлива без достатньо 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 

утисками, політичними рішеннями, указами тощо) за короткий термін та без 

комплексного підходу принципово неможливо. Без досягнення певного 

порогового рівня накопичення флуктуацій, система не досягне точки 

біфуркації, а без цього не може відбутися перехід її у новий стан; 

− синергетичний підхід дозволяє зменшити число параметрів, 

необхідних для моделювання соціально-економічних систем; 

− при синергетичному підході дослідження траєкторій еволюції 

соціально-економічних систем може дати багато нових знань щодо напрямів 

розвитку систем з певними характеристиками параметрів. 



190 

 

 

Синергетичний підхід застосовується у дослідженні соціально-

економічних систем лише тоді, коли ці системи мають здатність (здебільшого 

так і є) до самоорганізації, тобто до еволюціонування. 

Це відбувається лише тоді, коли система відповідає таким умовам:  

1. Система повинна бути відкритою. У закритих системах 

відбувається неодмінний процес еволюціонування, який обов’язково призведе 

цю систему до стану з максимальною ентропією і припинить еволюційний 

розвиток. Це відповідає другому закону термодинаміки. Другий закон 

термодинаміки дозволяє відповісти на запитання: а) чи можливий розвиток 

процесу, що розглядається; б) який напрям процесу можна передбачати в 

майбутньому, коли в термодинамічній системі встановиться рівновага. 

2. У системі мають бути наявні механізми позитивного та 

негативного зв’язку. Останні забезпечують здатність системи підтримувати 

певну структуру та поведінку системи, тобто підтверджувати, що це власне й 

є системою. Механізми позитивного зв’язку забезпечують можливість 

закріплення та накопичення флуктуацій (коливань). 

3. Система повинна бути достатньо складною, тобто містити деяку 

достатню кількість взаємопов’язаних складових, які при співпраці 

(коопераційній дії) призводять до перебудови структури та порядку 

функціонування системи. 

Сучасні соціально-економічні системи, як показали чисельні 

дослідження, починаючи від підприємства до галузі, країни, регіональної чи 

глобальної економіки, відповідають наведеним умовам, тобто є 

еволюційними. 

На сьогодні прийнято, що всі економічні системи є відкритими, при 

цьому ступінь відкритості зростає з розвитком глобалізації. 

Глобалізація (від фр. global – всезагальний, такий що охоплює всю 

земну кулю) – це складний багатогранний процес, який поширюється на всі 

сфери суспільного життя: економічну, соціальну, політичну, духовну (Kellner 
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1997). У науковий обіг поняття «глобалізація» ввійшло в останню чверть 

ХХ ст. Існує багато тлумачень поняття «глобалізація». 

Найбільш розповсюдженим та загальноприйнятним у науковому світі: 

глобалізація (англ. globalization) – процес всесвітньої економічної, політичної 

та культурної інтеграції та уніфікації (Чаплигін та ін. 2012). У вужчому 

розумінні – це перетворення певного явища на планетарне, що стосується всієї 

Землі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці; 

міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих 

ресурсів; стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а 

також уніфікація інформаційних, наукових, транспортних систем та 

зближення культур різних країн. Це об’єктивний процес, який має системний 

характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. У результаті 

глобалізації світ стає більш пов’язаним та залежним від усіх його суб’єктів. 

Глобалізація охоплює практично усі сфери суспільної діяльності, 

включаючи політику, економіку, спосіб життя, культуру тощо та виражається 

у таких процесах:  

− зміцнення зв’язків між найвіддаленішими куточками планетами, 

широке розповсюдження та втілення в практику нових ідей інформатики, 

технологій, культури тощо; 

− зростальна інтенсивність взаємозв’язків у сфері торгівлі, фінансів, 

міграції населення, внаслідок розвитку всеосяжних систем транспорту, 

комунікацій та інформації; 

− виникнення спільних для світового товариства проблем, процес 

зростання загальнолюдських інтересів у всіх сферах людського існування, 

зникнення граней між місцевими і всепланетними подіями. 

На думку деяких вчених, глобалізація розпочалась з великих 

географічних відкриттів XVI ст., створення перших міжнародних компаній, 

які стали організаторами виробництва й обміну у всесвітньому масштабі. 

Основні етапи глобалізації представлено на рисунку 3.7. 
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Рис. 3.6. Основні етапи глобалізації 

Джерело: розробка автора. 

 

На першому етапі глобалізація відбувалась майже безконфліктно. На 

другому й особливо третьому етапі посилюються нерівномірність розвитку 

різних країн, загострення соціально-економічних суперечностей, динамічність 

процесів розвитку тощо. Це надало глобалізації нових рис на межі другого та 

третього тисячоліть, які найвиразніше виявляються у технологічній, 

економічній, інформаційній та політичній сферах. 

В економічній сфері глобалізація проявляється таким чином:  

− поглиблює світовий поділ праці; 

− посилює внутрішньогалузеву та міжгалузеву співпрацю; 
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− утворює могутні транснаціональні виробничо-економічні 

об’єднання зі своїми наднаціональними органами управління. 

У технологічній сфері глобалізація виявляється як взаємооб’єднання 

технологічних зв’язків на рівні світового досвіду. 

В інформаційній сфері: 

− створюються нові інформаційні технології та комунікаційні 

мережі, як міжнародні об’єднання; 

− ліквідуються кордони для поширення (обміну) науково-технічних 

досягнень та вільного пересування науковців; 

− стандартизуються основні техніко-технологічні процеси тощо. 

У політичній сфері: 

− посилюються міждержавні відносини щодо руху товарів, 

капіталів, робочої сили та науковців; 

− відбувається політична інтеграція країн з формуванням 

наднаціональних політичних органів. 

Глобалізація – це не лише об’єктивне явище техніко-економічного 

розвитку, а результат відповідної політики, яка за допомогою техніко-

економічних, політико-силових та соціально-психологічних чинників 

поглиблює та прискорює цей процес. Глобалізація є дуже суперечливим 

процесом, який, з одного боку, розширює та поглиблює цивілізацію, розвиток 

людства, а з другого – забезпечує розмежування в суспільстві на бідних та 

багатих, що не може бути оцінено однозначно всіма країнами світу та 

суспільства. 

Тому поглиблення досліджень соціально-економічних систем в умовах 

глобалізації стає найактуальнішою проблемою сучасності. Більшість 

соціально-економічних систем мають негативні та позитивні зв’язки, є 

достатньо складними, еволюційними – отже, до них можна та необхідно 

застосовувати синергетичний підхід їх дослідження. Щодо цього необхідно 

зауважити, що, на нашу думку, головним фактором, який доводить 
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необхідність застосування саме синергетичного підходу на сучасному етапі 

розвитку суспільних та соціально-економічних процесів, є те, що соціально-

економічні системи є нелінійними, відкритими, з посиленими процесами 

обміну між зовнішніми та внутрішніми характеристиками-факторами. 

Сучасний етап функціонування соціально-економічних систем 

характеризується інтенсифікацією їх розвитку, не без «втручання» процесів 

глобалізації. Так, якщо навіть власні зовнішні впливи на розвиток соціально-

економічних систем суттєво не змінилися щодо певного минулого періоду, то 

узагальнена дія факторів ззовні зростає значно через постійне збільшення 

потоків обміну, зокрема фінансами та інформацією. Тому системи, які в 

минулому були лише лінійними, на теперішньому етапі стають нелінійними, 

що робить некоректним застосування до них підходів «ортодоксальної» 

економіки. 

Нелінійність соціально-економічних систем і зумовлює необхідність 

застосування до їх дослідження саме синергетичного підходу. 

Водночас синергетичний підхід все ж не є панацеєю при дослідженні 

економічних і соціально-економічних явищ. Адже економічна наука – це 

інструмент обґрунтування адміністративних та управлінських рішень. 

Якщо необхідно дослідити варіанти розвитку, перспективи руху 

соціально-економічних систем, тоді застосування традиційних 

(ортодоксальних) методів дослідження не забезпечить належного результату; 

і навпаки, коли система є в стані спокою (стаціонарний стан) такі традиційні 

підходи можуть успішно застосовуватися і призвести до цілком справедливих 

рішень. 

Однак еволюційні процеси в розвитку соціально-економічних систем, 

що надають їм більшої відкритості та нелінійності, зобов’язують дослідників 

застосовувати синергетичний підхід, але при цьому не нехтуючи традиційним. 

Така своєрідна «взаємодія» потребує вивчення й подальшого розвитку. 
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Застосування синергетичного підходу в дослідженнях соціально-

економічних систем на практиці стикається з труднощами, що пов’язані з 

визначенням характеристики змінних (факторів), що описують ту чи іншу 

соціально-економічну систему, та встановленням зв’язків між ними. 

Великі проблеми у разі застосування синергетичного підходу в 

дослідженні соціально-економічних систем викликає також вплив на 

дослідження «суб’єктивних» бажань з боку влади, національної та глобальної 

політики тощо. Тобто їхнє бажання скерувати процеси розвитку в той чи 

інший бік. Особливо слід зазначити, що при такому тиску на розвиток, 

насамперед еволюційний, соціально-економічних систем призводить до 

викривлення дійсної ситуації, яку намагаються штучно «проштовхнути», 

інтенсифікувати (наприклад, за допомогою «реформ», адміністративних 

заходів або навіть примусових тисків – військових навал тощо). 

Синергетика показує, що які б не були такого роду заходи, плавний 

перехід від низькопродуктивного стану соціально-економічної системи до 

високопродуктивного, в короткостроковій перспективі неможливий. Це 

потрібно визнавати, насамперед на урядовому рівні управління національною 

економікою. 

Еволюційні процеси розвитку соціально-економічних систем 

потребують «визрівання» у визначеному стані аж до збурення цього стану 

новими атракторами (зонами, точками впливу). Для прикладу, тут можна 

навести таку тезу: «якщо зібрати разом дев’ять вагітних жінок у них не 

народиться дитина зараз же, лише тоді коли це визначено – через 9 місяців у 

кожної з них народиться дитина, що здатна до життєдіяльності, а процес 

народження стане реальністю». 

Ситуація ускладнюється й тим, що національна економіка входить до 

системи більш високого рівня – глобальної економіки, яка перебуваючи в зоні 

певного атрактора, має певний, особливо визначений порядок, устрій та важелі 

(механізми), що підтримують цей стан. В економічній інтерпретації цього 
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явища це означає, що зовнішнє глобальне середовище (надсистема) створює 

свої специфічні умови (здебільшого «протидію») переходу національних 

економік окремих країн у якісно новий стан. Адже національні економіки – це 

системи нижчого порядку (рівня), що не можуть перейти до систем вищого 

рівня, якщо надсистема – глобальна економіка не є такою. 

Графічно це можна проілюструвати так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Структура «ядро – периферія» 

Джерело: розробка автора. 

 

Глобальна економіка представлена на рисунку в центрі під цифрою 

«0», це ядро, яке тією чи іншою притягує до себе національні економіки, що 

представлені на рисунку під номерами від 1 до 7 (їх може бути деяка кількість 

– n), як складові надсистеми (глобальної економіки). У зв’язку із тим, що вплив 

глобальної економіки (ядра) є різним, тому на схемі вони й розташовані на 

різній віддалі від ядра. Залежно від впливу на національні економіки 

глобальної економіки вони можуть рухатися: наближатися до нього – це 

означає наближення національної економіки до параметрів глобальної 

економіки (високопродуктивний стан), або віддалятися від ядра – означає 

перехід національної економіки в нижчий рівень – нестабільний стан 

(низькопродуктивний стан). Для нестабільного стану характерні неповна 

завантаженість виробничих потужностей, орієнтація на експорт сировини, 

низький науково-технічний рівень виробництва, високі ціни та низьке 

споживання. 
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Високопродуктивний стан економіки – це стан економіки, при якому 

потужності максимально завантажені, виробництво високотехнологічне, ціни 

низькі, а споживання високе. 

Третім рівноважним станом економіки є натуральне господарство, при 

якому товарно-грошові операції (дії) відсутні. 

На сьогодні Україна перебуває в низькопродуктивному «стійкому» 

стані. Тут не можна навіть казати про те, що економіка України перебуває у 

точці біфуркації, оскільки наявні стійкі тенденції, пропорції у розвитку 

промисловості, розподілі бюджету, державних витратах, що означає 

перебування в стійкому стані з заданим порядком функціонування. Стійкий 

стан означає, що економіка в ньому буде перебувати достатньо довго. З 

позицій синергетичного підходу плавний перехід у короткостроковому періоді 

до високопродуктивного стану, зокрема, шляхом послідовних реформ, є 

просто неможливим. Згідно з синергетичним аналізом, які б часткові 

послідовні реформи в економіці не здійснювалися, економіка буде залишатися 

у низькопродуктивному стані ще протягом тривалого стану. 

Вищенаведеним прикладом ми підкреслюємо, що синергетика описує 

реальність еволюції соціально-економічних систем зі своєрідних, точних та 

відповідних позицій, не враховуючи бажань жодних чиновників чи владних 

структур, особливо політичних. 

Існують механізми, які можуть надавати як поштовху – імпульсу 

переходу периферійних складових до «ядра», так і навпаки. В цілому 

інструменти управління, які є ефективними з позицій синергетичного підходу, 

можуть не збігатися з обґрунтованими, що застосовуються в «ортодоксальній» 

економічній науці. 

Тому на сучасному етапі під час розробки державних стратегій та 

глобальних (перспективних) планів розвитку синергетичний підхід майже не 

застосовується, особливо щодо реальних, сьогоденних задач. Такі розробки 

зосереджуються, на жаль, здебільшого у теоретичних дослідженнях. 



198 

 

 

Потрібен ще певний час для усвідомлення того, що синергетичний 

підхід на сучасному етапі розвитку науки є найбільш перспективним, з точки 

зору управління розвитком соціально-економічних систем. Синергетичний 

підхід мав би займати визначальне місце в методології економічної науки, 

особливо в тій її частині, що стосується питань динаміки процесів та 

соціально-економічних систем. Це зумовлено тим, що більшість соціально-

економічних систем є відкритими, достатньо складними, мають механізми 

зворотного позитивного та негативного зв’язку та є нелінійними. Тому вони 

задовольняють усі критерії еволюційних систем, для дослідження яких 

синергетичний підхід є найбільш коректним з усіх відомих сучасній науці. 

Основні зміни в управлінні соціально-економічними системами згідно 

з синергетичним підходом: 

1) усвідомлення того, що існує декілька стабільних станів соціально-

економічних систем із своїм порядком організації та функціонування; 

2) плавний перехід з одного стійкого стану в інший є неможливим. 

Необхідно або забезпечувати позитивний зворотний зв’язок, щоб 

елементи системи могли накопичувати флуктуації, а далі внаслідок синергії 

переорганізували систему в якісно інший стан, або створити суттєвий вплив 

на систему, з тим, щоб вивести її в суттєво нерівноважний стан, де шляхом 

позитивного зворотного зв’язку відбудеться швидке накопичення флуктуацій 

та вихід на точку біфуркації. Плавний розвиток системи можливий лише в 

межах одного стійкого стану. 

Водночас необхідно розуміти, що застосування синергетичного 

підходу не відкидає традиційного інструментарію економіки у випадках 

дослідження економічних процесів та явищ у стійких станах та близьких до 

них. Синергетичний підхід є доповненням до традиційної методології 

економічної науки у випадку дослідження динаміки та траєкторій розвитку  

достатньо складних економічних явищ, процесів та систем. Синергетичний 

підхід не може пояснити абсолютно все, що відбувається на сучасному етапі в 
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економіці та суспільстві. Проте він дозволяє по-новому пояснити окремі 

моменти динаміки економічних систем порівняно з традиційними методами, а 

також розкрити сутність окремих складових у розвитку економічних процесів 

та явищ, які залишаються за межами розгляду при застосуванні 

«ортодоксальної» економіки. 

Ефективний розвиток національної економіки України на сьогодні 

вкрай актуальна та складна задача. Системно-синергетичні аспекти та методи 

аналізу взаємозалежності економічних процесів й явищ, що спрямовані на 

захист економіки країни та підвищення добробуту соціуму, дозволять 

розглянути проблему ефективного розвитку економіки держави як відносно 

відокремлену систему, так і таку, що має синергетичні зв’язки між різними 

суб’єктами системної ієрархії держави (політичними, організаційними тощо). 

Сутність системно-синергетичного підходу полягає у тому, що аналіз 

проводиться через синтезовану сукупність теоретичних та методологічних 

положень загальної теорії синергетики та систем. Таке поєднання надає 

найбільш обґрунтованого та об’єктивного бачення взаємозалежностей 

наукових гіпотез із процесами, що протікають у природі, економіці, розвитку 

суспільства тощо. 

Виникає реальна можливість осмислення та вирішення завдань, які 

пов’язані із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, адже синергетика 

вивчає закономірності виникнення, формування, розвиток та функціонування 

систем, що є самоорганізованими, нелінійними та відкритими. Економічна 

синергетика на сьогодні швидко розвивається, обґрунтовує нелінійні процеси 

суспільного розвитку. 

У нашому дослідженні ми застосовуємо основи синергетики як науки, 

що ґрунтується на теорії систем нелінійного характеру, та використовуємо 

системно-синергетичний підхід. 

Використання системно-синергетичного підходу в сучасній науці 

застосовували такі вітчизняні та закордонні науковці: А. Коріков (1989), 
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О. Єрохіна (1999), Ю. Сурмін (2003), М. Козоріз (1985), Б. Данилишин (1996, 

1999), Г. Пухтаєвич (2005), О. Мясніков, В. Занг (1999). 

Протягом останніх десятиліть на зміну діалектичному методу 

мислення та дослідження приходить принципово новий – синергетичний 

підхід, що ґрунтується на принципах глобального еволюціонізму – поєднання 

наук про живу та неживу природу, наук про розвиток суспільства. У сфері 

економічних досліджень це стає принципово новим рівнем мислення й 

забезпечує принципово нові рішення, які в свою чергу забезпечують 

оптимізацію розвитку економічних процесів й ефективність розвитку 

економіки, а в кінцевому підсумку – добробут людей. 

З точки зору синергетики економіка є самоорганізованою, нелінійною, 

відкритою, дисипативною системою, для якої характерні багаторівневі 

різноманітні взаємодії її складових, поєднання негативних та позитивних 

зворотних зв’язків, взаємозв’язок мінливості та відбору складових, чергування 

атракторів (реальних структур у відритих, нелінійних середовищах, на які 

виходять процеси еволюції в цих середовищах) та гомеостазів. 

Нова наука – економічна синергетика, що виникла в останні 

десятиліття формує власну методологію, що спирається на закони загальної 

синергетики, визначає свої категорії та поняття. 

Економічній системі притаманні три основі властивості складної 

системи: 

1) відкритість – це такий стан системи, в якому вона постійно взаємодіє 

з довкіллям, привласнює та відчужує сировину, енергію, інформацію тощо. А 

це в свою чергу робить її незворотною. У відкритих системах, далеких від 

рівноваги, виникають ефекти узгодження, коли елементи системи узгоджують 

свою поведінку. Це може відбуватися як у природних системах-явищах 

(молекул та атомів, живих клітин та істот), так і в економічних та суспільних 

соціальних системах; 
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2) нелінійність – стан системи, в якому загальна характеристика 

системи напряму й безповоротно залежить від характеристики її складових і 

процесів, що в ній протікають. В таких системах можуть спонтанно виникати 

нові складові, процеси, структури тощо. Це суттєво обмежує число ступенів 

свободи у розвитку системи; 

3) дисипативність системи – це такий стан відкритої системи, в якій 

спостерігається приріст ентропії. У дисипативних системах енергія 

впорядкованого руху переходить в енергію хаотичного (невпорядкованого) 

руху, тобто відбувається дисипація. 

Дисипація (від лат. dissipatio) – розсіяння, вислизання, випаровування. 

Дисипація енергії у фізичних системах – це перехід частини енергії 

впорядкованого процесу (наприклад, електричної енергії) в енергію 

неврегульованого процесу, в теплову (наприклад, в джоуль тепло). В 

механічних системах – це перехід частини її механічної енергії в інші форми 

(теплову, електричну), відбувається внаслідок наявності сил опору. Дисипація 

енергії в атмосфері – перехід частини кінетичної енергії вітру в теплоту, під 

дією внутрішнього тертя (Занг 1999). 

Система тіл називається дисипативною, якщо її енергія поступово 

перетворюється в інші немеханічні види. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розглянуто характеристики, які повинна мати система щоб 

розглядатися як самоорганізована: термодинамічно відкрита; описуватися 

динамічними нелінійними рівняннями; відхилення її значень від рівноваги; 

процеси в системі повинні відбуватися взаємопов’язано. Це дає можливість 

обґрунтувати уявлення про розвиток фізичних систем і включати ці уявлення 

у фізичну картину світу. 

2. Система – це множина елементів, які її утворюють, мають 

відповідні зв’язки та відношення між собою так і до цілісної системи. Система 

має певні, визначені характеристики в просторі та часі, а також здатності до 
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самоорганізації. Представлено умови існування системи. Побудова системи 

(моделі) має головну мету – визначити ціль для побудови та розв’язання 

означених математичних виразів. Представлено структуру економічної 

системи, підприємства, яку ми розглядаємо як відкриту нелінійну систему у 

взаємодії з процесами соціального та природного розвитку.  

3. Під соціо-еколого-економічною системою, що досліджуємо в 

нашій роботі, маємо на увазі складну динамічну систему, що охоплює процеси 

виробництва, обміну, розподілу та споживання, як матеріальних благ так і 

соціально-екологічних ресурсів, потреб, можливостей як у конкретних 

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

Функціонування системи розглядається як безперервний процес виникнення 

та розв’язання суперечностей (конфліктів) між її елементами та довкіллям, а 

умовою існування й розвитку системи є наявність механізмів розв’язання цих 

суперечностей. Сутність синергетичного підходу до ефективного управління 

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

управлінської діяльності, а на те, що притаманне (характерне) саме системі, 

тобто на її власні закони еволюції та самоорганізації. 

4. Синергетичний ефект (синергія) – це той додатковий результат, 

що отримує організація (система) під час сумісної діяльності її компонент. 

Розглянуто основі види синергії. Синергетичний підхід – це система поглядів 

на навколишній світ як у фізичному його прояві, так і в соціальному, 

екологічному, що дає змогу багатовимірно, з усіх сторін досліджувати процес 

і отримувати нові, узагальнені та конкретні результати. Базується на 

твердженні, що однозначно спрогнозувати до якого стану і коли дійде система, 

що еволюціонує, неможливо. 

 

Основні наукові результати, що подані у третьому розділі дисертації, 

опубліковані автором у працях [629; 635; 636; 638; 643; 651; 660; 661; 662; 669; 

672; 673].  
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РОЗДІЛ 4. СИНЕРГЕТИКА, ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ 

(МОДЕЛЮВАННЯ) СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

4.1. Загальні засади методології синергетики та побудови 

синергетичних моделей 

На сьогодні існують різноманітні поняття та розуміння синергетики як 

науки з математичного моделювання складних процесів та явищ від простого 

до складного, яке й зараз подекуди трапляється в США для визначення 

процесів та явищ неординарного, складного, непередбачуваного характеру. 

Синергетика превалює у науковому світі, як науковий напрям, метою 

якого є об’єднання принципів точних, природничих та гуманітарних наук. 

Вона ставить перед собою такі завдання: 

− довести, що прогноз неможливий у рамках стабільних наявних 

моделей, теорій тощо;  

− спрогнозувати поведінку явища, процесу, що розвивається; 

− передбачити наслідки прогнозування. 

Особливості синергетики полягають у тому, що вона ставить ці 

завдання та вирішує їх у різних галузях науки, що призводить до необхідності 

розв’язання додаткових завдань: 

− знайти загальне для фізичних, хімічних, біологічних, соціальних, 

а в майбутньому й політичних явищ і процесів та створити математичну 

модель (змоделювати це загальне); 

− розробити узагальнений поняттєвий апарат та методи дослідження 

(мову). 

Це достатньо складне завдання, враховуючи те, що в кожній конкретній 

науці є свій апарат понять, методів, форм моделювання, що найбільше 

відповідає саме цій науці. Отже, необхідно розробити мову таких 

узагальнених понять, що були б адекватні математичним моделям та були б 

чіткі та однозначні. 
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У методології кожної науки, так і синергетики, досить важливою, якщо 

не найголовнішою, є постановка задачі. Від цього залежить і вибір методу її 

розв’язання, моделювання та врешті-решт і сам розв’язок. Особливо важливим 

це є для синергетики, адже сама наука – це узагальнення процесів, явищ, 

систем, зазвичай складних та непередбачуваних. 

З огляду на це можна визначити такі основні методологічні правила 

синергетики:  

1. Чітка постановка задачі. Задача визначається метою (ціллю), яку 

встановлюють для з’ясування ситуації, процесу, явища. Це може бути 

з’ясування процесів, механізму, явища, прогнозування поведінки об’єктів, 

реакція на внутрішні та зовнішні чинники. 

2. Точність (конкретність) початкових (вихідних) даних, умов і 

з’ясування точності результатів відповідно до мети. Ці умови характерні  для 

прикладних наук, а у розв’язанні фундаментальних проблем здебільшого 

нехтуються, хоча це й абсолютно недопустимо.  

3. З’ясування можливості використання широко відомих 

математичних моделей – законів природи. 

4. Моделювання синергетичних процесів. У порівняно простих 

задачах використовуються найпростіші моделі. Вважається, що розробка та 

побудова теорії (моделей, методів розв’язання, поглядів) – це надскладна 

задача, яка під силу лише одиницям. Більшість вчених розв’язують рівняння, 

що давно відомі, не сумніваючись у їх справедливості. Такий підхід 

називається «фізичним редукціонізмом» і, на наш погляд, достатньо суттєво 

гальмує науковий прогрес.  

Більш складні моделі, а саме такими займається синергетика, 

розв’язати відомими методами, принципами (моделями, шляхами) 

неможливо. Отже, у синергетиці для будь-якого процесу, явища, об’єкту, що 

розглядається, необхідно будувати свої, притаманні саме йому (процесу, 

явищу, об’єкту) моделі. Звідси можна зробити висновок, що головним у 
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синергетиці є саме розробка, побудова математичної моделі процесу, явища, 

об’єкту у вигляді переважно динамічної системи рівнянь. Варто відзначити, 

що у природних науках головним є розв’язання рівнянь, а в синергетиці – 

створення, побудова рівнянь і лише потім їх розв’язання. 

У зв’язку з цим у синергетиці існують правила, методи побудови 

(розробки) моделей. Це не однозначні алгоритми рішень тої чи іншої 

проблеми, а лише шлях (дорожня карта), здебільшого поетапний, її 

розв’язання та прогнозування (що зазвичай стає головною метою 

синергетичного моделювання дослідження). По-перше, у синергетиці моделі 

будуються поетапно (покроково); по-друге, у синергетиці існують два типи 

моделей – базові та імітаційні. 

Основним завданням базових моделей є якісне описування, 

характеристика явища, процесу, об’єкту. Базова модель повинна бути 

простою, вміщувати мінімальну кількість рівнянь, параметрів тощо.  

Так, наприклад, в класичній теорії катастроф для описування 

(характеристики) процесів коливання є достатнім лише два рівняння. У тій же 

теорії катастроф наведена класифікація базових рівнянь за складністю, де 

мірою складності запропоновано вважати «коразмірність» – індекс, який 

враховує кількість рівнянь та нелінійність задач (Poston 1978). Реально в 

синергетиці використовують базові моделі, що складаються із двох-трьох 

рівнянь. 

Теорія катастроф – це особливий розділ математики, який охоплює 

теорію біфуркацій (теорія, що вивчає зміни якісної картини розкладу фазового 

простору залежно від зміни параметрів (параметру), диференційних рівнянь 

(динамічних систем) і теорію особливостей гладких відображень. Поняття 

«катастрофа» у даному контексті означає різку якісну зміну об’єкту (явища, 

процесу) при головній кількісній зміні параметрів, від яких він залежить. 

Однією з головних задач теорії катастроф є отримання так званої нормальної 

(стійкої) форми об’єкту (диференційного рівняння), що досліджується в 
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районі (оточенні) «точки катастрофи» та побудова на цій основі класифікації 

об’єктів. 

Великий вклад у дослідження теорії катастроф мали такі вчені: 

− А. Пуанкаре (1990) – розробив метод нормальних форм у теорії 

диференційних рівнянь; 

− А. Андронов (1967) – створив теорію біфуркації динамічних 

систем; 

− М. Морс (Morse 2007) – лемма (твердження) про нормальну форму 

функції в районі невиродженої критичній точці; 

− Р. Том – аналіз критичної точки потенційної функції, тобто точки 

де не лише перша похідна функції дорівнює нулю, але й дорівнюють нулю 

похідні більш високого порядку (Thom 1996). На сьогодні відомо «сім 

елементарних катастроф» за Р. Томом, де розглядається поведінка функції від 

однієї до декількох змінних. 

За Рене Томом існують такі фундаментальні типи катастроф (Thom 

1996): 

1. Катастрофа типу «Складка». 

2. Катастрофа типу «Збірка». 

3. Катастрофа типу «Хвіст ластівки». 

4. Катастрофа типу «Метелик». 

5. Гіперболічна омбіліка. 

6. Еліптична омбіліка. 

7. Параболічна омбіліка. 

Перші чотири – це функції з однією змінною, а омбіличні – це 

катастрофи другого порядку, які тісно пов’язані з геометрією тривимірних 

поверхонь. Наприклад, відображення світла від тривимірних поверхонь. 

Створення, розвиток, використання таких знань, що надає нам теорія 

катастроф як специфічна частина математичного аналізу, надає нам широких 

можливостей реального аналізу складних явищ як для природних процесів 
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(турбулентність у фізиці, веселка, коливання будь-якого характеру), поведінка 

тварин в природі, так і у соціальному – поведінка людей, виробничому та 

інших просторах тощо. 

Для синергетичних досліджень ця теорія є однією з базових знань щодо 

моделювання синергетичних явищ, процесів, спираючись на строгий 

математичний апарат і методи дослідження систем диференційних рівнянь. 

Основою методології розробки синергетичних моделей стали принципи 

катастроф типу «Метелик». 

Досліджуючи базові моделі, тобто визначення біфуркацій, зривів та 

інших катастроф, використовується метод побудови (створення) фазового 

портрету – один із ефективніших методів аналізу динамічної системи, який 

надає можливостей виявити (визначити) стаціонарні стани системи та 

характер її динаміки у разі відхилення від цих станів. 

Фазовий портрет (образ) можна зобразити у вигляді рисунка, який 

дозволяє дослідити основні властивості базової моделі, не вдаючись до її 

аналітичного розв’язання (рішення). Фазові портрети – це мова образів, 

абстрактна, але в той же час чітка, за допомогою якої можна відновити вихідні 

положення (характеристики) моделі та навіть її форму. 

Для достатньої ясності наведемо класичний приклад фазового портрету 

– базової моделі прихованого банкрутства (Чернавский 2001). Базова модель 

прихованого банкрутства, тобто ситуації, яка може за певних обставинах 

призвести до банкрутства, може бути застосована як до окремої фірми, 

підприємства, яка виробляє шкідливі відходи та повинна їх утилізувати, так і 

до світу в цілому, у зв’язку із загрозою еколого-економічно-соціальної 

катастрофи при переході до сталого розвитку. 

Базову модель можна представити двома рівняннями: 

𝑑𝑀′

𝑑𝑡′
= −𝑀′ +

𝑃′

1+𝑃′
− 𝐾′ − 𝐸′ ∙ 𝑃′   (4.1) 

𝑑𝑃′

𝑑𝑡′
= 𝛽 ∙ (𝑀′ ∙ 𝑥 −

𝑃′

1+𝑃′
)    (4.2) 
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Де як змінні обрані такі показники: 

М – обсяг оборотних засобів; 

Р – кількість продукції на складі; 

𝑃′ = 𝑃𝑚 − 𝑃, 𝑃𝑚 – ринкова ціна; 𝑃 – собівартість товару; 

t – час виробничого циклу; 

𝐸′ – постійні витрати на утилізацію відходів та вартість очисних 

споруд. 

Фазовий портрет будується таким чином. По осях відкладаються базові 

змінні М та Р, обирається будь-яка точка (М0, Р0) та в ній обчислюються зміни 

змінних М, Р за невеликий час t. Для цього достатньо обчислити значення 

правих частин рівнянь 4.1 та 4.2 у точці М0, Р0. 

Ці значення – це складові вектору руху обраної точки. Чим більше 

точок, тим більше значень вектору руху, напряму системи (явища). 

 

Рис. 4.1. Приклад поля руху (напрямку) 

Джерело: розробка автора. 
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Рис. 4.2. Фазовий портрет системи рівнянь 4.1 та 4.2. 

Джерело: розробка автора. 

 

Там, де вектори рухів точок перетинаються (зона А та Б) – це критичні 

стани. Якщо це відбувається в зоні позитивних значень – це стійкий стан 

підприємства, якщо ж у зоні негативних значень – нестійкий. 

Існує й інший спосіб побудови фазового портрету системи, коли 

напрямки руху системи рівнянь визначають за методом головних ізоклінів – 

ліній, на яких вектори руху або горизонтальні (при цьому М=0), або 

вертикальні (Р=0). Для цього достатньо виразити М як функцію Р та скласти 

відповідне рівняння. 

У нашому випадку на рис. 4.1 представлено рух системи двох рівнянь 

– вектор діяльності підприємства. На рис. 4.2 – фазовий портрет (візуальне 

зображення) динамічної якості діяльності підприємства (в русі до 

банкрутства). У зоні А (рис. 4.2) – нестійкий стан, загроза банкрутства, що 

пояснюється тим, що вона поділена на два сектори та надалі ці сектори можуть 

розпадатися. Зона Б – стійкого стану системи, де чітко визначено вектор руху 

та підприємство може працювати спокійно, тобто загроза банкрутства 

мінімальна. 
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Змінюючи параметри М, Р та t (час) можна визначати як теперішній 

стан діяльності підприємств, з позицій можливого банкрутства, так і 

передбачати його в майбутньому. 

Для економічних систем, які у більшості своїй є нелінійними, така 

можливість їх аналізу є однією з головних переваг існування, адже позитивне 

існування таких систем досить часто впливає на життєздатність, а подекуди на 

існування як окремих підприємств, так і цілих регіонів у глобальному 

масштабі. 

Окремо слід відмітити, що в будь-якій динамічній системі реально 

присутній «шум» – неминучі (випадкові) величини змінних та параметрів. 

Вони дещо «розмивають» основні траєкторії руху систем та їх стаціонарні 

стани, однак, як правило, на принципіальні результати не впливають. Якщо ж 

такий «шум» (сторонні параметри) підсилюються та набувають певної 

кількісної якості – це може мати негативний вплив на бажаний портрет, 

хаотичні зони, що будуть у ньому присутні та свідчити про нестійкість 

системи. 

Імітаційні моделі будуються на основі базових, шляхом їх уточнення, 

урахування додаткових змінних, характеристик та параметрів. Основним 

завданням імітаційних моделей – це надання кількісних прогнозів в 

конкретних умовах. Водночас головні кількісні, а особливо якісні вимоги-

властивості базової моделі повинні бути збереженими або змінюватися 

мінімально. Наявність та характер біфуркацій, катастроф в імітаційній моделі 

є таким же, як і в базовій, від якої вона була створена. 

Важливим моментом є те, що об’єднання різних дисциплін 

відбувається лише на рівні базових моделей, оскільки імітаційні настільки 

конкретні щодо своїх характеристик, що перенесення напряму їх і іншу галузь, 

сферу, дисципліну, явище тощо – є просто неприйнятним.  
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Предметом дослідження синергетики, на нашу думку, є переважно 

системи, що розвиваються: динамічні, складні, які зазвичай мають визначений 

шлях розвитку, мету, перспективу тощо. 

Однак, на нашу думку, філософський аспект визначення предмету 

синергетики для подальшого розвитку його методологічних основ є основним 

завданням сучасних науковців. 

Деякі вчені під предметом синергетики розуміють системи, що 

еволюціонують, а інші – системи, що саморозвиваються, динамічні, нестійкі 

тощо. 

Сам Г. Хакен визначав багатокомпонентні системи, що проявляють 

характеристики колективної поведінки (Haken 1983, 1987, 2004). Однак, якщо 

ми спробуємо дещо ширше проаналізувати це визначення, то з’ясується, що 

необхідно застосовувати терміни «хаос», «біфуркація» та ін., тобто 

термінологічний та методологічний апарат синергетики. Такий стан є типовим 

для систем, що еволюціонують й існують у категоріях (науках) некласичної 

наукової раціональності. 

На нашу думку, методи, що застосовуються в синергетиці, мають 

найбільшу ефективність та універсальність. Головним у використанні 

методологічного апарату синергетики є те, що мова філософії – філософський 

метод дослідження в синергетиці є чи найголовнішим. Це пояснюється тим, 

що ми живем у ситуації колосальної диференціації знань у всіх галузях, 

подекуди ще декілька десятирічь тому невідомих. Тому загальна мова (метод) 

необхідна для коректних міждисциплінарних досліджень.  

Проектна діяльність також потребує міждисциплінарного підходу як 

складної форми взаємодії багатьох систем для розуміння, обґрунтування, 

створення та управління надскладними системами. Наприклад, такі проекти-

дослідження, як прогноз кліматичних змін, суспільного розвитку, екологічні, 

економічні, фінансові експертизи – це міждисциплінарні проекти, які роблять 
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аналіз гіпотези ризиків небажаних сценаріїв розвитку того чи іншого явища, 

події тощо. 

Синергетика як синтетична наука можлива на базі взаємодії 

математики, філософії та предметного знання тої сфери, чи сфер діяльності, у 

якій проводиться дослідження. Тому вчений-синергетик – це 

висококваліфікований спеціаліст, який володіє широким колом знань у 

декількох галузях науки, техніки тощо. Зараз формується такий прошарок 

науковців, які володіють не лише предметними знаннями у фізиці, економіці, 

історії тощо, але й мають достатній рівень володіння декількома мовами 

(лінгвістичний аспект), комп’ютером (кібернетико-математичний рівень), 

філософією тощо. Такий синтез знань дає можливість досліджувати складні 

процеси, явища тощо, не лише з достатньою точністю, але й передбачати їх 

наслідки. 

Графічно «синергетичний синтез» можна умовно представити так: 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.3. Схема тривимірного начала (основи) синергетики 

Джерело: розробка автора на основі (Буданов 2006) 

 

Вирішувати проблеми на базі трьох начал (основ) синергетика 

намагається за допомогою міждисциплінарного моделювання з урахуванням 

новітніх динамічних теорій (теорія катастроф, динамічного хаосу, 

самоорганізації), комп’ютерних та математичних моделювань. 

Необхідно не лише враховувати, що успіх математичного моделювання 

будь-якої задачі суттєво залежить від того, як проведена формалізація задачі, 

тобто її вигляд у формі (формулі), яка забезпечує застосування до неї сучасних 

методів математичного аналізу. 

Предметні науки (фізика, хімія, 

економіка, тощо) 

Філософія 

Математика 

Зона синергетичного синтезу 
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Існують як різноманітні методи формалізації різноманітних задач, так і 

практика такої формалізації. З видів наукової формалізації виділяють три 

основі: дескриптивна, математична та логічна. 

Дескриптивна або описова формалізація означає опис об’єктів тої чи 

іншої науки за допомогою визначень, які в подальшому стають специфічними 

термінами цієї науки.  

Математична формалізація означає зображення окремих абстрактних 

об’єктів науки за допомогою математичних термінів, операцій, цифр, формул 

тощо. Використання формалізованої мови математики в природничих і 

гуманітарних науках називається процесом математизації наук. 

Логічна або дедуктивна формалізація означає зображення форм 

мислення – висловлювань, понять, взаємозв’язків між формами мислення, 

заключень та висновків між структурними елементами теорії за допомогою 

спеціальних логічних знаків і символів, які утворюють певну систему. Така 

система називається формульно-логічною системою знаків та символів, які 

створюються у такій послідовності: 

1. Будується сукупність вихідних знаків і символів, як правило – 

алфавіт. 

2. Встановлюються відповідні правила побудови виразів на підставі 

алфавіту. 

3. Встановлюються певні аксіоми як вихідні (беззаперечні) істинні 

формули. 

4. На підставі означених аксіом за певними правилами доводяться 

інші поняття, формули тощо. 

Формалізація – це перший і найголовніший етап процесу моделювання, 

де відбувається процес визначення (виділення) та переходу внутрішньої 

структури об’єкту у визначену інформаційну структуру. Тобто відбувається 

заміна реального об’єкту чи процесу його формальним описом (зображенням), 

його інформаційною моделлю. Побудова моделі пов’язана з метою 
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моделювання. Кожен об’єкт, що моделюється (процес, явище тощо) має безліч 

різноманітних властивостей-характеристик. У процесі моделювання 

виділяються найбільш суттєві, важливі, що відповідають меті моделювання. 

Отже, ми визначаємо «формалізацію» як початковий етап дослідження 

системи, об’єкта реальності, об’єкта діяльності людей, складної технології або 

процесу, за яким до цього ми мали лише якісні уявлення, або окремі реальні 

приклади, натомість необхідно «упорядкувати» ці уявлення та взірці, тобто 

«формалізувати» їх – побудувати їх схему, формулу, логіку зв’язків між 

елементами, що описують вищезазначені об’єкти. 

 

 

4.2. Методологічні особливості синергетичного дослідження 

складних соціо-еколого-економічних систем 

Ідеї синергетики стали втілюватися в дослідженнях економічних, 

соціальних, історичних, культурологічних наук з 70-х років ХХ сторіччя. 

Досліджуючи процеси самоорганізації в системах різної природи, науковці не 

можуть залишити поза увагою проблеми розвитку суспільства, які так само 

можуть описуватися складними системами, і тим більше економічні процеси 

в суспільстві, які є об’єктивними й такими, що можуть бути описаними 

складними економічними та соціально-економічними системами. 

Складна система, що є основним елементом сучасної синергетики, 

самоорганізується завдяки упорядкуванню руху її елементів й є дещо значно 

більшою, ніж проста алгебраїчна сума усіх елементів. Прості елементи, як 

правило, мають упорядкований (когерентний) рух відносно один одного, за 

рахунок чого відбувається утворення нового цілого. Такі явища відомі в фізиці 

(турбулентність), хімії (автоколивання в хімічних реакціях), біології 

(співвідношення існування різноманітних видів рослин та звірів в одному 

ареалі) тощо. 



215 

 

 

На сьогодні закони синергетики досить глибоко вивчаються та 

застосовуються у дослідженнях з історії, культури, у математиці й економіці, 

зокрема. Адже саме в економіці, управлінських процесах організації 

виробництва необхідність урахування впливу простих елементів, складових, що 

мають місце в економічних процесах, надзвичайно важливо для визначення їх 

інтегрального (загального, спільного) впливу на кінцевий результат. Тим паче, як 

було зазначено вище, вже чітко доведено, що такий ефект їх інтегрального 

впливу не буде дорівнювати їх алгебраїчній сумі результатів впливу кожного з 

них, а ефект кінцевого результату буде саме синергетичним ефектом, який 

матиме свої, специфічні характеристики, подекуди неочікувані. 

Такі явища, як було доведено теоремою Пригожина (1985, 1986), 

передають енергію в середовище неоднозначно та нерівномірно. Локальна 

енергія взаємодії елементів зменшується, а загальна – збільшується, що 

відповідає другому закону термодинаміки (неврівноважена термодинаміка 

пов’язана з класичною термодинамікою принципом відповідності). 

Відбуваються такі «феномени» через те, що великомасштабні процеси, 

явища, можуть відбуватися лише в нелінійних середовищах, де діє 

синергетичний принцип підпорядкування, який, як правило, враховує 

різноманітні та різнопланові впливи багатьох елементів, процесів на кінцевий 

результат. 

Якщо розглядати економічні процеси згідно з законами синергетики як 

самоорганізовану систему, то в період збурення, у ситуації біфуркації, вона 

може реагувати на найменшу зміну досить критично, як резонанс. 

Сутність економічної або соціально-економічної системи – це процес 

постійного впорядкування, який передбачає деякий діапазон можливостей, що 

визначає мету, ціль системи на даний, конкретний момент. 

Виникає питання: чому ж економісти звертаються до ідей, методології 

синергетики? Синергетика насамперед – це така точка зору на події, що 

відбуваються навкруги (явища, процеси), яка докорінно відрізняється від 
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традиційного детермінованого підходу, погляду, який існував у науці з часів 

Ньютона (класична наука). Синергетика інтерпретує наукові дані в новому, 

широко узагальненому, більш деталізованому та свідомому ракурсі, погляді. 

Вона дозволяє враховувати численні нюанси, погляди, різноманітні поодинокі 

явища та все це узагальнювати в єдине бачення проблеми. 

Класичні традиційні, ортодоксальні методи дослідження економічних, 

соціо-економічних, соціо-еколого-економічних, фінансових систем на 

сучасному етапі все частіше зустрічається з проблемами, вирішити які в межах 

класичних теорій практично неможливо або таке рішення є надто неточним, 

наближеним та неефективним. Ринкова економіка переживає непрості часи, 

процеси розвитку складних систем в умовах забезпечення їх оптимальної 

поведінки мають наявність неврівноважених станів, постає нова задача 

дослідження законів, що визначають поведінку складних адаптивних систем. 

Складні системи різноманітної природи проявляють універсальні 

властивості, дослідження яких вимагає розробки принципово нових моделей, 

методів, підходів, задач, які сформувалися у таких міждисциплінарних 

підходах: загальна теорія систем, системний аналіз, синергетичний 

методологічний апарат, кібернетика. 

Складні соціо-еколого-економічні системи, що ми розглядаємо у 

нашому дослідженні, є неврівноваженими складними системами, тому й 

методи їх дослідження та аналізу потребують надсучасних, новітніх підходів. 

Нерівновага таких систем дозволяє дослідникам здійснювати 

оптимальний вибір варіанту подальшого розвитку з цілого спектру можливих 

напрямків у точках біфуркації. Неврівноважений стан системи є моментом 

переходу в точках біфуркації в якісно новий стан системи, в якому вона може 

здобути нові якісні ознаки. Крім цього, складні системи є принципово 

нелінійними, отже, навіть незначні зміни параметрів можуть суттєво їх 

змінювати. 
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Останнім часом суттєво змінилися й підходи щодо математичного 

моделювання складних (соціо-еколого-економічних) систем. Це пов’язано з 

відмовою від лінійної парадигми та переходу до застосування нелінійних 

моделей. Адже нелінійні моделі як більш складні, узагальнювальні та такі, що 

вміщують набагато більше зовнішніх та внутрішніх характеристик, є 

насправді більш точними, універсальними при описуванні того чи іншого 

явища у різних станах. 

В останні роки увага до таких науковців, нелінійних математиків, 

прогнозистів, економістів збільшується невпинно та значно, адже пошук 

нелінійних моделей економічних систем, фінансових, фондових, валютних 

ринків зростає постійно. Як альтернатива щодо розв’язання проблеми 

нелінійності складних систем різноманітної природи і є системна 

синергетична концепція їх дослідження, яку ми досліджуємо та робимо кроки 

до запровадження у нашій роботі. 

На засадах цієї концепції пропонується 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, прогнозуванні тощо. 

Основою розгляду, аналізу, дослідження таких систем у нашій роботі 

стали процеси самоорганізації складних систем, які самі собою (системи) 

функціонують в режимі «на краю хаосу». З метою визначити особливу роль 

загальних характеристик, ефектів у процесах самоорганізації складних соціо-

еколого-економічних систем ми застосували саме синергетичний підхід, 

головне завдання якого полягає у виявленні спільних закономірностей у 

процесах самоорганізації в системах різноманітної фізичної природи, пошуку 

ідей та методів їх дослідження. 
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На сучасному етапі достатньо актуальними є задачі визначення 

критеріїв, характеристик щодо ступеня упорядкованості, організованості, 

аналізу передкризових та кризових станів явищ, зокрема і соціо-еколого-

економічних систем різноманітних процесів. 

Початковими положеннями ортодоксальної економіки є такі: 

1. Мета: споживачі прагнуть отримувати максимальне забезпечення 

своїх потреб, а виробники цих потреб – максимальний прибуток. 

2. Рух до мети: процес зумовлений, об’єктивний, прогнозований, 

універсальний. 

3. Результат: урівноважений ринок, так само однозначний, 

прогнозований. 

4. Об’єктивність процесу – рух відбувається поза волею його 

учасників, контроль над ним (управління) з боку держави небажаний. 

Синергетика висуває свої принципи та вимоги до економічних 

досліджень: 

1. Мета – погляд на економіку, економічні процеси як на систему, що 

розвивається. Отже, дослідження повинні проводитися відповідно до теорії 

систем, що розвиваються. 

2. Рух – нелінійний розвиток, нестійкі та хаотичні його стадії. Це в 

свою чергу може призвести до існування різних кінцевих станів рівноважного 

ринку. Сучасна наука може оцінити вірогідність різних варіантів розвитку 

подій, явищ, процесів і навіть спрогнозувати майбутнє кожного. Але не може 

дати однозначну відповідь, який з них матиме місце в дійсності на тому чи 

іншому етапі розвитку. Тому сучасна наука відрізняється від однозначного 

прогнозу майбутнього та тим самим є докорінно інша, ніж ортодоксальна 

економіка. 

3. За наявності декількох рівноважних станів загострюється 

проблема вибору подальшого шляху розвитку, яка повинна узгоджуватися з 
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урахуванням особливості часу, національних інтересів суспільства, майбутніх 

наслідків усіх вирішень. 

До того ж проблеми розвитку стають не стільки економічного характеру, 

як соціо-еколого-економічного їх характеру та змісту. І відповідно до принципів 

синергетики (узагальнення) повинні розглядатися саме в такому аспекті та 

ракурсі їх вирішення. Тим більше, що методологічні підходи та апарат побудови 

складних систем та інструментарій їх дослідження в сучасній синергетиці 

достатньо широко розроблений й застосовується в прикладних, природознавчих 

науках: фізиці, хімії, біології. Слід зауважити, що саме в цих науках 

синергетичний підхід досліджень мав місце на початку розвитку синергетики як 

науки – нового погляду на явища, процеси.  

Тому надалі у нашому дослідженні ми не будемо відокремлювати 

економічні процеси розвитку, а будемо досліджувати соціо-еколого-

економічні процеси як систему розвитку суспільства, тобто з урахуванням 

соціальних процесів, та усіх процесів, що відбуваються в економіці та 

довкіллі. 

Основною ознакою ефективності синергетичного аналізу в 

економічних дослідженнях є виробництво споживчих вартостей за метою 

задоволення суспільних потреб, з одного боку, та спрямованість на 

задоволення специфічних потреб у належних екологічних та соціальних 

умовах, з іншого. Тобто підприємство, природа та суспільство мають 

розглядатися як рівнозначні частини соціоекосистеми при регулювальній дії 

суспільного фактору. 

Сучасний розвиток продуктивних сил людства відбувається в умовах 

екологічної та здебільшого соціальної кризи. Ресурсний обмін між 

суспільством та природою досяг величезних масштабів, усі природні та 

виробничо-соціально-економічні складові людської життєдіяльності 

виявились настільки взаємопов’язаними, що будь-який вплив на ту чи іншу 

природну компоненту призводить до непередбачуваних наслідків. 
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Як зазначалось вище, на сьогодні оцінка ефективності будь-яких явищ, 

заходів здебільшого проводиться з позицій їх економічної доцільності. 

Ми вважаємо такий підхід занадто однобічним, та таким, що не 

відображає з усіх сторін сучасну ситуацію. В умовах ринку та необхідності 

збереження довкілля, покращення умов існування людства такий підхід є 

застарілим. Можливості синергетичного підходу до аналізу будь-яких явищ 

надає нового змісту нашим дослідженням. 

Хід суспільного розвитку показав, що ринкова економіка, яка породила 

хижацьке, споживацьке ставлення до ресурсів довкілля, виявилася 

неспроможною подолати глобальні екологічні проблеми. У зв’язку з цим усе 

більш аргументованою стає критика основних концепцій класичної 

макроекономіки, основні постулати якої покладені в основу сучасних 

економічних відносин. 

Вимірювання справжнього добробуту впирається в труднощі 

економічної оцінки природного капіталу: «Існує дуже велика проблема, що 

нині стоїть на шляху інтегрування екологічного обліку в рахунки 

національного доходу та продукту. Це проблема грошової оцінки» (Goodwin 

2008, с. 9). 

На сьогодні цими проблемами займається економіка 

природокористування, яка вивчає проблеми взаємодії економічної системи та 

довкілля з його природними та штучними компонентами, природними 

ресурсами у всьому їх різноманітті. 

Цими питаннями займалися провідні вчених України, які працюють 

над вищеназваними проблемами: С. Генсірук (1982, 1992), І. Грабинський 

(1997), Л. Гринів (2001), В. Горфинкель (2002), Я. Коваль (2005), М. Козоріз 

(1985), Ю. Туниця (1980, 2002, 2006), Ю. Стадницький (1998, 1999), Є. Сенько 

(2012), В. Бондарь (1998), М. Ступень (2014), С. Дорогунцов (1998), М. Хвесик 

(2008, 2010), І. Синякевич (1985, 1996, 2001), Л. Мельник (2000, 2002), 
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Б. Данилишин (1994, 1996, 1999), М. Голубець (1998), Е. Мішенин (1998, 

1999), О. Фурдичко (1994, 1995) та інші. 

Тому у подальшому дослідженні ширше зупинимося на аспекті 

еколого-економічних відносин у розвитку виробництва (підприємництва) з 

точки зору їх синергетичного аналізу та моделювання. 

Основні завдання синергетичного аналізу вищезазначених соціо-

еколого-економічних відносин можуть стати задачі, що умовно можна 

поділити так, як представлено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Основні рівні сучасного синергетичного аналізу  

соціо-еколого-економічних систем 
№ 

з/п 
Рівень Задачі Сфера реалізації 

1 2 3 4 

1 Мікроаналіз 

Розробка моделей розвитку виробництва 

(виробника) з урахуванням місцевих 

екологічних умов 

Мікрорівень 

суспільного 

виробництва: 

а) підприємець – 

виробник; 

б) регіональне 

об’єднання 

виробників. 

Обґрунтування вибору альтернативних 

варіантів використання довкілля у умовах 

його обмеженості 

Аналіз та економічна оцінка природних 

ресурсів і послуг довкілля 

Обґрунтування критеріїв і показників 

ефективності в умовах природоохоронної 

діяльності 

Розробка методів оцінки еколого-

економічного збитку та застосування 

отриманих результатів для розв’язання 

конкретних задач екологічної політики 

2 Макроаналіз 

Розробка макроекономічних моделей 

розвитку виробництва з урахуванням 

екологічної безпеки та реалізації вимог 

національної (державної) концепції сталого 

розвитку 

Державний 

національний 

рівень суспільного 

виробництва: 

а) регіональні або 

міжрегіональні 

об’єднання 

підприємств; 

б) територіальні 

виробничо-ринкові 

комплекси 

Включення екологічних природно-ресурсних 

параметрів у систему національних 

(регіональних) рахунків 

Розробка й обґрунтування регіональної 

екологічної політики 

Урахування екологічних аспектів та 

критеріїв сталого розвитку 

3 Економічна оцінка наслідків глобального 

стану довкілля 

Міжнародний 

рівень розвитку 
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Глобальний 

аналіз (світовий, 

міжнародний) 

Теоретичне обґрунтування та розробка 

політики регулювання відносин у сфері 

економіко-екологічних проблем на 

міжнародному рівні з урахуванням 

національних особливостей 

виробничих 

(підприємни-

цьких) відносин 

суспільного 

виробництва 

Облік та обмеження екологічних факторів у 

міжнародних виробничих та інших 

відносинах 

Розробка, вивчення та використання 

екологічної політики світового рівня для 

лібералізації впливу життєдіяльності 

людства на довкілля – розробка глобальних 

моделей 

Джерело: розробка автора. 

Такий ґрунтовний та глобальний підхід до аналізу соціо-еколого-

економічних відносин у виробництві (підприємництві як сфери діяльності 

людства) – надихає нас на необхідність застосовувати новітні та перспективні 

методи їх дослідження з використанням переваг та можливостей синергетики 

як науки про узгодження, узагальнення та самоорганізацію явищ, процесів. 

Однак, треба відзначити, що всі процеси, що відбуваються у суспільстві 

мають безпосередній вплив як на суспільство в цілому, так і на кожну окрему 

людину зокрема, на рівні села, містечка, міста, регіону, держави світу. Отже, 

такий вплив на соціум, що називається соціальним ефектом, який передбачає 

неодмінні результати (позитивні або негативні) у сучасних дослідженнях 

будь-якого профілю та рівня, має бути обов’язково врахованим. 

Тим більше, коли мова йде про синергетичні дослідження, де 

«керівною» силою, яка може регулювати процеси, стає людина з її 

надможливостями використовувати знання, сучасну техніку, технології. З 

іншого боку, людина може використовувати в управлінні процесами не лише 

об’єктивні характеристики, засоби, але й суб’єктивні фактори, тобто своє, 

особисте, незалежне відношення, думку про явище, політичні амбіції тощо. 

Тому соціальні позитивні результати синергетичних досліджень у 

життєдіяльних явищах, процесах стають лакмусовим папірцем тих намірів, що 

має на увазі дослідник-синергетик. Таким чином, соціальний ефект стає 

невід’ємною, надважливою складовою у синергетичних дослідженнях 
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розвитку виробництва (підприємництва) на сучасному етапі життєдіяльності 

людства на будь-якому етапі чи будь-якому місці його застосування. Особливо 

важливим це є для економічних досліджень. 

Сьогодні економіка є безпосередньою складовою соціальної сфери, яка 

не тільки поглинає її результати, а й визначає більшу частину енергетичного 

потенціалу, її ресурсну базу, межі зростання та розвитку. Деякі положення 

економіки та управління виробничими організаціями потребують 

переосмислення та подальшого розвитку з урахуванням сучасних 

загальносвітових тенденцій і наукових досягнень, накопиченого практичного 

досвіду функціонування виробничих організацій, особливостей переходу до 

суспільства знань, а ресурсне та інформаційне забезпечення, понятійний 

апарат і прикладний методичний інструментарій – цілеспрямованого 

перетворення та удосконалення з позицій синергетичного підходу до 

проблеми. 

Слід зазначити, що в останні роки в суспільстві все більше 

усвідомлюють важливість мобілізації соціального ресурсу розвитку бізнесу, 

виробничої та підприємницької діяльності, економіки загалом. Ефективність 

діяльності сучасної виробничої, підприємницької організації, як і економіки в 

цілому, забезпечується наявними та потенційними соціальними чинниками, 

що надає можливості скеровувати й прогнозувати відповідні сфери 

життєдіяльності суспільства. 

Соціальний ефект визначають як різницю показників, що 

характеризують зміни в соціальному середовищі, в результаті проведення 

відповідних заходів, що захищають соціальне середовище, передусім 

суспільство. 

Соціальний ефект зазвичай супроводжується й економічним ефектом, 

що часто позитивно впливає на результати праці (виробничої діяльності), 

призводить до реального збільшення прибутків і зменшення виробничих 

втрат. 
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Соціальний ефект характеризується ступінню задоволення потреб 

населення, рівнем його життя. Він (соціальний ефект) проявляється передусім 

у збереженні здоров’я населення, формуванні сталих виробничих колективів, 

поліпшенні життєвих та побутових умов, послуг тощо. Відбуваються 

позитивні зміні у загальному настрої суспільства, а отже, і зменшенні 

соціальних збурень, поліпшенні суспільного оточення, декриміналізації 

суспільства тощо. Зменшення соціальних збурень та криз безумовно 

призводить, як наслідок, і до економічного процвітання суспільства. 

Недостатньо широке вживання синергетичних принципів у 

дослідженні соціо-еколого-економічних систем у сучасній науці змусило нас 

звернути увагу на проблеми управління такими системами з концептуальної 

синергетичної точки зору функціонування таких систем. 

Для цього наведемо основі поняття, що досліджуємо: 

Об’єкт дослідження – складні соціо-еколого-економічні системи, 

відкриті системи, що потенційно можуть бути у нерівноважному (нестійкому) 

стані. 

Предмет дослідження – стан відкритих систем, внутрішні та зовнішні 

їх зв’язки (обмін енергією між підсистемами та системою в цілому, системи з 

довкіллям). 

У нашому визначенні, розумінні, система – це поле діяльності соціо-

еколого-економічної системи, яку ми досліджуємо. 

З позицій синергетичного аналізу цікаві як динамічні, так і статичні 

характеристики системи, а також причини явищ і їх проявів. 

Метод дослідження – це системний аналіз дослідження соціо-еколого-

економічних систем в їх еволюційному розвитку, вивчення процесів, що 

забезпечують різні впливи на розвиток цих систем. Особливістю методу 

дослідження – синергетичний підхід дослідження. 

Саме синергетичний підхід має на увазі вивчення іманентних 

(притаманних природі предмету, тобто внутрішніх) та трансцендентних 
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(ззовні предмету) явищ або процесів, які викликають випадкові відхилення 

(флуктуації) у поведінці системи, та які у свою чергу розглядаються як 

причини чи витоки змін показників фінансово-господарської діяльності 

підприємства, бізнесу, системи загалом. 

Синергетичний підхід дослідження має безпосередню та кінцеву ціль, 

мету. 

Безпосередня ціль – сформулювати загальний підхід та методологію 

для вивчення цілої сукупності процесів, які відбуваються в системі. Загальний 

підхід та особлива методологія необхідна через те, що традиційні методи 

дослідження не дозволяють вийти за межі сучасних знань науки про предмет 

(систему). 

Кінцева мета – з’ясувати явища та їх прояв, які відбуваються в системі, 

та поведінку системи на міждисциплінарному (міжнауковому) рівні. 

Сутність пошуку міждисциплінарного підходу та методології полягає 

у тому, щоб об’єднати класичні та сучасні методи дослідження з максимально 

наближеним до істини пошуком результатів дослідження. 

Задачі дослідження: 

1. Виявити закони організації та функціонування соціо-еколого-

економічних систем у діяльності підприємств. 

2. Дослідити закономірності впорядкування та самоорганізації соціо-

еколого-економічних систем. 

3. Знайти статичні та динамічні характеристики систем, що 

вивчаються. 

4. З’ясувати поведінку соціо-еколого-економічних систем, 

показників, що її характеризують. 

5. Дослідити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та подіями, 

між показниками систем. 
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6. Розробити методологію та інструментарій дослідження соціо-

еколого-економічних систем для конкретних проблем діяльності підприємств, 

бізнесу, з урахуванням синергетичного імперативу. 

7. Запропонувати процедури, методи узагальнення результатів 

синергетичного дослідження соціо-еколого-економічних систем із подальшою 

можливістю їх використання у макроекономічних дослідженнях. 

Об’єктом дослідження синергетики є такі системи, що потенційно 

перебувають в далеких він рівноваги станах. 

Предметом дослідження синергетики є поведінка системи при 

наближенні до точок біфуркації та проходженні через них. 

Точки біфуркації, критичні точки – це такі точки, в яких стан системи 

стає нестійким або непередбачуваним. Нестійкість може проявлятися 

трансцендентно під впливом незначних відхилень, коли система різко змінює 

свій стан. Стан системи після 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 будуть визначати 

стан системи у відповідний момент. Такий її опис називається портретом 

системи. 

Оскільки будь-яка система є рухливою, тобто параметри якої повсякчас 

змінюються, то портрет описує її лише у чітко визначений момент часової 

точки або вектор у просторі стану системи. 

Кінцевий стан системи може розглядатися як ціль (мета) того рішення, 

що поставив дослідник у аналізі та прогнозуванні функціонування системи. 

Традиційні (ортодоксальні) підходи дослідження не розглядають 

потенціал виробничої сфери, бізнесу, підприємства як єдине ціле, присутні 

лише деякі елементи, що дозволяють отримати окремі характеристики 

фінансово-господарської діяльності. Досліджувати, а тим більше 

прогнозувати будь-яку економічну ситуацію можна лише тоді, коли володієш 



227 

 

 

інформацією про тенденції зміни зовнішніх факторів – трансформацій у 

довкіллі, соціумі тощо. 

Традиційні методи аналізу досліджують економічну систему за 

законами діалектики. Синергетичний метод не заперечує закони діалектики, 

але розглядає закономірності та принципи самоорганізації як процеси 

функціонування системи в станах далеких від рівноваги. 

Отже, такий науковий вектор у дослідженні соціо-еколого-

економічних систем (процесах), синергетика дозволяє по-новому підійти до 

процесів, що в них відбуваються. 

Самоорганізацію систем за синергетичними підходами, правилами ми 

представляємо у вигляді процесів виникнення впорядкованих просторово-

часових структур, які містяться в далеких від рівноваги станах, поблизу 

особливих критичних точок (точок біфуркації), де поведінка системи стає 

нестійкою, неврівноваженою, такою, що під впливом незначних відхилень 

може різко змінити свій стан. 

Незначне відхилення – випадковість, випадкова компонента, що 

впливає на стан і розвиток системи, це таке явище, що не передбачувано 

впливає на стан економічного статусу, екологічного стану, соціальної, 

політичної ситуації у діяльності підприємства, організації тощо. 

Вона не може бути виявлена діалектичними методами дослідження 

економічних систем, адже випадковість – це безкінечна множина умов, за яких 

подія непередбачувана, її не можна навіть прогнозувати, але водночас не 

можна й нехтувати. У противагу випадковості розглядається необхідність – це 

прояв події, яка обов’язково відбудеться, станеться за визначених обставин. 

Методи визначення стійкості, сталості, рівноваги системи на сьогодні 

є недосконалими, традиційні інструменти оцінки стійкості можна умовно 

зарахувати до стійкості руху системи. 

До динамічних характеристик стійкості системи варто також зачислити 

економічний ефект та ділову активність. Економічний ефект представляє 
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собою рентабельність продажів, а ділова активність характеризується різними 

показниками оборотності запасів та джерел їх формування. 

Джерелом системних показників, які використовуються для 

визначення стійкості (сталості) руху є інформація звітності, статистика. У 

такому випадку ми маємо справу з ретроспективним аналізом. 

Термін «стійкість» – це буквально «те, що не піддається коливанням», 

під час застосування до дослідження економічних систем означає здатність 

економічного суб’єкта слідувати заданому напрямку відповідно до статутних 

вимог, тактичних та стратегічних задач. Стійкість для економічних систем 

являє собою динамічну характеристику. 

У синергетиці існує та використовується поняття «остійність», яке 

дозволяє оцінювати економічний (соціо-еколого-економічний) потенціал 

системи підприємства, бізнесу тощо поза рухом. Остійність розглядає 

здатність підприємства відтворювати фінансово-господарську діяльність, не 

дивлячись на негативний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Можливість регенерації інформаційних зв’язків, що утворюють систему, 

визначають релаксаційну стійкість (сталість). 

Якщо стійкість системи – це здатність слідувати заданому напрямку, то 

остійність – це властивість об’єкту, що забезпечує йому опірність 

різноманітним факторам (зовнішнім та внутрішнім), наприклад, податкова 

політика, технологічні особливості виробництва, особливості ринку сировини, 

збуту, політична, екологічна, соціальна ситуація тощо. Остійність у якості 

критерію оцінки використовує статичні характеристики економічних (соціо-

еколого-економічних) систем, процесів. 

На відміну від динамічної стійкості, оцінка статичних характеристик 

стійкості (остійність) – це насамперед аналіз зовнішніх та внутрішніх 

факторів, які впливають на діяльність економічного суб’єкту (підприємство, 

бізнес тощо). Під час розгляду остійності необхідно враховувати здатність 

підприємства зберігати та відновлювати результативну фінансово-
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господарську діяльність, не дивлячись на негативний вплив усіх факторів, та 

можливість регенерації усіх зв’язків, що утворюють систему. 

Важливим показником остійності економічного суб’єкту є також 

фактор «ніші» – потенціалу ринку збуту, попит на продукцію та послуги 

економічного суб’єкту (підприємства, бізнесу) на сьогодні та в перспективі. І 

тому результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

повинні коригуватися з суттєвою поправкою на зміни, що відбуваються ззовні. 

Зазначимо основні критерії групування динамічних та статичних 

показників для синергетичного підходу дослідження соціо-еколого-

економічних систем: 

- до динамічних показників ми зараховуємо ті показники, що 

визначають стан економічної системи на конкретний момент; 

- до статичних – показники, що досліджують стан економічної 

системи у відриві від її розвитку, руху. 
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Рис. 4.4. Показники соціо-еколого-економічної системи для синергетичного аналізу 

Джерело: розробка автора. 
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Якісне доповнення методик економічного аналізу синергетичними 

дослідженнями, підходами дозволить уникнути банкрутства підприємствам, 

які мають потенціал виходу з кризового стану, знизити ступінь ризику 

інвесторам, більш реально оцінювати потенціал підприємства сьогодні та у 

майбутньому, прогнозувати результати фінансово-господарської діяльності, 

адаптуватися у сферах ринку, збуту, праці, фондовому, та вдало почуватися у 

конкурентному середовищі. 

 

 

4.3. Методологічні принципи моделювання у синергетиці для 

дослідження складних соціо-еколого-економічних систем 

Як було зазначено вище, існує досить велика кількість можливостей 

створення (побудови) різноманітних систем методологічних принципів 

синергетики. Це стосується як кількості принципів, так і їхніх характеристик 

та взаємозалежності. Безумовно, можна включити в «суперсистему» безліч 

різноманітних принципів, проте це зробить таку методологічну систему 

надскладною та її буде неможливо вдало застосовувати на практиці, у 

реальних дослідженнях, що буде неприйнятним. Водночас не можна обирати 

надто малу кількість принципів методологічного дослідження того чи іншого 

явища, процесу, суб’єкту тощо. 

Розглянемо погляди вчених щодо систем методологічних принципів у 

синергетиці відносно різних сфер, галузей, дисциплін їх застосування. 

Засновник синергетики Г. Хакен у своїй доповіді у Відні 2003 р. на 

конференції з питань сталого розвитку, зауважив, що система методологічних 

принципів синергетики повинна відповідати лише двом головним вимогам: 1) 

принцип підпорядкованості складових систем і 2) принцип передкритичного 

уповільнення в точці біфуркації (Haken 2004). 

Багато уваги системам методологічних принципів приділяли такі вчені: 

С. Курдюмов у науковій праці «Синергетика – теорія саморганізації. Ідеї, 
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методи, перспективи» (1983), Є. Князєва – «Синергетика: начала нелінійного 

мислення» (1993), Г. Малінецький – «Синергетика: нелінійність часу та 

ландшафти коеволюції» (2007). 

Складні системи, що самоорганізуються, як предмет синергетики 

розглядали С. Капіца, Г. Малінецкий (2003). У теорії педагогіки свій погляд на 

методологію дослідження синергетичних систем та їх адаптації в сфері 

загальної освіти розвинули Т. Назарова, В. Шаповаленко у своїй науковій 

праці «Синергетический синдром» в педагогике» (Назарова, Шаповаленко 

2001). 

Витоки сучасної теорії систем та принципів системності традиційно 

пов’язують з працями Л. фон Берталанфі, який розробив теорію відкритих 

біологічних систем у 60-х роках ХХ ст. Він з’ясував принципи побудови 

загальної теорії систем, основу якої становила задача виявлення загальних 

принципів поведінки системних об’єктів безвідносно до їх специфіки, 

початкової природи та конкретних форм відносин між елементами. Основна 

ідея його теорії – це припущення про існування визначеного системно-

динамічного ізоморфізму (від грец. isos – рівний та morphe – форма, вид, 

вигляд) – повна подібність – властивість, яка вперше була виявлена для 

кристалів, а далі як визначена «адаптованість» у теорії імітаційного 

моделювання економічних систем, об’єктів та процесів. Модель визнавалась 

як певний «замінник» сконструйованого об’єкту, процесу, явища, тощо в 

процесі дослідження, адже вона (модель) абсолютно подібна їй, і тому є 

найбільш зручною для дослідження. У свою чергу модель можна представити 

як певну алгебраїчну структуру через математичний апарат символів та 

операцій (Bertalanffy 1968). Отже, можна зробити висновок, що усі явища, 

об’єкти, процеси тощо можна успішно моделювати – зображати 

(представляти) їх за допомогою математичних моделей, символів, складати, 

групувати їх у системи за певними ознаками-характеристиками, відповідно до 

вимог (задач), що ставить дослідник при їх моделюванні. 
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Головним принципом, за яким будувалися системні моделі були 

принципи виживання, адаптації до довкілля, розвитку та можливостей 

удосконалення з метою виживання у перспективі. 

Основним результатом системної методології стало формування 

уявлення про систему як про цілісний об’єкт, у якому акцент робиться не 

стільки на самі елементи, як на структурні зв’язки-залежності, що 

забезпечують цілісність системи. 

Загальна теорія систем Л. фон Берталанфі знайшла своє продовження у 

працях У. Ешбі (Эшби 1959), М. Месаровича (Mesarovic 1967), Я. Такахара 

(Takahara 1972). Удосконалюються визначення самоорганізації систем: з 

одного боку, як зміни системи в напрямі структуризації (організації) її загалом, 

а з іншого – як удосконалення за допомогою введення додаткових складових-

членів системи та ускладнення зв’язків між ними. 

Синергетичний підхід до теорії систем надає можливості у якості 

об’єкту дослідження коректно обирати саме відкриті системи, що 

обмінюються з довкіллям речовиною, енергією та інформацією. Але, якщо 

теорія систем у біології концентрувала увагу на сталих (урівноважених) станах 

систем, які описували явище (процес, об’єкт), то синергетика з’ясовує 

можливості та властивості нестійких (неурівноважених) станах систем, що 

описують явище (предмет, об’єкт). Саме у таких станів були виявлені ті ефекти 

спонтанної самоорганізації, які стали основним предметом дослідження 

синергетики та вивели її як міждисциплінарну науку, що має місце та 

необхідність застосування у будь-яких науках, явищах, поглядах. 

При цьому понятійний апарат, що використовується в теорії систем, 

методологічні принципи були настільки близькими для синергетики, що 

багато дослідників (В. Василькова (1999), В. Афанасьєва, І. Блауберг (1997), 

Г. Батіщева, А. Давидова, В. Садовський (1987) та багато інших), вважають 

можливим зараховувати синергетику до специфічного різновиду системного 

аналізу та використовувати його методологічні принципи та підходи. 
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На нашу думку, з такою точкою зору можна погодитися лише частково. 

На методичному сприйнятті принципів системного аналізу до системи 

методологічних принципів синергетики, тобто таку систему (методологічних 

принципів синергетики) можна будувати, спираючись на загальні принципи 

теорії системного аналізу. 

З іншого боку синергетична система методологічних принципів 

дослідження будь-якого явища (процесу, суб’єкту тощо) має свої, притаманні 

лише їй характеристики й відмінності, свою специфіку. Адже, як було 

зазначено вище, ця система буде характеризувати такі явища-процеси-

суб’єкти, що перебувають у самоорганізації (русі, розвитку, удосконаленні) та 

мати певні перспективи у майбутньому. 

Такі вимоги дещо ускладнюють процес дослідження, тому й системи 

методологічних принципів у синергетиці непрості та неоднозначні. Це 

підтверджується тим, що, чим глибше та ширше використовуються 

синергетичні знання у будь-яких сферах – світогляду, парадигмі знань, різних 

галузях науки, різноманітних сферах життєдіяльності суспільства, а саме в 

економіці, екології, технічному прогресі тощо, тим складніше, ретельніше й 

глибше необхідно підходити до вивчення процесів, конкретизуючи їх 

відповідно до застосування в тій чи іншій галузі. 

Тому існують на сьогодні різноманітні школи вивчення та застосування 

синергетичних методологічних принципів дослідження у філософії, 

суспільних науках, гуманітарних, економічних, природних науках та сферах 

життєдіяльності людей. 

Багато наукових досліджень присвячується саме специфіці 

синергетичних підходів до навіть таких «вузьких» та специфічних галузей, як 

педагогіка, транспорт, управління, менеджмент, екологія (у відриві від 

економіки та соціології, що, на нашу думку, є просто неприпустимим). 

Ми не заперечуємо корисність та необхідність таких досліджень, але 

вважаємо необхідним зауважити, що застосування системного підходу та його 
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принципів дослідження зокрема, надає можливості досліджувати будь-які 

явища (процеси, об’єкти) ширше, глибше, з позицій застосування відповідної 

системи принципів і методології саме синергетики. 

До принципів методології синергетики ми підходимо не як до аксіом, 

які не вимагають доведення, а як до мінімального набору загальних 

властивостей, які характеризують системи, що розвиваються. Такий підбір має 

відповідати правилам системності, бути зручним для моделювання та 

користування у практиці, найширше описувати явище (процес, об’єкт), що 

досліджується. З такої точки зору, а саме з точки зору можливості 

застосування методологічних принципів синергетики та системності, оцінимо 

як границі (межі) застосування цих принципів, так і справедливість їх 

використання. 

1. Гомеостатичність – це явище, яке повинно утримувати 

функціонування системи в деяких визначених рамках – межах, що дозволяють 

їй рухатися до своє мети (цілі). Її можливо порушити двома способами: 

внутрішнім та зовнішнім. Наприклад, людина може отримати стрес внаслідок 

зовнішніх обставин, які негативно на неї впливають, або внутрішніх моментів, 

за яких людина негативно реагує (розмірковує, мислить) щодо будь-якого 

явища, тобто «накручує» сама себе. 

Так, у системних явищах, стан системи можна вивести на межу басейна 

притягування атрактора, тим самим перевести систему в нестійкий 

(неврівноважений, несталий) – стан, після чого така система може навіть 

залишити даний атрактор. Тут ми керуємо динамічними внутрішніми 

характеристиками системи, наприклад, її швидкістю або місцем розташування 

тощо. Такий спосіб називається динамічним управлінням. 

Другий спосіб полягає у тому, що можливе руйнування самого 

атрактора, що зумовлює тяжіння, а тобто і саме існування системи або її 

переходу на інший рівень. У результаті гомеостаз буде порушено 
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(зруйновано). Такий спосіб управління системи називається параметричним, 

тобто таким, що змінює самі параметри-характеристики системи. 

Такі межі застосування принципу гомеостатичності не виводить його з 

основного кола методологічних принципів синергетики, адже нестійкий стан 

систем у синергетиці описується принципами становлення, тобто процесами 

типу переходу «порядок – хаос», а саме такі процеси у сукупності і є 

предметом синергетичних досліджень. 

2. Ієрархічність – підпорядкування всіх складових складних систем. 

Принцип справедливий в системах, де є чітка класифікація (ієрархія) їх 

розвитку у часі. Потрібно підкреслити, що таких систем є більша кількість, ніж 

інших, але не повсемісно. Якщо підпорядкування розвитку системи законам 

часу не відбувається, то це означає, що її не можна змоделювати іншими, 

більш складними, екзотеричними моделями. Наприклад, 

нейрокомп’ютерними. Однак, на нашу думку, це принцип є наймеш 

узагальнювальним. 

3. Нелінійність (відкритість). Порушення цього принципу 

відбувається в замкнених системах, які підпорядковуються особливим 

законам збереження та властивостям обов’язкового стану, але і в них досить 

часто виникає хаотична поведінка та фрактальні структури, що надає нам 

можливості застосовувати до їх дослідження синергетичні принципи. 

4. Нестійкість (неврівноваженість, несталість) – один з ключових 

принципів становлення систем. Порушення принципу відбувається в 

граничній ситуації переходу у сталий стан. Ця границя у синергетиці 

достатньо продуктивна, саме на ній відбуваються процеси переходу «хаос-

порядок», народження нових атракторів, самоорганізація, становлення та 

створення нових систем. Це межа переходу від «буття» до «становлення». 

5. Динамічна ієрархічність – це принцип, за яким «будується» саме 

система методологічних принципів синергетики, принцип узгодження 

складових-характеристик системи. При його порушенні не відбувається 
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самоузгодженість, самоорганізація системи методологічних принципів 

синергетичних досліджень. Подекуди така динамічна ієрархічність – це 

підпорядкування усіх характеристик системи вимогам часу, подібно 

загальному принципу ієрархічності. 

6. Спостереження (нагляд) – основний принцип синергетики. Він 

передбачає такі основні умови дослідження процесів (явищ, об’єктів), які у 

синергетичних дослідженнях є вирішальними та важливими (обов’язковими): 

− адекватне розуміння процесів, явищ, об’єктів, що 

описуються системою; 

− моделювання процесів за умов виконання тих правил, що 

диктують (містять) попередні методологічні принципи синергетики. 

На наш погляд, враховуючи те, що синергетика є новою наукою та 

безупинно розвивається, поширюється на всі сфери життєдіяльності людства 

та природи, виникають складні або навіть і надскладні перехідні процеси, які 

синергетика ще не може описати, визначити й змоделювати адекватно та 

глибоко. 

В останні десятиліття активно вивчаються такі системи, в яких 

хаотична поведінка є нормою, а не короткочасною аномалією, пов’язаною із 

кризою системи. Наприклад, у природі це явище турбулентності, кліматичні 

катаклізми тощо. Це означає перетин різних ієрархічних рівнів на одному 

масштабі спостереження, наявність несталості (нестійкості), хаотичності 

протікання процесів. Це називається дивними атракторами або атракторами з 

хаотичною компонентою. 

Отже, варто розрізняти хаос буття та хаос становлення. Наприклад, 

наявність у природі (біосфері) незчисленних форм життя, що гарантують їй 

сталість – це хаос буття. Адаптивність серцево-судинної системи людини, за 

рахунок зміни ритмів серця та тиску – це приклад хаосу становлення. 

У своїй фундаментальній науковій праці «Теоретическое знание» 

В. Стьопін (Степин 2000), один з видатних учених-синергетиків сучасності 
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робить, на наш погляд, головний висновок щодо формулювання, існування та 

розвитку систем: «Системи, що історично розвиваються, включають як аспект 

саморегуляцію, але вони характеризуються переходами від одного типу 

саморегуляції до іншого. У них формується рівнева ієрархія елементів, 

причому історичний розвиток супроводжується появою нових рівнів 

організації, які впливають на рівні, що склались раніше, трансформують їх, 

видозмінюють їх організацію. Водночас система кожного разу набуває нову 

цілісність, не дивлячись на збільшення різноманітності її автономних 

підсистем». Цікаво, що новий рівень, що з’являється, змінює зміст усієї 

системи, а це чисто кібернетична характеристика системи, коли один рівень 

управляє іншими. 

На нашу думку, задача осмислення довгострокового прогнозу розвитку 

в багаторівневих системах після акту становлення рівнів і є найбільш 

актуальною на сьогодні задачею синергетики. 

У цьому напрямі в останні роки одержані досить позитивні результати. 

Мова йде про об’єднання у складні модельні комплекси ідей перколяції (у 

синергетиці – термін, що означає розшарування та відбір складових-

характеристик систем), самоорганізованості тощо. 

Іншою проблемою побудови складних систем, що саморозвиваються, є 

проблема встановлення комунікативних зв’язків між складовими-

характеристиками комунікацій. 

У синергетиці виділяють три типи комунікацій: 

1. Сугестивна – однобічного сильного зв’язку. Вищі рівні системи 

управляють нижчими її рівнями і тоді відбувається «перехват» управління або 

сумісне, спільне управління, виникають ієрархічні вертикалі. Така система 

закладена в основі жорсткого управління, адміністрування (наприклад, армія). 

2. Нормальна комунікація – стан гомеостазу однієї системи може 

впливати на вибір альтернатив, прийняття рішень у хаотичній фазі 

становлення іншої системи та навпаки. 
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3. Коеволюційна комунікація – тип комунікації у складних системах, 

коли взаємовплив відбувається через взаємозв’язок між хаотичними 

компонентами системи. Ці взаємозв’язки активно вивчав вчений-синергетик 

С. Курдюмов (1983, 2002). 

За С. Курдюмовим, синергетика коеволюційної комунікації – це 

найбільш важлива проблема, яку на сьогодні слід вирішувати на усіх рівнях, 

від журналістики, інформатики до проблем глобалізації. Основними 

науковими роботами С. Курдюмова та його учнів є такі: «Идеи синергетики и 

методология журналистики», «Основания синергетики: синергетическое 

мировоззрение», «Основания синергетики: Режимы обострения, 

самоорганизация, темпомиры». 

За визначенням С. Курдюмова, коеволюція – це узгоджені зміни 

множини, а в ідеалі усіх систем, які об’єднані (подекуди суперечливо), у 

мегасистеми визначеного фазового простору. За цих умов системи в межах 

мегасистеми можуть зазнавати й інволюційні зміни, виявляти рух у 

зворотному напрямку. Але в кінцевому результаті зміни в мегасистемі мають 

загальний коеволюційний характер і після багатьох моментів, збуджень-

затухань тощо, еволюційний рух мегасистеми завжди переможе. Адже, як 

стверджують синергетики, для систем у межах мегасистеми діє правило 

«узгодження параметрів їх розвитку – параметрів еволюції», що протікають як 

деякий «нелінійний синтез», що йде не автоматично навіть у природі 

(Курдюмов і Малінецький 1983, 2002). 

Шлях до єдності та інтеграції різних часток у ціле (єдине) не є 

рівномірним, постійним та односпрямованим. Еволюційне сходження до все 

більш складних форм та організацій проходить через ряд циклів розпаду та 

інтеграції, гальмування та прискорення (Князева і Курдюмов 2011). 

Синергетика сугестивної комунікації, командної комунікації найбільш 

зрозуміла. Синергетика нормальної комунікації призводить до складних 

систем сучасної комунікації та потребує подальшого вивчення, адже в таких 
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системах виникають свої закони самоорганізації, феномени критичності, 

тощо. 

Найбільш цікава та перспективна, на наш погляд, це коеволюційна 

комунікація, тому що за її допомогою можна налагоджувати найбільш 

ефективні зв’язки у складних системах. 

Синергетичний підхід у соціології, екології та економіці має достатньо 

короткий історичний шлях – скоріше це новітні, сучасні методи, що надають 

можливості дослідникам аналізувати процеси (явища, проблеми) з позицій 

синергетичного апарату та моделювати ці процеси (явища) з достатньо 

високою вірогідністю їх вияву в майбутньому. 

У 1963 році письменник-фантаст Рей Бредбері опублікував оповідання 

«І грянув грім» (англ. «A Sound of Thunder») (Bradbury 1999), у якому 

сформулював ідею динамічного хаосу: малі причини можуть мати та, як 

правило, мають, досить суттеві наслідки. Герой оповідання відправився в 

минуле, де в глибині віків випадково розчавив золотистого метелика, що мало 

дуже суттєві наслідки для усього світу. Це називається «високою чутливістю 

до початкових (вихідних) даних». 

Відомі такі факти, коли при дослідженні одного й того ж явища, але з 

уточненими параметрами, результати вражали своєю розбіжністю. Таке явище 

було визначено, як явище динамічного хаосу, а результатом дослідження стало 

встановлення кінцевого горизонту прогнозу. 

У 1963 році лауреат Нобелівської премії Р. Фейнман висунув ідею про 

принципову обмеженість нашої здібності прогнозувати, передбачати навіть у 

просторі, який може бути описаний класичною механікою (Feynman 2000). 

Виявилось, що ми не можемо надати «довгострокового прогнозу» поведінки 

величезної кількості відностно простих явищ, систем. Формально такі системи 

є детермінованими, тобто, якщо ми знаємо сучасний стан системи та правила 

«поведінки» її розвитку, то теоретично ми можемо легко встановити 

(спрогнозувати), що відбудеться з цією системою в майбутньому. Але на 
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практиці це зовсім не так. Це пояснюється тим, що навіть мінімальна 

неточність у визначенні вихідного стану системи нарощується з часом, а з 

деякого часу (періоду) ми взагалі втрачаємо можливість будь-якого 

передбачення. 

Отже, час виходить на перше місце, стає  визначальним для розуміння 

поведінки системи. 

Така поведінка систем характерна для багатьох об’єктів, які 

вивчаються в економіці, екології, соціології тощо. Тому й вивчати їх можливо 

з позиції теорії динамічного хаосу, яку досить часто називають синергетикою: 

- як науку про самоорганізацію фізичних, біологічних, соціальних 

та інших систем; 

- як науку про колективну, когерентну поведінку систем різної 

природи; 

- як науку про нестійкі стани, що передують катастрофі; 

- як науку про універсальні закони еволюції у природі та 

суспільстві; 

- як науку, що надає можливості досліджувати процеси та явища на 

мікро- та макрорівнях їх розвитку, та достатньо чітко прогнозувати їх у 

майбутньому. 

Застосування принципів синергетики набуло активного впровадження 

в соціальних науках, економіці та екології наприкінці 70-х років ХХ століття. 

На сьогодні сформовано декілька напрямів розвитку соціальних теорій, що 

використовують концепції синергетики: 

1. Філософський напрям, що досліджує нові можливості теорії 

пізнання. 

2. Напрям, що веде пошук та встановлює хаотичні режими 

відповідних явищ. 

3. Моделювання соціальних, економічних, екологічних, технічних та 

інших процесів, явищ. 
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Створення таких моделей з позицій теорії детермінованого хаосу – 

синергетики, на сьогодні є найактуальнішою, але водночас і складною 

задачею. Це пояснюється тим, що дослідник мусить мати широкі знання з 

предметів, до яких належать ті чи інші явища, які він досліджує, аж до 

застосування високих технологій та комп’ютерної надсучасної техніки, і 

заразом не піддаватися моді для використання синергетики як науки у всіх 

сферах життєдіяльності людства. 

Розглянемо дещо ширше процес створення математичних моделей 

соціальних феноменів. У загальних рисах така модель повинна створюватися 

за простими математичними правилами: 

1. формалізація процесу (явища, проблеми), як гіпотези, що 

описується відповідними рівняннями; 

2. розв’язання цих рівнянь за допомогою комп’ютерної техніки; 

3. встановлення динаміки процесу та причинно-наслідкових зв’язків, 

що відбуваються в процесі між його складовими, які не можуть бути 

передбачені апріорі нашою логікою. 

Такий науковий підхід є логічно виправданим, але, на жаль, не 

ідеальним і заслуговує на критику. Це пояснюється тим, що, по-перше, багато 

параметрів-складових як для рівнянь, що описують процеси, так і для гіпотез, 

що описують явища, обираються дослідником, спираючись на його особистий 

фактор, рівень знань тощо. Це вносить «людський фактор», що одразу робить 

результат непередбачуваним. 

Впровадження комп’ютерного аналізу явища за принципом «чим 

більше буде враховано – тим краще» вже довів свою неспроможність. 

Комп’ютер видає сухий, необроблений результат, що не можна інтерпретувати 

(пояснити, застосувати) до реальних умов. Наприклад, у одному дослідженні 

американських вчених-екологів щодо необхідності оздоровлення довкілля 

рекомендаціями комп’ютера стали побажання різкого зниження чисельності 

людства на усій планеті. 
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Більш перспективним у цьому відношенні є синергетичний підхід, в 

основі якого є принцип виділення параметрів порядку, тобто виділення 

невеликої, але достатньої для аналізу кількості змінних складної системи, до яких 

підстроюються в процесі її розвитку інші параметри. Це значно спрощує систему 

та дає надію на можливість коректного моделювання складної системи, що 

описує процес (явище) за допомогою визначеної кількості параметрів. Однак на 

практиці задача визначення (виділення) параметрів порядку – показників 

системи є найбільш складною, проблематичною та дискусійною. 

Крім того, існує й проблема визначеності, вимірюваності параметрів у 

системі та коректності їх взаємозв’язку. Тобто, як, наприклад, враховувати 

прибуток (у грошах), стан забруднення (у балах) і час (у роках) в одній системі 

параметрів? А як привести оцінки соціальних характеристик через результати 

опитувань до тої ж системи параметрів? 

У таких випадках на сьогодні дослідники замість чітких, визначених 

формул процесу (явища) намагаються знайти динамічні системи з подібною 

поведінкою. Наприклад, атрактор Ресслера, який є «будівельним блоком» для 

дослідження у багатьох галузях знань, від хімічної кінетики до моделі руху 

збурень соціальних мас (Rössler 1976). 

У цьому випадку акцент робиться не на кількісному, а на якісному 

описі системи. Напрям, що розглядається, отримав назву «м’якого 

моделювання», яке інколи визначають як мистецтво отримувати відносно 

надійні висновки з аналізу малонадійних моделей. Однак залишається 

відкритим питання про те, наскільки відповідає реальній практиці модель, що 

була побудована «під картинку», уявлення. 

Окремим напрямом розвитку синергетики (соціосинергетики) є 

моделювання на основі кількісних методів. Вихідними даними при побудові 

моделі є кількісні параметри соціальних наук. Цілком достатньо для цього 

застосовувати метод вірогідності вихідних даних, наприклад, за допомогою 

частих соціологічних опитувань. Проблему вивчення теоретичних аспектів 
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застосування кількісних методів в історії та соціо-економічних науках 

вивчають з 70-х років ХХ століття (Гетингемський університет). Серед 

основних проблем в цих дослідженнях варто виокремити такі: 

- недостатній обсяг даних; 

- відсутність стандартних статистичних методів і відповідних 

програм дослідження; 

- неможливість повторних вимірювань; 

- достатньо великі похибки даних через те, що істинні флуктуації 

(напрямки, характеристики) системи важко визначити через наявність 

статистичного шуму системи. 

Особливо доцільно зазначити, що за останнє десятиліття кількість 

досліджень, що застосовують нелінійний апарат, значно зросло. У програмах 

з методології наукового пізнання все більшу увагу приділяють саме теорії 

динамічної стохастичності при вивченні соціально-економічних явищ і 

процесів. Даною проблемою займались такі вчені: Б. Мандельброт (2010) – 

автор теорії фрактальних множин, математичного хаосу; Ф. Мюллер-Бенедикт 

– автор статті «Хаос та самоорганізація»; російський фізик В. Поремський – 

один з перших вчених-синергетиків Росії. 

Актуальність синергетичного аналізу та моделювання на сьогодні 

пов’язана з особливостями сучасної епохи, де нестабільність, змінність 

соціального буття людства, його економічного розвитку стають майже 

найбільш стійкою, усталеною характеристикою сучасності. «Відбувається 

інтенсивна трансформація суспільних інститутів, зміна всієї соціальної, 

еколого-економічної, культурної складової розвитку суспільства та 

паралельно – поглядів людства на сенс та цілі буття» (Неймарк 1996). 

Традиційна взаємодія соціологів, екологів, економістів та математиків 

на сучасному рівні досліджень майже вичерпала себе. Адже складність задач, 

що сьогодні постають перед суспільством, потребує більш конструктивних 

підходів, що об’єднують зусилля спеціалістів різноманітних сфер 
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життєдіяльності суспільства з метою вирішення цих задач та реалістичного 

прогнозування подій. 

Однією з задач міждисциплінарного зближення може бути спроба не 

навчати гуманітаріїв математики й спрощувати курс математики до рівня 

сприйняття його гуманітаріями, а намагання виховувати їх сприймати 

математичні ідеї (постулати, закони), які б могли бути коректними «точками 

зростання» (точки біфуркації) для проблем в економіці, екології, соціології 

тощо. 

Синергетичний підхід до проблем нестійкості, несталості, теорії 

економічного спаду-зростання (теорія криз), непередбачуваності соціального 

розвитку суспільства тощо, стає незамінним сучасним інструментарієм 

розв’язання подібних проблем, а отже, потребує широкого вивчення та 

впровадження як у практику соціо-еколого-економічного аналізу стану та 

розвитку суспільства, так і його моделювання, прогнозування, широкого 

впровадження в науково-дослідну діяльність науковців. 

У нашому дослідженні ми робимо спробу за допомогою 

синергетичного підходу – аналізу та моделювання, розробити таку систему 

соціо-еколого-економічного стану виробництва в суспільстві, який був би 

найбільш ефективним як для життєдіяльності суспільства в реальному часі, 

так і в перспективі, тобто міг би прогнозуватися у часі. 

Надалі спробуємо описати відповідну методологію, методи та 

інструментарій як синергетичний потенціал нашого дослідження. 

Перша ланка – це тезаурус, відповідна сукупність визначень термінів, 

що застосовуються в нашому дослідженні з позицій їх синергетичної 

значущості, тобто синергетичні визначення тих термінів, що ми застосовуємо. 

Отже, синергетика, як було докладно визначено вище в нашому 

дослідженні, – це наука про самоорганізацію систем різноманітної природи. 

Щодо терміну «система» на сьогодні відсутнє єдине розуміння цієї категорії 

(існує понад 40 визначень). На нашу думку, більш точне таке: Система – це 
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сукупність об’єктів та процесів, які називаються компонентами системи, які 

взаємопов’язані та такі, що взаємодіють між собою, взаємовпливають як один 

на одного, так і загалом на кінцевий результат системи. Компоненти 

утворюють єдине ціле, що описує відповідний процес, явище, стан тощо, 

володіють такими властивостями, які не притаманні характеристикам цього 

єдиного цілого, якщо брати ці компоненти нарізно, кожен окремо. Інакше, 

кожний компонент системи має свої особливі, відмінні якості, не притаманні 

якостям системи, що вони утворюють. Це основа синергетична 

характеристика будь-якої системи. 

Як відомо, існують прості та складні системи. Прості системи мають 

невелику кількість компонент – складових елементів. Кількість взаємозв’язків 

між ними також невелика. Прості системи достатньо добре керовані, їх 

поведінку зазвичай можна передбачити, прогнозувати. 

Складні системи складаються з великої кількості елементів і мають 

численні взаємозв’язки. Якщо в простих системах існує переважно єдиний 

причинно-наслідковий зв’язок, то в складних системах причини часто 

відокремлені від наслідків як у просторі, так і в часі. Поведінка складних 

систем має низку властивостей, які відсутні в простих системах і є предметом 

уваги синергетиків та їх дослідження. 

Основним напрямом дослідження систем є метод побудови моделі 

системи, що досліджується. 

Моделювання – це процес, за допомогою якого дослідник намагається 

описати (зрозуміти) визначені аспекти реальної події, явища, стану тощо. 

Модель – це спрощена подібність реального об’єкту, яка відображає лише 

деякі (інколи дуже широкі та розгалужені) властивості об’єкту, чи то 

матеріальний об’єкт (автомобіль, будинок тощо), чи нематеріальний (явище 

природи, процес тощо). Властивості об’єкта в моделі мають бути суттєвими 

характеристиками, притаманні саме тому об’єкту, що моделюється. Для 

визначення складних об’єктів, що складаються з множини взаємопов’язаних 
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частин, в науці застосовується термін – «система». Отже, об’єктами 

моделювання є здебільшого складні системи: природні, технічні, суспільні, 

економічні та соціо-еколого-економічні, що є предметом нашого дослідження. 

Модель по суті – це замінник реальної системи для відтворення 

окремих її функцій для прогнозування її поведінки у відповідних умовах. 

Модель поняття широке, але головний його зміст й визначення – 

спрощена подібність предмета, явища, процесу тощо, що повторює 

властивості оригіналу. Об’єкти, що необхідно моделювати, частіше належать 

до таких категорій:  

- реальні; 

- події, процеси; 

- взаємодії; 

- специфікації; 

- явища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Класифікація моделей за видами 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Класифікація моделей за їх визначенням 
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Рис. 4.7. Класифікація моделей за фактором часу 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.8. Класифікація моделей  

Джерело: розробка автора. 

 

У балансових моделях відображається вимога відповідності наявності 

ресурсів та їх використання. Економетричні – зазвичай системи регресійних 

рівнянь, де відображається залежність ендогенних (залежних) чинників від 

екзогенних (незалежних) чинників. 

Оптимізаційні – дозволяють знайти з множини вірогідних 

(альтернативних) варіантів найкращий варіант події, виробництва, розподілу, 

тощо. Водночас умова обмеженості ресурсів може бути застосована як головна 

– оптимальна. Сітьові моделі – найбільш широко застосовуються в управлінні 

проектами, відображають комплекс робіт (операцій) та подій в їх 

взаємозв’язку та часі. 

Моделі систем масового обслуговування створюються для мінімізації 

витрат часу на очікування в черзі та часу простоювання каналів 

обслуговування. 

Імітаційна модель – поряд із машинним рішенням вміщує блоки, де 

вирішує людина. 

За фактором невизначеності моделі можна поділяти на детерміновані (з 

однозначно визначеними результатами), стохастичні (з різними, вірогідними 

результатами). 

Моделі 

Статистичні Динамічні 

Моделі 

Балансові Імітаційні Економетричні Сітьові Оптимізаційні Систем 
масового 
обслуго-
вування 
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За типом математичного апарату розрізняють моделі лінійного та 

нелінійного програмування, кореляційно-регресійні, матричні, сітьові, теорії 

ігор, масового обслуговування, транспортні тощо. 

Моделювання охоплює багато різних способів представлення 

реальності. Розрізняють моделі матеріальні (натурні) та ідеальні (абстрактні). 

Натурні моделі засновані на об’єктивній реальності, тобто на таких речах, що 

існують незалежно від свідомості людини. Вони поділяються на фізичні та 

аналогові, хоча, заради справедливості, різниця між ними є здебільшого 

умовною. Ідеальні моделі – це більш складні моделі, просто пов’язані з 

мисленням, уявою, фантазією, світоглядом людини-дослідника. Серед них 

виділяють інтуїтивні (живопис, музика, література, мистецтво – де людина має 

свої особистісні представлення, сприйняття, образи). 

Інші моделі – це інформаційні, тобто все, що сприймає людина може 

бути моделлю (стан суспільства, образ життєдіяльності, мода, обряди, 

традиції, процеси тощо). Щоб описати такі моделі, їх умовно поділяють на 

вербальні (текстові), де використовується послідовність звуків та букв, речень 

(текст) мовою формальних документів для опису будь-якої сфери діяльності, 

процесу (підручники, статути, правила, протоколи тощо) і математичні – 

найбільш поширений клас моделей, який описує моделі мовою математичних 

знаків, підходів та методів. Наприклад, математична модель, що буде 

представлятися у вигляді обчислень, які в свою чергу дозволять розрахувати 

найоптимальніший, за економічним змістом, алгоритм діяльності 

підприємства. 

Модель не є точною копією реальності, це все ж таки спрощений її 

варіант, узгоджений з задачами дослідження. Один і той же об’єкт залежно від 

цілей дослідження може мати різні моделі. Так, у сфері дизайну одягу манекен 

являє собою модель людини, а при дослідженні протиударних властивостей на 

іспитах парашута моделлю людини є простий мішок з піском. 
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З моделями ми достатньо часто стикаємось у побуті, можливо, навіть 

не звертаючи на це увагу. Наприклад, кожному економісту знайомий курс 

«Економікс» – набір спрощених моделей, які описують окремі елементи 

економічної системи, або карта доріг – модель, що спрощує пошук 

необхідного пункту призначення. 

Надалі в нашому дослідженні під терміном «моделювання» ми будемо 

розуміти побудову, створення теоретичних моделей реальних соціо-еколого-

економічних процесів. 

Моделювання як метод дослідження має альтернативу. Це вербальний 

(словесний) або такий, що можна охарактеризувати і достатньо чітко описати 

словами, мовою, жестами, аналіз явища, події, процесу. Але такий аналіз 

зазвичай заплутаний у визначеннях, адже кожен дослідник представляє 

процес, явище на свій розсуд і визначає його тими термінами, ознаками, які 

він вважає головними, що часто не збігається з уявленням інших науковців і є 

необ’єктивним. Процес моделювання має бути об’єктивним виразом, 

відображенням того, що відбувається, незалежно від суб’єктивних поглядів, 

уподобань дослідника, тобто повністю позбавленим «людського фактора».  

Він зумовлює визначені, конкретні етапи. Уміння виділяти головне. 

Моделі повинні бути логічними, простими, але такими, що охоплюють усі 

найважливіші характеристики (частини, компоненти, показники) системи, яка 

досліджується, усі найважливіші її взаємозв’язки як внутрішні, так і зовнішні, 

усі функції, що необхідні для її життєдіяльності тощо. Водночас їх обсяг 

(чисельність компонентів, показників) повинен бути обраний на високому 

рівні та грамотності. 

Щоб знайти такі характеристики, компоненти, показники, елементи 

системи, ми виокремлюємо три головні моменти синергетичного 

моделювання складних систем (у нашому дослідженні соціо-еколого-

економічних): 
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1. Визначаємо головну мету (ціль) системи, відповідаючи при цьому 

на два запитання: а) Для чого існує (чи повинна взагалі існувати) така система? 

б) Які основі функції системи? 

2. Зрозуміти діяльність системи та визначити головні її частини 

(підсистеми), показники-елементи підсистем, які беруть участь у виконанні 

головної функції системи. 

3. Встановити зв’язки як внутрішні, так і зовнішні, між усіма 

членами системи. 

При цьому зв’язки й частини (елементи) системи будуть дійсно 

важливими, якщо після їх виключення система «розсипається». Й навпаки, 

якщо ми виключаємо будь-яку частину (елемент) або зв’язок, а з системою не 

сталось нічого суттєвого, то відповідно це не головна її частина (елемент, 

показник) або не головний для системи зв’язок. 

Наприклад, якщо при вирощуванні рослини виключити з процесу 

температуру повітря або наявність вологи, то рослина загине – система 

розпадеться, а якщо виключити напрямок вітру, то процес вирощування не 

надто суттєво й постраждає – система зберіглась і відповідно це є не суттєвим 

елементом (показником) системи. 

Варто особливо зауважити, що загальних рецептів побудови якісної 

моделі, особливо складної, не існує. Окрім того, кожна модель може бути 

корисною й справедливою лише в певних умовах, де вона може бути 

правильною. Вона повинна бути адекватною цим умовам, працездатною, 

тобто давати відповіді на ті питання, що були закладені дослідником системи, 

а також бути справедливою з точки зору того апарату досліджень, що був до 

неї застосований. За цих умов не можна підтасовувати математичні дії, 

моральні, людські та інші вимоги, критерії тощо для побудови та розв’язання 

моделі процесу, явища, системи. 

Процес моделювання подекуди порівнюють із мистецтвом, адже 

кожний конкретний, окремий процес, явище тощо потребує індивідуального 
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підходу, аналізу. Єдиних правил моделювання для усіх випадків, процесів, 

явищ, подій не існує, адже вони характеризуються (описуються) безкінечно 

різноманітними показниками, елементами. Однак, деякі кроки на шляху 

ефективного моделювання, спираючись на дослідження академіка 

Ю. Неймарка «Простые математические модели и их роль в постижении 

мира» (1996), ми можемо запропонувати як методологічний інструмент для 

розробки якісної моделі соціо-еколого-економічної системи ефективності 

виробництва на сучасному рівні, у цей момент і на перспективу (на певний час 

розвитку) суспільства. 

Отже, загальні правила для побудови моделей, що застосовується у 

нашому дослідженні: 

1. Модель повинна бути максимально простою, зрозумілою, але 

водночас не втрачаючи своїх функцій та мети. Чим простіша модель, тим 

менша ймовірність помилкових результатів, висновків. 

2. Модель повинна бути достатньо абстрактною, грубою, малі 

поправки (похибки) не повинні кардинально змінювати її поведінку. Хоча, 

застосовуючи синергетичний апарат, він буде вимагати уваги до найменших, 

на перший погляд, найнезначущих параметрів системи, які в майбутньому 

можуть призвести до неочікувано серйозних наслідків, результатів. 

Наприклад, необхідно згадати атрактор Лоренца («ефект метелика»). 

3. Модель і її розрахунки повинні бути однаково точними порівняно 

з вихідними даними елементів моделі. 

4. Якщо при розробці (складанні) системи й її показників, елементів 

дослідник вважає за можливе знехтувати одним чи деякою кількістю 

показників, він повинен достеменно чітко знати (обґрунтовано) наслідки, 

результати такого вибору, дії. Зазвичай, у синергетичному моделюванні таке 

стається вкрай рідко. 

Задачі створення моделей соціо-еколого-економічних процесів в 

Україні на сьогодні є достатньо актуальною та такою, що потребує уваги й 
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дослідження, проблемою. Адже сучасна соціо-еколого-економічна ситуація в 

Україні є настільки складною й специфічною через багатьох як внутрішніх, 

так і зовнішніх факторів, показників, що велика кількість стандартних 

моделей, які використовуються в Європі, Америці, Японії ніяк не підходять 

для їхнього застосування в Україні. Це пояснюється станом політичного 

характеру, яка надає дослідникам ще більше складнощів і необхідності 

негайного розв’язання проблем найсучаснішими методами. 

Моделювання соціо-еколого-економічних систем, на нашу думку, має, 

як мінімум, дві принципові труднощі. 

Перш за все – це складні системи, що потребують дуже великої 

кількості елементів, показників, що описують систему. Наша соціо-еколого-

економічна система ефективного стану підприємства (виробництва), що є 

предметом дослідження у нашій роботі, складається із трьох великих блоків: 

соціальний стан суспільства, що оточує підприємство (виробництво) 

безпосередньо та опосередковано, та працює на ньому; екологічний стан 

підприємства та економічний стан. Кожен з цих блоків складових – підсистеми 

єдиної системи, є за своєю суттю системами, що складаються з багатьох 

показників, елементів, які в свою чергу мають відповідні взаємозв’язки як між 

собою (внутрішні), так і з іншими елементами інших підсистем і самою 

системою (зовнішні). Це дуже складна система, де зв’язки мають, як правило, 

нелінійний характер розвитку та вирішення її потребує синергетичного 

підходу, як нового інструментарію дослідження подібного роду задач. 

По-друге – поведінка таких систем достатньо важко піддається 

формалізації, потребує застосування новітніх технологій  дослідження, 

методів, інструментів, знань. 

Синергетичний підхід до моделювання складних систем, що мають 

багато ступенів свободи (різноманітних параметрів, елементів, показників і 

зв’язків між ними), полягає у виділенні параметрів порядку. 
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Параметри порядку – це одне з базових понять синергетики. Основна 

ідея цього поняття у тому, що в процесі еволюції виділяється декілька 

головних змінних (показників, характеристик), процесу, явища, що 

досліджується. До них «підлаштовуються» інші показники. Ці головні змінні і 

називаються параметрами порядку. Коли вони вдало, влучно та грамотно 

визначені, тоді подальший процес дослідження, аналізу, моделювання 

системи вже є достатньо спрощеним та адекватним завданням системи. 

Досвід використання такого підходу чітко продемонстрував, що 

основні закономірності поведінки дуже складних систем можуть бути вивчені 

за допомогою відносно простих систем, що включають невелику кількість 

показників, елементів. Подальший розвиток даної ідеї полягає у побудові 

ієрархії базових моделей для дослідження динаміки складних систем. 

Дослідження виявили, що таких базових моделей небагато та, що ці 

моделі переважно математичні. Фактично, образно кажучи, вони відіграють 

роль кубиків, комбінуючи які, виникає можливість досліднику аналізувати як 

якості та властивості одного кубика, так і великих масивів із великої кількості 

кубиків. 

Отже, від простого – до складного: сукупність простого утворює 

складне, але вкрай важливо те, згідно з синергетичними дослідженнями, що 

складне не є простою арифметичною сумою якостей та властивостей простих 

його складових. Складне утворення – це новий механізм, система, яка 

складається з якостей та властивостей простих його показників, елементів 

(кубиків) зі своїми суто їй притаманними новими якостями, властивостями та 

перспективами. Але при цьому система отримує і нову якість (або якості), що 

притаманна саме їй і не притаманна жодному з складових елементів. 

При такому підході до існування складних систем відпадає ілюзія щодо 

такої тези: прості системи мають просту поведінку і навпаки, складні – 

складну. Навіть прості детерміновані, нелінійні, динамічні системи, можуть і 

переважно мають складну поведінку. 
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Задача отримання точних моделей та оптимальних рішень в соціо-

еколого-економічній сфері в останні роки також була суттєво переосмислена, 

переформатована та переформульована. 

На сьогодні є декілька основних причин нової постановки задачі 

побудови точних соціо-еколого-економічних моделей: 

- гонитва за усе більш точною моделлю подекуди і, навіть досить 

часто, призводить до ієрархії складних та громіздких математичних формул, 

реальна цінність яких врешті-решт не перевершує за результатами цінність 

простих логічних висновків. У результаті математиків звинувачують у тому, 

що вони отримали той же результат, що було відомо і без їх складних 

розрахунків; 

- деякі найбільш загальні результати економічної теорії в певному 

сенсі є негативними. Наприклад, теорія соціального вибору К. Ерроу, яка 

стверджує про неможливість раціонального узгодження інтересів різних 

класів, шарів та прошарків суспільства. Підтвердив цю тезу в 1973 році 

Гіббард, який довів, що універсальних механізмів без маніпулювання, 

механізмів управління не існує; 

- зіставлення теорем із практичним досвідом часто виявляє 

наявність неврахованих обставин. А їх врахування призводить до 

суперечливих висновків. Так, рішення задачі оптимізації дисконтованої суми 

корисностей при технологічних обмеженнях, дозволило зробити висновок про 

те, що різний вибір функції корисності і значень дисконту може генерувати 

практично будь-які траєкторії, що задовольняють технологічним обмеженням. 

Іншими словами, економічні висновки виявляються нестійкими відносно 

«малих» варіацій вихідних даних-допущень; 

- існує проблема вимірювання вихідних даних, за допомогою яких 

дослідники економісти, соціологи вимірюють вихідні параметри, чинники, 

складові соціо-еколого-економічних систем, що описують той чи інший 

процес, те чи інше явище, подію тощо. 
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На відміну від природних наук (фізика, хімія), об’єктивну інформацію 

про суб’єктивні фактори, чинники вищезазначених систем часто вимірюються 

за допомогою тестів, анкетування, аналізу непрямих даних. 

Останнім часом досить швидко та плідно розвивається теорія м’якого 

моделювання. Прикладом м’якої моделі рахування є вислів «чим далі в ліс, 

тим більше дров», а прикладом жорсткої моделі рахування є класична таблиця 

множення. 

У математиці розроблені методи, які дозволяють робити висновки 

загального характеру без знання точного виду функції того явища, яке 

досліджується. 

Теорія м’якого моделювання – це вміння отримувати відносно надійні 

(правильні) висновки з аналізу малонадійних моделей. У результаті дослідник 

не отримує конкретні, точні дані, а лише визначає якісні ефекти, 

характеристики явища, події, процесу тощо: тенденції, можливості 

виникнення нових якостей та властивостей. 

Доцільно зауважити, що, як показав досвід науковців, процес 

побудови, розробки м’яких моделей багатий не лише конкретними рішеннями 

задач, скільки появою нових теорій, концепцій, ідей, припущень та ін. 

У соціо-еколого-економічних дослідженнях на сьогодні превалюють 

математичні моделі, які є результатом математичного моделювання 

соціальних, екологічних, економічних проблем, явищ, процесів, які в свою 

чергу є складними, багаторозгалуженими та структурно взаємопов’язаними 

системами. 

Математична модель має на меті використання математичних понять, 

таких як змінні величини, рівняння, матриці, алгоритми, формули, тощо. 

Типова математична модель – це рівняння або скоріше система рівнянь, що 

описують у математичному вигляді залежність між різними змінними та 

константами. 
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Залежно від врахування фактору часу математичні синергетичні моделі 

поділяються на статичні та динамічні. Під динамічними моделями, системами 

ми розуміємо звід функцій (правил, рівнянь, формул), які визначають як змінні 

дані (складові чинники, характеристики), так і константи, що змінюються в 

часі. Частіше всього динамічні системи задаються за допомогою 

диференційних рівнянь або системи диференційних рівнянь. 

Неперервний час зручно використовувати для моделювання, адже це 

дозволяє використовувати апарат диференційних рівнянь. Однак для вихідних 

характеристик, чинників систем (статистичних даних, наприклад, які є 

дискретними та завжди належать до конкретного часу) необхідно 

застосовувати апарат різницевих рівнянь. 

Більшість моделей процесів у соціо-еколого-економічних 

дослідженнях – це системи, які існують у як неперервному, так і в дискретному 

варіанті. В обох варіантах для них можуть бути отримані переважно аналогічні 

результати. Але з урахуванням синергетичного підходу до виміру результатів, 

у пролонгованому, довготривалому часі (десятиліття, століття) результати 

повинні коригуватися за теоремою Лоренца. 

При математичному моделюванні соціо-еколого-економічних систем 

важливо розрізняти такі поняття: 

- змінні та параметри – характеристики моделі, що змінюються у 

часі, а параметри залишаються сталими; 

- дискретні та неперервні змінні. Дискретні змінні приймають 

значення лише у визначені моменти часу. Інтервал часу може дорівнювати 

року, кварталу, місяцю тощо; 

- лінійні та нелінійні системи. У лінійних моделях зумовлена 

лінійна залежність між змінними, що описують моделі системи. У нелінійних 

моделях присутні такі зв’язки між елементами, які задаються лише 

нелінійними функціями. Лінійні функції – це такі, що графічно зображуються 
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у вигляді прямої лінії та можуть бути записані у вигляді: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏. 

Нелінійні функції – це будь-які, інакші від лінійних. 

- стохастичні та детерміновані системи. У детермінованих системах 

майбутнє однозначно визначено поточним станом системи, як вихідною її 

позицією. У стохастичних системах майбутнє невизначено та не пов’язано не 

лише з поточним (теперішнім) станом системи, але й з передісторією. Типовий 

приклад стохастичних систем – підкидання монети, гра в кості тощо. 

Синергетика, яку ми застосовуємо у нашому дослідженні, як 

методологію, основу дослідження, займається саме нелінійними, 

детермінованими, динамічними системами, тобто процесами, які по-новому 

тлумачать термін «непередбачуваність», інакше сприймають поняття 

«змінність», застосовують нові засоби для вивчення даних та моделювання, 

використовують нову парадигму дослідження в цілому, в основі якої – 

синергетичний підхід до проблеми. 

Розглянемо деякі базові математичні моделі з метою аргументованого 

вибору однієї з них для застосування в моделюванні соціо-еколого-

економічної моделі визначення ефективного стану виробництва на 

підприємстві з позицій синергетичного підходу до проблеми. 

Дослідження останніх років з моделювання складних систем 

різноманітної природи дозволили сформулювати концепцію ієрархії 

математичних моделей економічних систем, аналіз якої надасть нам 

можливості оптимально вірно обрати соціо-еколого-економічну модель 

нашого процесу, явища. 

В основі такої концепції лежить набір базових математичних моделей, 

які дають можливість ефективно будувати та вивчати великі класи моделей 

різних процесів, явищ. Образно кажучи, базові моделі виступають як кубики, 

за допомогою яких конструюють опис конкретного явища, процесу. 

Важливо підкреслити два принципових факти, що виявлені 

дослідниками в останні 20 років:  
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1) базових математичних моделей є невелика кількість. Навіть 

достатньо прості нелінійні математичні моделі можуть виявитися глибокими 

та змістовними; 

2) за допомогою базових математичних моделей, навіть не 

проходячи усі ступені ієрархії, що пов’язані з деталізацією та ускладненням 

математичного опису, вдалось передбачати явища природи. 

Коротко зупинимось на деяких базових моделях математичного 

моделювання соціо-еколого-економічних процесів, що далі надасть нам 

можливість обґрунтовано змоделювати процес соціо-еколого-економічного 

ефекту підприємств з позицій синергетичного підходу до явища, процесу. 

Модель Мальтуса. Т. Мальтус (1766-1834) – священик, професор, 

представник англійської класичної політекономії. Основні ідеї Т. Мальтуса 

знайшли своє відображення у теорії рівноважного стану, теорії 

народонаселення, концепції мальтузіанства. Наприкінці XVIII ст. він 

запропонував модель експоненціального зростання населення планети з 

плином часу. Він зазначив, що швидкість зростання населення 𝑑𝑥/𝑑𝑡 

пропорційна чисельності населення 𝑥. Описав він цей процес диференційним 

рівнянням 
𝑑х

𝑑𝑡
= 𝑘𝑥, де (Мальтус 1993): 

𝑘 – коефіцієнт, що відображає природний приріст населення (різниця 

між рівнями народжуваності та смертності вважається константою); 

𝑥 – чисельність населення у відповідний момент часу 𝑡. 

Рішенням цього рівнянням є: 𝑥 = 𝑥0 ∙ 𝑒
𝑘𝑡, де 

𝑥0 – чисельність населення у визначений момент часу, дорівнює: 

𝑥0 =  (𝑡0). 

Згідно з законом Мальтуса, зростання чисельності населення 

відбувається досить швидкими темпами, зростаючи удвічі за час 1𝑛2/𝑘. 

Основним недоліком цієї моделі є те, що, якщо зростання населення стає за 

будь-яких причин занадто швидким або навпаки (тобто коефіцієнт 𝑘 – 

неправдивий) – модель не може застосовуватися (Мальтус 1993). 
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Відзначимо, що в моделі Мальтуса, окрім чисельності населення, 

можна застосовувати інші взаємопов’язані показники – наприклад, обсяг 

інвестицій, обсяг виробництва, продуктивність праці, тощо. Але модель 

правдива й може бути застосована лише на короткотерміновий період. 

Недоліком моделі Мальтуса є те, що вона не враховує системний 

характер розвитку події, і є занадто жорсткою, статичною. 

Логістична модель. Це так звана м’яка модель Мальтуса, що передбачає 

вибір різних функцій 𝑘(𝑥) у формулі моделі 
𝑑х

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑥)𝑥 (Мальтус 1993). 

Логістична модель задовільно описує численні процеси насичення. 

Емпіричний аналіз величезної кількості природних, техніко-економічних та 

соціокультурних процесів довів, що їхнє зростання, розвиток, 

розповсюдження підпорядковуються логістичному закону. 

Дослідник, що вивчає конкретний соціо-еколого-економічний процес 

переважно наочно уявляє собі його у вигляді графіка. Зазвичай, у таких 

випадках використовуються двомірні графіки залежності показників. А саме, 

лінійна залежність. 

 
Рис. 4.9. Лінійна залежність 

S – якісний показник процесу; t – час 

Джерело: розробка автора. 

 

Це так звана примітивна пряма залежність. Але ж при безкінечному 

впливі часу на результат процесу, зміст явища втрачає сенс, адже результат 

процесу, що моделюється, переважно залежить не лише від часу, а й від 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4

S

t

Лінійна залежність



261 

 

 

багатьох інших показників, факторів, та не завжди однозначно прямо 

пропорційно лінійно. 

З цього можна зробити висновок, що за межами часового інтервалу, з 

урахуванням декількох показників, характеристик процесу, простий лінійний 

графік не є достатнім для моделювання. 

Постає питання просторового моделювання процесу, багатого на 

чисельні характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.10. Моделі соціальних процесів 

Джерело: розробка автора. 

 

1) експоненціальна 2) квадратична 3) логарифмічна 

4) кубічна 5) модель насичення     

без точки перегину 

6) модель насичення     

з точкою перегину 

7) циклічна модель 
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Для більш точного відображення моделі усі залежності, як геометричні 

об’єкти, варто зображати у тривимірному просторі, при цьому, як правило, 

одна з координат це час (Е𝑡). 

Отже, при дослідженні проблеми соціо-еколого-економічного ефекту 

виробництва на підприємстві, одним з головних наших завдань є оптимальний 

вибір моделі процесу ефективної організації виробництва підприємства, 

спираючись на класичні дослідження із застосуванням синергетичного 

імперативу (синергетичного апарату, методології). 

 

 

4.4. Передумови для синергетичного моделювання складних соціо-

еколого-економічних систем 

Після визначення методологічних принципів синергетики, що 

представлено у попередніх розділах, стає очевидним їх складність, оскільки 

сам синергетичний підхід до дослідження проблеми є складним та 

неоднозначним. Проте й він підлягає моделюванню за допомогою 

математичних підходів до його описування та визначення. Особливо варто 

зауважити, що процес широкого моделювання синергетичних явищ достатньо 

ефективний в окремих, визначених сферах, галузях, об’єктах, які мають свої 

специфічні характеристики та ознаки – це й соціологія, політологія, бізнес, 

культура та навіть моделювання життєдіяльності людини. 

У процесі синергетичного моделювання, як загальні, справедливі для 

всіх галузей, де це моделювання застосовується, можна виділити такі етапи: 

1. Постановка задачі. У випадку з синергетичним моделюванням 

якоїсь галузі, дисципліни, тощо постановку задачі необхідно виконувати у 

дисциплінарних, специфічних, відповідних до галузі термінах. Однак, 

експертиза щодо вірності постановки проблеми має бути міждисциплінарна, 

адже передбачає незалежний моніторинг та експертизу проблеми у термінах 

різних дисциплін, що вивчають цю проблему. Це аналогічно процесу 
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встановлення діагнозу хворому за допомогою консиліуму декількох 

спеціалістів. При такому підході проблема розкривається з різних сторін, 

встановлюються усі комунікативні її зв’язки та розриви-розходження, 

розуміння її різними дисциплінами, науками, концепціями, школами знань 

тощо.  

На цьому етапі первинної комунікації виникає колективний суб’єкт 

міждисциплінарного моделювання. 

2. Переведення дисциплінарних понять, за якими поставлена 

проблема, на мову синергетики, тобто застосування синергетичного 

поняттєвого апарату, визначень, принципів до постановки задачі.  

Цей етап є дуже важливим для постановки задачі саме для 

синергетичних досліджень, адже необхідно правильно визначити 

термінологію синергетики (біфуркація, атрактор, збудження тощо) до тих 

понять-явищ, що описують задачу, яку ставить перед собою дослідник у 

конкретній галузі, дисципліні тощо. 

На даному етапі досить важко узгодити терміни, адже виникає поле 

контекстів, умовностей, первинних зв’язків між учасниками – членами 

складних систем, явищ, процесів тощо. 

3. Встановлення (виявлення, визначення) базових процесів, 

зворотних зв’язків, принципів синергетики в емпіричному матеріалі, що 

суттєво звужує метафоризацію (розбіжність понять) та свавілля. Наше 

сприйняття й гуманітарні науки фіксують насамперед не елементи та 

структури, а процеси, явища, факти, тощо загалом, у загальному баченні 

картини. Елементи та структури цих картин «випливають», проясняються 

пізніше, під час аналізу цих явищ, процесів тощо. 

Елементи та структури явища, процесу ми визначаємо як сталі, 

інваріантні (тобто лише в одному варіанті) об’єкти стосовно різних процесів. 

Наприклад, визначення терміну «газ» сприймається однаково як вченим 

хіміком, фізиком, медиком, так і простою пересічною людиною. 
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Очевидно, що цей етап моделювання історично соціокультурно 

зумовлений, адже тут має місце «людський фактор», що дає назви, визначення 

й своє сприйняття та ставлення як до складних процесів-явищ, так і до 

елементарних складових, об’єктів тощо. 

4. Узгодження, складання принципів синергетики на емпіричному 

матеріалі, у результаті чого виникає так зване «коло (кільце) принципів», де 

чітко визначається за якими методологічними підходами-принципами буде 

йти процес синергетичного дослідження. На цьому етапі комунікативні 

зв’язки ще більш визначаються, окреслюються й знаходять своє істинне 

тлумачення та розуміння. Визначається їх роль та місце в дослідженні, що 

надає можливості досліднику перейти до іншого системного етапу – вибору 

конфігуратора явища, процесу, об’єкту, що досліджується. 

5. Побудова структурно-функціональної когнітивної моделі – 

фінальне (остаточне) визначення елементів, зв’язків, структури та функцій 

системи. Це стандартний системний етап, з якого й починається моделювання 

процесів, явищ тощо. 

Конфігурацію системи переважно вибудовують відповідно до 

завдання, що стоїть перед дослідником та таким чином, щоб вона максимально 

близько, чітко, якісно та повно відповідала процесу, що моделюється. 

6. Конструювання формальної динамічної моделі, фіксувальний тип 

рівняння, математичний опис, вид системи. На цей етап також може вплинути 

суб’єктивний погляд на явище, процес, об’єкт дослідника, що будує 

математичну модель з позицій, вимог синергетики. Тоді його бачення процесу 

моделювання буде грати негативну роль щодо виявлення істини. На цьому 

етапі найбільш необхідна незалежна експертна консультація спеціалістів як 

конкретних дисциплін, так і міждисциплінарна. 

7. Побудова «реальної» моделі, тобто уточнення (узгодження) 

параметрів, коефіцієнтів тощо системи, яка описує процес, що досліджується. 

Відносно точно це виконується в природознавчих науках (фізиці, хімії тощо). 
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Адже у цих науках будь-які параметри (коефіцієнти) можна виміряти 

приладами (градусник, спідометр), а у соціо-гуманітарних науках кількісні 

(точні) характеристики іноді досить умовні, крім того, часто дослідники 

оперують поняттями приблизними, припущеннями, тенденціями. 

Тому в гуманітарних науках досить часто будують декілька моделей із 

варіаціями коефіцієнтів, так званий «пучок моделей». Таке моделювання 

називається м’яким (за В. Арнольдом) і надає можливості якісно оцінити 

процес. який аналізується (Арнольд 2000). 

В. Арнольд – видатний дослідник у галузі звичайних диференційних 

рівнянь, теорії фазового простору, лінійності систем тощо. Його роботи, 

дослідження використовував Р. Том у розробці теорії катастроф (Thom 1975).  

8. Математичне розв’язання моделі, тобто розв’язання системи 

рівнянь, яке складене дослідником як модель процесу, явища, об’єкту за 

допомогою математичних прийомів, засобів тощо. Модель, як би чітко та 

якісно вона не була складена та представлена дослідником, повинна мати 

математичний вигляд у формі рівнянь, системи рівнянь тощо. Де кожна 

складова-елемент – це відповідна характеристика-параметр явища, процесу, 

об’єкту, а математичні символи-дії – означають зв’язки між складовими-

характеристиками. 

Математичне моделювання розглядається як засіб вивчення реальної 

системи шляхом її заміни більш зручною для експериментального 

дослідження. 

Дослідженнями в сфері математичного моделювання займалися такі 

вчені: В. Бахрушин (2004), Л. Любчик (2009), І. Ляшенко (2006), В. Сльозов 

(1958), В. Литовченко (2007), О. Горбань (2004), Г. Корніч (2011), 

О. Михальов (1992), С. Міхлін (1986), Д. Хусаїнов (2011). 

У синергетиці під математичною моделлю реальної системи (явища, 

процесу, суб’єкту) розуміється сукупність співвідношень (формул, рівнянь, 

нерівностей, логічних умов, операторів тощо), які визначають характеристики 
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станів системи залежно від її параметрів та впливів зовнішніх умов, 

внутрішніх чинників-зв’язків, початкових умов та часу. За визначенням 

академіка В. Глушкова, математична модель – це множина символічних 

математичних об’єктів і співвідношень між ними (Глушков 1975). 

Типовими завданнями моделювання можуть бути: пошук оптимальних 

чи наближених до оптимальних рішень; визначення властивостей системи; 

встановлення взаємозв’язків між її елементами або характеристиками, а також 

між характеристиками системи та зовнішнього середовища. Складні системи, 

що є об’єктом вивчення у синергетиці, характеризуються функціями, які вони 

виконують, їх структурою-складом і поведінкою в часі. Відповідно до цього 

існують такі моделі систем: 

− функціональні – описують сукупність явищ (процесів), функцій, 

які виконує система; 

− структурні – відображають структурну (елементну) побудову 

системи; 

− інформаційні – описують співвідношення між елементами 

системи, а також між системою та навколишнім середовищем; 

− поведінкові – відображають динаміку поведінки системи, зміни її 

стану тощо. 

Існує досить багато різноманітних класифікацій математичних 

моделей. Зокрема, моделі: статичні, динамічні, лінійні, нелінійні, 

диференційні, інтегральні, імітаційні, геометричні. А також існує дуже багато 

форм запису математичних моделей: 

− інваріантна – модель зображають у вигляді диференційних, 

інтегральних, лінійних та нелінійних рівнянь (нерівностей) без урахування 

методу подальшого аналізу моделі; 

− алгоритмічна форма математичної моделі є записом поетапного 

руху до розв’язання моделі; 
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− графічна – це геометричні об’єкти, схеми, графіки тощо, які в 

доступному наочному вигляді забезпечують досить чітке, ясне, а головне 

швидке розв’язання моделі. 

У побудові математичних моделей слід враховувати й те, в якій спосіб 

їх можна аналізувати: аналітично, чисельно (обчислювальний спосіб), 

аналоговим способом (за допомогою побудови диференційних рівнянь та їх 

систем). Слід враховувати й властивості математичних моделей:  

− спрощеність – подекуди модель може бути простішою, ніж ті 

явища, що відбуваються у процесі. Але при цьому не змінюючи усі 

характеристики, складові процесу; 

− наближеність – означає, що модель здебільшого лише наближено 

відображає характеристики та відносини явища (процесу), що моделює; 

− повнота моделі – її ступінь визначається метою та завданнями 

моделювання; 

− адекватність моделі – характеризує можливість реалізації мети 

моделювання; 

− істинність – відповідність сукупності наявних знань (учень) про 

об’єкт дослідження. 

Адекватність моделі відповідному процесу (явищу, об’єкту), що 

моделюється є головною умовою моделювання, особливо для складних 

систем, з точки зору синергетичного підходу їх дослідження. 

Після побудови математичної моделі, що відповідає вищенаведеним 

умовам, обирається метод, спосіб, за допомогою якого побудована 

(розроблена) модель може бути розв’язана (проаналізована, вирішена) 

відповідно до мети дослідження. 

Завдяки широким можливостям сучасної обчислювальної техніки, 

інформаційним технологіям та ін. на сьогодні розроблено досить велика 

кількість різноманітних методів математичного моделювання – статистичне, 

імітаційне, методи генерування випадкових послідовностей, випадкових 
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векторів, регресійне моделювання, варіаційний метод, метод молекулярної 

динаміки, тощо. 

Кожний з них надає можливості дослідження істинності процесів 

(явищ, об’єктів) лише в тому випадку, коли обраний коректно, у повній 

відповідності до процесів, що моделюються, до сфер, галузей, дисциплін, в 

яких він застосовується. 

Синергетичне моделювання процесів (явищ, об’єктів) взагалі не може 

бути абстрактним, загальним (узагальнювальним) для усіх сфер буття та 

життєдіяльності людини. Тому у нашій роботі ми зупинимося детально на 

проблемах синергетичного моделювання процесів, зокрема інтегрального 

(соціо-еколого-економічного) ефекту діяльності підприємств з позицій вимог 

синергетичного (узагальнювального) підходу вивчення цієї проблеми. 

Отже, це буде по суті – синергетичний ефект реальної діяльності 

підприємства, галузі, сфери діяльності зокрема і надалі – регіону, краю, країни 

тощо. Відповідно й моделювання таких процесів, дотримуючись неухильно 

необхідних загальних правил та норм, буде мати свої, характерні й особливі 

підходи, способи розв’язання. 

Наступними етапами синергетичного моделювання є: 

9. Порівняння з експериментальними результатами, аналіз та 

інтерпретація (у деяких випадках інваріантна) результатів. Насамперед 

перевіряється прогнозована цінність моделі. Вирішується питання можливого 

практичного використання моделі, її подальшого розвитку в перспективі. 

10. Ухвалення рішень, корегування моделі, адаптація тощо.  

У міру просування усіма етапами синергетичного моделювання ми 

переходимо від метафоричної (спостережно-філософської) синергетики до 

строгої дисципліни – науки синергетики, у якій присутні суворі правила, 

закони математики, моделювання, фізики тощо, починаючи з суворих правил 

мовознавства з метою опанування синергетичним тезаурусом (словником) і 

закінчуючи методами комп’ютерних технологій. 
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Рис. 4.11. Етапи синергетичного моделювання 

Джерело: розробка автора. 

 

Таким чином, процес руху за етапами синергетичного моделювання 

можна уявити як естафету онтологічних просторів, комунікативних практик-

зв’язків, норм та цінностей. 

Цінність такого руху в тому, що в ньому, як правило – необхідність, 

беруть участь декілька учасників міждисциплінарного проекту вивчення того 

чи іншого синергетичного явища (процесу, проекту), з метою отримання 

найбільшого ефекту. 

 

 

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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Висновки до розділу 4 

1. Визначено основні методологічні правила синергетики, методи 

побудови (розробки) моделей. Синегетика вирішує проблеми на базі трьох 

основ (начал) (математика, філософія та предметні науки) із допомогою 

міждисциплінарного моделювання з урахуванням новітніх динамічних теорій: 

теорія катастроф, динамічного хаосу, самоорганізації; комп’ютерних та 

математичних моделювань. 

2. Складна соціо-еколого-економічна система самоорганізується 

завдяки упорядкуванню руху її елементів і є більшим ніж проста алгебраїчна 

сума усіх елементів. Відбувається перехід до застосування нелінійних моделей 

при моделюванні складних соціо-еколого-економічна систем. Нелінійні 

моделі є більш узагальнювальні та вміщують більше зовнішніх та внутрішніх 

характеристик та відповідно є більш точними, універсальними при описі того 

чи іншого явища, системи. 

3. Основою розгляду, аналізу, дослідження складних соціо-еколого-

економічних систем у нашій роботі стали процеси самоорганізації. З метою 

визначити особливу роль загальних характеристик, ефектів у процесах 

самоорганізації складних соціо-еколого-економічних систем ми застосували 

саме синергетичний підхід, головне завдання якого полягає у виявленні 

спільних закономірностей у процесах самоорганізації в системах 

різноманітної фізичної природи, пошуку ідей та методів їх дослідження. 

Самоорганізацію складних соціо-еколого-економічних систем за 

синергетичними правилами ми розглядаємо у вигляді процесів виникнення 

впорядкованих просторово-часових структур. 

4. Розроблено й представлено методологію та інструментарій 

дослідження соціо-еколого-економічних систем для конкретних проблем 

діяльності систем на мікроекономічному рівні (підприємств, бізнесу), з 

урахуванням синергетичного імперативу. Запропоновано методи 

узагальнення результатів синергетичного дослідження соціо-еколого-
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економічних систем із подальшою можливістю їх використанням у 

мікроекономічних дослідженнях. Виявлено та досліджено причини та 

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

соціальних, екологічних процесах, явищах функціонування мікроекономічних 

систем (промислових підприємств).  

5. Представлено етапи синергетичного моделювання та показники 

складних соціо-еколого-економічних систем для їх синергетичного аналізу, 

моделювання. Розглянуто процес створення математичних моделей складних 

соціо-еколого-економічних систем за визначеними математичними 

правилами. Визначено правила для побудови складних соціо-еколого-

економічних систем. Математична модель у синергетиці – це визначена 

сукупність співвідношень, логічних умов, формул, які визначають 

характеристики станів системи залежно від її параметрів та впливів зовнішніх 

умов. 

 

Основні наукові результати, що подані у четвертому розділі дисертації, 

опубліковані автором у працях [626; 630; 640; 645; 648; 650; 652; 653; 655; 656; 

662; 663]. 
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РОЗДІЛ 5. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ 

ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

5.1. Системний підхід до визначення синергетичного ефекту 

виробництва підприємства (складних систем) 

Дослідження синергетичного соціо-еколого-економічного ефекту (𝐸𝑐) 

може переслідувати розв’язання різних завдань, але основним серед них є 

одержання відповіді на питання: як ефективно організувати виробництва з 

екологічної, економічної та соціальної точки зору і як потрібно його розвивати 

в перспективі. 

Практичне розв’язання цього питання можливе тільки на основі 

глибокого аналізу різних змін – характеристик виробництва, що виникають 

при його організації, а також визначення впливу цих змін на кінцеві результати 

діяльності підприємств. 

На сьогодні одним з основних наукових принципів аналізу і синтезу 

будь-якого об’єкта, що являє собою сукупність взаємозалежних елементів, 

стає системний підхід, який складається з розгляду цих елементів об’єкта як 

системи (Разумов 2006, с. 7).  

З позиції системного підходу і вимог синергетики наше дослідження 

виконується за такими етапами: 

1. Визначення мети, яку необхідно досягти в результаті дослідження, і 

вибір критерію ефективності, що дозволяє розрізняти способи досягнення 

мети і вибирати серед них найкращі. За циз умов обов’язково враховуються 

вимоги і взаємозв’язки більш загальної системи, частиною якої є наша 

аналізована система. 

2. Проведення структурного аналізу системи, визначення призначення 

кожної підсистеми і кожного елемента системи. При цьому визначається 

поелементний склад побудови системи, виявляються властивості окремих 



273 

 

 

частин і елементів. Для цього широко використовується методи моделювання 

системи (Акімова 2006, с. 85; О’Коннор і Макдермотт 2006, с. 28). 

3. Встановлення характеру взаємозв’язку між елементами системи, тобто 

неодмінно вводиться функціональний опис системи (Разумов 2006, с. 37; Шорин 

1975, с. 14), що полягає у визначенні функціональних залежностей між 

елементами системи. Це дозволяє визначити характер і ступінь впливу на 

систему (умов її функціонування для підвищення ефективності). 

4. Формування рішень для вдосконалення функціонування системи з 

урахуванням її взаємодії з іншими системами і системою більш високого 

рангу. Пошук рішення виконується на основі отриманої в результаті аналізу 

вихідної інформації і правил вибору рішень. 

Система також визначається завданням системних об’єктів, їх 

характеристик та зв’язків між ними. 

До системних об’єктів належать: мета, вхід, вихід, обмеження, 

зворотний зв’язок. Вхід та вихід характеризуються кількісними ознаками та 

ступенем їх вірогідності. Вихідна інформація є джерелом для «входу» в 

систему, результати – джерелом для «виходу» з системи. Методика 

проведення дослідження являє собою «процес». 

Визначення показника синергетичного соціо-еколого-економічного 

ефекту (𝐸𝑐) як оцінки діяльності підприємств, складний процес, що 

складається принаймні з таких етапів: 

1. Визначення кожної складової показника соціо-еколого-економічної 

ефекту для підприємства; 

2. Визначення синергетичного показника для підприємств. 

Узагальнена схема такого процесу з позицій системного підходу 

представлена на рисунку 5.1. 
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Рис. 5.1. Система визначення синергетичного ефекту складних систем з 

урахуванням часу 
Джерело: розробка автора. 
 

Основною ознакою соціо-еколого-економічної ефективності є 

виробництво споживчих вартостей з метою задоволення суспільних потреб, з 

одного боку, та спрямованість на задоволення специфічних потреб в належних 

екологічних умовах, з іншого. Тобто підприємство, природа та суспільство 

мають розглядатись як рівнозначні частини соціоекосистеми при 

регулювальній дії суспільного фактора. 

Сучасний розвиток продуктивних сил людства відбувається в умовах 

екологічної кризи. Ресурсний обмін між суспільством та природою досяг 

величезних масштабів, усі природні та виробничо-соціально-економічні 

складові людської життєдіяльності виявились настільки взаємопов’язаними, 
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що будь-який вплив на ту чи іншу природну компоненту призводить до 

непередбачуваних наслідків. 

Хід суспільного розвитку показав, що ринкова економіка, яка породила 

споживацьке ставлення до ресурсів довкілля, виявилася неспроможною 

подолати глобальні екологічні проблеми. У зв’язку з цим, все більш 

аргументованою стає критика основних концепцій класичної макроекономіки, 

основні постулати, якої покладені в основу сучасних економічних відносин 

(Вернадський 2007; Бойчук 2002; Туниця 2006; Хвесик 2008; Кучерявий 2000; 

Jansch 1980; Krutilla&Fisher 1975; Morin 1992; Scott 1989). 

Вимірювання справжнього добробуту впирається в труднощі 

економічної оцінки природного капіталу: «Існує дуже велика проблема, що 

нині стоїть на шляху інтегрування екологічного обліку в рахунки 

національного доходу і продукту. Це проблема грошової оцінки» (Goodwin etc. 

2008, с.9). 

Наше дослідження обмежене колом теоретико-методологічних питань 

синергетичної ефективності функціонування складних систем (підприємств), 

що: по-перше, мають актуальне значення для удосконалення економічної 

оцінки організації та діяльності підприємств; по-друге, недостатньо вивчені і 

мають дискусійний характер; по-третє, вимагають для свого дослідження 

системного підходу, застосування прогресивних методів дослідження і 

конкретних рішень в сучасних умовах екологічного та економічного стану 

України, умов ринкової економіки та проблем інтеграції в Євросоюз. Усі ці 

питання необхідно розглядати за вимогами синергетичного підходу до 

проблем. 

При цьому соціальний, екологічний та економічний стан України має 

вирішальне значення для дослідження проблеми, а удосконалення діяльності 

підприємств на засадах синергетичного розвитку, розглядається як один із 

основних заходів, що позитивно впливають як на соціальний, так і на 

екологічний, економічний стан. 
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Комплекс заходів, що пов’язані із удосконаленням діяльності 

підприємств, з позицій охорони довкілля повинен забезпечувати 

максимальний ефект, складовими якого є і економічний, і екологічний, а також 

і соціальний результат, який за своєю суттю є синергетичним. 

Екологічний результат (ефект) обумовлюється зменшенням 

негативного впливу на довкілля та виражається у зменшенні кількості (обсягу) 

забруднювальних, шкідливих викидів та збільшенні кількості чистих 

природних ресурсів. 

Соціальний результат (ефект) передбачає підвищення комфорту 

проживання населення, зокрема й поліпшення його здоров’я, зниження 

захворюваності, підтримання екологічної рівноваги, збільшення 

національного багатства та добробуту (Царенко 2004, с. 80-81). 

У цьому зв’язку у нашому дослідженні ми обмежуємося рішенням 

таких задач: 

− визначення ролі удосконалення організації виробництва 

підприємств на засадах синергетики, за умов покращення соціальної та 

екологічної ситуації (складової); 

− обґрунтування методів аналізу й визначення соціо-еколого-

економічної (синергетичного) ефекту виробництва; 

− обґрунтування основних напрямів удосконалення організації 

діяльності підприємств на засадах синергетики. 

Як зазначалось вище, на сьогодні оцінка ефективності будь-яких явищ, 

заходів тощо здебільшого проводиться з позицій їх економічної доцільності. 

Ми вважаємо такий підхід дещо однобічним, та таким, що не відображає 

з усіх сторін ситуацію. В умовах ринку і необхідності збереження довкілля та 

покращення умов існування людства такий підхід є застарілим. Тому у нашому 

дослідженні ми розробили комплексну, синергетичну оцінку доцільності 

діяльності підприємств з економічною, екологічною та соціальною її складовою-
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характеристикою, у часі та просторі, що є нашою новітньою пропозицією і 

проводиться вперше для підприємств галузі. 

На основі вищенаведеного, можна зробити висновок про необхідність 

переходу від економічних оцінок усіх сфер матеріального виробництва 

(зокрема форм його організації) до більш комплексних, узагальнювальних 

оцінок – таких, що змогли б оцінити заходи (процеси) більш комплексно. На 

нашу думку, такою оцінкою повинен бути синергетичний показник соціо-

еколого-економічної ефективності діяльності підприємств, який характеризує 

процес доцільності з усіх сторін (рис. 5.2): 

- економічного – яку економічну вигоду від удосконалення 

виробництва  із урахуванням грошових витрат на його впровадження (Еек); 

- екологічного – тобто оцінити наслідки для довкілля заходу (як він 

вплине на довкілля та чи доцільні природні втрати, які неминуче 

відбудуться при його впровадженні) (Ее); 

- соціального, що віддзеркалить соціальні зміни для суспільства, що 

проживає у регіоні, після проведення змін (Есоц). 

Обов’язковий взаємозв’язок економічного ефекту, який досягається в 

результаті виробничо-господарської діяльності, з екологічним та соціальним 

ефектом повинен відображатися в синергетичному соціо-еколого-

економічному ефекті.  

-  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Узагальнена схема алгоритму визначення синергетичного 

ефекту складних систем 

Джерело: розробка автора. 

Синергетичний показник соціо-еколого-економічної 

ефективності складних систем (Ес) 

Економічна 

ефективність Еек 

Екологічна 

ефективність Ее 
Соціальна 

ефективність Есоц 

Ес = 𝑓൫Еек, Ее, Есоц, 𝑡൯ 
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Синергетичний соціо-еколого-економічний ефект будь-якої 

господарської діяльності є за своєю суттю, але не за змістом, алгебраїчною 

сумою (плюс і мінус) трьох різних за формами прояву ефектів, які досягаються 

зазвичай з різним лагом і лише в окремих випадках одночасно: традиційного 

економічного (переважно позитивного), екологічного (позитивного або 

негативного) та соціального (позитивного або негативного). Інтегральний 

соціо-еколого-економічний ефект, який досягається при мінімальних витратах 

суспільної праці, природного (екологічного) потенціалу та соціальних вигод 

суспільства, є важливим фактором орієнтації будь-якої економічної системи 

на забезпечення принципу сталого розвитку. Критерієм ефективності 

функціонування економічної системи, орієнтованої на забезпечення вимог 

сталого розвитку, є максимізація стійкого в часі синергетичного соціо-

еколого-економічного ефекту. 

Виробництво матеріальних благ з метою задоволення індивідуальних і 

суспільних потреб, та прагнення до задоволення специфічних потреб у 

належних, нормальних для життя екологічних умовах, а також покращення 

соціальних умов суспільства стають домінантною ознакою економічної 

категорії «соціо-еколого-економічна ефективність» (Вовк 2004, с. 103).  

Формалізований вигляд визначення синергетичного показника соціо-

еколого-економічного ефекту удосконалення підприємств є за своєю сутністю 

алгоритмом моделювання процесу визначення доцільності зазначеної форми 

організації виробництва, що відповідає вимогам сучасного менеджменту (для 

обрання оптимальних управлінських рішень при організації та реорганізації 

виробництва й споживання продукції) (Синякевич та ін. 1998, с. 252; Cooper 

2006). 

Формально це проста алгебраїчна сума показників, натомість фактично 

це їх векторна сума, просторовий показник. Вона (сума) буде мати сенс лише 

за позитивним її значенням, тобто синергетичний показник має бути більшим 
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за нуль. В іншому випадку проведення підприємницької діяльності не матиме 

сенсу. 

В умовах ринку, основною вимогою якого є збалансованість попиту-

пропозиції, вирішення таких задач набуває особливого значення й 

актуальності на будь-якому рівні діяльності: від виготовлення окремого виду 

продукції до міжнародної організації спільного господарювання і розробки 

шляхів  

Розглянемо основні методологічні та методичні підходи, що дозволяють 

будувати адекватні математичні моделі, які описують ефективний стан 

соціальної, екологічної та економічної складової розвитку об’єкту, системи – 

підприємства, території, країни тощо з позицій синергетики. 

Варто зазначити, що під соціо-еколого-економічною системою, що 

досліджуємо в нашій роботі, маємо на увазі складну динамічну систему, що 

охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання, як 

матеріальних благ так соціально-екологічних ресурсів, потреб, можливостей 

як у конкретних обставинах (визначеному терміні, часі, просторі), так і у 

перспективі. Такі системи складаються переважно із визначених, керованих 

підсистем – соціальної, екологічної, економічної, які є, в свою чергу, 

складовою частиною загального, інтегрального, синергетичного. 

Ефективність діяльності синергетичного, інтегральної системи і є кінцевою 

метою, ціллю – досягнення позитивного результату (синергетичного ефекту). 

Проте за принципами синергетичного підходу до проблеми, загальний, 

інтегральний позитивний результат не буде простою алгебраїчною сумою 

результатів (ефектів) діяльності кожної підсистеми. Отже, моделювання 

складних соціо-еколого-економічних систем – це моделювання комплексу 

взаємопов’язаних елементів у сукупності та відношеннями між ними. Така 

система є цілісною, має визначені критерії, цілі, має відокремлені складові, 

тощо – тобто, все необхідне для кібернетичної побудови адекватної системи, 

а саме її моделювання. 
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Практичними завданнями такого моделювання є такі: 

- аналіз соціальних, екологічних та економічних об’єктів та 

процесів;  

- прогнозування цих процесів у часі; 

- визначення оптимальності процесів для ухвалення управлінських 

та інших рішень щодо їхнього розвитку. 

Система, що досліджується, є складною, адже вона є: 1) емерджентною, 

тобто такою, в якій наявні синергетичні зв’язки між елементами як у 

підсистемах, що входять до загальної системи, так і у загальній системі; 2) 

динамічною, яка враховує зміну параметрів у часі під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників; 3) невизначеною щодо розвитку зовнішніх чинників, 

явищ, процесів; нелінійною, тобто такою, що має випадковий характер. 

Завдяки невизначеності для її описування та аналізу необхідно 

застосовувати економіко математичні моделі з принципами теорії ймовірності, 

математичної статистики, теорії нечітких (розпливчастих» множин тощо. 

Необхідно також застосовувати принципи науки про економічний ризик, 

випадковість подій, людський фактор. 

Особливо варто зазначити, що система, що досліджується з 

застосуванням синергетичного підходу, є складною підсистемою стану та 

розвитку суспільства, складається з соціальної (суспільної), екологічної 

(природної, довкілля), економічної (виробничої) сфер. Сутність взаємодії між 

суспільством та досліджуваною системою визначає двоїсту роль людини у 

суспільному виробництві – як агента виробничого процесу, який його 

здійснює, так і суб’єкта, заради якого цей процес, власне, і здійснюється. 

Створення теорії синергетичного аналізу та синергетичне дослідження, 

моделювання складних соціо-еколого-економічних систем має метою (ціллю) 

таке: 
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1) виявлення об’єктивних взаємозв’язків соціальних (суспільних), 

екологічних та економічних процесів у діяльності підприємств, територій, 

країн тощо; 

2) моделювання (формалізація) опису цих зв’язків з метою 

подальшого прогнозування та управління процесами. 

Можно дійти висновку, що модель, яку ми розробили та досліджуємо, 

належить до класу складних нелінійних моделей, в якій міжелементі зв’язки 

мають важливе значення. Відповідно, її дослідження потребує синергетичного 

підходу, а математична формалізація положень цієї системи буде 

здійснюватися за вимогами кібернетики, синергетичної економіки та теорії 

нелінійної динаміки. Адже вже у 80-х роках минулого століття отримано 

результати, які показали, що для простої дискретної моделі макропроцесу вже 

в одномірному випадку процес може набувати хаотичного характеру. 

Виявлення множинності точок рівноваги, граничних циклів, точок 

біфуркації, хаосу, асиметрії, інформації змушує дослідників по-новому 

розглядати, аналізувати складні макросистеми, до яких належить і наша соціо-

еколого-економічна система. Теорія сучасної нелінійної динаміки, наприклад, 

методи обчислення розмірності фрактала, дозволяє обчислити для таких 

процесів, зокрема, автокореляцію тощо. Відкриття в 1960-х роках понять 

«дивні атрактори», «фрактали», дозволили створити та довести принцип 

підходу до вивчення складних систем, який формулюється так: «ціле є дещо, 

як правило, більшим ніж проста сума частин, які його складають» 

(кейсіанство). Цей принцип ми докладно досліджуємо в нашій роботі та при 

формалізації й аналізі складних соціо-еколого-економічних систем. 

Синергетичні методи дослідження складних соціо-еколого-економічних 

систем застосовуються як у теоретичному аспекті, так і в практичному, 

експериментальному. 

У теорії ці методи застосовуються для: 1) побудови теоретичної 

концепції явища (події), що відображає певна соціо-еколого-економічна 
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система; 2) обґрунтування типу моделі, яка буде притаманна саме цій складній 

соціо-еколого-економічній системі; 3) побудова узагальненої моделі, яка 

враховує особливості функціонування складної соціо-еколого-економічної 

системи з урахуванням параметрів, які реалізуються. 

В теорії дослідження складних соціо-еколого-економічних систем за 

синергетичними методами застосовуються принципи теорії самоорганізації, 

теорії хаосу, теорії універсальності, за якими визначається наскільки 

хаотичною поведінкою володіє система, в якому інтервалі значень параметрів, 

характеристик вона існує. 

Метою експериментального підходу є побудова прогнозної моделі 

системи, що досліджується. Досліджуються та вивчаються вихідні дані, 

встановлюється характер системи: лінійність, нелінійність тощо. Вихідні дані 

обираються на основі аналізу процесу, явища, що описує система в достатньо 

широкому, якомога більшому наборі. 

Урешті-решт експеримент закінчується побудовою імітаційної моделі 

системи з конкретними вихідними параметрами, будуються рівняння, 

траєкторії руху системи, тощо. 

При аналізі часового фактора визначається: 1) чи система хаотична; 

2) чи описується її поведінка системою рівнянь – «реконструкція атрактора»; 

3) чи можна визначити прогноз поведінки систем і на який термін – «горизонт 

прогнозу». 

На сьогодні в сучасному аналізі систем для цього є такі комбіновані 

методи економетрики, математичної та комп’ютерної статистики, як 

обчислення максимального показника горизонту передбаченості поведінки 

системи (так званий показник Ляпунова, обчислення), обчислення 

кореляційної розмірності показників системи, оцінка ентропії системи (К-

ентропія Коллогорова) та інші. Зокрема, топологічний тест Гілмора, який 

дозволяє діагностувати наявність детермінованого хаосу в системі по відносно 

коротких рядах даних, що для характеристики складних соціо-еколого-
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економічних систем є вкрай важливим через неможливості подекуди зібрати 

багатотисячні спостереження, показники системи. 

Надважливим на сьогодні при дослідженні складних соціо-еколого-

економічних систем з позицій синергетики є фактор (функція) часу – часовий 

ряд. 

Дослідження динаміки руху складних соціо-еколого-економічних 

систем різноманітних явищ – перспективний напрям із застосуванням 

синергетичного апарату, визначити оцінку, ефективності як поточного стану 

системи, так і з достатньою точністю прогнозувати її зміни в часі. 

Отже, головні ідеї дослідження складних соціо-еколого-економічних 

систем, що ґрунтуються на основі синергетичного підходу, можна 

сформулювати так: 

1) соціо-еколого-економічні системи, що описують той чи інший 

процес, явище є складними відкритими системами, далекими від стану 

рівноваги, – нелінійними системами різноманітної фізичної природи; 

2) існують універсальні закони, що визначають поведінку складних 

соціо-еколого-економічних систем; 

3) у подібних системах, що досліджуються у роботі, існують ефекти 

узгодження, коли елементи системи корелюють, узгоджують свою поведінку, 

в результаті погодженої взаємодії відбуваються процеси впорядкування, 

виникнення з хаосу певних структур; 

4) треба знаходити «дещо», невелику кількість змінних параметрів 

(чинників, характеристик системи) – «параметрів порядку», які переважно і 

визначають динаміку всієї системи. 

Водночас застосування математичних, комп’ютерних та інших методів 

відбору таких параметрів є домінантним і переважним у дослідженнях 

складних соціо-еколого-економічних систем. 

Дослідження синергетичної соціо-еколого-економічної ефективності 

(Ес) може переслідувати вирішення різних завдань, але основним серед них є 
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одержання відповіді на питання: чи ефективна взагалі дана форма 

удосконалення виробництва, з екологічної, економічної та соціальної точки 

зору в просторі та часі, і чи потрібно її розвивати в перспективі? 

Практичне вирішення цього питання можливе тільки на основі 

глибокого аналізу тих змін у виробництві, що виникають під час організації і 

розвитку виробництва, а також визначення впливу цих змін на кінцеві 

результати діяльності підприємств. 

На сьогодні одним з основних наукових принципів аналізу і синтезу 

будь-якого об’єкта, що являє собою сукупність взаємозалежних елементів, 

стає системний підхід, який складається з розгляду цих елементів об’єкту як 

системи (Разумов 2006, с. 7).  

Як свідчить сучасна наукова література з проблем системного аналізу, 

проведено багато досліджень, але, на нашу думку, найбільш прийнятним є 

визначення системи, запропоноване В. Ситником: «З наукових позицій 

систему можна визначити як сукупність (комбінація, набір) взаємозалежних 

елементів чи частин, що утворюють єдине ціле (єдиний комплекс), 

спрямованих на досягнення мети» (Сытник 1978, с. 22). Отже, формулювання 

поняття системи в розумінні В. Ситника базується на трьох основних 

положеннях: наявність необмеженої кількості взаємозалежних елементів, 

утворення єдиного цілого з цих елементів і наявність деякої мети і 

призначення, характерної саме для даної сукупності елементів. 

Система також визначається завданням системних об’єктів, їх 

характеристик та зв’язків між ними. 

До системних об’єктів належать: мета, вхід, вихід, обмеження, 

зворотний зв’язок. Вхід та вихід характеризуються кількісними ознаками та 

ступенем їх вірогідності. Вихідна інформація є джерелом для «входу» в 

систему, результати – джерелом для «виходу» з системи. Методика 

проведення дослідження являє собою «процес». 
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Викладені вище принципи системного підходу, ми заложили в основу 

дослідження соціо-еколого-економічної оцінки удосконалення виробництва. 

Визначення показника синергетичної соціо-еколого-економічної 

ефективності (Ес), як оцінки діяльності підприємств, складний процес, що 

складається принаймні з трьох етапів: 

1. Визначення кожної складової показника соціо-еколого-економічної 

ефективності для усіх підприємств; 

2. Визначення синергетичного показника для усіх підприємств; 

3. Розрахунок синергетичного показника (Ес) для процесу 

удосконалення виробництва. 

Узагальнена схема визначення синергетичної ефективності, з позицій 

системного підходу, представлена на рис. 5.3. 
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Рис 5.3. Структурно-логічна схема визначення синергетичної 

ефективності складних систем 

Джерело: розробка автора. 
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5.2. Синергетичний підхід у дослідженні складних соціо-еколого-

економічних систем з урахуванням часу 

Проблема визначення та оцінки синергетичного інтегрального 

показника соціо-еколого-економічної ефективності складних систем 

(діяльності підприємств) набуває все більшого значення, зважаючи на 

необхідність оптимального управління як природно-людськими ресурсами 

виробництва, з одного боку, так і їх фізичними можливостями, з іншого. 

Необхідність розвитку підприємств у перспективі має також багато чинників 

як для задоволення потреб споживачів у продукції (послугах) підприємства, 

так і потенційними можливостями природи у задоволенні цих потреб. 

Проблема комплексної синергетичної оцінки ефективності діяльності 

підприємства (виробництва) та її витоків у поєднанні з проблемою управління 

функціонуванням підприємства з урахуванням перспектив його розвитку стає, 

на сьогодні, мабуть найголовнішою для економістів та виробників. Висуванню 

цієї проблеми на першочергове місце сприяє прискорення темпів науково-

технічного прогресу (НТП) та необхідність підвищення темпів застосування 

змін у діючий механізм управління виробництвом (підприємством). 

Одночасно рівень НТП диктує свої завдання щодо сучасного рівня управління 

підприємством (виробництвом). 

Проблема комплексної оцінки ефективності виробництва достатньо 

широко дискутується та вивчається в науковій літературі та практиці 

господарювання (Савицька 2007; Шульц 2004; Axelrod 1984; Ступень 2014). 

Однак, сучасність висуває нові задачі щодо комплексної оцінки 

ефективності функціонування складних систем (діяльності підприємств 

(виробництв)), адже різноманітність показників, які б впливали на цю 

діяльність все більше розширюється, змінюється відповідно вимогам часу. 

Уявлення про сутність ефективності діяльності підприємств, 

виробництв можна визначити, на нашу думку, лише тоді, коли ми 

проаналізуємо мету, задачі, перспективи становлення виробництва 
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(підприємства) та цілі його розвитку в перспективі – часі. При цьому фактор 

часу в таких задачах стає чи не найголовнішим параметром, характеристикою. 

Відомо, що виробництво створюється переважно для отримання 

максимальних прибутків (це головна мета, задача діяльності підприємства). 

Але за цих обставин досягнення економічних цілей часто (майже завжди) 

обмежується їх соціальною доцільністю – забезпеченням суспільної потреби в 

продукті, заради виробництва якого створюється підприємство, 

забезпеченості населення трудовими доходами, прибутками (зарплатнею), 

створенням сприятливої інфраструктури відтворюваних процесів на території 

підприємств-виробників та інших фінансових вливань тощо. 

Ці цілі досягаються в процесі виконання технологічних, матеріально-

енергетичних, організаційних і навіть політичних процесів й 

інституціональних операцій передачі та обміну власністю, юридичними 

правами та обов’язками тощо. Цілі, процеси та операції супроводжуються та 

координуються процесами передачі, перероблення та перетворення 

інформації, досягнень науки тощо. При цьому комплексний ефект практично 

ніколи не збігатиметься з простою арифметичною сумою ефектів локальних 

процесів. 

Отже, комплексний показник ефективності діяльності підприємства 

(системна, інтегральна ефективність) є складною властивістю, 

характеристикою процесу функціонування й розвитку підприємства, який 

описується вектором таких комплексних показників: результативність, 

оперативність, ресурсомісткість, кількість (запас) потенціалу та 

функціональна організованість та є за своєю суттю саме синергетичним 

показником. 

На сьогодні основою  дослідження складних процесів в економіці є 

методологія системного підходу до вивчення та моделювання процесів. 

Важливу роль у розумінні нових факторів економічного розвитку відіграють 



289 

 

 

наукові дослідження в галузі системної динаміки та теорії інформації із 

застосуванням методів прогнозування подій у часі. 

Пізнання законів розвитку складних систем відкрило нові можливості 

в розумінні проблем економічної діяльності. 

Кожна система за принципом економії ресурсів прямує до 

врівноваженого, збалансованого стану із довкіллям. Чим сильніший зовнішній 

руйнівний вплив, тим сильніше, більшою мірою повинна бути захищена 

система через внутрішні процеси самоорганізації. 

Концепція самоорганізації систем зазнала розвитку в межах наукового 

напряму – синергетики, загальна мета якої – це виявлення загальних ідей, 

методів і закономірностей, які притаманні відкритим, неврівноваженим 

системним процесам природи та суспільства. 

За умов глобалізації стає очевидним, що у розвитку економічної 

організації є цілий ряд особливостей, які характерні для динаміки відкритих 

інформаційних систем. З нарощуванням динамізму та невизначеності 

зовнішнього середовища відбувається еволюція наукових поглядів та підходів 

дослідження проблем управління у складних системах. Результатом таких 

досліджень стає, зокрема, нове розуміння природи економічного розвитку 

організацій та ролі інноваційної активності в процесах економічного 

зростання. 

Концептуальний апарат синергетики, як зазначалось у нашій роботі, 

дозволяє без суперечностей пояснити, з’ясувати динаміку ендо- та екзогенних 

факторів у розвитку системних процесів, зокрема, пояснити циклічність 

процесів розвитку, фазові переходи в динаміці, періодичне домінування 

внутрішніх (необхідних) сил та зовнішніх (випадкових) факторів зростання. 

Синергетика та теорія самоорганізації дають нову методологічну базу 

для розв’язання проблем сталого розвитку економічних процесів як 

узагальненого характеру, так і локального, а саме проблем управління 
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виробництвом, підприємством як у певний, визначений час, так і у її 

перспективі. 

На сьогодні усталеного, єдиного трактування поняття «стійкості 

(сталості) економічних систем» не існує. Існує лише активна дискусія в 

економічній науці з цього приводу. 

Положення синергетики можуть стати основою уточнення понять 

організаційної та економічної сталості систем виробництва, бізнесу, 

соціальних та екологічних. 

Відповідно принципам теорії самоорганізації виробництво (бізнес) є 

відкритою, нерівноважною системою, яка розвивається згідно з законами 

системної динаміки. Управління бізнес-системою необхідно розглядати з 

позицій взаємодії факторів сталого (структурно зумовленого) та нестійкого 

(випадкового) стану. 

З позицій теорії інформації система є сталою тоді, коли в результаті 

зростання впорядкованості, накопичення різноманітності (організації) 

внутрішніх факторів виникає перевага факторів організації над процесами 

руйнування. Інформаційна (організаційна) сталість – це здатність, можливість 

зберігати та відновлювати визначений рівень внутрішньої ентропійної 

недостатності, тобто здатність протистояти зростанню ентропії. 

З цього можна зробити висновок, що, по-перше, феномен 

організаційної сталості пов’язаний з особливим станом взаємодії 

внутрішнього та зовнішнього середовища, із здатністю системи зберігати 

незмінним співвідношення деяких критичних параметрів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

По-друге, організаційна сталість – це явище тимчасове, жодна 

організація не може бути усталена безкінечно, довічно. Економічна сталість 

завжди є окремим випадком організаційної сталості. Виходячи з цього, 

доцільно зазначити, що економічна сталість підприємства, виробництва, 

проекту тощо – це такий його стан, коли в процесі взаємодії з зовнішнім 
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середовищем зберігається можливість, здатність отримання корисного ефекту 

від його реалізації, від процесу функціонування виробництва, підприємства, 

бізнесу. 

У даному контексті під визначенням «корисний ефект» слід розуміти 

множину економічних та позаекономічних факторів, що позитивно вплинуть 

на діяльність усього суспільства як у певний, визначений час, так і в 

перспективі. 

У більшості трактувань поняття «корисний ефект» основний акцент 

робиться на критерії економічної ефективності, тобто досягнення найкращих 

економічних результатів при найменших витратах. На нашу думку це носить 

не повний зміст у сьогоденних умовах, тому ми у своїй роботі підемо далі і 

будемо визначати корисним такий ефект, що дасть нам не лише позитивний 

економічний результат діяльності будь-якого виробничого суб’єкту, але й 

максимально позитивні результати впливу такої діяльності суб’єкту у 

екологічній та соціальній сфері регіону, де він здійснює свою реальну 

діяльність. 

Тому наш корисний ефект є інтегральним сукупним показником 

діяльності підприємства, виробництва, встановлення якого відбувається за 

законами синергетики та включає велику сукупність елементарних 

показників.  

Отже, інвестиції, що вкладаються у діяльність підприємства, стають 

однією з важливих складових при оцінці корисного ефекту діяльності 

підприємства, виробництва. У широкому сенсі, ставка проценту є індикатором 

динаміки розвитку економічних процесів розвитку, темпів зростання чи 

уповільнення економічного розвитку як на підприємстві, так і у бізнесі, 

галузях, секторах ринку, на рівні національних економік та світової 

економічної системи. 

Оскільки, суб’єкти економіки відносно самостійні, процентні ставки 

зростання кожного з них можуть суттєво відрізнятися. Водночас внаслідок 
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того, що усі процеси в суспільстві та економіці пов’язані, при всій різниці, 

гіпотетично можна визначити деякий середній рівень проценту, що буде 

визначати зростання (уповільнення) економіки. 

Це своєрідний центр динаміки економічних процесів, навкруги якого 

коливаються значення індивідуальних ставок зростання економічних 

суб’єктів. 

З урахуванням усього вищезазначеного, ми можемо зробити такий 

висновок: ставка проценту, що виражає темп зміни показників входу та виходу 

економічної системи, є індикатором рівня системної організації економіки. 

Таке трактування процента ставки виходить і від інформаційної 

концепції вартості, відповідно до якої вартість є специфічною соціальною 

мірою організації економічної системи. Явища та процеси мають вартість, 

якщо вони відповідають рівню організації економічної системи. 

Вартість капіталу зростає, оскільки він сприяє зростанню рівня 

організації суспільного господарства. Вартість капіталу зменшується, якщо 

він «сприяє» зниженню суспільного блага як специфічного прояву 

організованості соціально-економічної-системи. 

За своєю суттю, таке трактування поширене в економічній науці та, 

зокрема, саме на ній заснований принцип доходного підходу в оцінці вартості 

капіталу.  

Ставка проценту, що відображує темп зростання економічної системи, 

широко застосовується в операціях дисконтування (компаундування) в 

технологіях оцінки ефективності інвестиційних проектів, а також у 

перспективному моделюванні економічних систем, прогнозуванню 

економічних процесів розвитку тощо. 

За своєю суттю це і є одним із головних показників часу в економічних 

системах, який з позицій синергетики відповідає усім вимогам щодо 

включення його в процеси прогнозування розвитку цих систем. 
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У сучасних умовах для просування та реалізації проекту необхідні 

узгоджені зусилля багатьох сторін. За способом реалізації виробництво 

(бізнес, підприємництво) набуває системного та інституціонального 

характеру, що вимагає синергетичних підходів до оцінки його ефективності. 

З точки зору його ролі в системі суспільного відтворення, підприємство 

(виробництво, бізнес-проект) може вважатися ефективним, якщо його 

діяльність (реалізація) сприяє зростанню ефективності економіки в цілому. 

При цьому умовою простого відтворення є досягнення ефекту, що покриває 

витрати виробництва (бізнесу, проекту). Для простого відтворення необхідно 

генерування доходів не нижче рівня ефективності альтернативних проектів. 

Умовою розширеного відтворення виробництва (бізнесу, проекту) слід 

визнавати генерування доходів на рівні, що забезпечує покриття витрат і 

накопичення (зростання) капіталу. Таким чином, бізнес-проект відповідає 

критеріям системної (стратегічної) ефективності, якщо він забезпечує 

випереджувальний темп зростання капіталу порівняно з середнім темпом 

зростання капіталу в економіці. 

На відміну від традиційних трактувань, системна ефективність являє 

собою категорію, що відображає відповідність бізнес-проекту цілям та 

інтересам усієї системи взаємовідносин бізнесу (підприємства, виробництва), 

в яку інтегровані відносини його учасників, кредиторів, зовнішніх інститутів, 

які утворюють систему відносин сучасного виробництва (підприємництва, 

бізнесу). 

Існування інститутів бізнесу, підприємництва в тій специфічній якості, 

що характерна для сучасного суспільства, із відповідним супроводом 

інформаційних комунікацій, правовою підтримкою та системою соціально-

політичних відносин, що визначають у сукупності адаптацію відносин 

виробництва (бізнесу) до сучасних факторів ризику, можливо лише за умов 

збереження темпу відтворення суспільного капіталу, який вже досягнений. 
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Таке трактування розуміння перерозподіляє акценти у тлумаченні 

системної ефективності підприємництва (бізнесу, виробництва) на 

відповідність не приватним, місцевим, галузевим, регіональним критеріям 

зростання капіталу, а загальносистемним критеріям зростання капіталу, що 

набагато ширше відповідає умовам сталості виробництва на сьогодні і в 

перспективі – часі. 

Виходячи з вищенаведеного визначення та розуміння поняття 

системної ефективності виробництва (підприємства, бізнесу, проекту), ми 

вважаємо за необхідне уточнити поняття економічної системної (стратегічної) 

сталості як здатності виробництва (підприємства, бізнесу, проекту) зберігати, 

відтворювати його системну ефективність з урахуванням направленої 

взаємодії з зовнішнім середовищем, удосконаленням організації й управління 

тощо. 

Для прикладу наведемо методи оцінки коефіцієнту системної 

ефективності та чистої системної вартості виробництва на стадії його 

проектування, експертизи проекту. 

Найбільш поширеним критерієм оцінки інвестиційних проектів є 

ставка проценту, яка приймається за базу порівняння. 

Ставку дисконту як інструмент аналітичних методів управління 

широко застосовують в інвестиційному проектуванні, в оцінці та управлінні 

капіталом, у деяких сферах поточного управління фінансовими потоками. 

Правильний вибір рівня ставки дисконту в більшості визначає точність 

висновків експертизи інвестиційного рішення. 

На сьогодні в економічній науці не має єдиного підходу щодо 

методології дисконтування. Одні методи засновані на використанні ставок 

дисконту, які відображають індивідуальні характеристики бізнес-проекту. 

Наприклад, це такі методи, як метод середньозваженої вартості капіталу та 

метод кумулятивної побудови норми дисконту. 
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Інша група методів заснована на принципі застосування норми 

дисконту за середньоринковими ставками проценту, який відображає 

ефективність капіталу в окремих секторах фінансового ринку.  

Необхідно розглянути часові фактори-чинники системної ефективності 

виробництва (бізнесу, підприємства, тощо). У багатьох дослідженнях, 

наукових працях вчених-економістів визначено, що часовими чинниками 

системної ефективності є: 

- своєчасність результату діяльності виробництва, підприємства, або, 

його сучасність, інноваційність, відповідність вимогам часу; 

- стійкість, сталість процесів, технологій, тощо; 

- швидкодія системи. 

Уяву про сутність ефективності виробничої, господарської, 

підприємницької діяльності фірми ми отримуємо виходячи з аналізу його 

основних показників становлення, функціонування та розвитку. Підприємства 

створюються з визначеними, як правило, заздалегідь цілями, основною з яких 

є отримання максимального прибутку. Досягнення економічної мети 

супроводжується досягненням і соціальних задач – забезпеченням потреб 

людей у продукції, послугах. 

Останні десятиріччя розвитку підприємництва, виробництва гостро 

поставили завдання збереження та удосконалення довкілля, соціосфери. Такі 

цілі у сукупності досягаються за рахунок створення технологічних 

матеріально-енергетичних сучасних 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 та функціонування 

виробництва, підприємства. 

Водночас синергетичний комплексний (інтегральний) ефект практично 

ніколи не збігатиметься з простою сумою ефектів локальних процесів, що 
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відповідає вимогам синергетики до показників та є за своєю суттю 

синергетичним ефектом. 

Отже, мету, яку ми ставили перед собою у дослідженні – оцінити 

синергетичний ефект (ефективність) діяльності підприємства може бути 

досягнена, якщо спиратися на дослідження системної ефективності та вимог 

синергетики до побудови синергетичних моделей, показників. На нашу думку, 

саме синергетичний ефект (ефективність) діяльності виробництва є на 

сьогодні тим необхідним, всеохоплювальним показником, який максимально 

точно буде характеризувати ефективність діяльності підприємства з усіх 

сторін: економічної, соціальної, екологічної, інституціональної (фінансової), 

перспективної (доцільність розвитку) у часі. 

У попередніх дослідженнях було визначено, що системна ефективність 

є складною властивістю процесу функціонування й розвитку, яка описується 

вектором таких складних показників: економічні, соціальні, екологічні 

показники діяльності підприємства, показники результативності діяльності 

підприємства, ресурсомісткість, оперативність, якість потенціалу 

виробництва й його функціональна організованість. Останні можуть бути як 

окремі часові показники або інколи включатися у соціо-еколого-економічні. 

Перераховані показники взаємопов’язані між собою у межах, рамках цілісного 

об’єкта господарської діяльності через необхідність збереження принципу 

еквівалентності між метою та засобами її досягнення. Наприклад, ступінь 

досягнення мети (результативність) залежить від кількості витрачених 

матеріальних і трудових ресурсів (ресурсомісткість), часу (оперативність), 

функціональної організованості процесу руху до мети і початкової точки руху. 

Розглянемо структуру часових факторів, які ми вище зазначили у 

складі системної, синергетичної ефективності (виробництва) діяльності 

підприємства, бізнесу, проекту тощо. 

Оперативність господарської діяльності підприємства 

характеризується витратою часу, що необхідний для досягнення поставленої 
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мети. У загальному випадку, час – це такий же ресурс, що витрачається, як і 

матеріальний або трудовий. Тому функціональна значущість часу при 

дослідженні процесів потребує його виділення та самостійного розгляду, 

дослідження, як категорії у загальній системі. Це можна пояснити таким: 

- будь-який процес охоплює таку характеристику, як час, і, 

практично будь-який економічний ефект можна призвести до економії часу; 

- на даному етапі розвитку суспільства час є, хоч формально і 

безкоштовним (безоплатним), здебільшого, але абсолютно таким ресурсом, 

що не відтворюється, не накопичується, не зберігається та не повертається; 

- операційний час елементу господарської системи у загальному 

випадку визначається не лише абсолютним значенням, але й відношенням 

періодів різних циклічних процесів. 

Соціо-еколого-економічним системам притаманно поступально-

циклічне функціонування, з урахуванням як детермінованої складової 

причинно-наслідкових зв’язків, так і деякої їх стохастичності. 

Для підприємства воно пов’язане як із внутрішніми (ендогенними) 

циклами виробництва, так і з зовнішніми (екзогенними) циклами економічної 

кон’юнктури, науково-технічного прогресу, соціального розвитку, політики 

тощо. 

Через різну тривалість циклічних процесів, етапи та фази 

функціонування елементів можуть не збігатися, що викликає простої у 

загальній послідовності дій. 

Виходячи з цих особливостей, термін «оперативність», окрім витрат 

часу, відображує також такі аспекти, як своєчасність результату діяльності, 

швидкість функціонування систем, сталість циклів та процесів. 

Своєчасність передбачає отримання потрібних результатів у 

нормативно визначені терміни або в ритмі об’єктивної необхідності в них, що 

викликано виробничими циклами або процесами зовнішнього середовища. 
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Швидкодія, пов’язана з тривалістю реакції соціально-економічних 

систем на вплив керівних або збуджувальних процесів (точок біфуркації). 

Сталість забезпечує або динамічну стабільність результатів, або 

підтримку скерованого руху (вектору) до нового стану, що дозволяє 

підприємству ефективно працювати в умовах зовнішніх впливів і внутрішніх 

умов. 

Усі три складові взаємодіють одна з одною – своєчасність можлива 

лише тоді, коли є достатня швидкодія. Швидкодія не повинна порушувати 

сталість функціонування, а сталість у свою чергу можлива лише за умов 

своєчасності результатів діяльності. 

Своєчасність у багатьох випадках господарської діяльності є великою 

перевагою, пріоритетом перед навіть ресурсомісткістю, зокрема тоді, коли в 

умовах постачання продукції закладені значні санкції за порушення термінів. 

Найбільш характерною перехідною функцією підприємства є 

відтворюваний цикл: гроші-товар-гроші, який враховує основні причинно-

наслідкові зв’язки його функціонування. У циклі багаторазового 

відтворюється процес кругообігу трьох основних форм капіталу: грошового, 

виробничого та товарного. У процесі обігу різні види виробничого капіталу 

характеризуються різною інтенсивністю руху одна його частина – засоби праці 

функціонують довгий час, а інша – предмети праці, використовуються в 

єдиному виробничому циклі. 

Єдиний процес функціонування й розвитку підприємства розпадається 

на множину відтворюваних циклів зокрема за окремими елементами 

продуктивних сил – трудові ресурси, засоби праці, предмети праці. 

Підцикли протікають послідовно або паралельно, одночасно або з 

зсувами у часі, подекуди впливаючи один на одного прямо чи опосередковано 

через систему зв’язків, утворюючи таким чином передумови для резонансних 

криз або підйомів. Кожний з циклів має свою тривалість (період), а швидкість 
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усього процесу відтворення являє собою середню суму швидкості усіх 

підпроцесів (Макконел 1992; Афанасьев 2003) 

Характерні терміни окремих процесів відрізняються між собою, що 

надає можливості їх розгляду з відносною відособленістю, розмежуванням. 

При цьому кожна ступінь часової ієрархії процесів накладає свої обмеження 

на нижчі рівні. Так, наприклад, рівень розвитку засобів праці обмежує 

можливість розвитку підсистеми продукції, а засоби праці потребують у свою 

чергу відповідної інфраструктури. 

Відповідно до тривалості циклу, розвиток соціально-економічних 

відносин суспільства й людини накладає найбільш жорсткі обмеження на 

розвиток усіх підсистем. 

Таким чином, у ході господарської діяльності підприємства виникає 

постійна зміна форм існування капіталу та здійснюється процес його 

надходження, витрачання та виведення з обігу. 

Процес виражається у русі потоків фінансових, матеріальних, трудових 

та інформаційних ресурсів. У системі загального відтворювального циклу 

підприємства усі потоки взаємозумовлені та лише їхня синхронізація 

забезпечує ритмічність господарської діяльності. 

Так, порушення грошових надходжень зменшує, а подекуди й зупиняє, 

інтенсивність надходжень ресурсів, а збої у матеріальному постачанні – 

інтенсивність виробничих процесів. Отже, синхронізація процесів необхідна 

умова функціонування підприємства, яка забезпечує ефективність його 

діяльності. 

Швидкодія в соціально-економічних системах у більшості залежить від 

швидкості ухвалення рішень. Виділяють три типи управління у розв’язанні 

проблем: 1) реактивне; 2) активне; 3) планове. 

При реактивному управлінні реакція затримується на невеликий час, 

поки наслідки проблеми на підприємстві не стануть загрозливими, тобто 

такими, що призводять до непередбачуваних витрат. Як тільки застосовуються 
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заходи «реактивного» характеру витрати зменшуються, стан на підприємстві 

стабілізується. 

При активному управлінні, управлінська реакція починається дещо 

пізніше того моменту, коли підприємство почало зазнавати втрати, тому що це 

були втрати такого характеру й масштабу, що не суттєво вплинули на кінцевий 

результат діяльності підприємства. Подекуди контрзаходи активного 

управління можуть бути передбачені на основі прогнозу розвитку діяльності 

підприємства та запланованими. 

Планове управління відрізняється від попередніх тим, що з початку 

функціонування підприємства передбачалися «аварійні» ситуації та заходи 

щодо їх усунення. 

У разі внесення будь-яких управлінських змін на підприємстві під час 

розв’язання проблем підприємство зазнає втрати подвійного характеру: 

зниження прибутку та додаткові витрати на управлінські заходи виправлення 

ситуації. 

Вибір типу поведінки повинен визначатися відповідно теоремі 

необхідної різноманітності Ешбі: складність та швидкість ухвалення рішень 

повинна відповідати складності та швидкості змін, що відбуваються в 

середовищі, що оточує об’єкт (Волкова і Козлов 2004; Эшби 1959). 

Ефект від функціонування будь-якої системи тим більший, чим менше 

перерви у його роботі (втрати) й чим більш стабільний (сталий) процес її 

функціонування, тобто здатність забезпечувати необхідний результат 

поточної діяльності й напряму розвитку, компенсуючи шляхом внутрішніх 

резервів, негативні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Стан рівноваги, в який економічна система здатна повертатися коштом 

внутрішніх резервів шляхом саморегулювання, називають сталим, стійким або 

високорівневим станом економічної рівноваги. Цей стан характеризується 

балансом найважливіших макро- та/або мікроекономічних параметрів, таких 

як: «попит-пропозиція», «прибуток-витрати», «обсяг виробництва – 
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реалізація» тощо, тобто таких, що забезпечують беззбиткове функціонування 

системи (підприємства, бізнесу тощо). 

Теорія сталості була розроблена для технічних систем. Таке поняття 

для складних систем дещо складніше. Адже складні системи, зокрема й 

виробничі, характеризуються цілою низкою особливих якостей, серед яких 

принципова неврівноваженість систем, намагання використовувати свою 

енергію не для підтримки стабільності, що характерно для неживих систем, а 

для підтримки себе в неврівноваженому стані. 

Для дослідження таких систем синергетика є найбільш оптимальною 

як наука про самоорганізацію процесів, неврівноважених станів. 

Тому з позицій синергетики критеріями, що згадувалися вище, можна 

користуватися для описування поведінки системи з урахуванням 

особливостей економічних систем як таких, що самоорганізуються, з 

активними елементами. Їхню загальну сталість необхідно розглядати, як 

дилему між сталістю та розвитком. 

Для забезпечення сталого розвитку підприємства необхідно досягти 

керованості ним. З визначення керованості, а також умов її фізичної реалізації 

витікає низка вимог до об’єкта й підсистем управління: 

- наявність мети, як набору значень кількісних та якісних 

характеристик, що визначають відповідний стан об’єкту управління; 

- спостереження об’єкта управління, що означає такий стан об’єкта 

управління, коли поточна оцінка будь-якого параметру об’єкта може бути 

отримана негайно; 

- можливість, свобода вибору управлінських рішень із множини 

альтернатив. 

Така можливість зумовлює наявність критерію ефективності 

управління: 

- необхідність ресурсів управління, які забезпечували б фізичну 

реалізацію рішень, що ухваленні; 
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- суб’єкт та об’єкт управління повинні взаємодіяти між собою; 

- умови керованості складних систем забезпечуються принципом 

необхідного різноманіття Ешбі: обмеження різноманіття в поведінці об’єкта, 

яким управляють, досягається лише внаслідок різноманіття станів органу 

управління (Анфилатов 2002). 

У реальних системах різноманітність станів об’єкта управління та 

зовнішнього середовища настільки велика, що остання умова, тобто деяке 

обмеження цього різноманіття, практично неможлива, тому зазвичай 

обирається принцип управління через вплив на основний фактор чи декілька 

основних факторів системи. 

Загалом, економічним системам притаманна так звана «неповна 

керованість», коли можливий перехід системи з одного стану в інший за 

короткий період часу через незначну зміну чинників-факторів системи та їх 

впливу в цілому на систему. Неповна керованість соціально-економічної 

системи викликає необхідність досліджувати питання якості й ефективності 

управління нею. 

Можливість ліквідації кризових ситуацій, що виникають в системі, і 

повернення її до стану врівноваженості (хоча б відносної) залежить від:  

1) Наявності ресурсів, які необхідні для компенсації втрат, 

спричинених кризою. 

2) Запасу стійкості та швидкості активізації ресурсів, які необхідні 

для своєчасного виходу з кризової ситуації. 

Отже, набувають великої значущості та ваги тимчасові характеристики 

економічних систем – показників швидкодії. 

Складні соціо-еколого-економічні системи, що досліджуються у нашій 

роботі, складаються з багатьох або декількох частин, що перебувають у 

взаємодії одна з одною. Усі ці системи є нелінійними, відкритими, 

нестабільними та такими, що піддаються зовнішнім та внутрішнім впливам. У 

цих системах відбуваються якісні зміни, виникають просторові, часові 
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функціональні структури, що у свою чергу можуть бути або упорядкованими, 

або хаотичними. Нарешті, переважно такі структури можуть бути 

математизовані, формалізовані. Така їхня якість має багато переваг для 

дослідження, адже суворість математичних формул, що описує ту чи іншу 

систему, надає їй беззаперечності у розв’язанні. 

Складні нелінійні системи та процеси самоорганізації досліджуються і 

у теорії детермінованого хаосу, і у теорії дисипативних структур, теорії 

дослідження фракталів, теорії складності або самоорганізованої критичності, 

але синергетика – це єдина струнка, логічна та всеосяжна сучасна наука, що 

узагальнює, об’єднує основні принципи вищезгаданих теорій. 

Синергетика займається дослідженням фазових переходів у складних 

нелінійних системах, де сталість (стійкість) одного стану системи переходить 

у нестійкість іншого її стану, переважно вищого. 

Складовими складної поведінки систем, що самоорганізуються, є такі 

синергетичні поняття як: «неврівноваженість», «зворотний зв’язок», 

«еволюція» тощо, а також взаємодія різноманітних параметрів системи як 

ззовні, так і внутрішніх. На сьогодні пошуки шляхів утворення складних 

систем, що самоорганізуються, не мають єдиного розв’язання, як і вирішення 

таких питань теорії складних систем, як проблема пошуків можливої кількості 

параметрів-атракторів системи, режими розвитку (еволюції) процесів у таких 

системах і багато інших.  

Однак, сучасна наука з її широкими технічними досягненнями й 

можливостями, надала дослідникам, науковцям можливості вивчити 

достатньо складні системи різних рівнів організації мікро- та макросвіту аж до 

процесів розвитку людства, окремих сторін діяльності людини тощо. Усяка 

складна система представляється як цільний еволюційний процес у співпраці 

інших систем (synergia – співдружність, співпраця). В результаті розвиваються 

усі системи, відбувається синтез простих систем у складні. Але це не означає, 

що таке об’єднання простих систем є простим їх додатком, адже через 
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різноманітності якостей простих систем – їх кінцевий результат буде мати 

свої, особливі якості. 

Наприклад, як дитина, що народжується у двох батьків, із своїм 

набором якостей, не є копією одного з них. Дитина є зовсім оригінальною, 

індивідуальним результатом, якому притаманні деякі якості батьків, але все ж 

є «своєрідним» результатом, подекуди із настільки непередбачуваними 

якостями, що не були притаманні батькам. Це і є прикладом синергетичного 

ефекту складної системи, що є спонтанним проявом появи з хаосу. 

Отже, у синергетиці відбувається перехід від вивчення простих, 

закритих, лінійних, рівноважних систем до вивчення складних, відкритих, 

неврівноважених і необоротних систем. 

Необоротність якісних змін у таких системах постійно змушує 

дослідників усе більше уваги приділяти проблемі часу у таких системах, 

об’єднувати необмежену кількість різноманітних параметрів-характеристик 

систем, розглядати їх як n-вимірні просторові моделі тощо. 

Філософ, доктор філ. наук з проблем системності в науці 

В. Кохановський, системні закони та їх роль у пізнанні дуже влучно 

сформулював так: «Ідея цілісності (не зведення якостей, властивостей цілого 

до простого додатка властивостей окремих елементів), ієрархічності, розвитку 

та самоорганізації взаємозв’язку структурних елементів із середини системи 

та взаємозв’язку з довкіллям є предметом синерегтичного дослідження в 

межах найрізноманітніших наук» (Кохановський 2002). 

За цих умов особливого підходу та уваги потребує в синергетичних 

дослідженнях поняття часу та розвитку. Один із найбільш поширених уявлень 

часу сформував Дж. Вітроу: для об’єкта дослідження час – це період його 

становлення (Whitrow 1980). 

На сьогодні очевидним є неможливість будь-якої системи, як і об’єкту, 

що розвивається, існувати поза часом, час – невіддільний фактор усіх форм 

існування процесів та явищ. 
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Економічні процеси, категорії, системи не є винятком з правил й 

існування їх поза часом неможливе, оскільки в іншому випадку можливі 

викривлення та неточності у виявленні економічних закономірностей, 

процесів тощо. Адже жоден процес не є сталим у часі, все змінюється, 

рухаються, розвивається в часі. 

Питання визначення часу як економічної категорії, вимірювання його в 

економічних процесах і на сьогодні є недостатньо повно вивченим. Цій 

проблемі присвячено достатньо велика кількість наукових праць (Артемов 

2011; Верещагин 2012; Вернадский 1932; Занг 1999; Патрушев 1966; 

Поповський 2009; Яковлев 1980; Schackle 1958). 

Однак проблеми структуризації часу як прояву суб’єктивного 

параметру-характеристики в економічних показниках, системах, процесах до 

даного часу мають дискусійний характер, часто суперечливий. Дослідження 

часу як економічної категорії, яку справедливо можна було б використовувати 

в економічних системах, є достатньо цікавим та перспективним, але й 

складним. 

Час – це загальна форма існування матерії, буття матерії, будь-яких 

процесів та явищ, що виражається у тривалості, довго- або короткоплинності 

яких. 

Визначають астрономічний, абсолютний, теперішній, майбутній, 

математичний, реальний, людський, робочий, вільний, економічний час та 

інші форми та види часу. 

Для нас особливо цікавим є так званий «економічний час», або час, що 

використовується в організації економічних процесів. Він є 

системоутворювальним фактором в організації будь-яких економічних 

процесів і показників та на сьогодні має багато визначень як економічна 

категорія, наприклад, у дослідженнях вчених В. Бірюкова (2000), 

А. Маршалла (Marshall 1920), Дж. Кларка (1992) тощо. 
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Багато вчених визначали свою теорію економічного часу для 

дослідження його, як фактору в економічних системах. Так, наприклад, 

Дж. Б. Кларк (1992) розподілив економічні дослідження на три частини: 

1. Досліджує універсальні явища створення матеріальних благ 

(багатства). 

2. Досліджує соціальну сферу утворення матеріальних благ у статиці. 

3. Досліджує динаміку утворення матеріальних благ у суспільстві з 

урахуванням зміни способів та форм діяльності. 

Водночас А. Маршалл визначив економічний час як такий, що 

характеризується рушійними силами економіки (Marshall 1920): 

- миттєва рівновага, тобто коли пропозиція на ринку є усталеною, 

незмінною; 

- короткотермінова, коли матеріальне виробництво можна збільшити 

за обсягом на наявних виробничих потужностях, площинах; 

- довгострокова рівновага – виробничі потужності розширюються 

або скорочуються у зв’язку із змінами в попиті продукції на ринку товарів. 

Нарешті, відомі економічні цикли – розвиток економічних процесів у 

просторі та часі під впливом зовнішніх факторів. Відомий український вчений 

М. Туган-Барановський (1989) розробив цілу теорію економічних циклів та 

економічного зростання, одним із головних чинників якої є саме час. 

Однак на сьогодні такі фактори виробництва, як капітал, інновації, 

показники праці, технології, інформація тощо, переважно завжди 

розглядаються в економічних дослідженнях процесів виробництва й розвитку. 

Час як економічна категорія, якщо й трапляється у таких дослідженнях, то 

здебільшого як відносний, у вигляді коефіцієнту. 

Під фактором часу в економіці розуміють явище зміни економічних 

показників за певний термін. В основу дії фактору часу покладено зміну 

комплексу соціально-економічних і техніко-економічних умов (Бойчук та ін. 

2002; Галушкина 1998, с. 281). 
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На сьогодні в дослідженнях економічних процесів (систем) 

використовується дві моделі часу: 

1) час як сталість, усталеність; 

2) час як потік, у якому постійно відбуваються зміни явищ, речей, 

процесів. 

Виходячи з таких уявлень про час, як бачимо концептуально різних, 

різними є й моделі економічних процесів (систем), які досліджуються. Отже, 

економічний час – це економічна категорія, яка характеризує та вимірює 

тривалість, термін протікання явищ, відокремлює події в економічних 

процесах та явищах. 

Економічний час, визначений природою економічних відносин, 

набагато складніший та досконаліший для економічних процесів, ніж 

загальний час, як абстрактне визначення послідовності та тривалості. 

Людство, а отже, і усі процеси, явища, що відбуваються у довкіллі, не 

можуть бути незалежними від часу. Отже, необхідність урахування терміну 

плину, тривалості процесів, явищ, його швидкість, можливість існування у 

певному терміні, все це часові фактори, рамки, що повинні бути враховані в 

дослідженнях економічних явищ, систем, процесів. 

У теорії відносності А. Ейнштейна час як економічна категорія 

економічних процесів, систем, явищ вимірюється відносно швидкості руху 

однієї системи щодо іншої (Ейнштейн 1965-1967). 

У теорії самоорганізації І. Пригожина в основу взята концепція 

системного часу й явище темпоральності, що в синергетичних економічних 

дослідженнях може переноситися на економічну систему (Пригожин 1986). 

Темпоральність (англ. tempora) – часові особливості, тимчасова, 

одномоментна сутність явищ. Як відомо, особливим феноменом часу, його 

парадоксом є те, що він дивним чином поєднує сталість і плинність процесів, 

життя тощо. Багато вчених намагалися дати різноманітне тлумачення, 
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трактування поняттю час, пов’язуючи його насаперед із поняттям тривалості, 

руху, швидкості тощо. 

Проблема часу виступає особливою складовою в дослідженнях 

проблем життєдіяльності та розвитку суспільства. Так, за В. Бірюковим (2000), 

господарська діяльність – це елемент життєдіяльності суспільства, що 

вимірюється економічним часом, який у свою чергу є часткою, елементом 

соціального часу. Соціальний час, як свідчить Г. Зборовський (1974), є 

неоднаковим для кожної соціально-культурної системи, залежить від її 

внутрішньої структури і проходить неоднаково у свідомості окремих класів та 

груп. 

За А. Ейнштейном (1965-1967), усі неживі об’єкти мають свій 

відносний час руху. А людство має як соціальний, так і економічний, як 

частина соціального, за яким вимірюється тривалість проходження 

виробничих процесів. 

Отже, спираючись на вищенаведене, можна зробити такі висновки: 

- економічний час існує в певній економічній системі; 

- економічний час – це елемент «загального» часу та соціального 

часу; 

- економічний час як елемент «загального» часу, має три аспекти: 

координати подій на осях часу, інтервал між подіями (відносний час), 

суб’єктивний параметр у порівнянні подій. 

З позицій синергетики, час необхідно розглядати як систему, яка 

виражає взаємозв’язок індивідуальних векторів часу елементів цілого, що 

саморозвивається. Як зазначає М. Кузьмін (1996), час стає «диспетчером» 

системного стану процесу, що досліджується. Власні значення (скаляри) цього 

оператора є біфуркаційними параметрами системи. У міру їхньої зміни в деякі 

моменти критично змінюється характер поведінки системи. Оскільки час є 

індивідуальним фактором існування цілого (системи), то власне він 
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характеризує цю систему загалом на відповідному етапі. Змінюються 

параметри системи, змінюється й час і навпаки. 

Економічну систему здебільшого уявляють як ціле, якому притаманні 

економічна маса, енергія, інформація, розмір й економічний час, який у свою 

чергу має такі складові: темп (швидкість руху), послідовність, синхронізація. 

Отже, дослідження економічних систем, які існують і рухаються у просторі та 

часі (відносному) та взаємодіють із зовнішнім середовищем, мають свої 

власні, притаманні лише тільки їм характеристики (економічні, часові, 

соціальні тощо). 

Досліджуючи параметри економічних процесів, систем, час (переважно 

економічний) стає необхідним елементом, що адекватно та компактно описує 

діяльність суб’єктів господарювання. 

Наведені вище дослідження та визначення складних соціально-

економічних систем, які ми описували через систему соціо-еколого-

економічних показників із урахуванням фактору часу (періоду, швидкості) їх 

існування, поставило перед нами питання щодо обґрунтування необхідності 

застосування синергетичного підходу, синергетичних методів, методології, 

синергетичного апарату для пояснення сутності явищ і процесів, що 

відбуваються в соціо-еколого-економічних часових системах. 

Застосування ідей та методів синергетики на сьогодні в економічній 

науці здобуває все більшого поширення та розвитку. Як окремий напрям 

економічної науки розвивається економічна синергетика, фізична економіка 

тощо. Такі вчені, як Є. Єрохіна (1999), С. Мочерний (2006, 2008), Л. Гринів 

(2010, 2016) та інші присвятили цим проблемам багато своїх досліджень та 

робіт. 

Усе частіше методологія синергетики застосовується в практичних 

економічних дослідженнях. Однак, як свідчать дослідження, подекуди таке 

залучення синергетичних методів, принципів тощо стають здебільшого 

даниною моді і не завжди є виправданими та коректними. 
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Тому обґрунтування саме синергетичного підходу до дослідження 

соціо-еколого-економічних систем, що ми визначили вище у нашій роботі, є 

вкрай необхідним. Адже велика частина науковців-економістів у всьому світі 

продовжує працювати над дослідженнями складних економічних систем у 

річищі традиційних підходів, які становлять основу «ортодоксальної 

економіки», і вважають, що таких підходів та методів достатньо. 

Двоякість ситуації з застосування синергетики під час дослідження 

економічних процесів полягає у тому, що значна частина науковців-

економістів використовує апарат, методологію синергетики у своїх роботах 

суто формально, описово, не підтверджуючи нічим тих фактів, що явища, 

процеси, системи, які вони досліджують є дійсно складними, нелінійними та 

такими, що потребують саме синергетичного підходу до їх дослідження. У 

гіршому випадку відбувається просте використання термінів синергетики без 

застосування синергетичного апарату, методології для пояснення сутності 

явищ та процесів, що відбуваються в соціально-економічних системах. 

Особливим наголосом у проблемі дослідження таких систем стає той 

факт, що системи, які ми будуємо та досліджуємо в нашій роботі, є не просто 

складними, їх розвиток відбувається нелінійно, але й часовими, тобто такими, 

що розвиваються у часі та такими, що взаємодіють із довкіллям, адже 

екологічні характеристики таких систем є важливими, як і економічні й 

соціальні. Це додає оригінальної особливості тим системам, що ми будуємо у 

нашій роботі, додає їм складності й багатогранності, що у свою чергу і 

викликає необхідність застосування до їхнього дослідження саме 

синергетичних методів і підходів. 

Зважаючи на складність соціо-еколого-економічних систем, що ми 

розглядаємо та досліджуємо, найкращі результати їх розв’язання дає спільне 

використання аналітичного методу, синтетичного врахування показників та 

чисельної їх обробки засобами сучасних обчислювальних пристроїв, а також 

моделювання. Таке поєднання в науці називається синергетичним підходом. 
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За висловлюванням І. Забуського, «Синергетичний підхід до 

нелінійних задач» можна визначити як «сумісне використання звичайного 

аналізу та чисельної машинної математики» (Данилов 1983). 

Отже, історично термін «синергетика» використовувався в сенсі 

узгодженості, спільного використання методів, що дозволяє отримати вищу 

ефективність, ніж проста сума дій чи послідовного застосування наукових 

підходів. Г. Хакен, який вважається одним із засновників синергетики, 

визначає її як загальну теорію динамічної поведінки систем особливого роду 

(Haken 1983, 1987, 2004). Головною відмінністю, особливістю таких систем є 

можливість узгодженої поведінки окремих їх складових за певних обставин 

або для певної мети. 

У природі, господарській діяльності людини, у виробничих, 

технологічних процесах існують такі явища, що мають структуру, алгоритм 

функціонування. Такі процеси, явища можуть бути описані складними 

системами як закритого характеру, де відсутній обмін енергією, матерією, 

інформацією між системою та довкіллям, так і відкритими системами, де такий 

обмін наявний та обов’язковий. Варто відзначити, що у природі закритих 

систем практично не існує, усі вони створені людиною. Усі соціально-

економічні, як і соціо-еколого-економічні системи, є складними, відкритими, 

нелінійного виду, в яких зміни у структурі та організації функціонування є 

складними, непропорційними та такими, що залежать як від внутрішніх 

чинників, характеристик, так і від впливу чинників зовнішнього середовища, 

довкілля в широкому розмінні цього поняття до космічних і політичних 

масштабів, факторів. 

Системи можуть бути ієрархічно структуровані принаймні на три типи 

відкритих нелінійних систем за рівнем організації: 

- динамічно стабільні – алгоритм функціонування та структура такої 

системи є незмінними; 
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- адаптивна система – сама автоматично змінює алгоритм свого 

функціонування, а подекуди у структуру, з метою оптимально пристосуватися, 

адоптуватися до зовнішніх умов. Як правило, такі системи мають зворотний 

зв’язок; 

- системи, що мають здатність еволюціонувати – здатні 

«самоудосконалюватися», тобто переходити в принципово новий (якісний) 

стан під впливом нових умов. Такі системи є найбільш поширеними та 

найскладнішими. 

Системи вищого рівня можуть «спрощуватися» – переходити в систему 

більш простого рівня за певних умов, станів, задач її розв’язання. Це дає 

можливість дослідникам розв’язувати такі системи поетапно, від простого до 

складного. Системи можуть проходити різноманітні стани стійкості – від 

стійкого, урівноваженого через адаптивно-динамічного до еволюційного, 

відбувається своєрідний потік еволюційних змін, коли в такому русі система 

змінює і свої якості, характеристики. 

Синергетичний підхід дослідження таких систем визначає зони, до 

яких може потрапити та чи інша система в її русі за певних умов: внутрішніх, 

зовнішніх та часових характеристик. Ці зони отримали назву точки біфуркації 

(точка де відбувається розгалуження, змінення руху та інших характеристик 

системи). Водночас системи, що еволюціонують, повинні мати не менше двох 

рівноважних станів. Такі стани системи, які визначають порядок організації та 

алгоритм функціонування називають атракторами. 

Механізм еволюційних змін для систем будь-якої природи однаковий і 

може умовно бути описаний так: 
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Рис. 5.4. Механізм еволюційних змін систем 

Джерело: розробка автора. 

 

Перехід систем, що еволюціонують від одного стану до іншого, 

здійснюється шляхом самоорганізації систем, а саме синергетика займається 

проблемами самоорганізації процесів, явищ, подій тощо. 

Самоорганізація пов’язана з тим, що у випадку, коли система у 

нерівноважному стані, то під впливом зовнішніх факторів відбувається 

«самовдосконалення», «самопобудова» системи до вимог атрактора. І такий 

процес є неминучим, обов’язковим та природнім. 

Саме довкілля (зовнішнє середовище), як і людський фактор, має у 

соціо-еколого-економічних системах домінантний вплив. 

Принципи самоорганізації як результату співвідношення порядку та 

хаосу, рівноваги та неврівноваженості, стійкості та нестійкості в розвитку, 

складних, відкритих, нелінійних соціо-еколого-економічних системах є 

принципово новим як теоретичним, так і практичним інструментарієм 

дослідження та розв’язання таких систем. 

Принципи багатоваріантності (біфуркаційності) шляхів розвитку таких 

систем у перспективі – часі, це також синергетичний підхід у новітніх 

економічних дослідженнях і в нашому насамперед. Сутність необхідності 

застосування саме синергетичного підходу до нашої проблеми полягає і в 

несталості, неоднозначності ситуації вибору, його необоротності, 

Суттєво нерівноважний стан 

Утворення і накопичення всередині системи локальних змін 

(флуктуацій) 

Сумісна дія змін (внутрішніх та зовнішніх) 

Перехід системи у нову якість через накопичення, появи 

нових властивостей 
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мимовільності процесів формування соціо-еколого-економічних систем, що 

ми утворюємо та розв’язуємо; нелінійності взаємодії самоорганізації й 

організації в управлінні синергетичними соціо-еколого-економічними 

системами, важливість різноманітних впливів, факторів систем тощо. 

Новими принципами, окрім вищенаведених, якими синергетика 

збагатила економічну теорію в методологічному плані та ми користуємося у 

нашому дослідженні, є принципи випадковості як самостійного фактора, що 

має конструктивну роль у точках біфуркації, – визначальної ролі 

суб’єктивного фактору в розвитку соціо-еколого-економічних систем; 

активної взаємодії різноманітних факторів, характеристик 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. 

В плані практичних досліджень синергетичний підхід передбачає 

наявність у соціо-еколого-економічних системах (від частини підприємства, 

технологічного, виробничого процесу до глобальної економіки) набору 

стійких станів (спектру атракторів). Тому можливо визначати й набір стійких 

станів-факторів соціо-еколого-економічних систем і визначати, досліджувати 

їх у конкретних характеристиках, зокрема і часових, із застосуванням 

сучасного математичного апарату та комп’ютерних технологій. Принципово 

новим у синергетичному підході є і те, що у будь-якому зі стійких станів 

еволюція до іншого неможлива без достатньо потужних впливів, збуджень (як 

зовнішні впливи, так і внутрішні фактори-потрясіння). Це передбачає дещо 

несподівані наслідки для управління соціо-еколого-економічних системами, 

оскільки означає, що перевести систему, наприклад, національну економіку в 

якісно новий стан частковими реформами або без урахування тенденцій 

світової економіки, «велінь часу» тощо неможливо. Без досягнення певного 
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«порового» рівня накопичення флуктуацій, система не досягне точки 

біфуркації, а без цього її перехід у новий стан є неможливим. 

Синергетичні дослідження напрямків руху в еволюції соціо-еколого-

економічних систем відповідає на питання: чому та чи інша система опинилась 

у полі певного атрактора (стала заручницею тих чи інших умов) і що можна 

змінювати, щоб удосконалювати цю систему надалі. Це нові перспективні 

можливості управління соціо-еколого-економічними системами на сучасному 

рівні. 

Нарешті, синергетичний підхід дозволяє дещо зменшити число 

параметрів для моделювання соціо-еколого-економічних систем. Зазвичай при 

«стисненні» (зменшенні кількості) інформації її частина втрачається. У 

синергетиці ж можна визначати так звані «параметри розвитку», тобто 

перейти від параметрів стану до «параметрів розвитку» за допомогою 

векторів, напрямків, прогнозу руху системи або параметрів порядку, які в свою 

чергу є функціями параметрів стану. Структури-системи, що виникають 

(структури-атрактори), описуються досить просто математичними 

рівняннями. Таке ущільнення інформації дозволяє, опустивши деталі, 

описувати та розуміти емерджентні властивості системи як цілого. 

Розглянемо коректність застосування синергетичного підходу в 

дослідженні соціо-еколого-економічних систем, що визначають ефективність 

діяльності підприємств, бізнесу. 

Щоб система була здатна до самоорганізації, тобто могла розвиватися, 

удосконалюватися, революціонізувати, вона повинна задовольняти таким 

умовам (згідно з принципами синергетичного підходу до дослідження 

складних систем, явищ, процесів тощо): 

1) Система повинна бути відкритою, мати можливість розвиватися, 

еволюціонувати. 

2) У системі мають бути наявні механізми позитивного та 

негативного зв’язків. Останні забезпечують здатність системи підтримувати 
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певну структуру та алгоритм її функціонування, тобто описують процес, що 

розглядається, власне як структур-систему. Це вирізняє певну систему зі своїм 

«порядком» від хаосу, хаотичних утворень. 

Механізм позитивного зв’язку в системі забезпечує можливість 

закріплення певних зв’язків (флуктуацій) та їх накопичення. Водночас у разі 

віддалення від точки рівноваги сила позитивного зворотного зв’язку має 

зростати швидше, ніж негативного. У точці рівноваги позитивний зворотний 

зв’язок має бути також достатньо суттєвим, щоб флуктуації могли 

закріплюватися. 

3) Система повинна бути достатньо складною, тобто містити багато 

різноманітних складових, характеристик процесу, що описується цією 

системою. Вони можуть за певних умов, наприклад, шляхом накопичення 

флуктуацій «поглинути» значну зовнішню дію та вивільнити її у процесі 

кооперованого впливу – внутрішніх та зовнішніх факторів або навіть часових 

факторів дії системи. А це у свою чергу призведе до перебудови самої системи 

(можливо в бік її спрощення). 

Якщо проаналізувати соціо-еколого-економічні системи, починаючи 

від достатньо великих корпорацій, підприємств до більш високих рівнів 

(регіон, галузь, країна, глобальна економіка), то можна стверджувати, що всі 

вони задовольняють наведеним основним трьом умовам, тобто є такими, що 

еволюціонують, розвиваються, є відкритими. За цих обставин ступінь 

відкритості зростає з ростом глобалізації. 

Практично у всіх соціо-еколого-економічних системах є наявними 

позитивні та негативні зв’язки, внутрішні та зовнішні фактори впливу, вони є 

складними системами високого порядку. 

Отже, сучасні соціо-еколого-економічних системи, зокрема і ті, що 

описані в роботі, є такими, до яких необхідно застосовувати синергетичний 

підхід у їхньому дослідженні та розв’язанні. 
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Ринкова економіка, згідно з законами якої розвивається більшість 

цивілізованих країн, є еволюційною економікою, а отже, відкритою, «усілякі 

спроби утримувати її в стані рівноваги, стабільності приречені на провал» 

(Занг 1999). 

На сучасному етапі розвитку економічної науки синергетичний підхід 

до дослідження соціо-еколого-економічних систем набуває все глибшої 

актуальності, адже вони (системи) стають все більш нелінійними, що у свою 

чергу зумовлено висхідною відкритістю соціо-еколого-економічних систем та 

посиленням процесів обміну між ними та довкіллям. 

Щоб відбулись деякі зміни в соціо-еколого-економічних системах 

потрібна зовнішня дія, вплив – зовнішні фактори. Де, як не в соціо-еколого-

економічних системі, де екологічні фактори є одними з основних чинників, 

характеристик самої системи та становлять окрему її підсистему, ця вимога 

якнайяскравіше виконується і є присутньою в системі. 

Наша система – це визначення синергетичного показника ефекту 

діяльності підприємства (Ес), складається з трьох основних підсистем: 

економічних показників Еек, що характеризують процес виробництва; 

підсистеми екологічних показників Ее та підсистеми соціальних показників 

Есоц. Отже, ми отримуємо таке: 

Ес = 𝑓൫Еек, Ее, Есоц, 𝑡൯,    (5.1) 

де: t – фактор впливу часу на систему. 

Показники, чинники, характеристики підсистем Еек, Ее, Есоц – це саме 

ті зовнішні фактори впливу на систему загалом. Причому їх різноманітність і 

кількість просто безмежна, лише при дуже детальному дослідженні їх впливу 

на конкретну підсистему відбувається відбір більш значущих та тих, якими 

можна знехтувати. Це можуть бути такі показники, як податки, соціальна 

структура суспільства, в якому працює підприємство. Це так звані місцеві 

чинники. Можуть бути такими показниками зовнішнього впливу і глобальні 
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чинники – політичний тиск (політична ситуація в країні), природні явища та 

катаклізми тощо. 

Лінійність або нелінійність соціо-еколого-економічних системи в 

цілому залежить від характеристик її підсистем. 

Для кожної системи існує свій діапазон величини зовнішньої дії, де 

система залишається лінійною: 

0 < Ес < Ес
𝑚𝑖𝑛     (5.2) 

де: Ес
𝑚𝑖𝑛– пороговий показник діяльності підприємства, коли подальша 

його діяльність є некоректною, неприбутковою та такою, що не має 

подальшого змісту, користі, з усіх сторін: економічної – безприбутково, 

екологічної – шкідливо для довкілля, соціальної – небезпечно для соціуму. 

За таких умов система загалом (Ес) змінює свій характер, переходить в 

інший стан. Етап функціонування соціо-еколого-економічних систем у 

сучасному дуже відрізняється від їхнього функціонування у минулих періодах. 

Різниця насамперед у тому, що в минулому зміна потоків обміну відбувалась 

не так інтенсивно, як на сучасному етапі. Глобалізація, пришвидшені темпи 

росту науково-технічного прогресу (НТП), свідомості та наукової обізнаності 

людства призвела насамперед до перманентного зростання перш за все 

інформаційних потоків. Тому системи, які в минулому були лінійними, на 

сьогодні вже мають нелінійний характер, що робить некоректним 

застосування до них підходів ортодоксальної економіки. 

Усе більша нелінійність сучасних соціо-еколого-економічних систем, 

до яких ми зараховуємо і нашу, зумовлює необхідність застосування 

синергетичного підходу до їх дослідження. 

Водночас це зовсім не означає, що методи «ортодоксальної» економіки 

необхідно відкинути, що вони вже зовсім віджили своє. Достатньо велика 

кількість традиційних методів, підходів варто й далі застосовувати в 

дослідженнях. Економічна наука – це інструмент обґрунтування управлінських 

рішень. Коли необхідно оцінити перспективи розвитку соціо-еколого-
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економічних систем, обрати оптимальні шляхи діяльності підприємства, 

виробництва, регіону, економіки країн, застосовування традиційних 

економічних методів дослідження є застарілим та неефективним. Однак у 

випадку пошуку резервів ефективності процесів, чи системи загалом, в 

конкретному стаціонарному стані, тоді застосування традиційних методів може 

бути цілком достатнім і виправданим, доречним, а можливо, і більш точним. 

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку економічної науки з 

поєднанням розвитку комп’ютерних технологій, зобов’язує науковців-

економістів, дослідників поєднувати усі досягнення як ортодоксальної 

економіки, так і синергетики, синергетичної економіки, фізичної економіки. 

Це призведе до більш оптимальних і конкретних результатів і озброїть 

практику сучасними і найбільш науково обґрунтованими рішеннями. 

Застосування синергетичного підходу, як і усього нового, у 

дослідженні соціо-еколого-економічних систем на практиці зустрічає певні 

труднощі, які полягають в означенні, описі конкретних соціально-

економічних явищ, виявлення набору характеристик, чинників, що описують 

ці явища та встановленні зв’язків (внутрішніх та зовнішніх) між ними. 

Великі проблеми застосування синергетичного підходу є і у системі 

управління – бажання його об’єктивного використання та визнання. Адже 

синергетика дозволяє по-новому трактувати саме розвиток системи в 

перспективі, в часі, а це у свою чергу може відбиватися на управлінських 

рішеннях керівництва підприємства. 

Синергетика описує реальність еволюції соціо-еколого-економічних 

систем, а не «підіграє» перспективним планам політиків-економістів. Це часто 

може виступати гальмом розвитку синергетики у дослідженнях соціо-еколого-

економічних систем як місцевого, конкретного рівня, так і у глобальних.  
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5.3. Природа та сутність синергетичного ефекту промислового 

підприємства (складних систем) з урахуванням часу 

Цілісне уявлення промислового підприємства як системи передбачає:  

1. Бачення його як суцільного механізму, що володіє якостями еко-, 

біо-, еколого-, соціо-, техно-, ноосистеми. 

2. Визначення цієї системи як такої, що цілеспрямовано рухається в 

просторово-часовому середовищі та саморозвивається. 

3. Така система повинна чинити опір, долати вплив зовнішніх 

чинників на її рух і самоудосконалюватися.  

Ці умови диктують необхідність мати підприємству (системі) достатній 

запас міцності та неабиякий потенціал, який би забезпечував підприємству 

можливості, що наведені вище. 

Підприємство (система) здатна до розвитку лише тоді, коли джерело 

потенціалу (енергії) перебуває всередині організації і поступово 

відновлюється через енергообмін із довкіллям. Таким законом розвитку є 

закон синергії: усі об’єкти світоустрою живуть і розвиваються під впливом 

синергії й її негативного прояву – ентропії, тоді, коли вони проходять через 

стан між хаосом (порушенням) і космосом (утворенням). 

На сьогодні синергія розуміється як взаємодія різних (різноманітних) 

потенціалів або видів енергії, діяльності в цілісній дії. 

Саме у зв’язку з універсальною природою синергії та її проявами, 

можна та навіть потрібно розповсюджувати та втілювати її на всі сфери 

людської діяльності й насамперед на соціо-еколого-економічну, частиною якої 

є виробнича діяльність. 

Властивість синергізму промислового підприємства дозволяє 

розглядати його як синергетичну систему, оцінку діяльності управління якою 

можна забезпечити описом низкою синергетичних системи, що мають 

об’єктивну синергетичну природу. 
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Так, наприклад, якщо у фізіології проява синергії (синергетичного 

ефекту) забезпечується сумісною (спільною) взаємодією різних органів – 

систем живого організму, у соціальному житті такий ефект забезпечується 

спільною працею людей у всіх сферах людського буття, тоді – в економічному 

житті, діяльності, синергетичний ефект – це як мінімум сукупний 

підприємницький дохід. 

У виробничому ж підприємстві, синергетичний ефект – це ефект 

енергетичного потенціалу підприємства. 

Теоретичне осмислення природи синергії та її вірогідних форм прояву 

в економічній дійсності сьогодні залишається дискусійним. 

Один із поглядів на економічну природу синергії сьогодні є 

твердження, що властивістю синергії зі всіх економічних ресурсів 

підприємства володіють лише людські ресурси. 

Інші вчені-економісти вважають, що прояви синергізму, а отже, і 

пошук синергетичного ефекту, можливі лише за умов взаємодії підприємств, 

організацій тощо (Хасанова і Буреніна 2011). Існує й думка деяких вчених, що 

синергія є всюди та завжди, і зазвичай має позитивний результат, що є дуже 

суперечливим, на нашу думку. 

Ми ж вважаємо, що, аналізуючи діяльність промислового виробництва 

з позицій синергетики, необхідно об’єктивно, зважено, широко – з усіх сторін, 

підходити до проблем його функціонування як об’єкту соціальної, екологічної 

й економічної життєдіяльності людей. 

Об’єктивність синергії як всесвітнього закону є в тому, що він 

проявляється незалежно від того, визнають його або ні. Знання закону синергії 

та вміння ним користуватися має наслідком опір у творчій формі, у вигляді 

позитивного синергетичного ефекту, отримання більшого підприємницького 

доходу тими ж засобами, що маємо в наявності. 
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Ігнорування закону синергії в управлінні підприємствами на сьогодні 

переважно призведе до прямих збитків, а подекуди й до краху, банкрутства 

підприємства. 

Отже, на сьогодні необхідність розв’язання проблем аналізу діяльності 

та управління промисловим підприємством з позицій синергізму не викликає 

сумнівів і є найбільш актуальною. Ми вважаємо, що промислове підприємство 

(виробництво, бізнес тощо) повинно розглядатися як система елементів, що 

його складає і з об’єктивною закономірністю може бути не лише більше, але й 

подекуди менше суми своїх частин-складових. 

Коли ми розглядаємо промислове  підприємство як систему елементів, 

ми маємо на увазі і ті показники, чинники його діяльності, які б з усіх сторін 

характеризували це підприємство і відображували його економічну, соціальну 

й екологічну спроможність. 

Кожна із вищезазначених складових, характеристик діяльності 

підприємства (економічна, екологічна, соціальна) – складові цілісної єдиної 

синергетичної характеристики, потенціалу підприємства. Але це не означає, 

що їх синергетичний ефект є простою сумою цих складових. За законами 

синергетики він може бути як більшим, так і меншим від значення простої 

суми, адже вплив кожної складової одна на одну вносить своє коригування 

загального результату. 

Розглянемо погляди сучасних вчених щодо розуміння явища синергії 

та представимо це у вигляді таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Закон синергії у різних сучасних вчених 

№ 

з/п 

Формування синергії як 

явища 
Автори Коментар 

1 2 3 4 

1.  Для будь-якої системи 

(зокрема підприємства) існує 

такий набір елементів, 

чинників, при якому її 

синергетичний потенціал 

А. Беляєв, 

Є. Коротков, 

Е. Смірнов 

(2000) 

 

Такої думки ми 

притримуємося та 

вважаємо за необхідне 

враховувати в разі 

позитивного впливу на 
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завжди буде або суттєво 

більшим за просту суму 

потенціалів елементів, або 

значно меншим за неї 

кінцевий результат. Тоді 

задачею дослідника 

оптимізувати такий склад 

елементів, які б 

забезпечували позитивний 

синергетичний потенціал. 

2.  У будь-якій організації, 

підприємства можливим є як 

приріст енергії (прибутку), 

так і її зниження через 

загальне зниження 

енергетичного ресурсу 

порівняно з сумою 

енергетичних можливостей 

елементів, що до неї входять. 

С. Рогожін 

(2003) 

 

Тобто незалежно від 

ситуації щодо підвищення 

енергетичного потенціалу 

елементів загальний 

синергетичний потенціал 

буде мати свою 

характеристику (позитивну 

чи негативну) 

Джерело: розробка автора. 

 

Обмеженість концепції явища синергії може відбуватися з вузького 

розуміння її, наприклад, із таких постулатів: 

- «концепція синергізму не є важливою та складною»; 

- «поняття синергетичного ефекту прийшло в економічні 

дослідження з кібернетики»; 

- «синергію можна порівняти з резонансом». 

Звідси й вузьке, а подекуди й помилкове розуміння дії цього закону, 

властивостей синергізму промислового підприємства. 

Теоретичне недоосмислення, недоопрацювання можливостей та місії 

закону синергії на всіх рівнях соціо-еколого-економічного життя як нашого 

суспільства, так і життєдіяльності промислового підприємства створює 

систему наслідків в управлінні, коли цілі досягнення позитивних результатів 

обертаються негативним ефектом. 

Найбільш повною концепцією синергії та її необхідність використання 

в житті є концепція Є. Смірнова, де він визнає, що цей закон має свої наслідки, 

прояви як у позитивному, так і в негативному напрямі (Беляєв і Коротков і 

Смірнов 2000). Тобто для промислового підприємства синергетичний ефект 

може бути різнонаправленим за своїм вектором: негативним, тобто 
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підприємство є бездохідним та не отримає соціо-екологічних вигод; 

позитивним – дохідність, прибутковість та соціо-екологічні чинники будуть 

більше нуля. Інколи декілька з них принаймні не погіршаться від стану 

вихідних умов. 

Подібне сприйняття, розуміння закону синергії та її прояву відповідає 

нашому сприйняттю змісту синергізму промислового підприємства як 

особливого його значення, властивості. 

Внаслідок цього ми вважаємо правомірним, у розумінні синергії й 

синергетичного ефекту підприємства, ввести поняття часового вектора, 

тобто розглядати інтегральний показник соціо-еколого-економічного ефекту 

діяльності підприємства у векторному, направленому його дії (в часі). 

Звідси, можна зробити висновок, що промислове підприємство, 

організація повинно розглядатися як система елементів, чинників, що її 

складають, яка може рухатися як у напрямку позитивного (творчого) 

потенціалу, так і негативного (деструктивний потенціал). Об’єктивною 

закономірністю системи може бути як позитивний результат суми її елементів, 

чинників, так і негативний. 

Коли ми розглядаємо промислове підприємство як систему елементів, 

ми маємо на увазі його характеристики, чинники, що свідчать про його 

економічну, екологічну та соціальну діяльність й які у свою чергу мають свої 

складові, чинники, що характеризують кожну згадану складову. 

Отже, системний підхід до дослідження проблеми є цілком правильним 

та обраний для дослідження синергетичного ефекту підприємства, організації. 

Інтегральний показник оцінки ефективності діяльності підприємства як 

система ресурсних елементів підприємства приводить до розуміння 

потенціалу підприємства. За своєю суттю «потенціал» (лат. potentia – сила) 

означає ресурси, що можуть бути залучені. Кожний ресурс має свій власний 

потенціал та ключові характеристики, які визначають можливість та 

синергетичну результативність їх комбінації. 
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Ми приводимо три принципово важливих варіантів узгодження 

ресурсів (Еек, Ее, Есоц) для формування оцінки потенціалу організації в статиці. 

Якщо вважати на те, що синергетичний (інтегральний) ефект діяльності 

підприємств є, як ми з’ясували вище, показником динамічним, тоді його 

необхідно розраховувати з урахуванням часу та впливу одних чинників на 

інших у сукупності та між собою. 

Перспективним методом графічного зображення потенціалу 

промислового підприємства, організації, зважаючи на його векторну 

властивість, є метод векторів, що зображується в просторі n-D. Отримана 

таким чином векторна діаграма показує як характеристику кожного чинника 

потенціалу (Еек, Ее, Есоц), так і сукупну величину синергетичного ефекту, а 

також направленість вектору синергії. 

Узагальнюючи окремі випадки отримання синергетичного ефекту, 

можна побачити цілісну картину прояву синергії, в яку вкладається уся 

множина потенційно вірогідних, можливих варіантів більш чи менш 

поєднуваних комбінацій ресурсних потенціалів, характеристик, які є у 

підприємства, організації. 

Введення синергетичної складової в діяльність підприємства, 

організації як системи систем може змістити акценти в управлінні її ресурсами 

– потенціалом (потенціалами). Тоді необхідно розробляти стратегію 

оптимізації синергетичного потенціалу підприємства, що надає 

максимального позитивного ефекту, коли підприємство буде мати оптимальні 

характеристики, чинники (Еек, Ее, Есоц) і досягнення такого рівня, при якому 

воно буде конкурентоздатним на ринку у будь-який момент його існування. 

Реальне досягнення синергізму є важливою складовою ефективного 

стратегічного управління підприємством (менеджменту). Коли підприємство 

досягає синергії, воно створює додаткову цінність, яка має назву 

«корпоративна цінність». 
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Деякі компанії досягають синергії шляхом інтеграції різних ресурсів, 

купівлі компаній. Відомо, що такі компанії, які є вертикально інтегрованими, 

будують свій повний виробничий цикл. Наприклад, нафтові компанії мають у 

своєму складі від розвідки нафти до її повної переробки й продажу 

нафтопродуктів. 

На підприємствах лісопромислового комплексу України ще в 80-х 

роках ХХ століття було запропоновано метод організації комплексних 

підприємств, які б об’єднували у собі повний технологічний цикл – від 

вирощування деревини до глибокого її перероблення, виготовлення 

різноманітних виробів та їх продажу, проведення заходів з відновлення 

лісових ресурсів та утилізації усіх відходів. 

Основні переваги такої вертикальної інтеграції – це надійність 

постачання, економія на транзакційних витратах, перевезення і на контроль 

над внутрішньою вартістю продукції в одній організації, підприємстві. 

Інтеграція забезпечує, створює значну синергію й сприяє розвитку 

торгівлі й маркетингу, дозволяє володіти виробничими та фінансовими 

перевагами вертикальної або горизонтальної інтеграції по усьому галузевому 

ланцюжку формування вартості товарів. 

Фактори та форми організаційного розвитку підприємств в ринкових 

умовах з урахуванням тенденцій глобалізації і конкурентоспроможності 

підприємництва на сьогодні набувають значних особливостей та різновидів. 

Якісні зміни, що відбуваються у сучасній економіці, свідчать про необхідність 

подальшого розвитку підприємств на основі системних наукових знань, нових 

технологій, технічних рішень, нових форм організаційних та інноваційних 

процесів. 

Інноваційний розвиток підприємств вимагає нових методів управління 

виробництвом, нових управлінських рішень, нових форм підприємництва 

тощо. Будь-яке виявлення зростання ефективності виробництва, 

продуктивності праці та фондовіддачі є наслідком впровадження нововведень: 
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нової техніки, новітніх технологій, нових методів організації виробництва, 

управління робочою силою, яка озброєна новими знаннями та навичками. З 

цих позицій інноваційна діяльність підприємства (організації) – це система 

заходів з використання наукового, науково-технічного та інтелектуального 

потенціалу з метою одержання нового або значно поліпшеного продукту (або 

послуги), нового способу виробництва для забезпечення як індивідуального 

попиту, так і потреб суспільства загалом. 

З позицій економіки природокористування однією з важливих умов 

розвитку виробництва є передусім динаміка розвитку ринку збуту товарів, з 

одного боку, і можливостей довкілля, з іншого. Тому пошук нових форм 

підприємництва, нових форм організації виробництва продукції стає 

домінантним в оцінці ефективності подальшого розвитку виробництва. 

Нові (оновлені) форми організації підприємницької діяльності на 

сьогодні буквально революціонізуються, в результаті чого змінюються умови 

функціонування не тільки окремих підприємств, але й окремих галузей 

виробництва, і врешті-решт національних економік і світової економіки в 

цілому. 

За визначенням проф. А. Шегди, організація – це свідомий процес, 

спрямований на об’єднання та впорядковану взаємодію елементів або частин 

(людей, ідей, речей) у ціле, у результаті чого утворюється життєздатна, 

продуктивна, стійка система (Шегда 2002, с. 141). Тобто суть функції 

менеджменту організації полягає в настроюванні всіх елементів організації на 

досягнення цілей (Синякевич та ін. 1998, с. 19). Організація як функція 

менеджменту має просторову (структурність) і часову (процес) 

характеристики (Шегда 2002, с. 142). 

В сучасній економіці виявляється і тенденція щодо необхідності 

виконувати деякі (певні) послуги з метою отримання додаткового прибутку в 

освоєнні нових ринків збуту – тобто зрощування виробництва із сервісом. 
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Для меблевих підприємств це найбільш характерно – адже споживач 

хоче купити саме меблі з усіма комплектувальними їх елементами, а не просто 

окремі дерев’яні шафи, полички тощо. Так, якщо це кухонні меблі – 

комплектувальними до них мають бути такі елементи, як мийка для посуду, 

плита для приготування їжі, витяжна шафа тощо, які споживач хоче мати 

одночасно із деревними шафами і, бажано, скомплектованими за місцем 

споживання одним виробником. Отже, меблеві підприємства висувають 

відповідні вимоги до виробників як деревних деталей, так і комплектувальних 

– тож мають специфічні зв’язки із цілою низкою підприємств-виробників, що 

спричиняє появу нових організаційних форм діяльності меблевих 

підприємств, зокрема й інтегрованих. Тож поняття «інтеграція підприємств» 

набуває нового сучасного змісту. Такі нові зв’язки підприємств як для окремо 

взятого підприємства, так і для економіки загалом, суттєво змінюють оцінки 

діяльності підприємств, і насамперед оцінки ефективності його діяльності. 

Отже, на перший план таких оцінок виходять потоки грошової маси, які 

обертаються в системі «виробництво – споживання» продукції декількох 

підприємств, які беруть участь в цій системі. Подекуди в такі зв’язки 

включаються навіть сервісні фірми, що забезпечують гарантійне 

обслуговування виробленої продукції й подальший її ремонт за необхідністю. 

Такий підхід змінює сутність характеру функціонування кожного 

підприємства в зазначеній системі, визначає його життєздатність і 

ефективність. 

У таблиці 5.2 наводяться фактори, які на сьогодні в системі 

«виробництво – споживання» найбільш впливають на діяльність підприємства 

ззовні, тобто такі, які змушують кожне підприємство враховувати їх 

обов’язково, вони не залежать від можливостей та бажання підприємств і не 

можуть бути ними змінені (Баришева та ін. 2007, c. 355-357). 
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Таблиця 5.2 

Зовнішні фактори впливу на діяльність підприємства 

№ Зовнішній фактор впливу Період впливу 

1 

Технологічні інновації, що стають критерієм 

успіху на ринку 

Поточний період 

і перспективи на 

3-5 років 

2 
Перетворення «ноу-хау» в один із основних 

засобів обміну на міжнародному рівні 

Найближчі 3-5 

років 

3 
Зміна номенклатури товарів (продукції та 

послуг) на користь нових 

Найближчі 3-5 

років 

4 

Рівень ефективності та продуктивності 

основних підприємств галузі (як вітчизняних, 

так і світових) 

Постійно 

5 
Рівень інтернаціоналізації економіки та ринків  

в галузі 

Постійно 

6 Зміни в законодавстві Постійно 

7 
Зміни в соціальній, демографічній сферах та 

стилях життя 

Постійно 

8 
Маркетингові дослідження, перехід на нові 

методи виробництва, продажу тощо 

Постійно 

Джерело: розробка автора на основі (Баришева та ін. 2007, c. 355-357) 

 

Враховуючи наведені в таблиці зовнішні (новітні) фактори впливу на 

діяльність підприємства, зокрема і економіки галузі, держави, світу загалом, 

слід зазначити наступне: у системі «підприємництво-виробництво-надання 

послуг-споживання продукції» на сучасному етапі відбувається постійний 

пошук нових форм об’єднання підприємств, фірм, організацій у нові 

структури, до яких включаються як окремі цехи, підприємства тощо, так і цілі 

галузі, виробництва, сфери обслуговування, що призводить до нових форм 

корпоративної взаємодії таких об’єднань. 

В епоху глобалізації світової економіки злиття і поглинання одних 

підприємств іншими стали досить повторюваним явищем як у цілому в країнах 

світу, так і в окремих галузях міжнародного бізнесу. Особливо це характерно 

для періодів трансформацій і cтруктурної перебудови господарств, зокрема на 

пострадянському просторі. Чимало найбільших транснаціональних 

корпорацій (ТНК) у світі розвивалося саме шляхом злиття і поглинання різних 
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фірм через їхню вертикальну інтеграцію. На ринку через двосторонні 

контракти відбувається і горизонтальна інтеграція виробництв аналогічної 

спеціалізації шляхом їхньої співпраці з метою мінімізації загальних витрат і 

цін на кінцеву продукцію.  

У загальному розумінні інтеграція (від лат. integratio – відновлювати, 

поповнювати) означає поєднання в ціле окремих частин, елементів, які 

набувають деяких ознак цілого, а отже, функцію систем. Як цивілізаційне 

явище вона пов’язана з прагненням до впорядкованості суспільних відносин 

та людського соціуму загалом. Т. Парсонс розуміє інтеграцію як структури та 

процеси, за допомогою яких відносини між частинами соціальної системи 

впорядковуються способом, що забезпечує їхнє гармонійне функціонування в 

системі (Парсонс 1972, c. 364). Загалом як системне явище інтеграція може 

бути інтерпретована, як стан пов’язаності окремих диференційованих частин 

в ціле, як процес, у результаті якого такий стан досягається, а також як процес 

входження в систему окремого елемента. Інтеграція – це завжди свідома 

взаємодія (interaction) елементів, а не однобічні дії (action). Результатом, 

наслідком інтеграційних взаємодій є виникнення цілісності, що має нові якість 

та сутність. У процесі взаємодії відбувається формування (примусово або 

органічно) інтересів, цілей, які усвідомлюються як спільні для цієї цілісності. 

В такому сенсі інтеграцію інколи визначають як злиття (Йохан Галтунг) 

(Эрлих 1992; Янг 1972, c. 67). 

На основі змішаної корпоративно-ринкової взаємодії формуються нові 

організаційні форми об’єднань – від підприємств з вузькою спеціалізацією до 

розгалужених об’єднань виробництв-організацій з надання послуг та 

задоволення потреб споживачів. Це такі структури, як холдинги, концерни, 

конгломерати тощо, що організовані передусім на принципі вертикальної 

інтеграції. Горизонтальна інтеграція виникає здебільшого на базі галузевих 

виробничих об’єднань. Відповідно до принципів горизонтальної міжфірмової 

кооперації різних за виробництвом підприємців. У таких виробництвах 
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особливо важливим є високоякісні характеристики високотехнологічних видів 

продукції, новітніх технологій тощо. 

Якщо провідний мотив вертикальної інтеграції – концентрація зусиль, 

капіталів та централізація управління, то горизонтальна здійснюється 

відповідно принципу співпраці – велику роль мають тимчасові об’єднання, 

децентралізовані структури управління та взаємодії на основі угод, 

тимчасових господарських союзів, спілок та інших форм об’єднання. 

Нижче в таблиці 5.3 наводяться сучасні форми об’єднань 

підприємницьких структур та їх характеристика, які на сьогодні набувають все 

більшого поширення як в окремих спеціалізованих галузях, так і здебільшого 

в міжгалузевих об’єднаннях для отримання додаткового прибутку і надання 

особливих (новітніх) якостей кінцевому продукту споживання, незалежно від 

того чи це продукція, чи послуга. 

Таблиця 5.3 

Форма об’єднання підприємницьких структур та їх характеристика 

№ 
Форма 

об’єднання 
Характеристика 

Юридичний 
статус 

Примітка 

1 2 3 4 5 
 На основі принципу співпраці 

1 Картель 

Форма союзу 
підприємців на основі 
угоди, де 
встановлюються 
зобов’язання для всіх 
учасників господарської 
діяльності, кожний 
учасник самостійно 
купує сировину і 
проводить роботи з 
маркетингу та 
управління 
виробництвом 

Учасники 
зберігають 
юридичну і 
господарську 
самостійність і 
дотримуються умов 
картельної угоди 

Довготривалість 
картелю залежить 
від фінансового 
стану учасників, 
рівня внутрішньої 
конкуренції та 
умов рівноваги 
партнерів 

2 Консорціум 

Форма об’єднання 
банків і підприємств на 
основі угоди для 
сумісної реалізації 
великих проектів з 
метою одержання 

Учасники (як 
державні, так і 
приватні) повністю 
зберігають свою 
самостійність, але в 
межах мети, що 
зазначена в угоді, 

Як правило, 
тимчасове 
об’єднання 
учасників на 
період досягнення 
мети, що 
зазначена в угоді 
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монопольно високих 
прибутків 

підпорядковуються 
єдиному 
керівництву 

3 Пул 

Різновид об’єднання на 
основі угоди. Учасники 
розподіляють прибуток, 
що визначений як квота 
при вступі в пул 

Учасники 
зберігають 
юридичну 
самостійність 

Широко 
застосовується в 
галузі у 
використанні 
патентів 

4 
Інші 

об’єднання 

Господарські союзи, 
об’єднання для 
виконання визначення 
замовлення, об’єднання 
за інтересами 

Учасники 
зберігають свою 
юридичну і 
господарську 
самостійність 

Широко 
застосовуються в 
будь-яких галузях 

5 Синдикат 

Сукупність 
підприємств, які 
об’єднані угодою з 
метою централізації 
функцій забезпечення 
ресурсами і збуту 
продукції 

Учасники 
зберігають і 
юридичну і 
господарську 
самостійність 

Централізація 
функцій збуту 
дозволяє 
проводити єдину 
ринкову 
стратегію, а 
функцій 
постачання – 
стратегію 
економії витрат 

На основі принципу концентрації 

6 Трест 

Форма об’єднання 
підприємств, при якій 
здійснюється потужна 
централізація 
управління 

Учасники повністю 
втрачають 
самостійність і 
управління 
здійснюється 
єдиним власником 

Трести можуть 
бути як галузеві, 
так і міжгалузеві 
(комбінати) 

7 Концерн 

Форма інтеграції 
науково-виробничих, 
торговельно-
постачальних 
організаційно-
економічних і 
фінансових 
можливостей учасників 
для реалізації обраної 
стратегії розвитку 

Учасники 
зберігають свою 
юридичну, але не 
господарську 
самостійність 

У склад концерну, 
як правило, 
входить фінансова 
інституція, яка 
акумулює грошові 
кошти учасників  

8 
Конгло-
мерат 

Форма об’єднання 
господарчих суб’єктів із 
яскраво визначеною 
диверсифікацією 
бізнесу 

Учасники 
зберігають 
юридичну, але не 
господарську 
самостійність 

В основі стратегії 
передусім лежить 
підвищення 
ефективності 
використання 
фінансового 
капіталу і 
зниження ризиків 

Джерело: розробка автора. 
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Вищенаведений аналіз організаційних форм підприємств приведений з 

метою обґрунтування можливостей використання їх для встановлення 

синергетичного ефекту на таких підприємствах. Адже інтеграція зазвичай 

призводить до значного збільшення масштабів діяльності, ринкової 

капіталізації, розширенню фінансових можливостей, залученню інвестицій. 

Ефект синергізму є таким показником результатів діяльності 

підприємства, організації, що характеризує збільшення вартості компанії після 

перетворення, перебудови. 

Синергетичний ефект може проявлятися у таких напрямах:  

1. Пряма вигода – це збільшення грошових потоків шляхом 

зниження витрат. Кількісну величину приросту грошових потоків можна 

розрахувати в процесі аналізу тої перебудови, яку ми проводимо на 

підприємстві. 

2. Побічна вигода – полягає у тому, що акції підприємства, де 

пройшла перебудова, можуть стати більш привабливим для інвесторів і 

відповідно їх ринкова вартість збільшиться. 

Загалом ефект синергії або вигода (прибуток) буде залежати від того, 

наскільки вдалося покращити сполучення властивостей цілісності та 

відокремленості реорганізованого (перебудованого, інтегрованого) 

підприємства. 

Існує два способи вимірювання ефекту організаційної синергії або 

синергетичного ефекту підприємства: 

1. Оцінка скорочення витрат після реорганізації підприємства. 

2. Оцінка збільшення прибутку (енергії) після реформи. 

Для оцінки ступеню синергії І. Ансофф запропонував вимірювати 

ефекти між двома станами підприємства: «до» та «після» реорганізації (Ansoff 

1988). 

Можливі наслідки від отримання синергетичного організаційного 

ефекту представлені у таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 

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 

вертикальній інтеграції – можливість узяти під 

контроль одну або декілька ланок підприємства 

Клієнти та ринок 

(конкурентність) 

Вихід на нові ринки постачання та збуту. Посилення 

ринкового впливу. Оптимізація переліку послуг. 

Досягнення переваги в роботі з постачальниками, 

кредиторами тощо. Додаткові можливості організації 

нових виробництв (супутніх). 

Бізнес-процеси 
Централізація та усунення функцій, що дублюються. 

Оптимізація інвестування. 

Потенціал  

(додаткові  

можливості) 

Об’єднання мереж продажу. Поява достатніх 

потужностей для конкуренції за масштабні 

замовлення. Отримання додаткових знань про 

продукцію, технологію, ринок тощо. 

Довкілля 

Модернізація основних засобів, застосування 

«зелених» технологій та обладнання. Зменшення 

антропогенного навантаження на довкілля за рахунок 

зменшення масштабу підприємства. Виробництво 

«зелених» товарів на основі економіки 

природокористування. Екологічно орієнтований 

менеджмент підприємства. Екологічно орієнтована 

культура підприємства на базі екологічної («зеленої») 

економіки. 

Соціосфера 

Формування соціально орієнтованої підприємницької 

культури. Розгортання соціальних функцій 

підприємництва. Поліпшення задоволення соціальних 

потреб. 
Джерело: розробка автора. 

 

Ефект синергії (синергетичний ефект) виникає тільки тоді коли в 

результаті деяких заходів на підприємстві, насамперед організаційних, 

з’являються нові можливості, статус, стратегічна перевага, що не доступна її 

конкурентам. Це все призводить до більш високої оцінки вартості такої 

компанії, підприємства на ринку. 

Чим більша компанія, підприємство чи їх об’єднання, тим значніше в 

неї можливостей отримати суттєвий позитивний синергетичний ефект. Однак, 
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певні рамки об’єднання треба ретельно прораховувати, щоб не утворювати 

«монстрів-монополістів», які згодом перетворюються на некеровані. 

Можливі форми прояву синергетичного ефекту наведені на 

рисунку 5.5. Це укрупнені групи, що умовно зведені до основних трьох видів 

прояву синергетичного ефекту на підприємствах, об’єднаннях тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Форми прояву синергетичного ефекту 

Джерело: розробка автора. 

Ліквідація 

дублювальних та 
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організацій 

Еек + Есоц 
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привабливості та більш 

високого кредитного 

рейтингу 

Розраховується в Еек 

Форми прояву синергетичного ефекту (Ес) 

Зростання виручки Зниження витрат Комбінована дія 

Розширення 

номенклатури послуг 

та товарів («зелених»), 

що надаються  

підприємством 

Еек + Ее + Есоц 

Збільшення частки 

ринку, покращення 

задоволення 

соціальних потреб 

Еек + Есоц 

Економія на масштабі 

підприємства в 

результаті зниження 

витрат на одиницю 

продукції внаслідок 

зниження частки 

постійних витрат у 

собівартості продукції 

Еек + Ее⬚ 

 
Покращення роботи з 

постачальниками 

Еек + Есоц 

 

Функціональна 

синергетика (нові 

«зелені» технології 

впровадження 

досягнень НТП) 

Еек + Ее + Есоц 

Стабілізація потоків 

грошових засобів 

унаслідок інтеграції з 

підприємствами з 

різними життєвими 

циклами 

Еек + Ее + Есоц 

Удосконалення 

корпоративної 

стратегії, культури 

(екологічної та 

соціальної), ефект 

об’єднання 

управлінських 

здібностей команди й 

впливу на довкілля 

Еек + Ее + Есоц 



336 

 

 

Облік форм прояву синергетичного ефекту може мати рівномірний 

характер, який залежить від цілей дослідника, що аналізує цей ефект. 

У нашому дослідженні синергетичний ефект (Ес) буде складатися з 

економічного (Еек), екологічного (Ее) та соціального (Есоц) ефектів діяльності 

підприємств, що реорганізуються, інтегруються, удосконалюються, тощо. 

Методикою, що найчастіше застосовується при обліку, розрахунку 

синергетичного ефекту є така, що базується на витратних підходах: дохідність, 

порівнянність (ринковість), витратність. Це представлено на рисунку 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 𝑆𝑦𝑛 – синергетична вигода; 𝐸𝑉 – вартість інвестованого капіталу 

підприємств, що інтегруються; 𝑃 – ціна за одну акцію; 𝐸 – прибуток на одну 

акцію. 

Рис. 5.6. Класифікація підходів та методів оцінки синергетичного 

ефекту від інтеграції підприємств 

Джерело: розробка автора. 

Методичні підходи до оцінки синергетичного ефекту підприємства 

Дохідний Порівнянний (ринковий) Витратний (майновий) 

Методи оцінки 

Дисконтування грошових 
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Розрахунок капіталізованої 

вартості інтегрованого 

підприємства 

Визначення синергетичного 

потенціалу інтегрованого 

підприємства 

Прогнозування приросту 

курсової вартості акцій 

підприємств, що інтегруються 

Метод ринкових 

мультиплікаторів (
𝑆𝑦𝑛

𝐸𝑉
ൗ )* 

Оцінка синергетичного 

ефекту від інтеграції 

підприємств у вигляді 

побічної вигоди: 

- зміна прибутку на одну 

акцію для підприємств, що 

інтегруються; 

- зміна мультиплікатора 

(𝑃 𝐸ൗ ) на одну акцію; 

- відмінність дохідності 

інтегрованих підприємств та 

ринкової дохідності. 

Оцінка 

синергетичного 

ефекту на основі 

визначення 

(нарощування) 

вартості активів 

підприємств, що 

інтегруються 



337 

 

 

Сучасний стан світової економічної системи тісно пов’язаний із 

руйнівними фінансовими кризами, що повторюються дедалі частіше, з 

структурними змінами цієї системи і врешті-решт із новими вимогами 

сучасного розвитку суспільства до економічних процесів, які відбуваються в 

суспільстві сьогодні і, головне, будуть відбуватися в майбутньому на вимогу 

потреб суспільства. 

Отже, прогнозувати, передбачати, моделювати такі процеси, складні 

процеси економічної динаміки в суспільстві, найактуальніша на сьогодні 

задача для дослідників усіх рівнів, економістів, соціологів, екологів, 

технократів, істориків тощо. 

Прогнозувати на сьогодні процеси економічної динаміки нам 

дозволяють методи економіко-математичного моделювання процесів, тобто 

будування адекватних математичних моделей, процесів. Це і стохастичне 

моделювання й економетричне моделювання, яке дозволяє передбачити 

розвиток процесів у короткостроковій перспективі, але майже ніколи на дає 

можливості виявити наближення криз, потребує надто потужної статистичної 

інформації (вибірки) й методів її обробки. 

На сьогодні найбільш доступним підходом до прогнозування подій, 

процесів, зокрема й економічної динаміки, є метод побудови адаптивних 

моделей розвитку того чи іншого процесу, з використанням певного, подекуди 

не занадто великого числа даних, які здатні адаптуватися до розвитку та змін 

процесу, явища, що вивчається. 

Але й цей метод не є панацеєю для моделювання глобального прогнозу 

хаотичної динаміки. Проблеми хаосу, як наслідку динамічної нестійкості 

складних систем, ставлять нові задачі перед дослідником, адже саме системи 

складних систем, як вказувалося вище у нашому дослідженні, надають 

можливості найбільш адекватно описувати соціо-еколого-економічні 

проблеми, процеси, явища в сучасному суспільстві. 
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Згідно з численними дослідженнями, конкретні нелінійні системи з 

хаотичною динамікою мають глибокі аналогії в їх організації і 

функціонуванні, отже, це надає можливості спробувати описати їх як єдиний 

процес того чи іншого явища. З іншого боку, такі методи стали 

загальнозначущими, такими, що притаманні міждисциплінарним наукам, 

таким як синергетика, зокрема. Адже її міждисциплінарність на сьогодні є 

аксіомою, що докладно розглянуто у нашому дослідженні. 

Як зазначено у нашому дослідженні, синергетика торкається проблем і 

природних, і гуманітарних, соціальних, історичних наук, адже передбачає 

спільну дію, співробітництво, кооперування досліджень у всіх галузях 

суспільного розвитку людства як у короткостроковому періоді, так і у 

перспективі, часі, що, на нашу думку, є найважливішим та перспективним. 

Вважаємо, що саме синергетичний підхід забезпечив дослідникам такий 

висновок, що саме матерія Всесвіту має властивість саморозвитку, 

самоорганізації. Це стосується як фізичного рівня організації матерії, так і 

біологічного, соціального, історичного процесу її розвитку. 

Синергетика та її поняття, алгоритми самоорганізації математичного 

апарату є новою парадигмою та новою філософією на сучасному етапі 

розвитку людства. За словами Г. Хакена, це «міждисциплінарна наука про 

колективні явища у закритих та відкритих багатокомпонентних системах з 

кооперованою взаємодією між елементами системи» (Haken 1983, 1987, 2004). 

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. 

Виходячи з вищезазначеного, процес розвитку соціо-еколого-

економічного стану того чи іншого об’єкту діяльності (підприємства, 

об’єднання, території тощо) ми зможемо описувати нелінійною моделлю 

динаміку розвитку системи, яка буде характеризувати усі складові системи 
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(соціальні, екологічні й економічні). Це схематично буде мати такий вигляд, 

як система рівнянь: 

𝐸с
𝑒ф = 𝑓

{
 

 𝐸𝑐𝑜ц
𝑒ф = 𝑓(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3…𝑧𝑛)

𝐸𝑒
𝑒ф = 𝑓൫𝑦1, 𝑦2, 𝑦3…𝑦𝑛൯

𝐸𝑒к
𝑒ф = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3…𝑥𝑛)}

 

 
𝑡,     (5.3) 

де: 𝐸с
𝑒ф

 – синергетичний ефект; 

𝐸𝑐𝑜ц
𝑒ф

 – соціальний ефект; 

𝐸𝑒
𝑒ф

 – екологічний ефект; 

𝐸𝑒к
𝑒ф

 – економічний ефект; 

x, y, z – показники відповідно соціального, екологічного та економічного 

ефекту; 

t – фактор часу. 

Зрозуміло, що x, y, z – складові показники, що характеризують процеси 

та самі є елементами складних математичних систем. Рішення таких складних 

систем рівнянь у динаміці при різних значеннях її параметрів надає 

можливість виявити оптимальність такої системи як на сьогоднішній період 

часу, так і в перспективі. 

 

 

Висновки до розділу 5 

1. Розроблена структурно-логічна схема визначення синергетичної 

ефективності складних соціо-еколого-економічних систем з позицій 

системного підходу та вимог нелінійної науки. Обов’язковий взаємозв’язок 

соціального, екологічного та економічного ефекту повинен відображатися у 

синергетичному. Розглянута узагальнена схема алгоритму визначення 

синергетичного ефекту. Формально це проста алгебраїчна сума показників, 

натомість фактично це їх векторна сума, просторовий показник. 
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2. Представлено просторовий, тривимірний вигляд синергетичного 

ефекту складних соціо-еколого-економічних систем. Таких площин у 

реальності може бути безліч і тоді це буде n-мірна фігура, що складається із 

безлічі площин. Цей підхід надає нової якісної оцінки будь-якому явищу, 

процесу, є перспективним та сучасним. Показує характеристику кожного 

чинника та сукупну величину синергетичного ефекту, а також направленість 

вектору синергії. 

3. Відбувається перехід від вивчення класичних, ортодоксальних, 

лінійних систем до вивчення складних, відкритих, неврівноважених систем, 

що вимагає синергетичних методів досліджень у часі та просторі. З позицій 

синергетики час розглядається як система, яка виражає взаємозв’язок 

індивідуальних векторів часу елементів цілого, що саморозвивається. 

4. Наведено принципи синергетичного підходу до побудови, 

вивчення та застосування соціо-еколого-економічних систем. Розглянуто 

складну соціо-еколого-економічну систему оцінку діяльності якої можна 

розглядати описом низки синергетичних систем, що мають об’єктивну 

синергетичну природу.  

5. Показано наслідки для складної соціо-еколого-економічної 

системи мікроекономічного рівня від отримання синергетичного ефекту. На 

мікроекономічному рівні синергетичний ефект – це ефект енергетичного 

потенціалу соціо-еколого-економічної системи. Ефект синергії буде залежати 

наскільки вдалось покращити сполучення властивостей цілісності та 

відокремленості складної соціо-еколого-економічної системи 

мікроекономічного рівня. 

6. Наведено форми прояву синергетичного ефекту діяльності 

складних соціо-еколого-економічних систем на мікроекономічному рівні. 

Розглянута класифікація підходів та методів оцінки синергетичного ефекту від 

складних соціо-еколого-економічних систем мікроекономічного рівня. Процес 

розвитку соціо-еколого-економічного стану того чи іншого об’єкту (системи) 
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діяльності (підприємства, об’єднання, території тощо) ми зможемо описувати 

нелінійною моделлю динаміку розвитку системи, яка буде характеризувати усі 

складові системи (соціальні, екологічні й економічні). Представлена 

просторова та імітаційна модель, що дає можливість спрогнозувати вірогідні 

зміни в поведінці складних соціо-еколого-економічних систем. Визначено та 

проаналізовано оптимально ефективний результат діяльності складних соціо-

еколого-економічних систем у будь-який момент часу. 

 

Основні наукові результати, що подані у п’ятому розділі дисертації, 

опубліковані автором у працях [631; 632; 639; 640; 646; 647; 662; 664; 666; 667; 

671]. 
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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, незважаючи на те, що кожен розуміє синергетику, синергетичний 

апарат та синергетичні моделі по-своєму. Синергетика – це новий, досить 

молодий, новітній напрям наукового 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) побудова дослідження нелінійних явищ, окреслення 

загальних підходів, які можна застосувати 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 систем і можуть бути здійснені лише за умов знання та 

розуміння внутрішніх характеристик системи, усебічного вивчення законів 

природи та постійних змін в її розвитку. 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 

відкриває нову еру в дослідженнях як техніко-економічних задач, завдань 
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прогресу, так і в соціально-економічних дослідженнях проблем удосконалення 

усіх сфер розвитку суспільства, від управління на рівні підрозділу (ланки) 

виробництва до великих проектів. 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 прогнозування 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 процесів 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 (довкілля) 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 діяльності системи, які, як правило, допомагають 

нормалізувати стан довкілля. Сутність синергетичного підходу до 

ефективного управління системою полягає в тому, що він орієнтований не на 

цілі суб’єкта управлінської діяльності, а на те, що притаманне (характерне) 

саме системі, тобто на її власні закони еволюції та самоорганізації. 

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

організація (система) за сумісної діяльності її компонент (соціальної, 

екологічної та економічної). Такий ефект може бути як позитивним, так і 

негативним. Сумісна взаємодія компонентів системи, як правило, підвищує 

ефективність її діяльності загалом, що й привело вчених до необхідності 

глибокого вивчення синергетичного явища як методу підвищення 

ефективності діяльності сумісних компонентів системи та організацій. 
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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, 

явища, системи, об’єкта, який розглядають, необхідно будувати свої, 

притаманні саме йому (процесу, явищу, об’єкту) моделі, що мають 

синергетичну методологію та особливості. 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, показники, 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. Основною ознакою аналізу синергетичної 

ефективності в мікроекономічних дослідженнях є виробництво споживчих 

вартостей з метою задоволення суспільних потреб, з одного боку, та 

спрямованість на задоволення специфічних потреб у належних екологічних і 

соціальних умовах -  з іншого.  

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 синергетичного імперативу (синергетичного апарату, 

методології) та представлення (побудова) n-мірної моделі. Синергетичний 

соціо-еколого-економічний ефект будь-якої господарської діяльності є за 

своєю суттю, але не за змістом, алгебраїчною сумою (з урахуванням знаків 

«плюс» і «мінус») трьох різних за формами прояву ефектів, які досягаються, 

як правило, з різним лагом і лише в окремих випадках одночасно: 
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традиційного економічного (переважно позитивного), екологічного 

(позитивного або негативного) та соціального (позитивного або негативного). 

10. Доведено, що синергетика й теорія самоорганізації дають нову 

методологічну базу для вирішення проблем сталого розвитку економічних 

процесів як узагальненого характеру, так і локального, а саме проблем 

управління виробництвом, підприємством як у певний, визначений час, так і в 

перспективі. Аналізуючи діяльність складної соціо-еколого-економічної 

системи (виробництва, підприємства) з позицій синергетики, необхідно 

об’єктивно, зважено, широко – з усіх боків підходити до проблем його 

функціонування як об’єкта соціальної, екологічної й економічної 

життєдіяльності людей, з урахуванням фактора часу.  

11. Теоретико-методологічний апарат, розроблений у дослідженні, 

може бути використаний як потужний інструмент для аналізу сучасних 

(нелінійних) економічних явищ, які складаються в синергетичну (соціо-

еколого-економічну) систему. Отримана таким чином векторна діаграма 

показує як характеристику кожного чинника потенціалу (Еек, Ее, Есоц), так і 

сукупний синергетичний ефект, а також направленість вектора синергії. 

Синергетика торкається проблем природничих, гуманітарних, 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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