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НОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Пошук оптимальної структури національної економіки України є
одним із стратегічних напрямків забезпечення її ефективності. Нау-
кове обґрунтування структур ринкової економічної системи також
відкриває можливості для організації економічної освіти та наукової
діяльності за напрямками та спеціальностями, що відображають ре-
альний стан економіки, орієнтовані на дійсні сфери її функціону-
вання. Актуальність дослідження нових підходів до структуризації
ринкової економіки України має як теоретико-пізнавальне, так і
практичне значення.

Структура (лат. — будова, розміщення, порядок) є поняттям, що
характеризує системні об’єкти пізнання. Воно дано для розкриття
способу збереження властивостей системи в умовах її безперервного
розвитку та змін зовнішнього середовища існування. Як структуру
прийнято розуміти спосіб організації системи шляхом формування
та відтворення істотних стійких зв’язків, що пов’язують компоненти
системи в цілісність. Центральну роль у характеристиці структури
відіграють не властивості її складових, а зв’язки. Дослідження стру-
ктур сучасних ринкових систем передбачає розкриття саме особли-
востей сукупності зв’язків цілісних систем.

У вітчизняній навчальній і науковій літературі домінуюче поло-
ження займають структури, обґрунтовані класичною економічною те-
орією. Серед них слід назвати поділ суспільного виробництва на фази
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ;
виокремлення 1 та 11 підрозділів процесу відтворення суспільного
виробництва; галузями суспільного виробництва та об’єднання га-
лузей промислового виробництва у групу А та групу Б. Зазначені
напрямки структуризації суспільного виробництва мали наукове та
практичне значення для організації соціалістичної економіки.

Науковим обґрунтуванням по фазної структури суспільного ви-
робництва є причинно-наслідкові зв’язки що відображають часове
співвідношення між окремими фазами та послідовність їх прохо-
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дження. Ці зв’язки мають детерміністський (лат. – визначений, об-
межений) характер та вказують на обумовленість кожної фази тою,
що їй передує. Даний тип зв’язків притаманний ізольованим (не си-
стемним) об’єктам, а тому структурам таких об’єктів пізнання при-
таманний високий рівень абстрактності.

Нові підходи до структуризації господарської сфери суспільства
викликані необхідністю урахування всіє сукупності стійких істотних
зв’язків що пов’язують її складові. Структуризація реально існую-
чих ринкових систем передбачає урахування наступного. По-перше,
сучасна економічна наука розглядає господарську сферу суспільства
не як суспільне виробництво, а як ринкову економічну систему. В
понятті «суспільне виробництво» реалізується матеріалістичний
підхід [1, с. 17] до пізнання економічного життя суспільства, обме-
жується виключно матеріальним виробництвом, ураховується лише
так звана продуктивна праця індивідів. Тому в обґрунтованій Марк-
сом по фазній структуризації знайшли своє відображення різні стадії
матеріального виробництва, рух створених матеріальних благ від
виробництва до їх споживання. В той же час залишаються поза ува-
гою постійно зростаюче нематеріальне виробництво.

По-друге, виникає необхідність зняття іншого обмеження струк-
туризації - урахування діяльності лише однотипних «індивідів що
виробляють» матеріальна блага, коли реалізується принцип методо-
логічного індивідуалізму. В реальній економіці діють різні економі-
чні суб’єкти які мають різний статус, а їх зв’язки суттєво відрізня-
ються за характером, спрямованістю та формами. До описаних
класичною економічною теорією детерміністських причинно-
наслідкових зв’язків додаються прямі та зворотні, ієрархічні та ме-
режеві, вертикальні та горизонтальні, вірогідні й стохастичні, ліній-
ні та нелінійні зв’язки. Цілісність економічної системи забезпечу-
ється взаємодією різних економічних суб’єктів шляхом реалізації
всієї сукупності зв’язків що їх поєднують в процесі економічної дія-
льності. Основою структуризації ринкової економічної системи ви-
ступають напрямки та форми взаємодії економічних суб’єктів, дете-
рміністична причинність збагачується іншими зв’язками та виступає
уже як взаємодія.

По-третє, нагальним стає використання в наукових дослідженнях
та практиці господарювання поняття « ринкова економічна систе-
ма», яке більш точно, порівняно з поняттям «суспільне виробницт-
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во», відображає реалії сучасної економічної сфери суспільства.
Ключовою ознакою ринкової економічної системи є взаємодія еко-
номічних суб’єктів що проявляється в економічних операціях якими
представлена їх діяльність. Економічна взаємодія розглядається
окремими авторами в якості наукового предмету пізнання ринкової
економічної системи так як вона повніше відображає реальні
зв’язки, порівняно з детерміністською причинністю. Англійський
вчений Чарльз Ліндблом розглядає ринкову систему як «систему
координації людських дій що включає в себе все суспільство та
здійснюється не через вказівки центру, а шляхом взаємодії у формі
ринкових операцій» [2, с. 15–17].

Серед можливих структур ринкової економічної системи особли-
ве місце займають суб’єктна та функціональна структури. Суб’єктна
структура відображає склад суб’єктів ринкової економіки та харак-
теризує особливість їх статусу. В системі національного рахівництва
вона представлена сукупністю інституціональних одиниць що ве-
дуть економічну діяльність. Їх перелік включає в себе: фізичні осо-
би, домогосподарства (як об’єднання фізичних осіб), фінансові кор-
порації, не фінансові корпорації, органи державного управління.
Важливо підкреслити що до ринкової економічної системи входять
як економічні суб’єкти що діють на ринкових засадах, так і суб’єкти
– не ринкові виробники.

Функціональна структура відображає наявність в ринковій еко-
номічній системі функціональних підсистем які взаємно доповню-
ють одна одну і тим самим забезпечують її цілісність. В системі на-
ціонального рахівництва для характеристики функціональної
структури ринкової економічної системи використовується поняття
«інституціональні сектори». Перелік таких секторів включає в себе:
сектор не фінансових корпорацій, сектор фінансових корпорацій,
сектор державного управління, сектор домашніх господарств, сектор
некомерційних організацій що обслуговують домашні господарства.

В основі функціональної структури ринкової економічної систе-
ми лежать функціональні зв’язки та реалізація їх шляхом проведен-
ня економічних операцій (взаємодії). Для розкриття природи функ-
ціональних зв’язків необхідно звернутися до обґрунтованого
Лейбніцем поняття функції яке характеризує зв’язок цілого (незале-
жної змінної) та його частини (залежною змінною). З боку складової
частини даний зв’язок полягає у необхідності реалізації зовні зада-
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ної, з боку системи, цілі. Класифікація цілей, виконання яких покла-
дається на структурні частини ринкової системи, виступає переду-
мовою для встановлення її функціональної структури.

Такі цілі вперше визначив Арістотель назвавши їх кінцевими ці-
лями що забезпечують цілісність об’єктів в умовах їх постійних
змін. Він встановив існування чотирьох кінцевих причин цілісності
об’єктів що отримали назви матеріальної, формальної (сутнісної),
рушійної (діючої) та цільової [3, с.87–89].

Під дією названих кінцевих причин формуються певні структур-
ні складові що покликані досягти задані системою цілі шляхом реа-
лізації відповідних функціональних зв’язків. Важливо підкреслити
що у функціональних зв’язках інтегруються прямі та зворотні
зв’язки між ринковою системою та її функціональними підсистема-
ми, детерміністські зв’язки обумовлені залежності частини від ціло-
го, не лінійні та стохастичні зв’язки.

Ідея кінцевих причин цілісності складних об’єктів широко вико-
ристовувалась впродовж багатьох століть. На важливість її застосу-
вання в сучасному суспільствознавстві наголошував І. Валлерстайн,
коли писав:«Ми швидко забули про кінцеві причини. Аристотель
був не таким простим. Так, ми повинні мати на увазі рушійні при-
чини, але не повинні випускати з поля зору і кінцеві причини» [4,
С. 331]. Американський соціолог Т.Парсонс успішно використав да-
ний підхід для структурування сучасного суспільства що дозволило
йому обґрунтувати наявність в суспільній системі політичної, соціа-
льної, економічної та духовно-культурної систем.

Застосування зазначеного підходу для структуризації ринкової
економічної системи дозволяє встановити у її складі виробничої, со-
ціально-економічної, економіко-політичної та грошово-кредитної
функціональних підсистем. Кожна з них виникає під дією однієї із
кінцевих причин цілісності ринкової системи та призначена для реа-
лізації відповідної функції. В своїй єдності вони забезпечують збе-
реження та відтворення ринкової економічної системи як цілісності і
тим самим створюють можливості для виконання нею своє місії –
виробництво та споживання благ, необхідних для задоволення еко-
номічних потреб індивідів та суспільства в цілому.

Останнім часом все більшу роль в організації ринкової економіч-
ної системи почала відігравати структура ринків. Необхідність її до-
слідження обґрунтував Нобелівський лауреат з економіки, францу-
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зький вчений Моріс Але. Він встановив що в сучасній економіці ри-
нкова взаємодія економічних суб’єктів набуває форми контрактної
взаємодії, а ринкові ціни замінюються контрактними цінами. Це до-
зволило йому дійти висновку що ринкова економічна система набу-
ває нової якості та переростає у економіку ринків. Відповідно, стає
актуальним визначення структури ринків. Вітчизняні вчені в струк-
турі ринків виділяють ринок праці, фінансові ринки, ринок товарів
та послуг, ринок інформаційних послуг, зовнішньоекономічні ринки
тощо [5]. Даний напрямок структуризації економічної системи по-
требує подальшого вивчення.
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Глобалізаційні виклики ХХІ ст. об’єктивно обумовили форму-
вання нового міжнародного порядку як кардинальної перебудови


