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Вступ. Сучасна економіка, являючи
собою складне системне утворення у ви
гляді сукупності взаємопов’язаних про
цесів відтворювального характеру, зна
ходиться в тісній залежності від своєї
структури. Отже, і сама структура еко
номіки як системний об’єкт є склад
ною економічною системою, оскільки
їй притаманні всі основні атрибути та
ких систем, як: внутрішня будова (фор
ма організації), її елементи, внутрішні,
зовнішні, прямі, обернені та опосеред
ковані зв’язки, характерна метрика, за
кономірності динаміки її перетворення,
зумовленої зрушеннями у її будові та у
взаємозв’язках між її елементами, харак
теристики її стійкості, гнучкості тощо.
Виклад основного матеріалу. У по
няття економічної системи можна вкла
дати різний зміст залежно від ступе
ня абстрагування та мети досліджен
ня. Узагальнюючи різні визначення, під
економічною системою в аспекті цього
дослідження будемо розуміти таку сис
тему, в якій здійснюється перетворен
ня певних ресурсів у матеріальні блага
(виробництво) з наступним їх розподі
лом з метою кінцевого використання.
Цілком зрозуміло, що така система ха
рактеризується певними закономірнос
тями взаємозв’язків між її елементами
та співвідношеннями між її окремими
складовими (підсистемами). Очевидно,
що дедуктивною моделлю такої еконо
мічної системи може служити балансова
модель «витрати – випуск», яка, у свою
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чергу, є математичною моделлю струк
тури економіки.
У такій моделі знаходять своє вті
лення визначальні для економіки види її
структури, а саме:
– відтворювальна, яка характеризує
пропорції між виробництвом продукції
та у використанні кінцевої продукції;
– за видами економічної діяльнос
ті (ВЕД), яка характеризує пропорції їх
розвитку;
– технологічна, яка відображає роз
поділ використання ресурсів між різни
ми технологіями у процесі виробництва
продукції;
– зовнішньоекономічна, яка ві
дображає загальні обсяги міжнародних
економічних зв’язків країни, у тому чис
лі і за видами економічної діяльності.
Ця модель віднесена до класу де
дуктивних через те, що вона визначе
на на основі знання загальних законо
мірностей і структури об’єкта без вико
ристання спеціально організованих для
цього експериментів.
Як відомо з теорії систем [1],
згідно з дедуктивною теорією мож
на виділити три основних підхо
ди до визначення систем, а саме: аб
страктний,
логіко-філософський
і
структурно-функціональний. Не вдаю
чись до розкриття абстрактного і логікофункціонального підходів до визначен
ня системи, зазначимо, що структурнофункціональна система характеризу
ється трьома атрибутами: структурою,
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функціями й емерджентністю. Структу
ра як форма внутрішньої організації еле
ментів об’єкта характеризує будову (ар
хітектуру, технологію) системи і визна
чає її складові елементи. Функції сис
теми описують мотивацію (поведінку)
елементів системи і сутність зв’язків між
ними. Емерджентність перетворює сис
тему в єдине ціле, тобто вона, поєдну
ючи певним чином елементи системи з
її функціями, дозволяє спостерігати за
станом системи за допомогою безлічі ха
рактеристик.
З викладеного випливає, що у фор
мальному вигляді система S – це упо
рядкована трійка атрибутів:
S = <S, F, X>,

де S – структура системи;
F – множина функцій системи;
X – емерджентність системи.
Таке формальне визначення сис
теми набуває певної змістовної чіткості
лише тоді, коли кожен з її атрибутів буде
чітко виражений через математичні по
няття (множина, граф, співвідношення,
матриця, автомат тощо).
Саме на засадах теорії матриць по
будовано балансову модель «витрати –
випуск», яка є, як випливає з викладеного, моделлю структурно-функціонального
типу. Дійсно, ця модель відображає
структуру економіки (в тому числі її
види), містить у собі елементи структури
(проміжне споживання, ВВП за катего
ріями доходу та кінцевого використан
ня). Функціями системи є коефіцієнти
прямих і повних витрат на виробництво
продукції як математичні співвідношен
ня, що відображають взаємозв’язки між
елементами структури. Емерджентність
системи відображена в моделі за допо
могою загальних показників проміжно
го споживання, валового внутрішнього
продукту, випуску та використання про
дукції, а також частково за допомогою
відомих балансових рівнянь моделі «ви
трати – випуск» [2].
Віднесення
балансової
моде
лі «витрати – випуск» до структурнофункціонального типу, на противагу
думці про те, що вона є моделлю струк
тури економіки, тобто структурною мо
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деллю, дозволяє значно поглибити до
слідження об’єкта моделювання, оскіль
ки структурно-функціональна модель
імітує не тільки внутрішню організацію
системи, а і спосіб поведінки (функцію)
оригіналу.
Якщо
внутрішню
організацію
структури економіки як системи еко
номіки відображають згадані вище ба
лансові рівняння моделі «витрати – ви
пуск», то її функції, і особливо емер
джентність, повинні бути відтворені
за допомогою формалізованої системи
взаємозв’язків між елементами струк
тури економіки. Називаючи ці зв’язки
структурно-функціональними, ми під
креслюємо, що вони поєднують суб
страт моделі з його поведінкою. У цьо
му випадку шляхом установлення струк
турної подібності моделі та її об’єкта і
на основі інформації про функції моделі
з’являється можливість отримати інфор
мацію про функції об’єкта. Тобто схема
дослідження має такий вигляд (рис. 1):
Функції моделі
Структура моделі
Структура об’єкта
Функції об’єкта

Рис. 1. Структурно-функціональна модель

Вибір структурно-функціональної
моделі (а не функціонально-структурної)
зумовлений тим, що відношення струк
тури і функцій економічної системи по
дібне до відношення причини і наслід
ку, а саме: «причинно-наслідкові відно
сини є такими, що, базуючись на подіб
ності причин, ми можемо отримувати
цілком достовірні (або з вищим ступе
нем імовірності) висновки про подіб
ність наслідків; але базуючись на поді
бності наслідків, ми можемо отримува
ти не достовірні, а лише тією чи іншою
мірою «правдоподібні» (за термінологією
Д. Поя) висновки про подібність при
чин. Це зумовлено тим, що один і той
же наслідок може бути викликаний різ
ними причинами.
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Користуючись такою аналогією,
можна стверджувати, що відношен
ня структури економічної системи до
її функцій є більш чітко визначеним та
більш однозначним, ніж навпаки. Інак
ше кажучи, якщо певна форма організа
ції структури економіки при дотриманні
відносно стабільних умов (економічних,
технологічних, організаційних та ін.) ви
конує однозначну функцію щодо досяг
нення заданого рівня макроекономіч
них показників, певних макроекономіч
них пропорцій тощо, то ці ж самі еконо
мічні результати можуть бути досягну
ті при іншій організації (будові) систе
ми, тобто одна і та ж функція економіч
ної системи може виконуватися різними
формами структури. Отже, з подібнос
ті структур системи, що досліджуєть
ся, можна отримувати з високим ступе
нем імовірності висновки про подібність
функцій моделі і об’єкта. Такий висновок
є одним з важливих принципів, які покладено в основу дослідження структурнофункціональних зв’язків в економіці.
Як випливає з викладеного, під
терміном
«структурно-функціональні
зв’язки» розуміються кількісні функціональні співвідношення між елементами
структури економіки, які містяться в усіх
блоках балансової моделі «витрати – ви
пуск», або інакше – в усіх квадрантах
таблиці «витрати – випуск». Інакше ка
жучи, вони є функціональною залеж
ністю сукупності макроекономічних по
казників та показників, що характери
зують окремі види економічної діяль
ності (ВЕД). Структурно-функціональні
зв’язки слід відрізняти від пропорцій
між елементами структури економі
ки, оскільки перші відображають зако
номірності формування відношень між
елементами структури, а другі – лише
кількісні співвідношення між ними. До
слідження ж зв’язків і пропорцій між
елементами структури економіки в су
купності дозволяє визначити напрями
динамічного і збалансованого розвитку
як економіки в цілому, так і окремих її
складових.
Розвиток математичного напряму
дослідження процесів аналізу і прог
нозування структурно-функціональних

зв’язків сприятиме вдосконаленню ме
тодологічних засад структурного аналі
зу і прогнозу та дозволить певною мірою
об’єднати розробки в галузі практично
го використання методів теорії «витра
ти – випуск» і результати загальноеко
номічного і теоретичного аналізу струк
турних зрушень як у зв’язках між еле
ментами структури економіки, так і в
самій структурі.
Теорія «витрати – випуск» створює
широкі можливості для поглибленого до
слідження структурно-функціональних
зв’язків і пропорцій в економіці, тобто
створює можливість переходу від теоре
тичного вивчення ряду проблем до кіль
кісного відображення тенденцій еконо
мічних процесів.
Балансова модель «витрати – ви
пуск» відображає процес відтворення в
цілому, але з конкретизацією за ВЕД.
Також за видами економічної діяльності
відображено процес формування вало
вого внутрішнього продукту, його поді
лу на фонди відшкодування, споживан
ня і нагромадження. Така структура мо
делі «витрати – випуск» сприяє створен
ню повноцінної інформаційної бази до
слідження структурно-функціональних
зв’язків за всіма стадіями відтворюваль
ного процесу.
Але, конкретизуючи основні еко
номічні пропорції, балансова модель
«витрати – випуск» дає лише узагаль
нене уявлення про роль окремих ВЕД
у процесі розширеного відтворення
та про взаємозв’язки між ними у цьо
му процесі. Тому доповнення такої мо
делі блоками, які у математичному ви
гляді зображують зв’язки ВЕД у проце
сах проміжного споживання та кінцево
го використання продукції в поєднан
ні з окремими макроекономічними по
казниками, дозволяє побудувати балан
сову структурно-функціональну модель
(БСФМ) з можливостями, ширшими за
можливості традиційної моделі «витра
ти – випуск», а саме: використання цієї
моделі створює додаткові можливості
для комплексного аналізу структурних
зрушень у зв’язках між ВЕД та прог
нозування структурно-функціональних
зв’язків.
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Якщо взяти до уваги, що зрушення
у цих зв’язках належать до вирішальних
факторів, що визначають об’єктивно не
обхідні співвідношення в темпах зрос
тання виробництва продукції в економі
ці в цілому та за окремими ВЕД, то вра
хування впливу цих факторів у їх склад
ній, часто суперечливій взаємодії, є од
нією з нагальних проблем, що потре
бує вирішення при побудові балансової
структурно-функціональної моделі.
Отже, така модель може служити
фактологічною основою аналітичних і
прогнозних розрахунків, але для цього
необхідно дослідити закономірності ди
наміки цих зв’язків та фактори, що на
неї впливають. Особливо важливим є те,
що при цьому розширюється сфера за
стосування балансових моделей в аналі
тичній практиці і, перш за все, при ана
лізі впливу показників функціонування
окремих ВЕД на макроекономічні по
казники.
Враховуючи, що структурно-функ
ціональні зв’язки уособлюють функції
зрушень у структурі витрат на виробни
цтво продукції та розподіл її між спожи
вачами, моделі цих зв’язків повинні не
одмінно враховувати взаємодію проце
сів формування структури витрат та ви
користання наявних ресурсів. При цьо
му важливо відобразити в моделях зру
шення у споживанні продукції з окре
мих видів економічної діяльності як ре
зультат їх взаємодії в процесі викорис
тання (розподілу) матеріальних ресурсів,
оскільки зрушення у формуванні струк
тури проміжних витрат на одні ВЕД
впливають на рівень споживання ресур
сів з інших ВЕД.
При
моделюванні
структурнофункціональних зв’язків серед факто
рів загальноекономічного характеру не
обхідним є обов’язкове врахування спів
відношення обсягів нагромадження і
споживання, а також структури експор
ту та імпорту. Необхідність виконання
такої вимоги пояснюється такими об
ставинами. Зростання частки нагрома
дження призводить до зростання вироб
ництва продукції з інвестиційних ВЕД,
впливає на обсяги виробництва про
дукції з тих видів діяльності, які за лан
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цюжком пов’язані з інвестиційними
ВЕД. Для розвитку тих ВЕД, що виро
бляють споживчі товари, важливе зна
чення має частка фонду споживання в
кінцевій продукції. Аналогічно велика
питома вага продукції окремого ВЕД в
обсязі імпорту призводить до знижен
ня потреби у виробництві відповідної
продукції, і навпаки, збільшення част
ки експорту продукції тягне за собою
збільшення обсягу її виробництва з від
повідного ВЕД.
Необхідність врахування такої вза
ємодії загальноекономічних показників
та показників з ВЕД потребує в проце
сі таксономії інформаційної бази дослі
дження зв’язків між елементами струк
тури економіки утворення груп агрего
ваних ВЕД та формування відповідних
структурно-функціональних зв’язків, які
будуть визначальними у структурі еконо
міки і, отже, будуть включені у модель.
До цього слід додати, що врахування у
балансовій структурно-функціональній
моделі розглянутих зв’язків дозволяє
здійснювати прогнозні розрахунки як за
схемою «від кінцевої продукції до про
порцій між ВЕД», так і за схемою «від
зв’язків між ВЕД до кінцевої продукції»,
що збагатить прогноз за рахунок пере
вірки й узгодженості різноманітних пе
редбачень щодо динаміки макроеконо
мічних показників і показників розви
тку окремих ВЕД.
До
важливіших
характеристик
структурно-функціональних зв’язків від
носять коефіцієнти прямих матеріальних
витрат, оскільки саме вони є основни
ми інструментами аналізу зрушень у цих
зв’язках. У зв’язку з цим одним із важ
ливих завдань дослідження структурнофункціональних зв’язків є аналіз і про
гноз коефіцієнтів прямих матеріальних
витрат з найбільш важливих виробничих
зв’язків агрегованих ВЕД.
Подальший
розвиток
методо
логії дослідження структурно-функ
ціональних зв’язків повинен ґрунтува
тися на системних принципах, які відо
бражають специфіку структуроутворюю
чих елементів і є основою моделювання
структурних процесів, які втілені в цих
зв’язках.
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При розгляді причинно-наслідкових
відносин
було
отримано
перший
принцип
дослідження
структурнофункціональних зв’язків, який є осно
воположним і полягає у тому, що подібність функцій моделі та об’єкта випливає з подібності структур системи.
Якщо у БСФМ будуть враховані
всі викладені раніше умови та вимоги,
то вона буде відображати взаємообумов
лені співвідношення елементів та зако
номірності процесів структури, що в су
купності становлять єдине ціле, яке не
може проявлятися без функціональної
структури, яка характеризує призначен
ня цілого. Таке методологічне положен
ня означає, що для формулювання за
гальних висновків повинен бути розгля
нутий поелементний вплив на загальний
результат.
Це твердження дозволяє сформу
лювати другий системний принцип: при
дослідженні структурно-функціональних
зв’язків розподілення системи на елементи повинне виконуватися відповідно до
їх класифікації, розробленої при таксономії інформаційного забезпечення моделі
зв’язків згідно з метою дослідження, яка
передбачає функціонування системи як
єдиного цілого.
Цей принцип співзвучний з менш
вимогливим принципом про те, що «мо
дель повинна забезпечувати цілеспрямо
ваність аналізу і доступність для огля
ду структурних зрушень, що вивчають
ся» [3], який спрямований лише на ско
рочення розмірності моделі, а значить,
і на зниження трудомісткості практич
них розрахунків, що в умовах викорис
тання комп’ютерної техніки не повинно
обмежувати дослідження.
Оскільки
структура
економіч
ної системи є її моделлю, яка всебіч
но характеризує елементи системи,
взаємозв’язки між ними та зв’язки ха
рактеристик елементів із загальними ха
рактеристиками системи, то з метою
врахування вимог до аналізу і прогнозування структурно-функціональних зв’язків
БСФМ повинна будуватися за умови можливості врахування зрушень у цих зв’язках
і їх впливу на загальносистемний результат. Це і є змістом третього принци

пу дослідження (на етапі моделювання)
структурно-функціональних зв’язків.
Четвертий принцип полягає в тому,
що в процесі моделювання структурнофункціональних зв’язків повинні бути враховані вимоги до збереження системних характеристик стійкості і гнучкості структури економіки. Це означає, що
відповідна модель повинна максималь
но враховувати можливі варіанти розви
тку структури економіки і разом з тим
обмежувати появу таких структурних
зрушень, наслідки яких можуть вступати
в протиріччя з об’єктивними економіч
ними законами, а тому дестабілізувати
функціонування та розвиток економіки.
Сформульовані принципи можуть
бути доповнені рядом інших відомих
принципів, «які в узагальненому вигляді
відображають специфіку структуроутво
рюючих процесів… і створюють основи
для формального описування зміни між
галузевих пропорцій» [4]. До цих прин
ципів належать такі положення про:
– якісну неоднорідність ресурсів,
що використовуються в процесі проміж
ного споживання;
– провідну роль збільшення обся
гів ресурсів вищих категорій у процесі
структурних перетворень;
– наявність господарських пріори
тетів як інструменту мобілізації ресурсів
з вищими якісними ознаками;
– компенсаційний ефект щодо над
лишкових ресурсів як умови створення
системи господарських пріоритетів;
– перерозподіл та заміщуючий
вплив щодо обмежених ресурсів як го
ловний засіб якісного зростання еконо
міки і забезпечення її збалансованості.
У процесі дослідження структурнофункціональних зв’язків можна скорис
татися з певними модифікаціями сис
темними принципами структурного ана
лізу розвитку економіки [5] та принци
пами аналізу і прогнозу структурних
змін в економіці [6].
Висновки. Викладені методоло
гічні положення стосовно системоло
гії, напрямів та принципів досліджен
ня структурно-функціональних зв’язків
становлять теоретичну базу побудови
його концептуальної моделі, створен
49
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ня інформаційної бази та математичних
моделей аналізу і прогнозування цих
зв’язків.
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Изложены методологические положения относительно системологии. Обоснованы
системные принципы, которые отражают специфику структурообразующих элементов и яв
ляются основой моделирования структурных процессов, которые воплощены в структурнофункциональных связях.
Ключевые слова: структурно-функциональные связи, экономическая система, балансовая
модель «затраты – выпуск», вид экономической деятельности.
Provisions concerning methodological systemology are outlined. Grounded system principles
that reflect the specifics of structure-forming elements and is the basis for modeling the structural
processes that are embodied in the structural and functional connections.
Key words: structural and functional relations, economic system, input-output balance model, type
of economic activity.
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