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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Тривалий час в економічній теорії 
панувала думка, яка розглядала культуру різновидом економічного 
середовища, де діють ті ж самі принципи максимізації грошової вигоди, що й 
у ринковому просторі. Окрім цього, культуру трактували як нормативний 
стандарт уніфікованої поведінки раціонального індивіда, на якого не 
впливають локальні обставини місця і часу, а якщо й впливають, то 
деструктивно, бо обмежують економічну свободу. Однак вплив культури на 
національну економіку виявився настільки значним, що економісти 
заговорили про значення культури, але при цьому не досліджувалися 
національні економічні системи як соціокультурні феномени. 

Трансформаційні процеси економіки України спонукають звернути 
увагу вітчизняних вчених на вплив соціокультурних чинників на розвиток 
національної економіки, зокрема з’ясувати теоретико-методологічні 
принципи цього впливу. Соціокультурна динаміка суттєво впливає на 
людський капітал, на цінності і мотивації, на здатність взаємодіяти, довіряти 
і колективно досягати внутрішньо несуперечливих цілей. Для України це 
вкрай актуально в силу історично притаманної проблеми національної 
єдності, оскільки без свідомості єдності інтересів економічні інститути не 
можуть функціонувати як поведінкові алгоритми економічного життя 
суспільства.   

Про роль культури в економіці говорили і писали давно. Про культуру 
як нормативний стандарт економічної поведінки писали ще просвітителі та 
класики політичної економії. Про культуру економіки і культуру економістів 
писали і пишуть: С. Айзенштад, Б. Балас, Л. Вальрас, Дж. Генріх, Б. Геррман, 
С. Гьоттер, П. Дімаджо, Ф. Еджуорт, Г. Кларк, Р. Коуз, Дж. Коулмен,            
Е. Крюгер, Д. Лал, І. Літл, Д. Макмалелланд, К. Менґер, М. Неш, Д. Норт,    
В. Парето, Л. Роббінс, В. Ростоу, Р. Фернандес, Дж. Ходжсон, Б. Хоузліц. 
Есенціалістсько-культурну інтерпретацію національної економіки 
сповідували представники німецької історичної школи: М. Вебер,                  
Б. Гільдебрандт, В. Зомбарт, К. Кніс, Ф. Ліст, В. Рошер, Ґ. Шмоллер,             
О. Шпенґлер. Економічні процеси як культурні явища трактували:                 
Е. Баттерворс, К. Ґірц, К. Кантор, Н. Луман, Р. Мертон, Т. Парсонс,               
К. Поланьї, П. Сорокін. Взаємовплив культури і економіки серед вітчизняних 
вчених досліджували: В. Базилевич, Г. Башнянин, М. Ведмедєв,                      
Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, Н. Гражевська, С. Дацюк, В. Дубровський, 
В Єлейко, М. Згуровський, О. Злупко, В. Ільїн, Ю. Канигін, Р. Кісь,               
О. Макара, Л. Мельник, Б. Мізюк, О. Опанасюк, Г. Почепцов, М. Руденко,        
Ю. Сафонов, А. Свідзинський, М. Сенченко, О. Скаленко, О. Соскін,            
А. Філіпенко, В. Фомішина, А. Чухно, В. Шейко, М. Юрій.  

Попри широкий спектр дослідження взаємовпливу економіки та 
культури все ж залишається відкритим питання розробки методологічних 
принципів впливу культури на хід економічних трансформацій, передусім – 
постсоціалістичної економічної системи України, що передбачає поєднання 
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семіотичного підходу з історичним методом. Серед досліджень зазначених 
вітчизняних і зарубіжних економістів-теоретиків практично не зустрічається 
метасистемні інтерпретації культури в економіці, які б стосувалися і 
онтології, і гносеології, і аксіології, і праксеології культурно-історичного 
становлення економічних систем, що суттєво мінімізувало б засилля 
деструктивних екстерналій. Вже недостатньо говорити, що культура в 
економіці «має значення», слід довести, що її роль у становленні форми 
добробуту – визначальна, що й зумовило вибір теми та визначення мети 
дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 
Львівського торговельно-економічного університету в межах науково-
дослідних тем: «Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» 
(номер державної реєстрації 0111U008260), де системологічну складову 
економічної теорії доповнено культурологічними вимірами економічного 
розвитку та економічної транзиції; «Трансформація економічного розвитку за 
умов глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U000032), де 
перспективи розвитку перехідних економічних систем в умовах глобальних 
викликів узалежнено від атрактивних джерел національної культури; 
«Проблеми метрологічного аналізу економічних систем» (номер державної 
реєстрації 0111U008262), де обумовлено онтологічний характер джерела 
вартості інформаційно-інноваційних благ, а також негентропійні тенденції 
траєкторії циклу економічної динаміки пов’язано з діяльністю 
організаційного патерна, що формується на основі інсайдерства «нових 
комбінацій»; «Проблеми трансформації кооперативних систем за умов 
ринкової транзиції» (номер державної реєстрації 0111U008261), де з’ясовано 
нові способи і форми інституціоналізації синергії волі 
мультиінтелектуальних економічних систем в інтегральних континуумах 
культурної ідентичності; «Структурні моделі і механізми інвестиційно-
інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг» 
(номер державної реєстрації 0116U006452), де запропоновано 
негентропійний алгоритм можливостей отекстовування онтологічних сенсів 
інноваційного виробництва в умовах становлення нооекономіки ідеаційної 
культури на мікроекономічному рівні базових патернальних бізнес-тріад, 
наративованих атракторами мезо- та макрорівнів; «Теоретико-методологічне 
забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу України» 
(номер державної реєстрації 0116U006451), де висунуто гіпотезу, що 
рушійною силою каталактичних модифікацій економіки України в умовах 
соціокультурних флуктуацій та становлення ідеаційного типу культурної 
ментальності виступить когнітарій-інсайдер «нових комбінацій» як на рівні 
NВІС-техноконвергенцій, так і на рівні інтелігібельного виробництва 
інформаційних продуктів.   

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-
методологічне обґрунтування впливу культурних чинників на розвиток 
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економічних систем у трансформаційний період та пропозиція практичних 
рекомендацій сприяння становленню рушійних сил розвитку 
соціокультурних економічних систем.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлені і вирішені такі 
завдання: 

– з ясувати методологічні основи системного аналізу економічних 
систем та визначити роль  соціокультурної сфери в розвитку національної 
економіки; 

– дати характеристику історичної еволюції ціннісної моделі розвитку 
національної економіки з позицій впливу на неї соціокультурної сфери; 

– визначити культуру як середовище розвитку економічних систем та 
проаналізувати динаміку соціокультурних коливань та циклів в економічному 
розвитку; 

– з ясувати вплив зміни парадигми соціально-культурного розвитку 
на формування нового типу економіки; 

– дослідити вплив економічного мислення та культури на формування 
нооекономіки; 

– проаналізувати процесс зміни природи та структури вартості в 
умовах формування нового типу соціокультурних економічних систем;  

– здійснити типологізацію факторів розвитку нооекономіки на основі 
трисистемної моделі функціонування економічних систем в умовах 
соціокультурної динаміки; 

– здійснити систематизацію та типологізацію інтелектуально-
когнітивних чинників розвитку соціокультурних та економічних систем 
загалом; 

– здійснити економетричний аналіз фінансових і соціокультурних 
чинників розвитку національної економіки; 

– проаналізувати вплив соціокультурного сектора в розрізі його 
окремих індикаторів на економічний розвиток України; 

– з ясувати вплив фізикоекономічних чинників на трансформацію 
економічних систем і національної економіки загалом під впливом зміни 
соціокультурної динаміки; 

– визначити основні параметри ментальної моделі трансформації 
економічних систем за умов активізації культурного потенціалу.  

Об’єктом дослідження є процеси розвитку і трансформації 
національної економіки під впливом соціокультурних чинників. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та 
прикладні аспекти впливу соціокультурних чинників на характер розвитку 
національної економіки у період трансформаційних змін.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 
є фундаментальні положення загальної та спеціальної теорії систем, мікро- та 
макроекономічного аналізу, ринкові підходи та моделі розвитку економіки та 
інші фундаментальні положення економічної теорії. Для досягнення 
поставленої мети і вирішення визначених завдань у дисертаційній роботі 
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використано такі методи дослідження: системний підхід – для з’ясування 
природи та здійснення структуризації, систематизації та типологізації 
соціокультурних систем; синергетичний підхід – при визначенні впливу 
соціокультурних систем на розвиток економічних систем та національної 
економіки загалом; аксіологічний підхід – при здійсненні оцінки 
результативності впливу соціокультурних систем на економічний розвиток; 
економетричний метод – при аналізі динаміки соціокультурних систем, їх 
прогнозування та пливу на економічний розвиток; кліометричний підхід – 
для дослідження процесу історичного розвитку соціокультурних систем та 
його кількісного відображення в історичному контексті. 

Iнфoрмaцiйну бaзу дoслiдження склали матеріали Державної служби 
статистики України, офіційні публікації міжнародних організацій, наукові 
статті та монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, Інтернет-ресурси. 

Ступінь наукової обґрунтованості запропонованих автором рішень, 
висновків, рекомендацій. Теоретичні положення дисертації обґрунтовані 
шляхом вивчення та узагальнення наукових поглядів провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених у сфері формування та розвитку соціокультурних 
економічних систем й вироблення дисертантом власної наукової позиції. 
Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 
підтверджується коректним використанням методів наукових досліджень та 
матеріалів проведених досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів пoлягaє в наступному: на 
основі системного аналізу соціокультурних систем, їх динаміки і 
трансформації з’ясовано їх вплив на розвиток економічних систем і 
національної економіки загалом з метою розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення концептуальної моделі соціокультурного розвитку 
національної економіки. Основні положення дисертації, які мають наукову 
новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:  

вперше:  
  визначено методологічні засади розробки державної концепції 

соціально-економічного розвитку національної економіки під впливом 
соціокультурних чинників, зокрема під впливом фаз циклу домінуючого типу 
культури, ціннісні виміри якої визначають інституціональну 
комплементарність економічних відносин між суб’єктами господарювання на 
мікроекономічному рівні та агрегованими структурами домогоподарств, 
підприємництва і держави на макрорівні. Системність цього підходу 
забезпечує комплексність процесів управління фундаментальними 
дослідженнями синергетичності трансформаційних змін національної 
економіки, зокрема розробками науково-технічних ідей, гуманітарно-
прикладних ідей, повноцінного використання потенціалу робочої сили у 
виробничій структурі національної економіки, передусім у сфері 
інноваційно-когнітивного виробництва та у забезпеченні сукупного попиту 
як з боку суспільства, так і з боку держави на креативно-інтелектуальний 
продукт інтелектуального сектора виробництва національної економіки; 
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  науково обґрунтовано теоретико-методологічні та прикладні 
положення формування і реалізації інституціонального алгоритму 
забезпечення виробництва та відтворення інтелектуально-когнітивних 
ресурсів розвитку національної економіки під впливом факторів 
соціокультурної динаміки, зокрема становлення вітчизняного варіанту 
нооекономіки як патернального проекту ідеаційного типу культурної 
ментальності; запропоновано тріалектичну структуру інституціонального 
алгоритму економічної взаємодії суб’єктів господарювання у біполярних 
середовищах соціокультурної динаміки чотирирівневої структурної моделі 
функціонування і розвитку нооекономіки; 

  розроблено концептуальний підхід становлення національного 
типу нооекономіки як результату соціокультурної динаміки і утвердження 
ідеаційного типу культури як домінуючого, що відповідає способу 
екзистенції усвідомлення сенсів соціально-економічного буття української 
ментальності, а також розуміння нової парадигми субстанції вартості 
інтелектуально-когнітивних благ на засадах фізичної економії 
Подолинського-Руденка; 

удосконалено: 
 концептуальний підхід поняття «соціокультурна економічна 

система» як трисистемної моделі розвитку економічної системи під впливом 
зміни соціокультурного середовища та впливом циклічних коливань 
соціокультурної сфери на розвиток національної економіки, зокрема 
когнітивного виробництва інформаційних благ та інноваційного виробництва 
як технічного (біо-нано-технологічного), так і гуманітарного знання на основі 
аксіологічно-ціннісних уявлень праксеологічних сенсів економічної діяльності 
в умовах соціокультурних флуктуацій національної економіки; 

 методологічні підходи аналізу синергетичної моделі економіки 
нового типу з позицій впливу на неї соціокультурного середовища, зокрема 
систематизовано чинники формування, розвитку та функціонування 
нооекономіки у контексті зміни соціокультурної динаміки, передусім – 
перспективи становлення ідеаційного типу культури, що мінімізує 
соціоентропію у сфері обмеженої раціональності та опортуністичної 
поведінки у середовищі формальних та неформальних інститутів; 
вдосконалена синергетична модель економіки нового типу з позицій впливу 
на неї соціокультурного середовища; 

 теоретико-прикладні моделі інституційного забезпечення 
соціально-економічного відтворення інтелектуально-когнітивних чинників 
розвитку соціокультурної сфери національної економіки, зокрема впливу 
ідеаційного мислення на формування антропогенно вимірного типу 
нооекономіки в екзистенціальній визначеності праксеологічних сенсів 
економічного буття, передусім в ессенціальному розумінні джерела вартості 
когнітивно-ідеаційного продукту, міновою вартістю якого виступає 
онтологічна новизна інформаційного блага, а тріалектична структура 
символічного обміну доповнює собою ринковий механізм; синергетико-
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еніологічно систематизовані і типологізовані інтелектуально-когнітивні 
чинники розвитку соціокультурної сфери та національної економіки загалом; 

  структуру індикаторів впливу соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України в умовах не статичної, а динаміко-
біфуркаційної моделі соціокультурних трансформацій, зокрема аксіологічних 
моделей ідеаційної культурної ментальності як активізаторів економічних 
мотивацій інноваційного розвитку в умовах ентропійних патернів 
інституціональної акомплементарності мікро- та макроекономічних рівнів 
функціонування національної економіки України; вдосконалені аксіологічно-
ціннісні моделі трансформації економічних систем під впливом зміни 
соціокультурного середовища; 

отримали подальший розвиток: 
  методологічні підходи структуризації кліометричних моделей 

розвитку економічних систем в умовах соціокультурної динаміки, що 
забезпечує формування принципів державного регулювання національної 
економіки із врахуванням рекурентності історичної дійсності і сучасності на 
основі аксіологічної релевантності фаз циклу домінуючого типу культури та 
існуючої інфраструктури національної економіки;наукове обґрунтування 
особливостей формування державної політики активізації становлення 
інтелектуально-когнітивного капіталу національного варіанту нооекономіки 
на основі поєднання теоретичних принципів фізичної економії 
Подолинського-Руденка із особливостями соціокультурної динаміки у 
сучасній Україні, зокрема – становлення ідеаційного типу культурної 
ментальності і формуванні на основі цього синтезу особливого 
антропогенного ресурсу випереджувального розвитку економіки України та 
меритократичного класу вітчизняного суспільства – когнітаріату; 

  теоретико-методологічні елементи економетричного аналізу 
соціокультурної сфери національної економіки з позицій впливу на неї 
соціокультурних чинників, що дало змогу будувати рівняння трендів та 
обчислювати прогнозні значення та їх оцінки для номінального ВВП України 
x1, реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, національного 
доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на освіту по 
Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні 
х6, кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кінотеатрів по Україні х7, 
середньомісячної заробітної плати по Україні х8 і витратомісткості 
відвідування музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну особу по Україні 
х9, а також будувати лінійні парні та множинні рівняння регресії залежності 
номінального ВВП України x1, реального ВВП України (у цінах 
попереднього року) х2, національного доходу України х3, витрат на культуру і 
мистецтво х4, витрат на освіту по Україні х5, витрат на виконання наукових 
досліджень та розробок по Україні х6 та інших; 

  класифікація та методичний підхід дослідження впливу 
соціокультурних факторів на економічний розвиток України, відображений 
структурою індикаторів ЮНЕСКО у семи сферах впливу культури на 
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економічний розвиток: власне економічної сфери; освітньої сфери; сфери 
управління; сфери соціальної участі; гендерної сфери; сфери комунікації; 
сфери культурної спадщини. Міра впливу кожного із 22 індикаторів 
зумовлюється не лише економічним становищем суспільства, а домінуючим 
типом культурної ментальності, який особливо проявляється як синергетико-
футуристичний ресурс розвитку національної економіки України у формі 
індикатора розвитку культурно-креативних індустрій в режимі ідеаційної 
культури, що зумовлює особливості становлення нооекономіки в Україні та 
формування когнітаріату як ноуменального ресурсу реалізації моделі 
випереджувального розвитку в сучасних умовах; 

  концептуальний підхід до визначення перспективних напрямків 
розвитку національної економіки в межах економіко-культурологічної моделі 
розуміння економічної системи як соціокультурного феномена доцільних 
сенсів максимізації корисності на основі інтелігібельних текстів когнітивного 
виробництва, що еволюціонує під впливом зміни фаз соціокультурної 
динаміки між біполярними полюсами чуттєвої та ідеаційної культури на 
основі активізації в умовах економічної дійсності тріалектичного 
інституційного алгоритму економічного розвитку суспільства: аксіологічний 
наратив – парадигмальний проект – праксеологічний патерн. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, 
висновки та рекомендації автора дисертації були використані у роботі 
органів державної влади, зокрема Центральною спілкою споживчих 
товариств України при розробці подальшого соціально-культурного розвитку 
споживчої кооперації на період до 2020 року (довідка № 171/13 від 
26.12.2018 р.). Закарпатською обласною державною адміністрацією 
управління молоді та спорту при розробці і впровадженні спортивних та 
соціокультурних проектів розвитку регіону (довідка № 91-15/661 від 
28.09.2018 р.). Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних 
досліджень у місті Львові були використані теоретико-методологічні 
положення та висновки  результатів дисертаційного дослідження при 
розробці проекту програми стратегії соціально-економічного розвитку 
національної економіки України на період із 2015 по 2025 рр., зокрема 
відображено місце і роль культури у програмі за зазначений період (довідка 
№1/49 від 16.10.2018 р.). Впроваджено результати дисертаційного 
дослідження у наукову діяльність при розробці методик визначення 
ефективності функціонування національної економіки України у 
Львівському торговельно-економічному університеті (довідка № 681/01-1.08 
від 22.10.2018 р.). Теоретико-методологічні та прикладні результати 
дисертаційної роботи використані у навчальному процесі Львівського 
торговельно-економічного університету при розробці методичного 
забезпечення з навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Політична 
економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та 
економічної думки», «Сучасні економічні теорії», «Сучасні економічні теорії 
глобальних систем», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», 
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«Національна економіка», «Стратегія підприємства» (довідка № 682/01-1.08 
від 22.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та положення 
наукової новизни, що наведені у дисертації і виносяться на захист, отримані 
автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі 
використано лише ті ідеї і положення, котрі є результатами власних розробок 
здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи пройшли апробацію на 23 міжнародних наукових та науково-
практичних конференціях, зокрема шістнадцять міжнародних: «Духовне 
відродження – основа стратегії сталого розвитку України» (м. Львів, 1999 p.),  
«Еволюція  економічного  розвитку  та  економічних  теорій  (проблеми  
дослідження та викладання)» (м. Київ, 2000 р.), «Учення Сергія  
Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива» (м. Київ, 
2001 р.), «Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного  
обігу» (м. Київ, 2002 р.), «Матеріали міжнародного семінару Нова  економіка  
і вища освіта» (м. Донецьк, 2003 р.), «Вплив ринку і державного регулювання 
на розвиток фінансово-кредитної системи України» (м. Харків, 2003 р.), 
«Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика,  перспективи» 
(м. Львів, 2003), «“Науковий  потенціал світу 2004”» (м. Дніпропетровськ, 
2004), «Інформаційні технології в  сучасній економіці, менеджменті  та  
освіті» (м. Львів, 2005 р.), «Динаміка наукових досліджень ´2005» 
(м. Дніпропетровськ, 2005 р.), «Духовність  як  основа  сталого  розвитку  
сучасного  українського  суспільства:  соціокультурний,  релігійний,  
еколого-економічний  і  мистецький  аспекти» (м. Львів, 2008 р.), 
«Формування нового світогляду як основа стратегії сталого розвитку» (м. 
Львів, 2013 р.), «Підготовка  фахівців  для  сталого  розвитку:  досвід,  
проблеми,  перспективи» (м. Львів, 2014 р.), «Глобалізаційні  процеси  в  
розвитку  національних  економік» (м. Тернопіль, 2016 р.), «Стратегічні 
пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах» 
(м. Львів, 2017 р.), «Фінансово-економічний  розвиток  України  в  умовах  
трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2019 р.); та вісім всеукраїнських:  
«Економічні  проблеми  ринкової  трансформації  України» (м. Львів,       
2002 р.), «Українська  культура  та  ментальність:  самобутність  в  умовах  
глобалізації» (м. Сімферополь, 2011 р.), «Наукова спадщина професора 
Злупка С. М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в 
Україні» (м. Львів, 2011 р.), «Україна: Схід-Захід – проблеми  сталого  
розвитку» (м. Львів, 2011 р.), «Фінансово-економічний  розвиток  України  в  
умовах  глобалізаційно-інтеграційних  процесів» (м. Львів, 2014 р.), 
«Фінансово-економічний  розвиток  України  в умовах  трансформаційних  
перетворень» (м. Львів, 2015 р.), «Фінансово-економічний  розвиток  України  
в  умовах  глобалізаційно-інтеграційних  процесів» (м. Львів, 2017 р.), 
«Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах 
глобалізації» (м. Львів, 2017 р.).  
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Публікації. Основні наукові положення та результати дисертації 
опубліковано у 79 наукових працях: з них 3 одноосібні монографії, 6 
публікацій в колективних монографіях, 22 статті у наукових фахових 
виданнях (з яких 5 – у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних 
баз), 32 публікації за матеріалами конференцій, 16 публікацій в інших 
виданнях. Загальний осяг публікацій, що належить автору, складає 328,814 
друк. арк., з яких особисто автору належить 190,42 друк. арк.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 531 
сторінка друкованого тексту (основного – 499 сторінок) складається із 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з  689 
найменувань на 66 сторінках, 14 додатків на 30 сторінках. Основний текст 
роботи містить 9 таблиць, 18 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та завдання, 
об’єкт і предмет, методи дослідження, відображено зв’язок роботи з 
науковими програмами, темами, планами, подано основні положення 
наукової новизни, зазначено теоретичне і практичне значення отриманих 
результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
соціально-культурної сфери національної економіки» висвітлено 
теоретико-методологічні підходи дослідження соціокультурної сфери 
економічних систем з позицій системно-синергетичного аналізу як 
середовища і мети розвитку економіки в її аксіологічно-ціннісному вимірі. 

Структура патернального проекту тріалектична, включає в себе: 
організаційний α-патерн, β-патерн-підсилювач та гомеостатичний γ-патерн. 
Атрактивний рівень патернального проекту теж тріалектичний, включаючи: 
аксіологічний наратив, парадигмальний проект та праксеологічний патерн. 
Сутнісний рівень атрактивності теж тріалектичний, включаючи: матеріально-
енергетичне начало, інформаційне начало та синергетичне начало.  

Тріалектичний алгоритм патернальних конфігурацій розгортається у 
біполярних атрактивних континуумах: циклічному (діалектична єдність і 
боротьба протилежностей), торичному (еквіфінальність осягнення мети) та 
дивному (мультифінальність мети). Сучасна мейнстрімна економічна теорія 
організаційним патерном економічної системи трактує гомеостатичний 
патерн, котрий функціонує у полі каталаксії, тому ідеологія мейнстріму – це 
ринковий фундаменталізм. Засадничою ідеєю мейнстрімної парадигми є 
досягнення гомеостазу економічної системи через ринковий обмін, коли 
гранична корисність споживання і гранична продуктивність виробництва 
урівноважені у кожній точці економічної системи, тобто, коли постає 
оптимум Парето. Подальше наростання ентропії, що супроводжується 
загостренням антагонізмів у сфері розподілу, мейнстрім переважно замовчує.  
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Соціокультурна динаміка економічних систем структурно включає в 
себе трисистемну модель розвитку економічних систем у біатрактивному 
просторі (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аксіологічним наративом мейнстрімної економічної парадигми 

виступає осмислена жадоба безмежного матеріального збагачення, яка в 
умовах гомеостазу повною мірою виявляє свою руйнівну силу. Однак, 
мейнстрімівський патерн економічної людини – це лише полюс атрактивного 
простору, котрий постає як когнітивний феномен культури економістів, 
покликаний пояснювати синергетику, емерджентність та вибірковість 
праксеологічних актів, а отже – виявляти холотропний принцип буття. 
Мейнстрімівська ідеологія – це інерція механістичного світорозуміння, що 
трактує патерн економіки як культурний артефакт епікурейського 
аксіологічного наративу, втіленого в утилітаристському парадигмальному 
проекті капіталістичного ринкового суспільства. 

У другому розділі «Системний аналіз впливу соціокультурної сфери 
на розвиток національної економі» досліджуються: співвідношення понять 

ЕСЕНЦІАЛЬНО-НОУМЕНАЛЬНЕ ПЕРШОДЖЕРЕЛО РУХУ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

А Т Р А К Т О Р 
семіотико-алегоричний образ мети бажаного світу 

АКСІОЛОГІЧНИЙ НАРАТИВ  
мотивований вимір волі до життя 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
логіко-ноуменальний алгоритм 

втілення цінності у бутті 

Рис. 1. Структура соціокультурної динаміки економічних систем 
(Джерело: розроблено автором) 

 

ПАТЕРНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
інституціоналізована модель 

праксеологічного відтворення форми 
економічного порядку 

поле практичної діяльності 

ЕКСТЕРНАЛІЇ 

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПАТЕРН 
ЕКОНОМІКИ 

ПЕРЕОЦІНКА СЕНСІВ 
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«економіка» і «культура», зокрема, 1) комбінація, де культура впливає на 
економічну поведінку в умовах обмеженої раціональності або як джерело 
переваг, або як джерело обмежень, або як причина відхилення від моделі; 2) 
інтеграція, що включає два підходи: трактування: а) економіки як культури 
та б) культури як економіки; 3) рефлексія – як культура економістів (рис. 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сучасні ринкові постіндустріальні економічні системи визначаються як 

такі, що постали на основі наративів і патернів чуттєвого типу культурної 
ментальності. Капіталістична індустріальна економіка являє собою 
реалізований патернальний проект чуттєвої культури. 

Механізм соціокультурних флуктуацій в економіці являє собою 
біфуркаційно-дисипативний процес послідовної актуалізації станів буття: 
аксіологічний наратив → парадигмальний проект → праксеологічний патерн. 
У просторі економічної системи ініціатором біфуркаційних зрушень 
виступає інсайдер нових комбінацій, який створює нову купівельну 
спроможність шляхом пропозиції інноваційного проекту. Прибуток постає як 
грошова винагорода, котра визначається як залишок, якому не відповідають 

К У Л Ь Т У РА  

Універсальний нормативний стандарт Успадкована реальність (обмежувальний 
поведінковий патерн) 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 

комбінація інтеграція рефлексія 
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             Рис. 2. Теоретичні інтерпретації культури в економічній науці 
     (Джерело: розроблено автором) 
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жодні зобов’язання оплати кредиту, послуг праці та землі. Тому 
підприємницький прибуток – це вільна енергія економічної системи, 
утворена когнітивними зусиллями інсайдера нових можливостей 
актуалізованого у вищий ступінь розвитку національної економіки. 
Дисипативний процес економічного зростання, що запускає кумулятивні 
кола збільшуваної прибутковості, пов`язаний з процесом дифузії інновацій. 
Механізм соціокультурних флуктуацій економічних систем відображає 
негентропійну властивість живих систем, відображену на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Середовищем акумуляції ресурсів для реалізації біфуркаційного 

алгоритму соціокультурної динаміки економічних систем виступають захисні 
оболонки ядра патернальної матриці культури: естетична, релігійна та 
когнітивна. Якщо інноваційно-парадигмальний проект минулого циклу 
ідеаційної культури Середньовіччя був реалізований ресурсами релігійної 
оболонки (Християнська цивілізація); якщо інноваційно-парадигмальний 
проект сучасного циклу чуттєвої культури був реалізований ресурсами 

АКСІОЛОГІЧНИЙ НАРАТИВ 
ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ АКТИВНОЇ 

ЧУТТЄВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

праксеологічний патерн 
активно-чуттєвої 

культурної ментальності 

гомеостатичний патерн 
пасивно-чуттєвої культурної 

ментальності 

симулякрія цинічно-
чуттєвої культурної 

ментальності 

ЕНТРОПІЯ: 
перенагромадження 

симулякрів у патернах 
суспільно-економічного 

відтворення 

Рис. 3. Негентропійний циклічний механізм соціокультурних флуктуацій 
економічних систем якісного відтворення соціально-економічного порядку 

(Джерело: розроблено автором) 
  

КОГНІТИВНА БІФУРКАЦІЯ. ЗМІНА ДОМІНУЮЧОГО 
ТИПУ КУЛЬТУРИ 

АКСІОЛОГІЧНИЙ НАРАТИВ: переосмислення сенсів 
буття – АСКЕТИЧНИЙ ІДЕАЦІОНІЗМ 

ІННОВАЦІЙНО-
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

альтернативного економічного 
розвитку активно-ідеаційного 

типу культури 

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПАТЕРН ІДЕАЦІЙНОГО ТИПУ 
КУЛЬТУРНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

гомеостатичний 
патерн 

псевдоідеаційної 
культурної 

ментальності 

симулякрія і подальше 
наростання ентропії до 
нової точки біфуркації і 
зміни домінуючого типу 

культури 
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естетичної оболонки (мистецтво Ренесансу), то майбутня реалізація 
футуросинергетичного парадигмального проекту ідеаційної культури 
однозначно буде реалізована ресурсами когнітивної оболонки ядра патерна 
культури. Антропогенним середовищем реалізації інноваційно-
парадигмального проекту буде сфера науки, а рушійною силою – когнітаріат, 
і існує навіть термін на означення цих процесів – ноосфера. 

Україна має усі передумови стати епіцентром становлення і 
розгортання ноосферного інноваційно-парадигмального проекту ідеаційного 
типу культури: по-перше, регенераційна фаза етногенезу сучасної 
української нації співпала з граничними флуктуаціями чуттєвої культури в її 
цинічно-симулякративних модальностях; по-друге, когнітарій, на відміну від 
ІТ-інсайдера, продукує не лише технологічне ноу-хау, а й гуманітарне 
знання, тобто виявляє онтологічні сенси буття призначення людини у світі – 
а в цьому і полягає споживна вартість інформаційного продукту для 
ідеаційної ментальності; по-третє, Україна, будучи периферією Заходу, є 
зоною рубіжної комунікативності акумуляції пасіонарності ідеаційного типу 
культурної ментальності, носіїв якої ми визначили як когнітаріїв. 

У третьому розділі «Інтелектуально-когнітивні ресурси та чинники 
розвитку національної економіки» з’ясовано: сутнісні основи систем 
економічного мислення; запропоновано онтологічний підхід до оцінювання 
економічної вартості нооекономіки ідеаційної культури; нооекономіку 
потрактовано як патернальний проект ідеаційної культури. 

Континуальна природа особистості передбачає апріорно заданий 
розподіл ущільненої ймовірнісної міри семантичного вакууму на шкалі 
сенсів семіотичних систем, де вибір не детермінований минулим, а завдяки 
переоцінці сенсів, породжується новий нетривіальний фільтр свідомості і 
розпаковані ним тексти постають як інновації.  

В умовах увиразнення перспектив становлення нооекономіки 
ідеаційної культури особливої актуальності набуває дискурс про субстанцію 
вартості інноваційно-інтелектуального продукту. Оскільки інформація – це 
капітал, який не зношується, то вартість слова не може зумовлюватися 
енергетичними затратами матеріальних ресурсів. Інформація, як форма 
незношуваного капіталу, програмує виробництво з нульовими граничними 
витратами, а отже, перестає відтворювати дефіцит, нівелює складову 
фізичної праці у структурі вартості, а отже – руйнує підвалини 
субстанціональної основи трудової теорії вартості. Нульові граничні витрати 
обвалюють цінову модель і перетворюють ринок в інформаційну мережу. 
Праця не може бути субстанцією вартості, бо вона є творчий прояв ідеї у 
речовинному світі, прояв нових властивостей сутнісно примноженого буття, 
а властивість – це інформація. Отже, вартість не створюється, а 
інтелігібельно розкривається нетривіальним фільтром свідомості шляхом 
отекстовлення спресованих онтологічних сенсів семантичного вакууму – 
власне виробництвом інновацій, які є фактом економічного розвитку і 
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підприємницького прибутку. Джерело вартості слова як товару нооекономіки 
ідеаційної культури не субстанціональне, а ессенціальне.  

Ентропійні явища дискретної процесуальності циклу соціокультурних 
економічних систем проявляються як поступова вульгаризація у кількісному 
уподібненні патернів буття через симулякри. У цей спосіб мотивується 
досягнення невизначено довгої часової тривалості індивідуального життя в 
умовах матеріальної дійсності і йде пошук когнітивного парадигмадльного 
проекту розробки праксеологічного проекту в межах існуючих культурних 
наративів. В сучасних умовах роль такого проекту виконує парадигма 
шостого технологічного укладу NВІС-техноконвергенції. Ідея холономності 
буття в умовах обскураційної фази чуттєвої культури зводиться до створення 
єдиного центру глобального управління кожною розумовою діяльністю. І 
саме це розуміється як ноосфера та її вищий ступінь – соціосфера. 
Інтелектуальний капітал характеризуватиметься: з одного боку – дифузією 
асинхронізації ритму робочого часу, що посилить невизначеність очікувань 
виробництва інноваційного продукту, а з іншого – наростаючою 
нестабільністю та невизначеністю попиту на когнітивні ресурси, що 
зумовлено суперечністю між апріорною невідчужуваністю інтелектуальних 
продуктів та приватновласницькою дискретністю виробничих відносин. 
Тому нооекономіка можлива лише як інноваційний проект ідеаційної 
культури.  

У четвертому розділі «Моделі економічного розвитку в контексті 
соціокультурної динаміки національної економіки» проведено аналіз 
тріалектичного механізму патернальної динаміки економічних систем; 
кліометричної синергії патернальних проектів економічних систем; 
досліджено холономний принцип атрактивності когнітивних економічних 
систем.  

Існує тріалектична структура універсальних сутнісних начал 
функціонування кожної економічної системи: матеріально-енергетична 
основа, інформаційна та синергетична основи. У процесі економічного 
зростання відбувається ріст кількісних параметрів метаболізму системи, що 
призводить до змін у матеріально-енергетичній основі. Інформаційна та 
синергетична компоненти залишаються без змін тоді, коли матеріально-
енергетичний потенціал системи недостатній для підтримання існуючого 
рівня гомеостазу і знижується під впливом ентропійних чинників. 
Холотропний принцип атрактивності функціонування тріалектичних 
конфігурацій економічних систем передбачає, окрім біполярного 
континууму, ще й квадрову ієрархію мікро-, мезо-, макро- та мегарівнів 
еволюції патернальних проектів у патернальних практиках. На мікрорівні 
функціонують базові патернальні бізнес-тріади, де організаційним патерном 
виступає шумпетерівський інсайдер «нових комбінацій», патерном-
підсилювачем – венчурний капіталіст, а гомеостатичним – маркетолог.  

У поступовому процесі дифузії інновацій та вирівнювання норми 
прибутку, маркетолог еволюціонує у статус організаційного патерна, 
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максимізуючи прибутковість у режимі оптимуму В. Парето через архітектуру 
вибору, ринкову асиметрію, nudging-технології тощо. Наростаючі 
соціоентропійні тенденції зниження енергетичного потенціалу змушують 
організаційний патерн апелювати у простір атрактивності мезорівня, 
використовуючи патерн влади для власного самозбереження у формі 
екстрактивних економічних і політичних інститутів для привласнення ренти. 
Відбувається апеляція до макрорівня атрактивності процесів мезорівня – 
соціокультурної динаміки економічних систем. 

Рівневі тріалектичні конфігурації соціокультурних економічних систем 
зображено на рис 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕГАРІВЕНЬ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ДОМІНАНТ 

Есхатологічний 
проект історії 

Хіліастичний 
проект історії 

патерн-підсилювач: 
Національний образ світу – Ейдос 

організаційний 
патерн: 

Першопарадигма – 
Логос  

гомеостатичний 
патерн: 

Нація – Телос 

МАКРОРІВЕНЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ 

Ідеаційна культура Чуттєва культура патерн-підсилювач: 
парадигмальний проект 

організаційний патерн: 
аксіологічний наратив 

гомеостатичний патерн: 
праксеологічний патерн 

МЕЗОРІВЕНЬ ПАТЕРНА ВЛАДИ 

Інклюзивні інститути Екстрактивні інститути патерн-підсилювач: сила 

організаційний 
патерн: знання 

гомеостатичний 
патерн: багатство 

МІКРОРІВЕНЬ БАЗОВИХ ПАТЕРНАЛЬНИХ БІЗНЕС-ТРІАД 

шумпетерівський 
інсайдер «нових 

комбінацій» 

«креол» в режимі 
оптимуму Парето 

патерн-підсилювач: венчурний капіталіст 

організаційний 
патерн: когнітарій 

гомеостатичний 
патерн: маркетолог 

Рис. 4.  Чотирирівнева концептуальна модель розвитку соціокультурних 
систем національної економіки 

 (Джерело: розроблено автором) 
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На основі даних табл. 1, побудовано рівняння трендів і обчислено 
прогнозні значення та їх оцінки для номінального ВВП України x1, реального 
ВВП України (у цінах попереднього року) х2, національного доходу України х3, 
витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на освіту по Україні х5, витрат на 
виконання наукових досліджень та розробок по Україні х6, кількість 
відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кінотеатрів по Україні х7, 
середньомісячної заробітної плати по Україні х8 і витратомісткості відвідування 
музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну особу по Україні х9. 

Крім того, на основі даних табл. 1 були побудовані лінійні парні та 
множинні рівняння регресії залежності номінального ВВП України x1, 
реального ВВП України (у цінах попереднього року) х2, національного 
доходу України х3, витрат на культуру і мистецтво х4, витрат на освіту по 
Україні х5, витрат на виконання наукових досліджень та розробок по Україні 
х6 та інших. Усі обчислення здійснено із використанням комп’ютерних 
технологій, зокрема пакету прикладних програм «STATGRAPHICS».  

 Таблиця 1 
Динаміка фінансових і соціокультурних чинників розвитку 

національної економіки України 
Роки Показники 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

2007 720,7 618,1 717,4 4,0 53,5 6.1 43,2 1,351 0,0926 
2008 948,1 775,2 939,4 4,8 70,4 8,0 43,4 1,806 0,1106 
2009 913,3 813,3 894,3 4,8 77,4 7,8 41,4 1,906 0,1159 
2010 1085,9 995,3 1078,9 6,0 91,1 8,1 41,6 2,239 0,1442 
2011 1300,0 1242,8 1282,8 6,6 97,6 9,6 47,6 2,633 0,1386 
2012 1459,1 1407,5 1443,2 8,0 111,2 10,6 49,4 3,025 0,1619 
2013 1522,7 1457,9 1500,4 8,4 116,0 11,2 47,4 3,265 0,1772 

2014* 1586,9 1270,5 1568,8 8,5 109,5 10,3 32,6 3,476 0,2607 
2015* 1979,5 1381,4 1964,3 8,7 127,1 11,0 34,1 4,195 0,2551 
2016* 2385,4 2094,3 2361,5 10,6 140,0 11,5 36,8 5,183 0,2880 
2017* 2983,0 2607,5 2959,5 15,4 177,8 13,4 40,1 7,104 0,3840 

*Дані наведені без врахування статистики із тимчасово окупованих територій та 
анексованого Криму, 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Державної 
служби статистики 

де, х1 – номінальний валовий продукт України (ВВП) України, млрд. 
грн.; х2 – реальний ВВП України (у цінах попереднього року), млрд. грн.; х3 – 
національний дохід України, млрд. грн.; х4 – витрати на культуру і мистецтво 
в Україні, млрд. грн.; х5 – витрати на освіту в Україні, млрд. грн.; х6 – витрати 
на виконання наукових досліджень та розробок в Україні, млрд. грн.; х7 – 
кількість відвідувачів музеїв, театрів, концертів, кіносеансів в Україні, млрд. 
грн.; х8 – середньомісячна заробітна плата в Україні, млрд. грн.; х9 – витрато 
місткість відвідування музеїв, театрів, концертів, кіносеансів на одну особу в 
Україні, тис. грн. на одну особу. 

Лінійне хі
лн, параболічне хі

пр та експоненціальне хі
ехр (і = 1, 2, …, 9) 

рівняння тренду на основі витрати на культуру і мистецтво в Україні (млрд. 
грн.) має наступний вигляд: 
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х4
лн = 2,41636 + 0,89727 × t (1) 

х4
пр = 4,47394 – 0,05238 × t + 0,07914 × t2 (2) 

х4
ехр = ехр {6,47481 + 0,12763 × t} (3) 

Загальний висновок із здійсненого аналізу лінійних парних і 
множинних рівнянь регресії засвідчує, що найсуттєвіший вплив на 
номінальний ВВП (х1), реальний ВВП (х2) та національний дохід України (х3) 
належить таким чинникам економічного розвитку національної економіки 
України як: культура і мистецтво (у млрд. грн.) та середньомісячна заробітна 
плата (у тис. грн.), кумулятивний ефект віддачі яких відображено найвищими 
кількісними показниками. 

У п’ятому розділі «Соціокультурні моделі трансформації 
економічних систем в національній економіці» здійснено узагальнення 
впливу процесів соціокультурної динамки на трансформаційні процеси 
економічних систем. Зокрема, на основі аналізу системи індикаторів впливу 
культури на економічний розвиток з’ясовано стимулюючу роль культури у 
забезпеченні економічного потенціалу розвитку України. За даними 
ЮНЕСКО виділяють 22 основних індикатори впливу культури на 
економічний розвиток (ІВКР) у семи ключових сферах соціально-
економічної системи: економіка, освіта, управління, рівень соціальної участі, 
гендерна рівність, комунікація і культурна спадщина. Потенціал внеску 
соціокультурного сектора України в економічний розвиток та добробут 
виражають, передусім, три основні індикатори, що відображають: процент 
внеску приватної та державної культурної діяльності у ВВП України; 
процент осіб, зайнятих у сфері культури порівняно із загальною кількістю 
працевлаштованого населення; процент кінцевих споживчих витрат 
домашніх господарств на культурну діяльність, товари та послуги порівняно 
із загальними споживчими витратами домогосподарства. Економічний 
внесок основних сфер культурної діяльності склав 44 %, а допоміжних – 
56 %. Серед основних сфер: архітектура, інженерна діяльність та технічне 
консультування – 15,5 %, реклама – 13,1 %, телевізійна діяльність – 6,8 %. 
Серед допоміжних сфер: бездротові комунікації – 26,3 %, дротова 
телекомунікаційна діяльність – 11,9%, виробництво споживацької 
електроніки – 6,1 %, друк – 4,0 %, роздрібна торгівля аудіо- та відео 
обладнанням у спеціалізованих магазинах – 4.7 % та інші види діяльності – 
2,1 %. Реалізація проекту ІВКР в Україні проведена за підтримки Програми 
ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність». Індикатори являють 
собою потенціал розвитку культурно-креативних індустрій для забезпечення 
розвитку національної економіки України. На основі структури індикаторів 
запропоновано дерево структури соціокультурних факторів впливу на 
економічний розвиток національної економіки України. Структуру 
індикаторів впливу на економічний розвиток та міру їх впливу на 
економічний розвиток (у %) зображено на рис. 5. 

Показники потенціалу впливу індикаторів соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України значно відрізняються від аналітичних даних 
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2. працевлаштування у сфері культури – 3.17 % 
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Рис. 5. Структура індикаторів впливу соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України (Джерело: структуровано автором) 
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1. внесок культурної діяльності у ВВП – 4.04 % 

3. витрати домашнього господарства на культуру – 
0,88 % 
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Культурна 
спадщина 

4. інклюзивна освіта – 98,8  % 

5. багатомовна освіта – 86,7 % 

7. професійне навчання у культурному секторі – 100 % 

8. концепція встановлення стандартів культури – 98 % 

9. політична та інституціональна концепція культури – 100 % 

10. розподіл культурної інфраструктури – 67 % 

11. участь громадянського  суспільства в 
культурному управлінні – 95 % 

12. участь у відвідуванні 
масових заходів  

13. участь у культурній 
діяльності, що сприяє 
становленню ідентичності 

14. міжкультурна 
толерантність – 82,9 % 15. міжособистісна довіра – 

23,1 % 
16. свобода 
самовизначення – 6,17/10 

17. показники гендерної 
рівності – 41,2 % 

18. сприяння гендерній 
рівності – 58,4 % 

19. свобода слова – 47 % 

20. доступ та використання Інтернету – 49,3 % 

21. різноманітність художнього контенту на 
громадському телебаченні – 12,95 % 
 
22. стабільність та збереження 
культурної спадщини – 85 % 

6. художня освіта – 12,5 % 
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ЮНЕСКО, які віддзеркалюють реальне становище культури в Україні та міру 
впливу індикаторів культури на економіку України протягом 2014-2017 рр. 
Пояснення наступне: у таблиці відображено потенціал можливого внеску 
українського соціокультурного сектора в економічний розвиток і 
становлення добробуту, що включає імпліцитні антропогенні ресурси 
ментальності (чого нема у даних ЮНЕСКО), зокрема: свідомість 
ідентичності, довіри, соціального капіталу, аксіологічно зумовленого вибору 
та ціннісних уподобань, інклюзивної інституціоналізації забезпечення 
індивідуальної включеності та спрямованості вибору освіти, активної участі 
громадянського суспільства в управлінні та подоланні корупції, сприяння 
розвитку культурних та креативних індустрій в Україні, що відображають 
ціннісні пріоритети споживчого вибору інформаційного продукту, а отже, 
свободи слова і впливу засобів масової комунікації, включаючи Інтернет, а 
також значення культурної спадщини у забезпеченні негентропійної 
рекурентності історичного досвіду для економічного розвитку сучасності. 
Дані ЮНЕСКО відображають проблемний стан українського суспільства у 
сфері економічних відносин, без з’ясування глибинних причин цього стану. 

На основі аналізу індикаторів впливу культури та культурно-
креативних індустрій на економічний розвиток та управління національною 
економікою України вдалося з’ясувати інституціональні перешкоди 
економічних трансформацій, зокрема: змову агента принципала із капіталом 
мультинаціональних корпорацій, що сприяє поширенню корупції в 
управлінні галузями національної економіки; вибіркове сприяння розвитку 
лише галузей із спадною прибутковістю та низьким ступенем зайнятості і 
низькими доходами у використанні людських ресурсів; у системі управління 
національним господарством закріплюються екстрактивні економічні 
інститути вилучення ренти і квазіренти з усіх прибуткових галузей 
національної економіки, що посилює тиск накладних і трансакційних витрат, 
знижуючи рівень конкурентоздатності вітчизняної продукції; екстрактивні 
економічні інститути стимулюють потік інвестицій у галузі порівняльних 
переваг, створених природою, де через дію закону спадної прибутковості 
унеможливлюється розвиток галузей національного господарства із 
зростаючою прибутковістю, передусім інноваційно-прогресивний розвиток 
інтелектуального капіталу. 

Нами з’ясовано, що метою трансформацій національного господарства 
України у контексті соціокультурної динаміки становлення ідеаційної 
культури як домінуючого типу економічної ментальності, є формування 
вітчизняного варіанту нооекономіки, де ключовим економічним ресурсом 
виступатиме синтелектичний капітал. Синтелектика сприяє формуванню 
когнітивних ресурсів синергетичного розвитку економічних систем водночас 
і в режимі зростаючої прибутковості, і зниження граничних витрат в силу 
соціальної природи інформації. Соціально-економічною метою реалізації 
потенціалу ІВРК, де ключову роль відіграє індикатор розвитку культурно-
креативних індустрій (ККІ), у забезпеченні становлення нооекономіки 
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України є формування когнітаріату як меритократичного класу вітчизняного 
суспільства (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

У дисертації зроблено висновок, що сучасний етап трансформації 
національної економічної системи України являє собою локальний вимір 

Рис. 6. Структура індикаторів впливу соціокультурного сектора 
національної економіки України на формування стратегії 

економічного розвитку на основі переваг культурно-креативних 
індустрій (ККІ)  Джерело: укладено автором 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА КУЛЬТУРНА СФЕРА 

Сфера 
комунікації 

Гендерна 
сфера 

Сфера 
науки і 
освіти 

Сфера 
економіки 

Сфера 
управлінн

я 

Сфера 
соціальної 

участі 

Сфера 
культурної 
спадщини 

св
об

од
а 

сл
ов

а 
і з

бі
ль

ш
ен

ня
 

кі
ль

ко
ст

і к
ор

ис
ту

ва
чі

в 
Ін

те
рн

ет
у 

ф
ор

му
ва

нн
я 

ін
те

ле
кт

уа
ль

но
го

 
по

те
нц

іа
лу

 

ау
тс

ор
зи

нг
ов

а 
за

йн
ят

іс
ть

 у
 

сф
ер

і і
нф

ор
ма

ці
йн

их
 

те
хн

ол
ог

ій
 

по
лі

ти
чн

а 
та

 
ін

ст
ит

уц
іо

на
ль

на
 

ко
нц

еп
ці

я 
ро

зв
ит

ку
 К

КІ
 

ку
ль

ту
рн

а 
ді

ял
ьн

іс
ть

 у
 

сф
ер

і і
де

нт
ич

но
ст

і т
а 

мі
ж

ос
об

ис
ті

сн
ої

 д
ов

ір
и,

 
со

ці
ал

ьн
ог

о 
ка

пі
та

лу
 

зб
ер

еж
ен

ня
 м

ат
ер

іа
ль

но
ї і

 
не

ма
те

рі
ал

ьн
ої

 к
ул

ьт
. 

сп
ад

щ
ин

и 
та

 ін
те

рп
ре

та
ці

я 
он

то
ло

гі
чн

их
 с

ен
сі

в 
ку

ль
ту

рн
их

 ц
ін

но
ст

ей
 

ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (ККІ) В УКРАЇНІ 

можливості завдання 

на
яв

ні
ст

ь 
ви

со
ко

кв
ал

іф
ік

ов
ан

их
 

ф
ах

ів
ці

в 
ау

тс
ор

зи
нг

ов
ої

 
ді

ял
ьн

ос
ті

 в
 с

ф
ер

і 
ін

ф
ор

ма
ці

йн
их

 т
ех

но
ло

гі
й 

по
те

нц
іа

л 
ви

ро
бн

иц
тв

а 
на

ці
он

ал
ьн

ог
о 

ку
ль

ту
рн

ог
о 

пр
од

ук
ту

 із
 к

ре
ат

ив
ни

м 
ко

нт
ен

то
м 

ак
ти

ві
за

ці
я 

ко
ле

кт
ив

но
ї 

уч
ас

ті
 у

 к
ул

ьт
ур

но
-

но
рм

ат
ив

ні
й 

ді
ял

ьн
ос

ті
 т

а 
зм

іц
не

нн
ю

 д
ов

ір
и 

ан
ал

із
 к

ум
ул

ят
ив

но
-

си
не

рг
ет

ич
но

го
 е

фе
кт

у 
у 

кр
еа

ти
вн

их
 л

ан
цю

га
х 

ст
во

ре
нн

я 
ці

нн
ос

ті
 ч

ер
ез

 ІТ
-

те
хн

ол
ог

ій
 

 
ін

ст
ит

уц
іо

на
лі

за
ці

я 
К

К
І д

ля
 

мо
ж

ли
во

ст
ей

 р
оз

ш
ир

ен
ня

 
по

пи
ту

 т
а 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

сп
ри

ян
ня

 т
ра

нс
ф

ор
ма

ці
ї 

сп
ож

ив
ац

ьк
ої

 а
уд

ит
ор

ії 
ІТ

-
пр

од
ук

ці
ї н

а 
ви

ро
бн

ик
ів

 
ку

ль
ту

рн
их

 ін
но

ва
ці

й 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

СТАНОВЛЕННЯ КОГНІТАРІАТУ ЯК МЕРИТОКРАТИЧНОГО КЛАСУ ВІТЧИЗНЯНОГО 
СУСПІЛЬСТВА НООЕКОНОМІКИ ІДЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
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глибоких метафізичних зрушень у структурі соціокультурної динаміки, 
внаслідок чого може постати інноваційно-парадигмальний проект цивілізації, 
аксіологічно наративований сенсами ідеаційної культури. У цьому напрямі 
вітчизняна економічна наука вже зробила перший крок, запропонувавши 
антропокосмологічний парадигмальний проект випереджувального розвитку 
– фізичну економію.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі дослідження впливу чинників соціокультурної 
динаміки на процеси становлення і розвитку економічних систем 
запропоновано нове вирішення актуальної та важливої наукової проблеми – 
формування теоретичних та методологічних засад функціонування 
соціокультурних економічних систем у трансформаційний період. 
Результатом дослідження стало формулювання висновків концептуального, 
методологічного, синергетичного та науково-практичного характеру. 

1. Дослідження впливу соціокультурних чинників на розвиток 
національної економіки у період трансформаційних зрушень її структури, 
функцій та принципів управління ґрунтувалося на застосуванні 
міждисциплінарного підходу, зокрема: системно-синергетичного методу, 
еніофеноменологічного методу, економетричного, кліометричного та 
аксіологічного підходів. Завдяки цьому соціокультурна сфера національної 
економіки постає як середовище аксіологічних сенсів економічних відносин 
у процесах управління національним господарством, зокрема як формальних, 
так і неформальних, а також як інклюзивних, так і екстрактивних 
економічних інститутів. Соціокультурні чинники розвитку національної 
економіки виступають основними індикаторами економічних трансформацій, 
передусім у сфері відтворення людського капіталу та становлення 
економічних інститутів. Соціокультурні чинники розвитку національного 
господарства суттєво коригують усталені уніфіковані моделі функціонування 
економічних систем як універсальні теоретичні конструкції єдиного способу 
економічних трансформацій будь-яких національних економічних систем 
незалежно від властивостей простору і часу. 

2. Аналіз соціокультурної динаміки виявив особливості впливу 
соціокультурних чинників на розвиток національної економіки, пов’язані із 
домінуючим типом культури: по-перше, у межах цивілізації, по-друге – у 
межах національного господарства. Домінуючий на сьогодні тип чуттєвої 
культури та економічної ментальності, який зорієнтований на технологічне 
вдосконалення зовнішніх умов утилітарного комфорту, поступається місцем 
ідеаційному типу культури та економічної ментальності у режимі 
соціокультурних флуктуацій Західної цивілізації. Це призведе до суттєвої 
переоцінки праксеологічних сенсів економічної діяльності і буде закріплено 
як на рівні неформальних, так і формальних економічних інститутів 
управління національним господарством. Ті нації, для яких ідеаційний тип 
культурної ментальності в історичному минулому сформував характер 
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антропосукцесії – взаємоадаптацію людності і ландшафту у формі організації 
господарювання – отримають додатковий чинник конкурентних переваг у 
сфері культурно-креативних індустрій та когнітивно-креативного 
виробництва інформаційно-інтелектуальних благ. 

3. Дослідження соціокультурної динаміки, котра генерує чинники 
впливу на національну економіку, дає змогу стверджувати про зміну 
парадигми соціально-економічного розвитку на основі когнітологічної 
трансформації систем економічного мислення. Перспективи становлення 
ідеаційної культурної ментальності спонукають до теоретичних висновків 
про поглиблення теоретико-ідеологічного дискурсу стосовно еволюції 
фундаментальних принципів економічної науки, зокрема: вчення про 
субстанцію вартості; про пріоритетність техномірного чи людиномірного 
принципу управління національним господарством; про ментальні способи 
подолання уявлень про економіку як принципове середовище дефіциту 
можливостей; про межі застосування людського капіталу в умовах еволюції 
технологічних способів виробництва у режимі нульових граничних витрат; 
про структуризацію ландшафту часу у постіндустріальних виробничих 
економічних системах; про способи мінімізації трансакційних витрат в 
умовах поширення і розвитку інформаційних мереж національних економік; 
про інституціональні способи емансипації когнітивного капіталу від 
підпорядкування його фінансово-спекулятивному капіталу на основі 
екстрактивних економічних інститутів тощо. 

4. Економічне мислення сучасної епохи породжене аксіологією 
чуттєвої культури. Співвідношення між економікою і культурою у 
суспільному бутті розглядається у трьох вимірах: як комбінація; як 
інтеграція; як рефлексія. Комбінація культури та економіки в умовах 
обмеженої раціональності зводиться до впливу культури в економіці як: 
джерела обмежень; джерела переваг; причин відхилення від моделі. За 
способом інтеграції існує розуміння: економіки як культури; культури як 
економіки. Нами у дисертаційному дослідженні сповідується перший підхід, 
згідно з яким кожна економічна система суспільства являє собою 
соціокультурне явище у флуктуаційній динаміці дискретних процесів буття. 
За ознакою рефлексії існує так звана «культура економістів», в основі якої 
лежить патернальний проект універсального суб’єкта-фахівця, який трактує 
раціонально мислячого егоїста як патерн субстанціонально-фрактальної 
ідентичності в усіх мислимо-можливих сферах функціонування та 
управління національної економіки. 

5. Соціокультурна флуктуація економічних систем на всіх рівнях 
(мікро, мезо, макро та мега) має свій алгоритм: дисипативний рух від 
біфуркаційного імпульсу до гомеостазу. Негентропійний механізм 
соціокультурної динаміки економічних систем в умовах дисипативності 
процесу та дискретностей станів функціонування являє собою послідовність: 
1) аксіологічного осмислення інтелектуальною елітою онтологічних сенсів 
буття для організації на їх основі форм життєдіяльності у відповідному 
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локальному просторі та історичному часі; 2) створення конституйованого 
аксіологічними наративами парадигмального проекту історичного розвитку 
суспільства, який є інноваційним та альтернативним до існуючого 
здеградованого патернального проекту, у якому суперечності вже не 
розв’язуються, а нагромаджуються і загострюються; 3) трансформація 
парадигмального проекту історичного розвитку у патернальний проект 
соціокультурного відтворення через праксеологічну діяльність – власне 
економічну систему; 4) дисипативна ентропійність впровадженого 
патернального проекту розпочинається із заміщення організаційного патерна 
гомеостатичним в якості організаційного. В економіці це має місце тоді, коли 
під впливом дифузії інновацій вирівнюється норма прибутку. Згідно із 
шумпетерівським парадоксом рівноважного ринку виробництво в умовах 
досконалої конкуренції  функціонує без прибутку, бо усі доходи поглинає 
вартість праці і землі. Єдиний спосіб прибутковості – максимізація 
корисності на основі асиметричної інформації та експлуатації; 5) дисипація 
енергії у системі і наростання хаосу на вищих рівнях суспільного відтворення 
змушує когнітивно-пасіонарну частину соціуму продукувати альтернативно-
інноваційний парадигмальний проект через переосмислення онтологічних 
сенсів буття і висунення нової аксіологічної шкали обґрунтування нових 
принципів управління національним господарством. 

6. Субстанція економічної вартості інформаційна по суті, оскільки 
цінності речей когнітивно відкриваються, а вже потім – матеріально 
втілюються. Праця – лише атрибутивний вимір субстанції. Споживна 
вартість товару – це його життєзабезпечувальна властивість, тобто 
інформація. А корисність інформації випливає із системи цінностей 
споживача – власне його культурної ідентичності. Енергія, – власне робота, – 
виникає як фокус ментального зусилля новопосталого тексту – 
розпакованого сенсу семантичного вакууму, інноваційного проекту буття. 
Свідомість перетворює на інформацію субстанціональні імпульси чистих 
можливостей актуалізацій семантичного вакууму. Фільтр свідомості 
когнітарія зчитує і творчо розпаковує континууми  спресованих сенсів 
шляхом їх ймовірнісного зважування на шкалі ущільненої ймовірності в 
еквімірному просторі семантичного вакууму і продукує текст – 
образотворений словом такий проект буття, у якому виявляється онтологічна 
новизна субстанціональної референтності можливого і дійсного. Шляхом 
переосмислення аксіологічного контенту семіотичних систем у 
холотропному вимірі можливого, когнітарій породжує нетривіальний фільтр 
свідомості, що розширює когнітивну здатність інтелігібельної творчості, 
тобто створення інновацій. Інтелектуальне протиріччя неможливості 
доктринально імплікувати безмір можливого в акті унікального проявленого, 
когнітарій долає здатністю перемонтовувати семантичні структури, 
змінюючи аксіологічні контенти у напрямі холономності актуалізації усього, 
що може постати текстом як інноваційно-парадигмальний проект соціально-
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економічного розвитку – у цьому полягає суть ідеаційного мислення 
управління національним господарством.  

7. Динамічна соціокультурна сфера генерує чинники впливу на 
національну економіку через трисистемну чотирирівневу модель у 
біполярному просторі атрактивності економічних систем на мікро-, мезо-, 
макро- та мегарівнях. Тріалектична динаміка мікрорівня являє собою 
функціонування бізнес-тріад, де функцію організаційного патерна виконує 
інсайдер «нових комбінацій», патерна-підсилювача – венчурний капіталіст, а 
гомеостатичного патерна – маркетолог, у дихотомічному атрактивному 
просторі статичної та динамічної економічної ефективності. На мезорівні в 
атрактивному біполярному континуумі інклюзивних та екстрактивних 
політичних та економічних інститутів тріалектично розгортається патерн 
влади, у якому «знання» – організаційний патерн, «сила» – патерн-
підсилювач, «багатство» – гомеостатичний патерн. На макрорівні, у режимі 
атрактивної дихотомії чуттєвої та ідеаційної культури, реалізуються 
тріалектичні конфігурації: аксіологічний наратив (організаційний патерн) → 
парадигмальний проект (посилювальний патерн) → праксеологічний патерн 
(гомеостаз).  

8. На основі економетричного аналізу фінансових та соціально-
культурних чинників розвитку національної економіки України побудовано 
рівняння трендів, лінійні парні та множинні рівняння регресії залежності 
номінального, реального ВВП України, національного доходу, витрат на 
культуру, мистецтво, освіту, виконання наукових досліджень в Україні. 
Аналіз парних лінійних рівнянь регресії показує, що найбільший вплив на 
номінальний ВВП України  має середньомісячна заробітна плата по Україні і 
значний вплив на номінальний ВВП України мають витрати на культуру і 
мистецтво по Україні. Лінійне множинне рівняння регресії теж дає підстави 
стверджувати, що значний вплив на номінальний ВВП України мають 
витрати на культуру і мистецтво по Україні. Аналіз багатофакторної моделі 
регресії демонструє про значний вплив на номінальний ВВП України витрат 
на культуру і мистецтво по Україні. Аналіз лінійного множинного рівняння 
регресії показує, що значний вплив на номінальний ВВП України має 
середньомісячна заробітна плата по Україні і невеликий вплив на 
номінальний ВВП України мають витрати на культуру і мистецтво. Аналіз 
парних лінійних моделей регресії  засвідчує, що значний вплив на реальний 
ВВП України мають витрати на культуру і мистецтво. Аналіз лінійного 
множинного рівняння регресії дає підставу стверджувати, що значний вплив 
на реальний ВВП України  мають витрати на культуру і мистецтво. Аналіз 
лінійної багатофакторної моделі регресії показує, що значний вплив на 
реальний ВВП України мають витрати на культуру і мистецтво. Аналіз 
лінійного множинного рівняння регресії дає підставу стверджувати про 
значний вплив на реальний ВВП України як витрат на культуру та 
мистецтво, так і середньомісячної заробітної плати. Аналіз парних лінійних 
рівнянь регресії дає підстави вважати, що найбільший вплив на національний 
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дохід України має середньомісячна зарплата. Аналіз лінійного множинного 
рівняння регресії  показує значний вплив на національний дохід України 
витрат на культуру і мистецтво, а також середньомісячної заробітної плати. 
Загальний висновок із здійсненого аналізу лінійних парних і множинних 
рівнянь регресії засвідчує, що найсуттєвіший вплив на номінальний ВВП, 
реальний ВВП та національний дохід України належить таким чинникам 
економічного розвитку національної економіки України як: культура і 
мистецтво (у млрд. грн.) та середньомісячна заробітна плата (у тис. грн.), 
кумулятивний ефект віддачі яких відображено найвищими кількісними 
показниками. 

9. Аналіз основних індикаторів впливу соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України, розроблених за методологією ЮНЕСКО, дав 
змогу систематизувати пріоритетні напрямки ефективного застосування 
повною мірою потенціалу внеску культури в економічний розвиток. 
Синергетико-кумулятивним ефектом реалізації потенціалу впливу 
індикаторів культури на економічний розвиток України наділений індикатор 
розвитку культурно-креативних індустрій у соціальній та культурній сферах 
розвитку національної економіки. Культурно-креативні індустрії покликані 
сприяти розвитку когнітивного виміру інтелектуального потенціалу для 
виробництва інформаційно-культурних продуктів із креативним контентом 
його мінової вартості; стимулювати аксіологічні наративи активізації 
ідентичності для інтегральної участі у патернальних практиках економічного 
розвитку на основі соціального капіталу; розширювати і поглиблювати 
синергетичний ефект у креативних ланцюгах створення вартості на основі 
ІТ-технологій; сприяти інклюзивній інституціоналізації розширення попиту 
та активізації виробництва на основі креативних індустрій у відповідності до 
цінностей ідеаційної культурної ментальності; сприяти трансформації 
споживацької аудиторії ІТ-мережі у виробників культурних інновацій через 
цілеспрямовану культурну політику мотивації виробництва культурно-
креативних та аксіологічно-когнітивних інновацій. У випадку реалізації 
завдань і можливостей культурно-креативних індустрій їх синергетичним 
ефектом постане формування в Україні нового меритократичного класу 
суспільства нооекономіки ідеаційної культури – когнітаріату.   

10. Особливим інноваційно-парадигмальним проектом випереджувального 
розвитку економіки України в умовах культурно-технологічних та 
інституціональних переваг виступає фізична економія. Особливістю цієї 
парадигми є те, що вона виводить економіку суспільства із метафізики: вартість – 
це енергія космічних світил, яка через фотосинтез стала доступною для 
економічного вжитку у злаках. Абсолютна додаткова вартість – це енергія 
прогресу, зосереджена у новому врожаї. У фізичній економії розв’язано питання 
про субстанцію додаткової вартості – це Сонячне випромінювання, тому вартість 
усіх товарів визначається вартістю зерна. Фізична економія – наука про природні 
закони енергії прогресу, абсолютної додаткової вартості економічних систем. 
Управління національним господарством на засадах фізичної економії – це не 
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лише локальна реалізація парадигмального проекту у патернальний. Це, 
передусім, така синтелектико-управлінська діяльність когнітаріату, коли 
причинності діяльності в історії та емерджентності праксеологічних феноменів 
сучасності інтегруються Логосом у форму ноуменального типу національних 
економічних систем. 

11. У формулі енергії прогресу М. Руденка результатом розподілу 
абсолютної додаткової вартості між основними класами суспільства виступає 
Логос, творцем і носієм якого є когнітаріат. Синтелектичний капітал, як 
економічна форма Логоса, реалізує функцію самозростання, а отже – 
розвитку національної нооекономіки, наділений особливою 
субстанціональною основою вартості – онтологічною новизною 
усвідомленого сенсу актуальної дійсності індивідуального існування. 
Онтологічна вартість інноваційного продукту являє собою інтелектуальний 
еквівалент енергії прогресу і виступає основним соціокультурним чинником 
можливості випереджувального розвитку трансформаційної економіки. На 
основі парадигмально-інноваційного проекту фізичної економії сучасна 
Україна має унікальний шанс сформувати патернально-праксеологічний 
проект синтелектичної нооекономіки, де когнітивний капітал 
відтворюватиметься культурними ресурсами ідеаційної культури. 

12. Аналіз структури індикаторів впливу соціокультурного сектора на 
економічний розвиток України дозволяє стверджувати, що саме 
соціокультурні чинники ідеаційної культури сприятимуть становленню 
вітчизняного варіанту нооекономіки як патернального проекту 
випереджувального розвитку не лише на рівні технологічних укладів, а й у 
площині світоглядно-гуманітарних принципів розвитку інтелектуально-
когнітивного капіталу національної економіки, що надасть якісно нові 
конкурентні переваги на глобальному ринку праці і технологій. Ідеаційна 
культурна ментальність як середовище появи і відтворення когнітивного 
капіталу національної економіки висуне новий принцип управління 
національним господарством, суть якого полягатиме в тому, що творчий 
характер виробництва інноваційно-інформаційного продукту та символічний 
характер обміну, закріплений в інклюзивних економічних інститутах, будуть 
тісно пов’язані з діяльністю організаційного патерна у структурі 
тріалектичних патернальних конфігурацій національної економіки, що 
знизить ентропійні явища, пов’язані з матеріальним виробництвом та 
ринковим обміном і розподілом. 

Проведений кліометричний та аксіологічний аналіз впливу 
соціокультурних чинників ідеаційної культури на розвиток національної 
економіки України дав підстави стверджувати про наявність об’єктивних 
ментально-когнітивних передумов забезпечення інноваційного розвитку 
вітчизняної економіки у процесі її структурно-інституціональних 
трансформацій. А системно-синергетичне розуміння впливу соціокультурних 
чинників на розвиток національної економіки забезпечить цілеспрямоване 
управління трансформаційними процесами у напрямку випереджувального 
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розвитку, пов’язаного із аксіологічно-когнітологічною зміною фазових 
переходів циклу соціокультурної динаміки національної економіки України.  
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АНОТАЦІЯ 
Шевчик Б. М. Соціокультурні чинники розвитку національної 

економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні 
основи. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 
2019. 

У дослідженні визначені основи системного аналізу економічних 
систем та їх соціокультурної сфери. Соціокультурна сфера розглядається як 
середовище та мета розвитку економічних систем.  Дається загальна 
характеристика ціннісної моделі розвитку національної економіки в 
контексті впливу на неї соціокультурної сфери. 

Здійснюється системний аналіз впливу соціокультурної сфери на 
розвиток національної економіки. При цьому економіка розглядається  як 
продукт розвитку соціокультурної сфери суспільства. З’ясовується вплив 
соціокультурної динаміки на розвиток національної економіки. 
Визначаються основні підходи до формування нового типу економіки на 
основі зміни парадигми соціокультурного розвитку. 

Здійснюється систематизація та типологізація інтелектуально-
когнітивних ресурсів та чинників розвитку національної економіки. Одним із 
найважливіших інтелектуально-когнітивних ресурсів економіки 
розглядається економічна наука. Вона трактується у дослідженні як 
продуктивна сила розвитку національної економіки. Відзначається вплив 
економічного мислення на розвиток національної економіки. Досліджується 
процес формування нового типу економічних систем під впливом зміни 
парадигми культурного розвитку. Вартість благ та послуг та її трансформація 
розглядається як субстанціональна основа розвитку економіки. Визначаються 
перспективні напрямки розвитку нооекономіки за умов формування нового 
типу соціокультурного розвитку.  

Здійснюється науковий аналіз основних моделей розвитку національної 
економіки в контексті соціокультурної динаміки. Пропонується автором 
трисистемна модель розвитку економічних систем в умовах соціокультурної 
динаміки. Вибудовується автором кліометрична модель розвитку 
економічних систем в умовах соціокультурної динаміки.  Формується 
інтелектуально-когнітивна модель розвитку економічних систем в умовах 
соціокультурної динаміки. Здійснюється економетричний аналіз фінансових  
і соціокультурних чинників розвитку національної економіки України. 

Аналізується структура індикаторів впливу соціокультурного сектора 
на економічний розвиток України. Розробляються аксіологічні моделі 
трансформації економічних систем під впливом зміни соціокультурних 
чинників. Визначається вплив соціокультурних чинників на 
фізикоекономічну парадигму трансформації економічних систем. 
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Розробляється авторська модель трансформації економічних систем за умов 
активізації культурного потенціалу суспільства. 

Ключові слова:  соціокультурна сфера, соціокультурна динаміка, 
парадигма соціокультурного розвитку, нооекономіка, новий тип 
соціокультурного розвитку, трисистемна кліометрична та інтелектуально-
когнітивна моделі розвитку економічних систем, аксіологічні моделі 
трансформації економічних систем.  

 
АННОТАЦИЯ 

Шевчик Б. М. Социокультурные факторы развития национальной 
экономики в эпоху трансформационных изменений: теоретико-
методологические основы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В исследовании определены основы системного анализа 
экономических систем и их социокультурной сферы. Социокультурная сфера 
рассматривается как среда и цель развития экономических систем. Дается 
общая характеристика ценностной модели развития национальной экономики 
в контексте влияния на нее социокультурной сферы.  

Осуществляется системный анализ влияния социокультурной сферы на 
развитие национальной экономики. При этом экономика рассматривается как 
результат развития социокультурной сферы общества. Определяется влияние 
социокультурной динамики на развитие национальной экономики. 
Определяются главные подходы к формированию нового типа экономики, 
базирующейся на изменении парадигмы социкультурного развития.    

Систематизировано и типологизировано интеллектуально-когнитивные 
ресурсы и факторы развития национальной экономики. Одним из главных 
интеллектуально-когнитивных ресурсов экономики рассматривается 
экономическая наука. Она определяется в исследовании как 
производственная сила развития национальной экономики. Отмечается 
влияние экономического мышления на развитие национальной экономики. 
Исследуется процесс формирования нового типа экономических систем под 
влиянием изменения парадигмы культурного развития. Стоимость благ и 
услуг и ее трансформация рассматривается как субстанциональная основа 
развития экономики. Определяются перспективные направления развития 
нооэкономики в условиях формирования нового типа социокультурного 
развития. 

Осуществляется научный анализ основных моделей развития 
национальной экономики в контексте социокультурной динамики. 
Предлагается автором трисистемная модель развития экономических систем 
в условиях социокультурной динамики. Выстраивается автором 
клиометрическая модель развития экономических систем в условиях 
социокультурной динамики. Формируется интеллектуально-когнитивная 
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модель развития экономических систем в условиях социокультурной 
динамики. Осуществляется эконометрический анализ финансовых и 
социокультурных факторов развития национальной экономики Украины. 

Анализируется структура индикаторов влияния социокультурного 
сектора на экономическое развитие Украины. Разрабатываются 
аксиологические модели трансформации экономических систем под 
влиянием изменения социокультурных факторов. Определяется влияние 
социокультурных факторов на физикоэкономическую парадигму 
трансформации экономических систем. Разрабатывается авторская модель 
трансформации экономических систем в условиях активизации культурного 
потенциала общества. 

Ключевые слова: социокультурная сфера, социокультурная динамика, 
парадигма социокультурного развития, нооэкономика, новый тип 
социокультурного развития, трисистемная клиометрическая и 
интеллектуально-когнитивная модели развития экономических систем, 
аксиологические модели трансформации экономических систем.  

 
ABSTRACT 

Shevchyk B. M. Socio-Cultural Factors of the National Economy 
Development in the Era of Transformational Changes: Theoretical and 
Methodological Principles. − Manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Science in Economics in specialty 
08.00.03 − Economics and National Economy Management. − Lviv University of 
Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The principles of the system analysis of economic systems and their socio-
cultural sphere are defined in the research. A socio-cultural sphere is considered as 
the environment and purpose of the development of economic systems. A general 
characteristic of the value model of the national economy development in the 
context of the influence of a socio-cultural sphere on it is given. 

The methodological tools of the formation and functioning of socio-cultural 
economic systems are systematized; the processes of economic transition of the 
national economy in cultural context develop in a quadratic bipolar-attractive 
continuum through a discrete mechanism of trialectic configurations; the trialectic 
structure of each paternal project of economic activity includes: an organizational 
pattern (informational basis); a pattern-amplifier (material and energy basis) and a 
homeostatic pattern (synergistic basis); the trialectic configurations of economic 
systems develop at a micro-level: as basic paternal business triads in the 
dichotomous attractive continuum of static and dynamic economic efficiency; at a 
meso-level: as trialectic configurations of a power pattern in the dichotomous 
attractive continuum of extractive and inclusive economic institutions; at a macro-
level: as a trialectic configuration: axiological narrative – paradigmatic project – 
praxeological pattern in the dichotomous attractive continuum of sensual and 
ideation culture; at a mega-level: as a trialectic configuration: Logos – Eidos – 
Telos in the dichotomous attractive continuum of the urgic and honic methods of 



40 
 
the worldview. The attractive sources of axiological narratives of the trialectic 
configurations in paternal practices of economic transformations are generalized. 
The diffusion of the essential pole of economic existence in its substantive 
modalities of praxeological patterns of the economy is detected and analyzed and 
the cognitive principle of it reproduction in the mode of socio-cultural fluctuations 
of economic systems is explained. It is found out that the essence principle is made 
as an innovative and paradigmatic project of economic development and the 
physical economy is thought to be such a project of the proactive development of 
Ukraine’s national economy. A conceptual thesis is put forward that the 
implementer of the paradigmatic project of a physical economy in paternal 
practices of the transitional economy of Ukraine in the conditions of socio-cultural 
fluctuations will act a cognitariat – a meritocratic class of the society of the noo-
economy of ideation culture. 

The scientific analysis of basic models of the national economy development 
in the context of the socio-cultural dynamics is carried out. The author offers a 
three-system model of the development of economic systems in terms of the socio-
cultural dynamics. The author builds up a cliometric model of the development of 
economic systems in the context of the socio-cultural dynamics. An intellectual 
and cognitive model of the development of economic systems under the conditions 
of the socio-cultural dynamics is formed. The econometric analysis of financial 
and socio-cultural factors of the development of Ukraine’s national economy is 
carried out. 

The structure of indicators of the socio-cultural sector influence on 
Ukraine’s economic development is analyzed. The axiological models of the 
transformation of economic systems under the influence of the change of socio-
cultural factors are developed. The influence of socio-cultural factors on the 
physical and economic paradigm of the transformation of economic systems is 
determined. The author’s model of the transformation of economic systems under 
the conditions of the activation of the society’s cultural potential is developed. 

Keywords: socio-cultural sphere, socio-cultural dynamics, paradigm of 
socio-cultural development, noo-economy, new type of socio-cultural 
development, three-system cliometric and intellectual-cognitive model of the 
economic system development, axiological models of the transformation of 
economic systems. 

 
 


