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Сучасний світ постійних змін та криз 
породжує новий рівень вимог до управління 
соціально-економічними системами. Головна 
особливість підходу до управління склад-
ними системами в сучасних умовах полягає 
в урахуванні принципів синергетики. Синер-
гетика є універсальною методологічною 
парадигмою, ідеї та принципи якої дають 
змогу вивчати загальні закономірності 
процесів переходу від хаосу до порядку та 
навпаки в поведінці складних систем будь-
якої природи, зокрема соціально-економічних. 
У статті досліджено актуальне питання 
зміни управлінської парадигми в сучасних 
умовах. Визначено особливості синерге-
тичного підходу до управління соціально-
економічними системами як найбільш 
актуального підходу, що дає можливість 
зрозуміти динаміку соціально-економічних 
процесів та роль процесів самоорганізації 
в розвитку соціально-економічних систем. 
Обґрунтовано необхідність застосування 
синергетичних методів для ефективного 
управління соціально-економічними систе-
мами.
Ключові слова: самоорганізація, синерге-
тика, соціально-економічні системи, управ-
ління, синергетичні методи.

Современный мир постоянных измене-
ний и кризисов порождает новый уровень 

требований к управлению социально-
экономическими системами. Главная 
особенность подхода к управлению слож-
ными системами в современных усло-
виях заключается в использовании 
принципов синергетики. Синергетика 
является универсальной методологи-
ческой парадигмой, идеи и принципы 
которой позволяют изучать общие 
закономерности процессов перехода от 
хаоса к порядку и наоборот в поведе-
нии сложных систем любой природы, в 
частности социально-экономических. В 
статье исследован актуальный вопрос 
изменения управленческой парадигмы в 
современных условиях. Определены осо-
бенности синергетического подхода к 
управлению социально-экономическими 
системами как наиболее актуального 
подхода, который позволяет понять 
динамику социально-экономических про-
цессов и роль процессов самоорганиза-
ции в развитии социально-экономических 
систем. Обоснована необходимость при-
менения синергетических методов для 
эффективного управления социально-
экономическими системами.
Ключевые слова: самоорганизация, синер-
гетика, социально-экономические системы, 
управление, синергетические методы.

Modern socio-economic systems demonstrate instability, chaos, unpredictability. What methodology should be applied for management of modern 
socio-economic systems? Constant changes and crises in the development of socio-economic systems require new approaches to managing these 
systems. The feature of the approach to managing socio-economic systems in modern conditions is the use of the principles of synergetics. Synergetics 
is a universal methodological paradigm that studies the general laws of the processes of transition from chaos to order and vice versa in the behavior 
of complex systems of any nature, including socio-economic ones. According to the theory of self-organization, in open systems that exchange energy, 
matter, information with the external environment, self-organization processes is arise. According to the conclusions of synergetics, socio-economic 
systems are open systems, between which there is a constant exchange of energy, information, and matter. Self-organization in complex open sys-
tems does not allow establishing clear control over them; therefore, development systems cannot be imposed on them. Modern management cannot 
consider managerial activity only the process of the effective influence of the subject on the control object, but must take into account the principles 
of synergetics, self-organization mechanisms, and the multivariance of the ways the system develops. The current issue of changing the managerial 
paradigm in modern conditions is considered in the article. The synergetic theory claims that the ineffective management of the socio-economic system 
consists in imposing a system of some form of organization on the system, does not correspond to its internal trends. The essence of the new approach 
is that management should be focused not on the external, but on the internal, on its own laws of self-organization and evolution of a complex system. 
Moreover, it is not the strength of the control action that is important, but its consistency with the own trends in the development of the nonlinear system.  
The effective management requires a transition from a management system based solely on external influence to a system based on a synthesis of 
influence and self-organization, that is, a transition from a «subject-control object» model to a “subject-control subject” model. The synergistic approach 
to the management of socio-economic systems is considered in the article as the most relevant in modern conditions. The necessity of applying a syn-
ergetic approach for the effective management of socio-economic systems is substantiated.
Key words: self-organization, synergetics, socio-economic systems, management, synergetic methods.

Постановка проблеми. Сучасний стан роз-
витку науки характеризується зростанням інтер-
есу до дослідження законів еволюції складних 
систем. Міждисциплінарні дослідження складних 
систем, до яких належать соціально-економічні, 
свідчать про те, що закони, які визначають їх пове-
дінку, принципово відрізняються від законів кла-
сичної науки. У часи класичної наукової парадигми 
об’єктами дослідження головним чином були стій-
кість, рівновага, порядок, замкнені системи, лінійні 
залежності. В рамках нової парадигми соціально-
економічний розвиток розглядається як надсклад-

ний нелінійний процес, який має стохастичний 
характер. У науковому економічному просторі все 
більше поширюється методологія синергетики, 
тобто теорії самоорганізації, яка орієнтована на 
пошук певних універсальних законів еволюції та 
самоорганізації складних систем, законів еволюції 
відкритих, нерівноважних систем будь-якої при-
роди: від фізичних і біологічних до економічних і 
соціальних. Головна особливість сучасного під-
ходу до управління соціально-економічними сис-
темами полягає в посиленні уваги до процесів 
самоорганізації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складні соціально-економічні системи розвива-
ються нерівномірно, їм притаманні стохастичність, 
невизначеність, турбулентність, режими із заго-
стренням тощо. Економічні кризи, рецесії, спади, 
підйоми доводять це. Нелінійний, нерівноважний, 
незворотний характер економічних процесів зумо-
вив необхідність розвитку нової парадигми в еконо-
мічній теорії, заснованої на теорії самоорганізації.

На думку одного із засновників синергетичної 
економіки В.-Б. Занга [1, с. 13], традиційна теоре-
тична економіка обмежена переважно статичними 
та зовні стабілізованими економічними систе-
мами. Нелінійні нестійкі процеси, зокрема регу-
лярні та нерегулярні коливання, в традиційному 
аналізі вважаються випадковими або незначними 
явищами. Для аналізу характеристик нелінійних 
динамічних економічних систем потрібно засто-
совувати синергетичну економіку, яка базується 
на синергетиці Хакена. Синергетична економіка 
акцентує увагу на взаємодії лінійності та неліній-
ності, стійкості та нестійкості, сталості та струк-
турних змін на противагу властивостям лінійності, 
стійкості, неперервності та сталості. На відміну від 
традиційної економіки, нелінійність та нестійкість 
у синергетичній економіці розглядаються перш 
за все як джерела різноманітності та складності 
економічної динаміки, а не як джерела шумів та 
випадкових явищ.

На думку дослідників [2], використання мето-
дології синергетики дає змогу виявляти та дослі-
джувати нерегулярні ефекти, що існують в еконо-
мічній дійсності, більш глибоко розуміти природу 
їх виникнення, ідентифікувати їх, отже, дає змогу 
відповідним чином впливати на перебіг еконо-
мічних процесів. Саме усвідомлення механізмів 
виникнення синергетичних ефектів дасть можли-
вість організовувати управління соціально-еконо-
мічними системами від окремої фірми до всієї кра-
їни на якісно іншому рівні.

Як неодноразово зазначали С. Курдюмов та 
О. Князєва [3, с. 178–179], в сучасних умовах інфор-
маційної революції та успіхів математичного моде-
лювання складних соціально-природничих процесів 
неправомірно використовувати методи й моделі, що 
базуються на паттернах лінійного мислення, ліній-
них наближеннях, екстраполяції минулого досвіду. 
Ці методи дуже часто пов’язані зі значними усклад-
неннями моделі, включенням до моделі значної кіль-
кості параметрів. Попередні методологічні підходи 
до моделювання складних соціально-економічних 
процесів не враховують або недооцінюють неодноз-
начність майбутнього, фактори детермінації ево-
люційних процесів з майбутнього, конструктивність 
хаосу в еволюції, значну роль надшвидких процесів 
в розвитку складного тощо.

На думку дослідників, синергетика як сучасна 
парадигма еволюції надає загальні орієнтири для 

моделювання та прогнозування перебігу процесів 
у складних соціально-природних системах. Забез-
печуючи лише загальну методологію та зазна-
чаючи напрями пошуку, синергетика має можли-
вість сформулювати деякі еволюційні правила 
заборони. Знання таких обмежень, усвідомлення 
неможливості існування окремих станів у цьому 
середовищі є вкрай важливим знанням, що дає 
змогу економити енергію, матеріальні затрати, 
духовні зусилля.

На думку Г. Шевцової [4, с. 65–66], традиційні 
підходи й концепції управління економічними 
системами все частіше виявляються недостат-
німи для вирішення складних сучасних проблем, 
оскільки суттєво змінилося зовнішнє середовище 
та зросла його невизначеність. Звичні підходи й 
технології управління не встигають за динамікою 
змін. Поведінка складних соціально-економіч-
них систем стає принципово непередбачуваною, 
а їхній розвиток здійснюється через випадковий 
вибір з безлічі альтернатив. Науковець підкрес-
лює, що за цих умов економічна наука має вико-
ристовувати методологічний апарат синергетич-
ної теорії, що буде сприяти новому баченню та 
розумінню економічних процесів, а також застосу-
ванню синергетичних методів управління.

Як зазначає В. Решетило [5, с. 9–10], збіль-
шення відкритості та складності сучасних соці-
ально-економічних систем, зростання їх нелі-
нійності та невизначеності змушує економістів 
застосовувати методологію наукового аналізу, роз-
робленого природничими науками. Значні методо-
логічні можливості відкриваються перед еконо-
мічною наукою у зв’язку з розвитком синергетики, 
тобто теорії самоорганізації складних відкритих 
нелінійних систем будь-якої природи. Останніми 
роками відбувається становлення нового напряму 
в економічних дослідженнях, а саме економічної 
синергетики. Економічна синергетика – це напрям 
в економічному аналізі, який, не зменшуючи важ-
ливості традиційних концепцій, зосереджує увагу 
на таких явищах у розвитку економічних систем, 
як нерівноважність та нелінійність, досліджує про-
цеси самоорганізації в нестійкому соціально-еко-
номічному середовищі.

На глибоке переконання науковців [6], соці-
ально-економічний розвиток – це надскладний 
процес. Сучасна наука розглядає розвиток як 
нелінійний, нерівноважний, незворотний процес, у 
якому відбуваються автоколивання, авторегресії, 
автокаталіз, гетероскедастичність та інші транс-
формації. Процеси взаємодії та автокореляції цих 
явищ викликають появу не лише турбулентності, 
невизначеності, стохастичності, але й резонанс-
них, спонтанних режимів із загостренням. Керу-
вання таким складним процесом, у якому задіяні 
як позитивний (синергетичний), так і від’ємний 
(кібернетичний) зворотні зв’язки, потребують вико-
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ристання відмінної від лінійної парадигми науки, 
іншого мислення, підходу та технологій.

Слід зазначити, що методологічні основи 
синергетики було закладено в роботах Г. Хакена, 
І. Пригожина, Г. Ніколіса, І. Стенгерс, С. Курдю-
мова, О. Князєвої, Г. Малинецького, В. Буданова 
та інших науковців. Питанням застосування мето-
дології синергетики під час дослідження соці-
ально-економічних систем займались В.-Б. Занга, 
Е. Петерс, Т. Пу, Р. Євстигнеєв, Л. Євстигнеєва, 
О. Бєлоцерковський, О. Пугачова та багатьох 
інших дослідників.

Аналіз наукових публікацій останніх років 
засвідчив, що в сучасних умовах саме синергетика 
пропонує нову методологію управління складними 
соціально-економічними системами. Значний вне-
сок у розроблення зазначеної проблематики здій-
снили вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема 
В. Геєць, Е. Кемпбелл, А. Колесніков, Б. Кузне-
цов, С. Курдюмов, Г. Малінецький, В. Стьопін, 
П. Сендж, Г. Шевцова. Водночас синергетичні 
аспекти управління соціально-економічними сис-
темами залишаються недостатньо дослідженими 
та потребують уточнення, що зумовило вибір теми 
дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне обґрунтування необхідності використання 
методології синергетики під час управління склад-
ними соціально-економічними системами, дослід-
ження особливостей синергетичного підходу до 
управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний світ, зазнаючи системної трансформації, 
породжує новий рівень вимог до управління соці-
ально-економічними системами. Всі соціально-
економічні системи змушені функціонувати в нелі-
нійних, емерджентних, наддинамічних умовах, що 
потребує зміни концепції управління цими систе-
мами. Однією з головних особливостей сучасного 
підходу до управління соціально-економічними 
системами є врахування принципів синергетики.

Термін «синергетика» (від грецького “syner-
geia” – «спільний», «узгоджено діючий») вперше 
був використаний Германом Хакеном із Штут-
гардського університету на початку 70-х років  
ХХ століття. Досліджуючи процеси динаміки лазе-
рів, Г. Хакен помітив, що утворення внутрішніх 
структур у лазері відбувається відповідно до зако-
нів, що дуже нагадують конкуренцію молекуляр-
них видів. Аналіз таких прикладів дав змогу зро-
бити висновок, що процеси структуроутворення 
й самоорганізації у різноманітних системах, які 
є предметом дослідження у фізиці, хімії, біології, 
економіці, соціології, відбуваються відповідно до 
невеликої кількості сценаріїв, що не залежать від 
конкретної системи.

Синергетика – це міждисциплінарний напрям 
науки, мета якого полягає у виявлені загальних 

сценаріїв, методів, закономірностей виникнення 
впорядкованих структур у відкритих нелінійних 
дисипативних системах. Синергетика акцентує 
увагу на узгодженості, взаємодії частин системи 
під час утворення її структури як єдиного цілого, 
досліджує складні системи різноманітної природи, 
що здатні до самоорганізації.

Синергетика як новий метод дослідження від-
критих самоорганізованих систем виникла у відпо-
відь на кризу стереотипного, лінійного мислення, 
характерними ознаками якого є:

– розуміння хаосу як виключно деструктивного 
явища;

– розглядання випадковості як другорядного 
чинника, який не має принципового значення в 
розвитку;

– розуміння нестійкості та нерівноваги виключно 
як негативних та руйнівних чинників;

– твердження, що процеси, які відбуваються у 
світі та суспільстві, є зворотними за часом та перед-
бачуваними на необмежено великі проміжки часу;

– уявлення про те, що процеси та явища мають 
жорсткий причинно-наслідковий зв’язок; розвиток 
є лінійним, поступальним, безальтернативним, а 
минуле має лише історичний інтерес;

– твердження, що результат зовнішнього управ-
ляючого впливу є однозначним і лінійним, передба-
чуваним наслідком докладених зусиль, що відпові-
дає такій схемі: вплив – бажаний результат, тобто 
чим більше вкладаєш енергії, тим краще результат.

На думку С. Курдюмова та О. Князєвої [3, с. 21], 
саме цими та іншими стереотипами мислення визна-
чається панівний сьогодні підхід до управління 
складно організованими системами, який базується 
на лінійному уявленні про їх функціонування.

Сутність змісту синергетики, на думку Г. Хакена 
[7], може бути подана у вигляді таких основних 
положень:

– системи, які досліджуються, складаються з 
декількох або багатьох однакових чи різнорідних 
частин, що взаємодіють одна з одною;

– ці системи є нелінійними;
– під час дослідження фізичних, хімічних та біо-

логічних систем розглядаються відкриті системи, 
далекі від стану теплової рівноваги;

– ці системи схильні до внутрішніх та зовнішніх 
коливань;

– системи можуть стати нестабільними;
– у системах відбуваються якісні зміни;
– у системах виявляються емерджентні нові 

якості;
– виникають просторові, часові, просторово-

часові або функціональні структури;
– структури можуть бути або впорядкованими, 

або хаотичними;
– часто можлива математизація.
На переконання вченого, синергетика, яка 

виникла в рамках природничих наук, має широкі 
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перспективи застосування у соціальних та специ-
фічних людських відносинах та процесах, оскільки 
обґрунтовує загальні принципи, орієнтири для 
життя, розвитку компаній, наукових досліджень у 
нестабільному та непередбачуваному світі.

Синергетика вносить істотні зміни в теорію та 
практику управління. Аналіз публікацій відомих 
учених дав змогу виділити нові підходи до управ-
ління соціально-економічними системами, що 
базуються на поняттях самоорганізації та само-
розвитку відкритих нелінійних систем:

– соціально-економічні системи є самоорганізу-
ючими системами;

– складно організованим соціально-економіч-
ним системам неможливо нав’язати шляхи їх роз-
витку;

– ефективне управління складними системами 
є можливим лише як нелінійне управління з ура-
хуванням власних тенденцій розвитку цих систем, 
коли незначна «правильна» дія робить більший 
вплив на еволюцію системи, ніж дія сильніша, але 
організована неадекватно її власним тенденціям;

– нелінійність складної системи полягає в тому, 
що навіть незначний вплив за умови нестійкості 
може привести до непередбачуваних наслідків, 
ланцюгових реакцій, розвиток яких відбувається 
за своїми законами;

– кожна нелінійна система містить елементи 
самоорганізації, елементи регенерації, стійкості, 
цілі розвитку;

– для складних систем неможливо використо-
вувати екстраполяцію у часі;

– складна система має не єдиний, а множину 
шляхів розвитку, що відповідають її внутрішнім 
тенденціям;

– різноманітність системи забезпечує її гнуч-
кість, можливість швидко реагувати на зовнішні 
умови, що змінюються, та адаптуватись до них;

– замкнутість системи перешкоджає її еволюції.
Як неодноразово підкреслюється в робо-

тах С. Курдюмова та О. Князєвої, зокрема 
[3, c. 165–166], синергетичний світогляд дає змогу 
по-новому підійти до вирішення проблеми ефек-
тивного управління розвитком складних соці-
альних, географічних, екологічних, економічних 
систем. З точки зору синергетики неефективне 
управління когнітивною або соціальною системою 
полягає у нав’язуванні системі деякої форми орга-
нізації, яка не відповідає її внутрішнім тенденціям 
та є непритаманною цій системі. Сутність нового 
підходу полягає в тому, що управління має бути 
орієнтоване не на зовнішнє, а на внутрішнє, на 
власні закони самоорганізації та еволюції складної 
системи. При цьому важливою є не сила управля-
ючого впливу, а його узгодженість з власними тен-
денціями розвитку нелінійної системи.

З позицій синергетики управління розвитком 
соціально-економічних систем – це управління 

процесом становлення синергетичних ефектів. 
Синергетичний ефект в економіці є результатом 
корегентної (узгодженої) дії складових компонен-
тів економічної системи, що викликає зміну якіс-
ного стану економіки та траєкторії її розвитку, а 
також утримання економіки на стійкій траєкто-
рії розвитку, незважаючи на екзогенні впливи та 
ендогенні флуктуації [8, с. 56].

Особливе місце серед синергетичних ефектів 
в економіці посідає самоорганізація, тобто про-
цес спонтанного впорядкування, створення й 
розвитку структур у відкритих, нелінійних еконо-
мічних просторах.

За визначенням Г. Хакена [9, с. 29] система є 
самоорганізуючою, якщо в ній без специфічного 
впливу ззовні утворюються внутрішні просторові, 
просторово-часові або функціональні структури, 
при цьому під специфічним зовнішнім впливом 
розуміють вплив, що нав’язує системі структуру 
або функціонування. У разі самоорганізації сис-
тема відчуває ззовні неспецифічний вплив.

Сутність теорії самоорганізації полягає в 
тому, що у відкритих системах, які обмінюються 
із зовнішнім середовищем енергією, речовиною, 
інформацією, виникають процеси самоорганіза-
ції, тобто процеси утворення з фізичного (біоло-
гічного, економічного, соціального) хаосу стійких 
упорядкованих структур з істотно новими влас-
тивостями систем. Ця властивість є характерною 
для систем будь-якої природи: від фізичних і біо-
логічних до економічних і соціальних.

Як підкреслює А. Колесников [10, с. 35], згідно 
з Г. Хакеном, в синергетичних процесах відбу-
вається стихійна зміна параметрів керування, 
внаслідок чого відбувається спонтанна самоор-
ганізація. На думку науковця, для ефективного 
використання ідей синергетики під час управління 
поведінкою нелінійних систем необхідно здійснити 
перехід системи від непередбачуваної поведінки 
за алгоритмом дисипативної структури до керо-
ваного руху вздовж інваріантних структур, під які 
будуть підлаштовуватися всі інші змінні динамічної 
системи. Саме в цьому випадку мета буде визна-
чати сутність процесу, а його самоорганізація та 
самокерування будуть відбуватися відповідно до 
мети. Отже, в нелінійних динамічних системах 
існують два різних способи їх самоорганізації, а 
саме причинний та цільовий.

Саме за цільової самоорганізації відбувається 
перехід системи до аттрактора, тобто стійкої струк-
тури, яка ніби притягує до себе всю множину «тра-
єкторій» функціонування й розвитку системи, що 
визначаються різними початковими умовами, вна-
слідок чого система досягає поставленої мети. 
Внаслідок самоорганізації системи відбувається 
досягнення аттрактора. Самоорганізація характе-
ризується тим, що навіть у результаті випадкового 
потрапляння системи в область аттрактора рух сис-
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теми сам собою організовується, в системі виникає 
спрямованість на ціле, вона вибирає свій шлях 
еволюції. Цільова самоорганізація складних систем 
дає можливість під час управління соціально-еко-
номічними системами перейти від класичних мето-
дів кібернетики до сучасних методів синергетики.

На думку А. Колесникова [10, с. 36], сучасна 
теорія управління успішно використовує методи 
зовнішнього впливу на об’єкти управління, але 
настав час перегляду силового впливу в задачах 
керування та переходу на застосування в проце-
сах управління ідеями самоорганізації. Іншими 
словами, виникла необхідність створення спосо-
бів формування та збудження внутрішніх сил вза-
ємодії, які б могли створити у фазовому просторі 
систем стійкі дисипативні структури (аттрактори), 
що є адекватними відповідній системі.

Науковець виокремлює такі методологічні поло-
ження синергетики, які є принципово важливими 
для становлення синергетичних основ сучасної 
теорії управління:

– рух системи має відбуватися в нелінійній 
області простору;

– обов’язкова відкритість системи, тобто 
обов’язковий обмін енергією, речовиною, інфор-
мацією із зовнішнім середовищем;

– обов’язкова кооперативність та когерентність 
поведінки між компонентами системи;

– наявність нерівноважної термодинамічної 
ситуації, за якої енергії, що отримує система зовні, 
буде достатньо не лише для погашення зростання 
ентропії, але й для її зменшення, що сприяє ста-
новленню порядку в системі;

– система має декілька шляхів еволюції на 
фінальних етапах її руху, що описуються рівнян-
нями щодо параметрів порядку [10, c. 42].

Для застосування ідей синергетики під час 
управління соціально-економічними системами 
необхідно створити умови, за яких система буде 
задовольняти умовам самоорганізації, головними 
серед яких є відкритість та нелінійність системи. 
З точки зору синергетики управління соціально-
економічними системами має бути спрямоване не 
перехід від непередбачуваної поведінки системи 
до розвитку системи вздовж бажаних аттракторів, 
які визначають цілі поведінки соціально-економіч-
них систем.

На думку А. Колесникова [11, c. 68], для виник-
нення самоорганізації в системі необхідно перейти 
від задачі управління, яка розглядає об’єкт управ-
ління та зовнішні сили, до розширеної постановки 
задачі, за якої зовнішні сили стають внутрішніми 
взаємодіями загальної системи. Саме в цьому разі 
можна перейти від організації системи до її самоор-
ганізації. Синергетична теорія управління – це перш 
за все теорія синтезу систем замкненого управління 
на основі створення самоузгоджених, кооператив-
них процесів в системах будь-якої природи.

Синергетична концепція управління складними 
соціально-економічними системами базується на 
поняттях самоорганізації, відкритості, нелінійності 
складних систем, підкреслює важливість випадко-
вості, біфуркаційних процесів, малого резонанс-
ного впливу в соціально-економічних процесах 
та явищах. Сутність синергетичного управління 
полягає в усвідомленні здатності складних соці-
ально-економічних систем до самоструктурування 
та самоорганізації. З точки зору синергетики ефек-
тивне управління потребує переходу від системи 
управління, заснованої винятково на зовнішньому 
впливі, до системи, заснованої на синтезі впливу 
та самоорганізації, тобто переходу від моделі 
«суб’єкт – об’єкт управління» до моделі «суб’єкт – 
суб’єкт управління».

Синергетична теорія стверджує, що неефек-
тивне управління соціально-економічною систе-
мою полягає у нав’язуванні системі деякої форми 
організації, яка не відповідає її внутрішнім тен-
денціям та є непритаманною цій системі. Сутність 
нового підходу полягає в тому, що управління 
має бути орієнтоване не на зовнішнє, а на вну-
трішнє, на власні закони самоорганізації та ево-
люції складної системи. При цьому важлива не 
сила управляючого впливу, а його узгодженість 
із власними тенденціями розвитку нелінійної сис-
теми. Головна задача полягає в тому, щоби здій-
снити резонансний вплив, що відповідає власним 
тенденціям розвитку системи, який зможе вивести 
систему на один із притаманних їй шляхів роз-
витку, що забезпечить самоуправління та самопід-
тримуваний розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведених досліджень свідчать про 
те, що в межах теорії управління відбувається 
зміна фундаментальних парадигм, а саме перехід 
до синергетичної парадигми управління. Синерге-
тична парадигма – це не лише сукупність фізичних 
ідей та математичних методів, але й новий концеп-
туальний погляд на процеси управління. Сутність 
синергетичного підходу полягає в обов’язковому 
врахуванні механізмів самоорганізації керова-
ної системи, що дасть змогу перейти від системи 
управління, заснованої на зовнішньому впливі, до 
гармонічного поєднання впливу та самоорганіза-
ції. Застосування методології синергетики в теорії 
управління потребує розроблення теоретичних 
основ нової стратегії управління складними соці-
ально-економічними системами та впровадження 
її в практику, що відкриває широкі перспективи 
подальших досліджень.
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