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Сілантьєв О. І. теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз  
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Мета даної статті полягає у виявленні можливостей удосконалення теоретичних підходів до розуміння сучасних процесів розвитку макро-
економічних систем і формування цінності багатства. Проведено понятійно-категоріальний аналіз «багатство – потенціал – розвиток», ви-
користовуючи інтегральний, комплексний, системний та логічний підходи. Удосконалено теоретичні підходи до розуміння сучасних процесів, які 
відбуваються в світі та пов’язані із дегуманізацією суспільства, коли цінність багатства нав’язується штучним чином. Отримані результати 
мають широку можливість практичного застосування, особливо у сфері виробництва і просування товарів. Перспективою подальших дослі-
джень у даному напрямі є поглиблене вивчення процесів формування цінності, продукування та споживання багатства в сучасних суперечливих 
умовах переходу до постіндустріального суспільства. 
Ключові слова: формування цінності, багатство, потенціал, розвиток, сучасні економічні процеси, суспільство споживання.
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Цель данной статьи состоит в выявлении возможностей усовер-
шенствования теоретических подходов к пониманию современных 
процессов развития макроэкономических систем и формированию 
ценности богатства. Проведен понятийно-категориальный анализ 
«богатство – потенциал – развитие», используя интегральный, ком-
плексный, системный и логический подходы. Усовершенствованы тео-
ретические подходы к пониманию современных процессов, которые 
происходят в мире и связаны с дегуманизацией общества, когда цен-
ность богатства навязывается искусственным путем. Полученные 
результаты имеют широкую возможность практического примене-
ния, особенно в сфере производства и продвижения товаров. Перспек-
тивой дальнейших исследований в данном направлении является углу-
бленное изучение процессов формирования ценности, продуцирования 
и потребления богатства в современных противоречивых условиях 
перехода к постиндустриальному обществу. 
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развитие, современные экономические процессы, общество потре-
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The article is aimed at identifying possibilities for improving theoretical ap-
proaches to understanding the contemporary processes in the development 
of macroeconomic systems and the formation of value of wealth. A conceptu-
al-categorial analysis of the «wealth – potential – development» was carried 
out using the integrated, complex, system and logical approaches. The article 
provides improved theoretical approaches to understanding the contempo-
rary processes that are taking place in the world and are linked to the dehu-
manization of society, when the value of wealth is artificially imposed. The 
results obtained have a wide potential for practical application, especially in 
the sphere of production and promotion of goods. Prospect for further re-
search in this direction is an in-depth study on the processes of formation 
of value, production and consumption of wealth in the current contradictory 
conditions of transition to post-industrial society.
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Особливістю сучасного багатства є його двоїс-
тість, коли воно стає передумовою та резуль-
татом соціально-економічного розвитку. Ка-

тегорія «багатство» є відправною точкою дослідження 
розвитку сучасних макроекономічних систем, оскільки 
накопичене багатство становить базис будь-якого по-
дальшого розвитку суспільства та зростання його бла-
гополуччя через спорідненні категорії «потенціал» та 
«розвиток». Особливу увагу має дослідження феноме-
на відчуження об’єкта, як носія певних властивостей 
предмета багатства, від виявленої ідеї його існування –  
бути багатством. Це проявляється у відділені багатства 
від його головної ознаки, а саме: бути носієм певної 
об’єктивної цінності, що втілена у певній речі. Усе біль-
ше наростають суперечки стосовно дієвості сучасних 
теоретичних підходів до розуміння сучасних процесів, 

пов’язаних із формуванням і використанням багатства, 
ідентифікації його сутності та складових. Як наслідок, 
постає питання про фіктивність об’єктивної цінності 
сучасного багатства, яке проявляється в тому, що цін-
ність певних благ обумовлена тим, як їх сприймає (оці-
нює) людина: її поглядами, цінностями та практикою.

Проблематику дослідження багатства і пов’язаних 
із ним понять висвітлено в роботах С. С. Шумської [10], 
І. М. Бобух [1], В. М. Тарасевич [9], Г. М. Яренко [11],  
О. О. Ляховця [7]. Проте у вітчизняній науковій думці пе-
реважно досліджують національне багатство та окремі 
його складові, а не категорію «багатство» як таке. Сучас-
на економічна думка характеризується відсутністю ґрун-
товних праць, присвячених дослідженню глибинної сут-
ності та виявленню зв’язків, що лежать у категорії «ба-
гатство», сконцентрувавши увагу переважно на окремих 
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формах його прояву, таких як: природні ресурси, основні 
засоби, грошовий та інтелектуальний капітали.

Категорія багатства є концептуальною відправною 
точкою для всієї економічної науки. Через значну широ-
ту цієї категорії її сутність може відрізнятися залежно 
від сфери (галузі) використання. На найзагальнішому 
рівні економісти визначають багатство як «дещо цінне», 
що охоплює як суб’єктивний характер ідеї, так і саму 
ідею, яка не є фіксованою або статичною. Багатство – це 
щось, що знаходиться понад природних людських по-
треб, утворюючи надлишок, є достатком матеріальних 
або нематеріальних цінностей у людини чи суспільства. 
Словник української мови дає декілька визначень по-
няттю «багатство». Згідно із цим джерелом, «багатство» 
– це велике майно, цінності, гроші; сукупність матері-
альних цінностей (надра землі, тваринний і рослинний 
світ); сукупність духовних цінностей; велика кількість 
чогось, багатоманітність; щось дуже цінне, важливе, 
значне, наприклад, здоров’я людини [8, с. 316]. ООН ви-
значає багатство як грошове мірило, суму природних, 
людських і матеріальних активів. Природний капітал 
включає в себе землю, ліси, горючі корисні копалини та 
мінерали. Людський капітал – освіту та навички насе-
лення. Матеріальний або виробничий капітал – маши-
ни, будівлі та інфраструктуру [3].

Багатство можливо розглядати в контексті співвід-
ношення, накопичення цінностей одним суб’єктом 
економічних відносин стосовно іншого. Як резуль-

тат, істинна сутність багатства пізнається в порівнянні. 
Наприклад, багатою вважається та людина, яка володіє 
значним обсягом певних цінностей у порівнянні з інши-
ми членами суспільства. Для макроекономічної системи 
багатство буде проявлятися в різниці між активом і па-
сивом усіх видів матеріальних і нематеріальних активів 
країни на певний проміжок часу. Особливістю багатства 
є його двоїстість (суперечливість), коли воно одночасно 
є результатом і передумовою соціально-економічного 
розвитку. Категорія «багатство» є своєрідною основою, 
фундаментом, на якому будується подальший розвиток 
суспільства та зростання його благополуччя. Розвинута 
країна – це переважно багата країна, у той час, як багата 
країна не завжди є розвинутою. Також багатство можна 
визначити як все, що розширює вибір, можливості лю-
дини. З цієї точки зору речі, послуги, природні ресур-
си, гроші, знання та навіть обсяг вільного часу можуть 
розцінюватись як багатство. Якщо суспільство володіє 
достатнім обсягом матеріальних і нематеріальних благ, 
які можуть кількісним способом задовольнити потреби 
його членів та самої системи, можна говорити, що таке 
суспільство багате. Варто зазначити, що в різних часо-
вих періодах багатство може втілюватись або ототож-
нюватись із різними видами активів. 

Особливої уваги вимагає дослідження феномена 
відчуження об’єкта як носія певних властивостей пред-
мета багатства (від виявленої ідеї його існування – бути 
багатством). Це проявляється у відділені багатства від 
його головної властивості, ознаки, функції, а саме: бути 
носієм певної об’єктивної цінності, що втілена в певній 
речі. Як наслідок, цінність багатства стає залежною від 

сприйняття людиною і виникає лише тоді, коли сама лю-
дина вважає певну річ (інформацію чи знання) цінною, 
незалежно від внутрішньої сутності та природи цих 
самих речей. Тобто, якщо людина і суспільство вважа-
ють, що певний об’єкт (річ або послуга) представляють 
для них цінність, то це благо стає багатством як таким. 
Іншими словами, багатство стає багатством лише у сві-
домості людини, а потім, коли в суспільстві вже затвер-
дилося розуміння певної речі як багатства, воно, своєю 
чергою, формує уявлення людини.

У сучасних умовах феномен відчуження набуває 
істотної специфічності. Практичне вираження пробле-
ми ідентифікації цінності багатства пов’язано з дегума-
нізацією – деструктивним явищем розвитку сучасного 
суспільства. Воно проявляється в тому, що цінність ба-
гатства нав’язується соціуму штучним чином, формую-
чи уявлення людей та суспільства в цілому про цінність 
благ і послуг, які такими, тобто корисними, насправ-
ді не є. Це зумовлює постановку питання про дієвість 
теоретико-методологічних засад з розуміння сучасних 
процесів, формування та використання багатства, іден-
тифікації його сутності та складових.

Для формулювання основної системи наукових 
поглядів щодо цього необхідне узагальнення фіктив-
ності об’єктивної цінності сучасного багатства через 
суб’єктивне. Відповідно до цього підходу багатство 
лишається якоїсь об’єктивної цінності, що лежить у 
са мій сутності речей, і постає віддзеркаленням (відо- 
браженням) внутрішнього світу людини, її оцінок, 
установок, що знаходять своє вираження у предметах 
(об’єктивізації) ідеального (ідеї багатства) у матеріаль-
ному (речі як об’єктивованого багатства), тим самим 
набуваючи якостей та ознак, що роблять їх багатством. 
Якщо перефразувати, то будь-який предмет не пред-
ставляє собою жодної цінності, і в ньому не знаходиться 
якась об’єктивна корисність, що робить її багатством.  
У цьому випадку формування багатства відбувається 
не у внутрішній сутності речей, а у зовнішній, що пред-
ставляє собою свідомість людини. Будь-який предмет 
постає за своєю сутністю як дещо нейтральне, через 
це він не може розглядатися як багатство. Коли ці речі 
постають у свідомості людини, вони набувають якоїсь 
цінності, відбувається об’єктивізація ідеї багатства, що 
набуває певної форми, блага, послуги, грошей тощо.

Ідея багатства знаходить своє вираження (відо-
браження) у речах. Джерелом ідеального (ідеї багатства) 
виступає людина. Її сприйняття багатства в подальшому 
втілюється в речах або послугах. Це дає можливість ре-
чам постати уособленням багатства, стати багатством. 
У відірваності від свідомості людини будь-яка річ без-
плідна, не корисна, пуста за своєю сутністю. Це робить 
людину оцінювачем корисності та цінності, тим самим 
нерозривно пов’язуючи поняття «багатство» з люди-
ною як суб’єктом, як результат людини, її діяльності, її 
оцінок та потреб, її свідомості, яка знаходить виражен-
ня в матеріальному світі, об’єктивуючи ідею багатства 
у предметах, послугах тощо. Отже, людина переносить 
ознаки багатства на предмет, тим самим надаючи йому 
цінності, якогось сенсу.
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Інший аспект категоріальної визначеності багат-
ства – це питання про часткову відірваність багатства 
від його головної ознаки – бути втіленням багатства, що 
обумовлює саму його сутність. Уречевлюючись у певній 
формі, багатство постає як об’єкт відчуження від лю-
дини. Воно стає таким, тому що набуває ознак кінцевої 
продукції. Коли ідеальне втілюється в матеріальному 
(ідея стає річчю), то матеріальний об’єкт переймає озна-
ки та властивості ідеї, втілюючи ідею багатства в собі. 
У цьому випадку після того, як ідея набула своєї мате-
ріальної форми, ставши багатством (об’єктивувалася), 
вона постає як відчужена від людини, а сама річ стає 
відображенням ідеї багатства в його матеріальному 
вимірі. Тим самим, з’являється певний вимір буття, у 
якому для того, щоб річ була багатством, йому вже не 
потрібен суб’єкт, який буде оцінювати її, визначаючи, 
є річ уособленням багатства чи ні. Вона вже стає вті-
ленням багатства завдяки тому, що така річ є носієм та 
результатом самої ідеї багатства. Як результат, цінність 
речей визначається вже не їх затребуваністю людиною 
та її оцінкою, а затребуваністю речей для виробництва 
нового багатства, тобто самою сферою виробництва. Це 
проявляється у відділені багатства від його первинної 
природної ознаки – бути скарбом, а саме: бути засобом 
збереження цінності, зводячи його в сучасних умовах 
до ідеї багатства як засобу зростання через обіг, тобто 
обігового фактора соціальної динаміки. У результаті, іс-
тинна цінність багатства проявляється через його функ-
цію (здатність) продукувати нові блага та послуги, бути 
основним, обіговим, позичковим та авансованим капі-
талом, брати участь у суспільному виробництві нових 
благ і послуг. Підсумовуючи, багатство можна звести до 
людини як кінцевого його споживача. Однак можливо 
виділити той сегмент багатства, що створюється для іс-
нування інших видів багатств, продукування нових благ 
і послуг. Цей факт наочно проявляється у наш час, з од-
ного боку, у фіктивному характері сучасного багатства 
(в його обумовленості вимірами людської практики), а 
з іншого – зростаючою об’єктивацією світу багатства, 
його відчуженістю від людини. 

Іншою, не менш важливою категорією понятійно-
категоріального аналізу «багатство – потенціал 
– розвиток» є категорія потенціалу. Етимологія по-

тенціалу походить від латинського «potencia» чи фран-
цузького «potential» і означає «можливий», «здатний». 
У філософському сенсі потенціал – це реальна можли-
вість або абстрактна, підкріплена низкою умов, тоді як 
абстрактна можливість за сутністю є здатністю [6]. По-
тенціал – це якість, ознака, яка характеризує максималь-
но можливий граничний рівень досягнення вірогідних 
стратегічних цілей. Категорія потенціалу та пов’язані з 
нею поняття «економічного потенціалу» та «потенціалу 
розвитку» набули широкого розповсюдження в сучас-
ній науковій літературі. Категорія «потенціал» активно 
використовується в сучасній науці та відображає різні 
приховані можливості залежно від сфери застосування 
названої категорії та діяльності, яка описується. Понят-
тя «економічний потенціал» почало застосовуватися в 
науковій літературі наприкінці 1930-х років, досягнув-

ши піку наприкінці 70-х XX ст. [4]. У той час, як інтер-
ес до поняття «потенціал розвитку» став проявлятися 
пізніше, лише з кінця 1950-х років, досягнувши піку в 
1991 р. [5]. Підвищення інтересу науковців до категорії 
«потенціал» стало результатом поступового вичерпан-
ня ресурсів екстенсивного економічного зростання, що 
змусило вчених повернути напрям наукової діяльності 
в бік пошуку стимулів та нереалізованих резервів для 
формування нових точок зростання.

У сучасній науці потенціал розглядається переваж-
но як можливості, наявні сили, запаси чи резерви, 
які можуть бути використані для виробничої ді-

яльності чи економічного зростання. У контексті нашого 
дослідження ми визначаємо потенціал як наявні, але не 
використані резерви, джерела, можливості, які за певних 
умов можуть бути мобілізовані відповідно до конкрет-
ної цільової спрямованості, якою є приріст багатства, у 
цілях розвитку соціально-економічної системи. Отже, 
під потенціалом необхідно розуміти нереалізовану, але 
реально існуючу можливість макроекономічної системи 
створювати вигоду або джерела, можливості та запаси, 
які за певних умов можуть бути мобілізовані та викорис-
тані для досягнення певної мети. Потенціал є базовим 
елементом будь-якої макроекономічної системи, який 
втілює в собі цілі, рушійні сили та джерела її розвитку. 
Визначення сутності категорії «потенціал» має не лише 
теоретичне, а й практичне значення, оскільки дозволяє, 
врахувавши всі особливості структури, умов і специфі-
ки його застосування, найбільш точно визначити підхід 
до його вимірювання, оцінки й управління. 

Дослідження класифікації дозволило нам відзна-
чити велику кількість форм, в яких існує потенціал, за-
лежно від видів його прояву та сфери застосування. Тра-
диційно в наукових працях з теорії потенціалів розріз-
няють такі його види: економічний, науково-технічний, 
виробничий, трудовий, природно-ресурсний, підпри-
ємницький, інтелектуальний, фінансовий, інновацій-
ний потенціал та інші [2]. Особливу значимість для по-
дальшого аналізу має виділення об’єктивних складових 
потенціалу (пов’язаних із матеріально-речовою базою: 
природний, фінансовий; виробничий, трудовий, інно-
ваційний тощо) та суб’єктивних (пов’язаних із немате-
ріальними активами: науковий, технічний, технологіч-
ний, інформаційний, інтелектуальний, організаційно-
управлінський, адміністративний тощо). 

Особливістю поняття потенціалу є те, що воно ха-
рактеризує динаміку, оскільки сутність потенціалу про-
являється лише у процесі його використання (застосу-
вання). Потенціал будь-якого досліджуваного предмета 
виявляється лише у зв’язку з певним процесом, метою, 
кінцевою ціллю застосування ресурсів. При цьому важ-
ливо зауважити, що через широкий спектр прямого та 
опосередкованого впливу ендогенних та екзогенних 
факторів на кінцевий результат неможливо однозначно 
сказати, який саме вплив – позитивний чи негативний –  
принесе спроба реалізації потенціалу. Лише використав-
ши потенційні можливості, можна точно сказати про їх 
цінність та значущість для розвитку та зростання благо-
получчя суспільства. Для забезпечення ефекту розвит-
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ку системи необхідно, щоб використання супроводжу-
валося саме позитивним результатом. Лише в цьому 
випадку можна говорити про його цінність.

За сприятливих умов нарощування потенціалу 
та його використання розглядається як безперервний 
процес, кожен компонент якого взаємодоповнює та по-
силює вплив один одного. Якщо при використанні по-
тенціалу цього не відбувається, постають три ключові 
питання: 1) «Чи були мобілізовані резерви потенційни-
ми точками зростання?»; 2) «Чи їх споживання відпо-
відало поставленій цілі?»; 3) «Чи ефективно вони були 
спожиті?». Отже, категорія потенціалу тісно пов’язана з 
категорією ефективності. 

Широке трактування категорії «потенціал» до-
зволяє включити у структуру дослідження ве-
ликий спектр факторів, приділивши особливу 

увагу так званій соціально-економічній складовій, інсти-
тутам, структурній організації та ефективності взаємодії 
суб’єктів економічної діяльності, задіяних у формуванні 
трансакційних витрат у межах макроекономічної систе-
ми та суспільства в цілому. Ці є питання є дуже важливі 
та потребують подальшого глибокого вивчення.

Категорія «потенціал» тісно пов’язана з катего-
рією «розвиток». Від здатності найбільш продуктивно 
споживати ресурси та ефективно використовувати по-
тенціал залежить розвиток будь-якої макроекономічної 
системи. Розвиток є рухом від простого до складного, від 
нижчого до вищого, у результаті якого відбувається утво-
рення якісно нового об’єкта чи його стану. Розвиток –  
це здатність системи змінюватися під дією внутрішніх 
чи зовнішніх чинників, що обумовлено зміною її власти-
востей внаслідок трансформації існуючих компонентів 
у структурі такої системи. Цей процес супроводжуєть-
ся необоротністю зміни цілісності предмета, витіснен-
ням старого, появою нового. В основі розвитку лежать 
внутрішні суперечності макроекономічної системи, які 
виникають у процесі її адаптації до нових умов, викли-
ків. Результатом такої взаємодії стає її еволюція, рух від 
простої форми до вищої, більш складної, досягнення 
макроекономічною системою якісно нового стану через 
механізм формування структурних змін і нових ознак, 
характеристик і властивостей. 

Аналіз сучасних підходів до з’ясування сутності 
розвитку дозволив виділити п’ять основних суджень. 
По-перше, розвиток трактується як процес. По-друге, 
в основі розуміння сутності розвитку лежать якісні та 
об’єктивні зміни. По-третє, як процес змін розвиток є 
переходом від одного стану в інший, процесом зміни у 
часі певних економічних або соціальних параметрів еко-
номічної системи. По-четверте, сутність розвитку іден-
тифікується через ознаку «рух» – як рух уперед, під час 
якого відбувається зміна вже існуючої системи та виник-
нення на її основі іншої, з новими якісними властивос-
тями. По-п’яте, сутність розвитку визначається через 
механізм загострення та розв’язання суперечностей, що 
зумовлює настання нових станів існування системи.

Розвиток макроекономічної системи може бути 
екстенсивним або інтенсивним. Екстенсивний шлях роз-
витку – це спосіб збільшення обсягу виробництва за ра-

хунок кількісних факторів (уведення в експлуатацію но-
вих об’єктів, збільшення штату працівників тощо). Цей 
тип розвитку завжди обмежений обсягом природних 
і трудових ресурсів. Інтенсивний шлях розвитку ґрун-
тується на підвищені продуктивності та ефективності 
продуктивних сил суспільства, дозволяючи подолати 
ресурсні обмеження такого руху. Потрібно зазначити, 
що такий показник, як обсяг ВВП, може відображати як 
інтенсивні, так і екстенсивні зміни, що відбуваються в 
суспільстві, оскільки постає результативним системним 
показником, що відображає кількісні та якісні зміни 
економіки на площині часових координат.

Розвиток може бути екзогенним та ендогенним. 
Екзогенний розвиток зумовлений впливом на макрое-
кономічну систему, чинників, що діють іззовні. За впли-
ву ендогенних чинників джерело розвитку знаходиться 
у центрі макроекономічної системи; відбувається рух із 
середини на зовні.

Процесу розвитку властива велика різноманіт-
ність конкретних видів і форм. З огляду на дослідження 
потенціалу розвитку соціально-економічних систем ви-
ділено такі з них: еволюційна і революційна форма руху; 
прогрес і регрес. Розвитку в еволюційній формі властиві 
поступові кількісні та якісні зміни, а в революційній – 
стрибкоподібний перехід від одного стану системи до 
іншого. Прогресивний розвиток – це зміна якості сис-
теми, що забезпечує перехід від нижчого її стану до ви-
щого. Регресивна динаміка зумовлює зниження якісно-
го рівня системи, деградацію організації, погіршення її 
якісних і кількісних характеристик.

Розвиток є постійним процесом створення – на-
копичення (обігу) – споживання (інвестицій) 
багатств макроекономічною системою та сус-

пільством в цілому. Економічні дослідження багатства 
методологічно чітко пояснюються основними законами 
діалектики. Завдяки ним можна виявити та пояснити 
глибинні процеси, що лежать в основі розуміння сут-
ності економічного розвитку сучасних суспільних сис-
тем. Закони діалектики мають чинність для будь-якого 
процесу розвитку та будь-яких форм його прояву.

За Г. В. Ф. Гегелем, фундаментальні основи та при-
чини розвитку суспільних систем підпорядковуються 
закону єдності та боротьби протилежностей, згідно з 
яким джерелом розвитку є внутрішня суперечність, 
боротьба між старим і новим, дії та протидії, проти-
лежними тенденціями та властивостями об’єкта. Під 
суперечністю сучасна наукова думка розуміє єдність 
взаємовиключних тенденцій, властивостей предмета 
або процесу. Протилежності, що постійно перебувають 
у взаємодії між собою, єдності – постійно заперечують 
і протидіють одна одній. Таке явище має назву діалек-
тичної суперечності, що виступає джерелом саморуху, 
поштовху до розвитку та еволюції. Щодня будь-яка ма-
кроекономічна система у процесі свого функціонування 
стикається з новими викликами, адаптується до них, 
майже непомітно змінюючи свою структуру під впливом 
її внутрішнього та зовнішнього середовища. Якщо сис-
тема не може адаптуватися до таких змін, відбувається 
накопичення внутрішніх суперечностей всередині сис-
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теми. Результатом неможливості компенсувати накопи-
чені внутрішні суперечності стає розрив, кардинальна 
зміна зв’язків між структурними одиницями системи, її 
елементами, інститутами та суб’єктами економічної ді-
яльності, що на практиці виражається в суперечливому 
перехідному періоді будь-якого суспільства. Залежно 
від можливостей макроекономічної системи, обсягу на-
явних ресурсів, еластичності та здатності системи адап-
туватися до змін наслідком стає її рух уперед (розвиток, 
прогрес, зростання), назад (депресія, криза, регрес) або 
рух на місці (стагнація, застій). Неможливість системи 
компенсувати або вирішити ці протиріччя породжує 
застійні явища, кризи, регрес і рух назад. У випадку, 
коли ресурсів системи для подолання внутрішніх про-
блем недостатньо, однак їх вдається компенсувати, від-
бувається стагнація, застій. Якщо можливості системи 
дозволяють їй адаптуватися, встановити нові зв’язки 
між елементами її структури та сформувати нове серед-
овище, яке дає змогу вирішити накопичені протиріччя, 
макросистема розвивається, відбувається якісна зміна 
її інституційного середовища. Це обумовлено станом, 
коли розвиток будь-якої макроекономічної системи чи 
суспільства в цілому є неможливим без вирішення нако-
пичених нею суперечностей. Для економічної системи 
це виглядає як боротьба потреб її членів та продуктив-
них можливостей сил суспільства. Оскільки людські по-
треби безмежні, у цьому випадку розвиток стає тісно за-
лежним від технологій, продуктивності виробництва та 
організації суспільства, його інституційної структури. 

 Як наслідок, система еволюціонує, набуває нових 
якостей, властивостей у процесі її циклічного руху по 
спіралі до квазірівноважного (наближеного до рівно-
ваги) стану. Циклічність розвитку досягається через 
накопичення внутрішніх суперечностей системи, ви-
рішенням яких стає «прорив», кардинальна зміна влас-
тивостей її елементів та самої системи, її вихід за межі 
звичного кола функціонування та її перехід на новий 
якісний рівень. Закон єдності та боротьби протилеж-
ностей розкриває сутність та механізм утворення ру-
шійних сил розвитку, джерел його саморуху.

У сучасних умовах, специфікою яких є перехід від 
індустріалізму до постіндустріалізму, основни-
ми протилежностями за одночасної їх єдності 

є матеріальні (суто ринкові) цінності та інтелектуаль-
ні, морально-етичні, культурно-духовні (позаринкові). 
Саме вони визначають рушійні сили суспільного розвит-
ку, якими в наш час є гуманізація та творча діяльність 
індивідів, а також здійснюють протистояння приросту 
надприбутків корпорацій і споживацтву в секторі до-
могосподарств – силам, які засновуються на цінностях 
індустріального періоду розвитку соціуму.

Через такі поняття, як якість та кількість, які є 
ключовими в законі взаємного переходу кількісних змін 
у якісні, діалектика дозволяє пояснити, як відбувається 
сам процес розвитку. Якість визначає характеристику 
предмета, його властивість – те, що відрізняє його від 
усіх інших предметів. Аристотель визначав якість як по-
бічну обставину, яка вказує на зміст, форму, властивості 
та механізм дії об’єкта, будучи зовнішньою оцінюючою 
формою, за допомогою якої визначається тип або вид 

речі. Поняття якості дозволяє відрізняти одні речі від 
інших, ототожнюючись з їхнім буттям, завдяки системі 
зв’язків. Кількість є філософською категорією, яка ха-
рактеризує предмет чи явище об’єктивного світу з пози-
ції його числа або ступеню розвитку, вимірювання якої 
відбувається математичною нормою як одиниць певної 
множини. Це дозволяє кількісно порівнювати однакові 
якості чи властивості речей, абстрагуючись від несут-
тєвих ознак. Г. Гегель відзначав, якщо при зміні якості 
відбувається набуття речі нового стану (нової речі), то 
у випадку зі зміною кількості, у певних межах, такого не 
відбувається. Однак між кількісними та якісними змі-
нами є зв’язок, оскільки будь-який предмет є втіленням 
одночасно кількості та якості. 

Перехід кількісних змін у якісні відбувається 
через такі етапи: 1) явище чи предмет зазнає 
кількісних змін, які до певного моменту ніяк не 

позначаються на його якості; 2) нагромадження кіль-
кісних змін приводить до неможливості предмета за-
лишати (зберігати) попередні свої якості, у результаті 
чого формується нова якість чи його стан. Перехід із 
одного якісно-кількісного стану в інший зумовлюється 
розв’язанням внутрішніх суперечностей системи.

У сучасних умовах становлення постіндустріаль-
них відносин перехід кількості в якість проявляється 
передусім через структурні зміни, що відбуваються в 
системі: істотно підвищується роль інтелектуальної 
праці, розвиваються технології шостого технологічного 
укладу, зростає частка послуг у створеному валовому 
продукті, збільшується активність соціуму в соціальних 
мережах, підвищується роль громадянського суспіль-
ства та ін. Сучасна практика, таким чином, демонструє 
започаткування дії механізму, який здатен створити по-
тенціал розвитку відповідно до імператива розбудови 
постіндустріального суспільства (нової системної якос-
ті буття соціуму).

Діалектичний закон заперечення заперечень відо-
бражає поступальний характер руху розвитку, з кожним 
циклом якого відбувається перехід у нову точку вперед 
або назад, а кардинальні зміни мають назву «прорив», 
«стрибок», «революція». Коли обсяг створених благ не 
може задовольнити потреби, відбувається накопичення 
у суспільстві проблем, без вирішення яких розвиток стає 
неможливий. Від їх вирішення залежить формування 
якісно нового стану, властивостей, що набуває практичне 
відображення в розвитку продуктивних сил і компонентів 
макроекономічної системи до того рівня, які могли б за-
довольнити наявні потреби суспільства. Процес розвит-
ку досягається завдяки розриву зв’язків між існуючими 
компонентами системи, які пов’язані з відкиданням ста-
рої якості, та утворенням нових зв’язків для становлення 
і формування її нового стану, якостей та властивостей.

Процес розвитку необхідно одночасно розглядати 
як циклічний та безперервний, швидкість якого може 
зменшуватись або зростати. Циклічність процесу розви-
тку макроекономічної системи є наочною в графічному 
відображенні (рис. 1). Економіка є відкритою системою, 
в якій процес суспільного відтворення відбувається по 
спіралі, а сам процес є безперервним.
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Закон заперечення заперечень розглядає розви-
ток як процес спадкоємності, поступальності, що харак-
теризується циклічним рухом по спіралі до чогось ви-
щого, а сам закон тісно пов’язаний із законом єдності та 
боротьби протилежностей. Розвиток не виникає на по-
рожньому місці, йому передує накопичення певних змін, 
«старого», на базі якого відбувається утворення «ново-
го». Спадкоємність проявляється у зберіганні чогось 
позитивного від минулого стану, тих якостей, які іден-
тифікуються суспільством як корисні, беруть участь у 
процесі задоволення суспільних потреб, водночас із від-
киданням тих, що вступили в конфлікт (суперечність) з 
потребами макроекономічної системи чи суспільства в 
цілому. Отже, розвиток є постійним, хоча і поступаль-
ним процесом, який відбувається внаслідок накопи-
чення багатства, що стає фундаментом, завдяки якому 
досягається поступальність та спадкоємність, розвитку 
всіх складових елементів макроекономічної системи та 
зміна її структури (від простої до складної). 

Постіндустріальне суспільство у цьому не виклю-
чення. Воно виникає на матеріальній основі індустріа-
лізму. Проте матеріальне багатство, створене на основі 
продуктивних сил кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (пост-
індустріальне за рівнем технологічного прогресу, вті-
леному в ньому), не відповідає відносинам, які засно-
вуються на принципах гуманізму та повинні супрово-
джувати новий етап розвитку суспільства. Нинішній 
(трансформаційний період) наочно демонструє закон 
подвійного заперечення. Найвищою точкою загострен-
ня системної суперечності в рамках дії цього закону ста-
ла стадіальна за змістом світова фінансово-економічна 
криза (2008–2009 рр.).

Розвиток є безперервним процесом, а його цикліч-
ність проявляється у так званих «проривах», у результа-
ті яких відбувається суттєва (кардинальна) зміна влас-
тивостей її елементів і самої системи. Під «проривами» 
ми розуміємо масштабне розв’язання накопичених вну-
трішніх суперечностей і проблем системи, у результаті 
якого відбувається заперечення попереднього стану чи 
явища, кардинальна зміна властивостей елементів та 
самої системи, її вихід за межі звичного кола функціо-
нування, якісний «стрибок» – перехід системи на новий 

рівень. Він є формою переходу, розривом звичного пли-
ну речей, циклічності, у результаті якого формується 
нова якість предмета. Узагальнюючи, необхідно конста-
тувати, що розвиток сучасних макроекономічних сис-
тем залежить від стану та обсягу накопичених за минулі 
періоди матеріальних і нематеріальних багатств, їх орга-
нізаційної структури та інституційного середовища. 

 Кожен із законів діалектики дозволяє пояснити 
певні особливості розвитку соціально-економічних сис-
тем: 1) закон єдності та боротьби протилежностей дає 
можливість виявити рушійні сили та джерела нагрома-
дження багатства; 2) закон взаємного переходу кількості 
в якість розкриває механізм сучасного розвитку на основі 
формування людством матеріальних і духовних ціннос-
тей; 3) закон заперечення заперечень дозволяє відобра-
зити шлях розвитку суспільства, що відбувається внаслі-
док змін структури багатства, зумовленої, своєю чергою, 
усвідомленням людством цінності первинних благ.

Рух сучасних макроекономічних систем залежить 
від внутрішніх та зовнішніх факторів, в умовах та під 
впливом яких вона функціонує, до яких адаптується та 
розвивається. Через широкий спектр чинників та не-
можливість їх повністю контролювати економічне зрос-
тання та розвиток макроекономічної системи є своєрід-
ним розбалансованим циклічним рухом по спіралі в за-
даному напрямі, який намагається, проте не в змозі до-
сягнути рівноважного стану макроекономічної системи 
через постійні відхилення від тракторі руху (зростання, 
спад) у процесі свого розвитку, що викликано впливом 
екзогенних та ендогенних чинників.

ВИСНОВКИ
Досліджено феномен відчуження об’єкта, як носія 

певних властивостей предмета багатства, від виявленої 
ідеї його існування – бути багатством. Як наслідок, у су-
часних умовах цінність певних благ обумовлена тим, як 
сприймає (оцінює) їх людина: її поглядами, цінностями 
та практикою. Виявлено наростання суперечок стосов-
но дієвості теоретичних підходів до розуміння сучасних 
процесів, пов’язаних із формуванням і використанням 
багатства, ідентифікації його сутності та складових. На-
був подальшого розвитку теоретико-методологічний 
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Рис. 1. Схематичне зображення процесу розвитку макроекономічної системи
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підхід до розуміння багатства як невід’ємної складової 
системної динаміки сучасного суспільства, що термі-
нологічно, категоріально, змістовно та емпірично про-
являється у взаємозалежності «багатство – потенціал –  
розвиток» і дозволяє показати специфіку ролі багатства 
в умовах поступового затвердження в соціумі постін-
дустріальних (інтелектуально-духовних гуманістичних) 
цінностей, використовуючи закони діалектики: рушійні 
сили та джерела нагромадження багатства (закон єд-
ності та боротьби протилежностей); можливості сус-
пільного розвиту на основі механізму формування ба-
гатства (закон взаємного переходу кількості в якість); 
спрямованість і шлях розвитку суспільства як результат 
розв’язання суперечностей у сфері відносин, пов’язаних 
зі створенням і використанням багатства (закон подвій-
ного заперечення).

Виявлено, що особливістю потенціалу є те, що він 
є динамічною характеристикою, сутність якої прояв-
ляється лише у процесі його використання. Потенціал 
будь-якого досліджуваного предмета виявляється лише 
у зв’язку з певним процесом, метою, кінцевою ціллю 
застосування ресурсів. Лише використавши потенцій-
ні можливості, можна точно сказати про їх цінність та 
значущість для розвитку та зростання благополуччя 
суспільства. Для забезпечення ефекту розвитку сис-
теми необхідно, щоб використання супроводжувалося 
позитивним результатом. Лише в цьому випадку можна 
говорити про його цінність.

Використовуючи основні закони діалектики, було 
методологічно чітко пояснено роль багатства в розви-
тку сучасних макроекономічних систем і зростанні бла-
гополуччя суспільства в цілому. Встановлено, що розви-
ток макроекономічної системи розглядається як постій-
ний динамічний процес її циклічного руху по спіралі до 
квазірівноважного стану.                    
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