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ЕФЕКТ СИНЕРГІЇ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В ЧАСТИНІ БЮДЖЕТОУТВОРЕННЯ

В статті досліджений процесу виникнення ефектів синергії в системі реалізації економічної та соціальної 
функцій держави в частині бюджетоутворення. Задля досягнення мети статті з’ясовані погляди науковців на 
ефект синергії як додатковий результат, отриманий внаслідок високоорганізованої взаємодії окремих елементів 
єдиної системи, що перевищує вигоду від їх діяльності як самостійних елементів. Визначено, що фундаментом 
виникнення ефекту синергії в системі реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині бюдже-
тоутворення є бюджетний менеджмент. За допомогою операцій логічного множення (кон’юнкції) представле-
ний процес досягнення певного рівня результативності зазначеної вище системи та побудовано графічну модель 
виникнення ефектів синергії та дисергії системи реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині 
бюджетоутворення. Доведено виникнення ефекту синергії, за умови досягнення якого можна доходити висно-
вку про властивість, що виникає у результаті взаємодії компонентів, та, використовуючи зворотний зв'язок, 
постійно продукує інформацію, необхідну у даний конкретний момент з метою прийняття рішень кращих, ніж 
ті, що можуть прийняти всі компоненти окремо.

Ключові слова: ефект синергії, бюджетний менеджмент, бюджетна система, кон’юнкція, графічна модель.
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В ЧАСТИ БЮДЖЕТООБРАЗОВАНИЯ

Мельник В.Н., Савастеева О.Н.

В статье исследован процесс возникновения эффектов синергии в системе реализации экономической и соци-
альной функций государства в части бюджетообразования. Для достижения цели статьи выяснены взгляды 
ученых на эффект синергии как дополнительный результат, полученный в результате высокоорганизованной 
взаимодействия отдельных элементов единой системы, что превышает выгоду от их деятельности в качестве 
самостоятельных элементов. Определено, что фундаментом возникновения эффекта синергии в системе реа-
лизации экономической и социальной функций государства в части бюджетообразования является бюджетный 
менеджмент. С помощью операций логического умножения (конъюнкции) представлен процесс достижения 
определенного уровня результативности указанной выше системы. Построена графическая модель возникно-
вения эффектов синергии и дисергии системы реализации экономической и социальной функций государства в 
части бюджетообразования. Доказано возникновения эффекта синергии, при условии достижения которого 
можно приходить к выводу о свойстве, что возникает в результате взаимодействия компонентов, и, используя 
обратную связь, постоянно производит информацию, необходимую в данный конкретный момент с целью при-
нятия решений лучших, чем те, которые могут принять все компоненты по отдельности.

Ключевые слова: эффект синергии, бюджетный менеджмент, бюджетная система, конъюнкция, графиче-
ская модель.

SYNERGY EFFECT IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC  
AND SOCIAL FUNCTION OF THE STATE IN PART OF BUDGETARY EDUCATION

Melnik Viktor, Savastieieva Oksana

The article investigates the process of occurrence of synergy effects in the system of realization of economic and social 
functions of the state in the part of budgeting. Practical absence in the scientific field of theoretical elaboration and meth-
odological development of models of occurrence of synergy effect in complex systems on the basis of synchronous decision-
making in all components of systems-technologies characterized by large-scale influence and used for the purpose of state 
regulation of socio-economic development of the country regions, determines the relevance of the selected topic. In order 
to achieve the purpose of the article, scientists' views on the effect of synergy as an additional result obtained as a result of 
highly organized interaction of individual elements of a single system, which exceeds the benefits of their activity as inde-
pendent elements, are clarified. It is determined that the basis for the emergence of the synergy effect in the system of real-
ization of economic and social functions of the state in the part of budgeting is budget management; accordingly, the study 
of the theoretical foundations of budgetary management and review of definitions of this definition by different scientists. 
The operations of logical multiplication (conjunction) present the process of achieving a certain level of performance of the 
above system in the form of a logical-algebraic equation of a set of management actions for each component. It is proved that 
a necessary condition for minimizing the number of regions whose results do not meet the planned socio-economic develop-
ment benchmarks is to ensure the process of making mutually agreed and harmonized decisions in different components of 
the system. A graphical model of the emergence of synergy and dysergia effects of the system of realization of the economic 
and social functions of the state in the part of budgeting is constructed. The emergence of the synergy effect in the three-
dimensional plane has been proved, under which it is possible to conclude the property resulting from the interaction of 
the components, and, using feedback, constantly produces the information needed at this particular moment to make better 
decisions than those that can take all components individually, or in other words, the ability of components of complex socio-
economic systems to jointly find more rational solutions to problems than the best individual solution in this system Amy.

Keywords: synergy effect, budget management, budget system, conjunction, graphical model.

Постановка проблеми. У більшості наукових 
досліджень, присвячених засадам управління розви-
тком держави і регіонів на основі використання орга-
нізаційної інтеграції окремих факторів економічного, 
соціального, громадського і політичного життя адмі-
ністративно-територіальних одиниць, автори наголо-
шують, як правило, на доцільності досягнення ефекту 
синергії та здебільшого декларують його виникнення 
як безсумнівний результат процесу інтеграції. Однак у 
більшості наукових публікацій відсутнє обґрунтування 
фактів виникнення зв’язків причинно-наслідкового 
характеру між процесом цілеспрямованої інтеграції 
компонентів системи, синхронністю прийняття рішень 
всередині системи і відповідною зміною будь-яких 
результатів функціонування системи. Необхідно зазна-
чити також факт практичної відсутності у вітчизняному 

науковому просторі теоретичних опрацювань та мето-
дичних розробок відповідних моделей виникнення 
ефекту синергії в складних системах на основі синх-
ронного прийняття управлінських рішень в усіх ком-
понентах систем-технологій, для яких, на відміну від 
процесу управління на рівні окремих суб’єктів ділової, 
громадської або ж політичної активності, характерний 
масштабний вплив і які використовуються з метою 
державного регулювання соціально-економічного роз-
витку країни та її регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ним аспектам управління соціально-економічним 
розвитком територіальних громад на засадах синер-
гізму приділено значної уваги в працях таких вітчиз-
няних вчених: В.І. Варцаба [4], Ю.І. Бойко [2], 
В.Г. Дем’янишин, Г.Б. Погріщук [7], А.В. Гриньов, 
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А.Г. Грязнова, Я.М. Казюк, О.М. Князєва, А.І. Крисо-
ватий, І.О. Луніна, А.Н. Люкшинов, В.М. Марченко, 
Х.О. Патицька та ін., однак існує необхідність вико-
ристання інструментів логічного моделювання для 
з’ясування виникнення ефекту синергії в складних 
системах, що і обумовлює актуальність теми даного 
дослідження.

Метою статті є дослідження процесу виник-
нення ефектів синергії в системі реалізації еко-
номічної та соціальної функцій держави в частині 
бюджетоутворення.

Виклад основного матеріалу. Для розкриття сут-
ності ефекту синергії необхідно дослідити термін 
«синергія» (грец. συνεργία – співробітництво, спри-
яння, допомога, співучасть, спільництво). В англо-
мовній літературі термін «синергія» (англ. synergy) 
використовують із 1650-х років у значенні «спільна 
робота, допомога в роботі». Значення «комбінована 
діяльність групи» належить до 1847 року [1].

За словами Бойко Ю.І., автори, розглядаючи 
питання ефекту синергії, описують його як додатко-
вий результат, отриманий внаслідок високоорганізо-
ваної взаємодії окремих елементів єдиної системи, що 
перевищує вигоду від їх діяльності як самостійних 
елементів. Таким чином, синергізм вказує на узгодже-
ність функціонування частин цілої системи та трак-
тується з точки зору того явища, яке досліджується в 
даний момент [2].

В економіці, як зазначає Ж. Поплавська, «синер-
гічний ефект пов'язаний, зокрема, з тим, що ком-
біноване використання кількох взаємоузгоджених 
стратегій виявляється кориснішим, аніж ізольоване 
впровадження якоїсь однієї. Адже при цьому різні 
фактори так впливають один на одного, що здатні 
разом досягти більшого, ніж за окремого їх застосу-
вання. Тому синергію коротко записують як «ефект, 
коли 2 + 2 = 5; 6; … N». Ця формула показує, що 
сумарна віддача від кількох факторів може бути 
вищою, ніж сума показників результативності неза-
лежного їх використання» [3].

Як зазначає Варцаба В. І., фактично в кожній 
вітчизняній науковій роботі з практичного викорис-
тання таких ефектів в українській економіці при-
сутні визнання синергізму як наслідку «координації», 
«колективної взаємодії», «об’єднання зусиль», «співп-
раці», «спільних дій», «комунікації» [4]. Однак у 
більшості вітчизняних напрацювань відсутнє наукове 
обґрунтування факту дійсного існування причинно-
наслідкових зв’язків між процесом цілеспрямованої 
координації компонентів системи, яка є наслідком 
їх інтеграції, та відповідним зростанням результатів 
функціонування системи.

Також має місце і той факт, що у вітчизняному нау-
ковому просторі на даний час досить небагато дослі-
джень стосовно теоретичних засад, методичних та 
методологічних розробок, а також рекомендацій щодо 
практичної реалізації інструментарію управління 
соціально-економічними системами як на держав-
ному, так і на регіональному рівні, із обов’язковим 
досягненням ефектів синергії. 

Система реалізації економічної та соціальної функ-
цій держави в частині бюджетоутворення складається 
із підсистем, які є синергічно взаємодіючими одна 
з одною та несуть на собі певний потенціал розви-

тку. Безумовно, що в цьому контексті на перше місце 
висувається бюджетний менеджмент. Сенс процесу 
управління системою полягає у здійсненні цілеспря-
мованого впливу фінансового апарату суспільства на 
формування дохідної частини бюджету, відповідне 
використання видаткової частини, та націлене на прак-
тичну реалізацію стратегічних завдань соціально-еко-
номічного розвитку країни.

Як зазначає Клець Л.Є., бюджетний менеджмент 
являє собою сукупність заходів, форм і методів діяль-
ності органів державного управління щодо форму-
вання, розподілення, витрачання бюджетних коштів 
із застосуванням контрольних дій на всіх стадіях 
бюджетного процесу [5].

Як сукупність взаємопов’язаних дій (управлінських 
функцій), прийомів, методів, спрямованих на керівни-
цтво бюджетними ресурсами і відносинами, які вини-
кають у процесі руху бюджетних потоків, розглядають 
бюджетний менеджмент Панкевич Л.В., Зварич М.А., 
Могиляк П.Я., Хомічак Б.І. [6]. Бюджетний менедж-
мент вони вважають одним із напрямків фінансового 
менеджменту та його основне призначення вбачають у 
наданні відповіді на питання: як ефективно керувати 
цим рухом і відносинами. 

Як зазначають В.Г. Дем’янишин та Г.Б. Погріщук, 
у бюджетній системі управління здійснюється завдяки 
використанню всіх складових господарського меха-
нізму, включаючи елементи бюджетного механізму, за 
допомогою бюджетних форм, методів, важелів, інстру-
ментів, стимулів і санкцій. Таке управління є однією із 
важливих функцій держави, пов’язаних з керівництвом 
соціально-економічним розвитком та виконанням нею 
своїх функцій [7, c. 17]. Конкретизуючи у власному 
визначенні об’єкт та суб’єкт управління, такі науковці, 
як Фролов С.М., Балацький Є.О., Деркач М.А. [8] під 
управлінням бюджетом розуміють цілеспрямований 
вплив фінансових органів держави на бюджетні відно-
сини, що виникають у процесі формування та викорис-
тання фінансових ресурсів.

Управління бюджетом являє собою комплексну 
систему фінансових відносин, яка забезпечує: (1) ціле-
спрямований вплив органів бюджетного регулювання 
на бюджетні відносини з приводу формування та вико-
ристання бюджетних ресурсів за допомогою бюджет-
ного механізму та (2) досягнення цілей бюджетної 
політики держави шляхом прийняття виважених 
управлінських рішень. 

Розглядаючи політико-економічні аспекти сучас-
ного соціального управління, В.Г. Воронкова зазначає, 
що його зміст полягає в розгляді процесу управління 
як суб’єкт-об’єктного відношення, що передбачає вза-
ємодію двох підсистем – тієї, хто управляє, і тієї, ким 
управляють [9].

Отже, виходячи з того, що бюджетне управління є 
виразом соціального управління, в системі бюджетного 
менеджменту, як і в будь-якій іншій системі управ-
ління, існує взаємодія об’єкта та суб’єкта управління; 
в рамках системи реалізації економічної та соціальної 
функцій держави об’єктами управління виступають 
компоненти відповідних підсистем та їх складові час-
тини; суб’єктами – державні інституції відповідно до 
покладених повноважень.

З організаційної точки зору отримання ефекту 
синергії представлено на рис. 1. Вважаємо, що ефект 
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синергії системи реалізації економічної та соціальної 
функцій держави в частині бюджетоутворення дося-
гається внаслідок застосування сукупності інструмен-
тів бюджетного менеджменту і лише в тому випадку, 
коли відбувається одночасний вплив, націлений на 
зміну стану компонентів, які належать до різних під-
систем, та їх миттєва взаємодія. Обґрунтуємо дане 
ствердження.

Взявши за основу філософське осмислення поняття 
«моделі» (від лат. modulus – аналог, зразок), як будь-
якого уявного чи умовного образу, побудуємо струк-
турно-семантичну модель, за допомогою якої має 
вирішитися завдання отримання найвищого ступеню 
результативної взаємодії усіх компонентів системи 
реалізації соціальної та економічної функцій держави 
в частині бюджетоутворення.

Результати попередніх досліджень дозволили нам 
дійти висновку, що реалізація економічної та соці-
альної функцій держави FEcS  в частині бюджетоутво-
рення є наслідком взаємодії бюджетної політики Pb ,  
бюджетного механізму Mb  та бюджетного процесу 
Prb  [10].

Припустимо, що досягнення певного рівня резуль-
тативності зазначеної системи FEcS  на рівні окремих 
регіонів і-тим суб’єктом управління – менеджером  
(M M Mi

M
i
P

i
Pr; ;� � ) із множини N – можна визначити за 

допомогою логіко-алгебраїчного рівняння сукупності 

управлінських дій стосовно кожного компонента 
запропонованої системи – C C Ci

M
i
P

i
Pr; ; .� �

В такому випадку вираз операції логічного мно-
ження (кон’юнкції) має наступний вид:

LevF M C M C M CEcS i
M

i
M

i
P

i
P

i
Pr

i
Pr� � � � � � �1

зміст якого відповідає твердженню, що отримання 
найвищого рівня результативності системи (тобто досяг-
нення визначених стратегічних орієнтирів) �LevFEcS =1  
забезпечується лише за наявності цілеспрямованого 
впливу управління на кожен із компонентів системи, 
тобто M C M C M Ci

M
i
M

i
P

i
P

i
Pr

i
Pr� � � � � �1 1 1; ;� � . Якщо 

ж хоча б одна із складових кон’юнкції = 0, то вико-
нання рівняння буде неможливим, а LevFEcS = 0.

Враховуючи те, що зміст бюджетного управління 
у запропонованій системі полягає у здійсненні впливу 
раціональних, економічно обґрунтованих та соціально 
узгоджених рішень Di  на трансформацію стану детер-
мінант системи – бюджетних доходів та бюджетних 
видатків (їх якісних та кількісних характеристик), на 
рівні кожного компонента системи, зазначене рівняння 
набуває виду:
LevF M DC I E M DC I E

M DC I E

EcS i
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i i
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b b i
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i i
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b b

i
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i i
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� � � � � � � � �
� �

; ;

; bb� � � � �1 0 .
Якщо представити систему аналогічних рівнянь для 

всіх N суб’єктів активності системи в такому вигляді:

Рис. 1. Організаційні аспекти функціонування системи реалізації 
економічної та соціальної функцій держави (досягнення ефекту синергії)

Джерело: побудовано авторами
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- одночасний моніторинг середовища 
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предмет відповідності меті системи. 

Вн
ес

ен
ня

 н
ео

бх
ід

ни
х 

ко
ри

гу
ва

ня
 д

о 
 

пр
оц

ес
у 

 р
еа

лі
за

ці
ї  

СІ
Н

ЕР
ГЕ

ТИ
ЧН

И
Й

  Е
Ф

ЕК
Т 



–69–

Інтелект ХХІ № 1 ‘2020 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

LevF M DC I E M DC I E M DC I E
EcS

M M
b b

P P
b b

Pr Pr
b1 1 1 1 1 1 1 1 1 1� � � � � � � � � �; ; ; bb� � � � �1 0

......................................................................................
LevF M D C I E M D C I E M D C I E

EcS

M M
b b

P P
b b

Pr Pr
b2 2 2 2 2 2 2 2 2 2� � � � � � � � � �; ; ; bb� � � � �1 0

......................................................................................
LevF M DC I E M DC I E M DC I E

EcS i
M

i i
M

b b i
P

i i
P

b b i
Pr

i i
Pr

bi � � � � � � � � � �; ; ; bb� � � � �1 0

......................................................................................
LevF M D C I E M D C I E M D C I E

EcS N
M

N N
M

b b N
P

N N
P

b b N
Pr

N N
Pr

bN � � � � � � � � � �; ; ; bb� � � � �1 0 ,

то стає очевидним, що сумарний результат вико-
нання державою економічної та соціальної функцій в 
частині бюджетоутворення являє собою сумму резуль-
татів (досягнутий рівень) всіх суб’єктів активності 
системи, яка, в свою чергу, є функцією дій суб’єктів 
управління щодо прийняття рішень на рівні окремих 
компонентів системи, пов’язаних зі зміною кількісних 
та якісних характеристик детермінант системи:

F LevF f M D C I EEcS
i

N

EcS N N N b bN� � � � �� � �
�
�
1

1� �
; .

Тобто, в множині поданих вище рівнянь, рівень 
досягнення запланованих стратегічних орієнтирів 
реалізації державою економічної та соціальної функ-
ції визначається сукупністю досягнутих результатів 
суб’єктами управління в кожному компоненті системи 
на рівні кожного регіону.

Необхідною умовою мінімізації кількості регіонів, 
результати яких не відповідають запланованим орієнти-
рам соціально-економічного розвитку, ( LevF

EcSi � �
= 0 ),  

є забезпечення процесу прийняття рішень в різних 
компонентах системи з одночасним їх взаємоузгоджен-
ням та гармонізацією.

Управлінські рішення, які характеризуються вза-
ємоузгодженістю, гармонічністю та приймаються на 
рівні кожного регіону, є добутком рішень щодо відпо-
відних підсистем – бюджетного механізму, бюджетної 
політики та бюджетного процесу:

D D D D Di � � � �1 2 3
3

Відповідно, можна зробити висновок, що сукуп-
ність таких рішень формує показник ефекту синергії:

S Di =
3

Отже, продемонструємо виникнення ефекту синергії 
за допомогою побудови графіку кубічної параболи y = x3.

У додатній частині осі абсцис та осі ординат (І ква-
дрант системи координат) графік параболи відображає 
показник ефекту синергії Si , значення якого неухильно 
зростає в залежності від кількості прийнятих взаємоуз-
годжених та гармонізованих рішень в найбільшій кіль-
кості компонентів системи. Ця залежність квадратична, 
оскільки рішення кожного суб’єкта активності системи 
взаємоузгоджуються у трьохвекторній площині – сто-
совно бюджетного механізму, бюджетної політики та 
бюджетного процесу.

Відповідно, І квадрант системи координат запро-
понованої моделі відображає площину суб’єктів 
активності системи Ns , результатом спільної діяль-
ності яких є виникнення стійкого ефекту синергії: 
S ≥1 , S �� .

Водночас, зменшення кількості взаємоузгоджених 
та гармонізованих рішень та/або зменшення кількості 
компонентів, в яких приймаються рішення такого роду, 
призводить до переходу графіка у ІІІ крадрант системи 
координат (від’ємна частина осі абсцис та осі ординат) 
та формування площини суб’єктів активності системи 
Nd , тобто має місце зворотній від ефекту синергії 
результат – ефект дисергії, а значення показника синер-
гії неухильно зменшується при збільшенні компонен-
тів, в яких керуючі та керовані процеси відбуваються 
автономно один від одного: S ≤ 0 ; S ��� . 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо 
наступне. Сутність отриманого показника ефекту 
синергії S Di =

3  відображає рівень кооперації компо-

Рис. 2. Графічна модель виникнення ефектів синергії  
та дисергії системи реалізації економічної  

та соціальної функцій держави в частині бюджетоутворення
Джерело: побудовано авторами
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нентів системи, тобто критично необхідну кількість 
взаємодій, «діалогів», які до того ж повинні виникати у 
трьохмірній площині, за умови досягнення яких можна 
доходити висновку про з’яву, структуризацію і вико-
ристання суб’єктом управління системи «сімбіотич-
ного» або «колективного» розуму, «загальносоціаль-
ного» або «інтегрального» інтелекту. Тотожність цих 
понять представляє собою властивість, що виникає у 

результаті взаємодії компонентів, та, використовуючи 
зворотний зв'язок, постійно продукує інформацію, 
необхідну у даний конкретний момент з метою при-
йняття рішень кращих, ніж ті, що можуть прийняти всі 
компоненти окремо, або ж, іншими словами, здатність 
компонентів складних соціально-економічних систем 
спільно знаходити більш раціональні рішення завдань, 
ніж найкраще індивідуальне рішення у цій системі.


