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Запропонована читачам моно-
графія* є першим виданням серії 
«Економічні системи», присвяченої 
дослідженню актуальних проблем 
становлення та розвитку економічних 
систем і підготовленої колективом на-
уковців України за загальною науко-
вою редакцією доктора економічних 
наук, професора, завідувача кафедри 
економічної теорії і науково-дослідної 
лабораторії економічної оцінки Львів-
ської комерційної академії Григорія 
Івановича Башнянина. Як і перше, 
усі наступні видання серії (кожного 
року планується видавати по одному 
тому) матимуть однакову структуру. 
Як обов’язкові композиційні одини-
ці усі вони включатимуть частини, 
присвячені дослідженню, по-перше, 
метаемпіричних, теоретичних; по-
друге, власне теоретичних; по-третє, 
емпіричних проблем розвитку та 
функціонування економічних систем 
як певним чином організованої прак-
тики господарювання. 

Редколегія цього серійного ви-
дання звертає увагу як читачів, так і 
дослідників на те, що в сучасній віт-
чизняній (і зарубіжній) економічній 
літературі основна увага надається 
розробці теоретичних або емпірич-
них проблем розвитку як окремих 
економічних систем, так і економіки 
загалом. Щодо важливості такого 
дослідження систем господарського 
порядку ми не сумніваємося. Однак 
вважаємо, що недостатньо дослідже-
ними залишаються наукові проблеми, 
які можна було б віднести до класу, 
чи розряду, ìåтàтåîрåтичíих, і які 
вивчаються в площині формування 
так званої ìåтàтåîрåтичíîї åêîíî-
ì³ї, або ìåтàåêîíîì³ї як новітнішої 

версії сучасної економічної науки, яка 
водночас повинна виконувати роль 
тåîрåтиêî-ìåтîдîëîã³чíîї îсíîви 
будь-яких економічних досліджень 
(як емпіричних, так і теоретичних), 
Заповнити цю прогалину в розвитку 
економічної науки покликане ви-
дання, в якому центр ваги наукових 
досліджень зміщується в бік дослі-
дження метатеоретичних проблем і 
формування на цій основі ìåтàåêîíî-
ì³ї як сучасної версії економічної на-
уки. За задумом редколегії, об’єктами 
вивчення в ній повинні стати так звані 
àбстрàêтí³ åêîíîì³чí³ систåìи, 
зокрема висвітлення їх чутëивîст³ 
до зміни соціально-економічних про-
цесів. Кîíêрåтí³й åêîíîì³ї, яка нині 
панує в економічній літературі, автори 
і редколегія протиставляють åêîíîì³ю 
àбстрàêтíу, яка будується на основі 
àêс³îìàтичíîãî ìåтîду і за допомо-
гою àбстрàêтíî-дåдуêтивíîãî (пере-
важно) підходу. Така абстрактна еко-
номія за «побудовою» повинна більше 
«нагадувати» власне математичну на-
уку, тому вона повинна виступати як 
пåвíà åêîíîì³чíà ìåтàìàтåìàтиêà 
чи, точніше, математична економія 
(однак, звичайно, не в традиційному 
трактуванні останньої). Побудувати 
таку абстрактну економію не можна 
поза чи без конкретної чи власне 
теоретичної економії. Ця абстрактна 
економія разом з теоретичною і емпі-
ричною й повинна становити основний 
зміст сучасної економічної науки. 

Саме такими загальними мірку-
ваннями зумовлена структура цього (і 
всіх наступних) видання. Його перша, 
найбільша за обсягом частина «Про-
блеми становлення метаекономії» 
присвячена розробці метатеоретичних 
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проблем розвитку сучасної економічної 
науки. В цій частині варто відзначити 
розробку Г. І. Бàшíяíиíà «Про періо-
дичну матрицю економічних систем», 
що є першою вдалою спробою систе-
матизації економічних систем і на цій 
основі «побудови» своєрідної матриці, 
чи таблиці, економічних систем, яка, 
за задумом автора, нагадує періо-
дичну таблицю хімічних елементів 
Д. І. Менделєєва. Ця наукова розробка 
задає «загальний тон» подальшому 
економічному дослідженню. В такому 
ж метатеоретичному ключі подані й 
інші розробки першої частини, зо-
крема Б.В. Куëüчицüêîãî «Економіч-
на система суспільства як категорія 
сучасної економічної теорії», С. В. 
Мîчåрíîãî «Системно-структурний 
аналіз і типи сучасних економічних 
систем», А. М. Вàщишиíà «Інституцій-
ні перетворення в площині ринкового 
реформування споживчої кооперації». 
До другої частини видання «Проблеми 
теоретичної економії» увійшли такі на-
укові розробки: Л. Ð. Лисêà «Економіч-
ні системи: людський вимір (системна 
методологія наукового пізнання та її 
застосування в економічній теорії)», 
Б. Ф. Зàбëîцüêîãî «Методологічні осно-
ви національно-економічного мислен-
ня в системі перехідної економіки», 
С. Г. Бàбåíêà «Проблеми формування 
традиційної політичної економії коопе-
ративних систем». У третій частині ро-
боти «Проблеми емпіричної економії» 
варто виокремити роботу К. І. Ðåдчåíêà 
«Типологія та структура систем страте-
гічного вимірювання в сучасному біз-
несі», а також Г. Я. Аí³ëîвсüêîї «Роль 
держави у формуванні оптимальної 
структури змішаної економіки».

Загалом український читач отри-
мав нагоду ознайомитися із цікавим 
дослідженням досить актуальної про-
блематики. Уперше в сучасній еко-
номічній літературі здійснено спробу 
змістити центр наукових досліджень 
економіки в бік вивчення ìåтàтåîрå-
тичíих прîбëåì, які завжди повинні 

супроводжувати як теоретичні, так 
і емпіричні дослідження економіки. 
Автори разом з редколегією ставлять 
собі за мету почати «вибудову» такої 
новітньої версії економічної науки, 
як ìåтàåêîíîì³я, об’єктом чи пред-
метом вивчення якої повинні стати 
àбстрàêтí³ åêîíîì³чí³ систåìи з 
позицій ìåтàзàãàëüíих (а не лише 
власне загальних чи спеціальних, як 
це найчастіше характерно для сучас-
ної економічної літератури) принципів 
чи закономірностей функціонування 
та розвитку економічних систем. Без 
таких метатеоретичних розробок, на 
думку авторів книги, сучасна еко-
номічна наука вже не спроможна 
конструктивно розвиватися. Період 
емпіричного і теоретичного досліджен-
ня систем господарського порядку 
вже добігає свого відносного «завер-
шення». Він, звичайно, може трива-
ти і далі, але на ìåтàтåîрåтичí³й 
îсíîв³, на підставі ìåтàåêîíîì³ї як 
теоретико-методологічної основи усіх 
інших (і емпіричних, і теоретичних) 
економічних досліджень. 

Редколегія видання закликає до 
участі у формуванні наступних томів 
багатотомника «Економічні системи» 
вчених – економістів України, які 
досягли певних результатів у дослі-
дженні економічних систем як на ме-
татеоретичному, так і на теоретичному 
й емпіричному рівнях. Водночас при 
«доборі» матеріалів для публікації 
редколегія надаватиме перевагу саме 
дослідженням ìåтàтåîрåтичíîãî по-
рядку, тобто дослідженням, які будуть 
певним внеском у становлення та роз-
виток ìåтàåêîíîì³ї як фундаменталь-
ної версії сучасної економічної науки. 
Теоретичні, і особливо, емпіричні 
дослідження систем будуть оцінюва-
тися з урахуванням їхньої вартості 
для реалізації завдань становлення і 
розвитку метаекономії чи метатеоре-
тичної економії. 
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