
Є.В. Сірий, 
канд. соціол. наук

E.V. Siryi,
Candidate of Sociol. Sci.

РИНОК ЯК ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Abstract. At present, the up+to+date and future development of the business and the 
market system and their transformation in the globalistic system are one of the
basic objects of analysis not only for the economic theory but also for a number
of social sciences, among which sociology occupies the important position. The
study of social aspects of the market is an integral part of the analysis of the phe-
nomenon of business and its sociological conceptualization. The sociological
analysis of the market as a social phenomenon is one of the poorly developed
problems, that is why the conceptualization of business goes out in the context
of studying the essence of the market system. On the whole, the market, as a 
system of links between separate autonomous economies, can be legally consid-
ered a basic socio+economic institution.

Клю чо ві сло ва: кон цеп ту а лі за ція під при єм ниц тва, ри нок, те о рія рин ку, інс ти ту ці -
о на лі за ція по се ред ниц тва, об мін, те о рія со ці аль но го об мі ну, кон ку рен ція, 

Ак ту аль ність те ми дос лід жен ня. Наш вик лад ло гіч но по ча ти з то го, що іс ну ю чі
трак ту ван ня під при єм ниць ко го фе но ме ну  не від по ві да ють ви мо гам со ці о ло гіч них
знань, то му на у ко вою проб ле мою є пот ре ба в та ких знан нях, ок рес лен ня їх 
кон ту рів у струк ту рі со ці о ло гіч но го знан ня, що й зу мов лює  ак ту аль ність да но го
нап ря му дос лід жен ня. Ні у віт чиз ня ній, ні в за ру біж ній со ці о ло гіч ній дум ці до сі не
ство ре но за галь ноп рий нят них со ці о ло гіч них те о рій під при єм ниц тва,  рин ку, хо ча
пот ре ба в та ких те о рі ях дав но вже ста ла на галь ною. 

Ана ліз під при єм ниць ко го фе но ме ну є склад ним, ба га то ас пек тним та струк тур -
ним на у ко вим по лем, ос мис лен ня та ро зу мін ня яко го мож ли ве в ме жах між дис цип -
лі нар но го та ба га то рів не во го під хо ду за со ба ми усьо го со ці аль но+ гу ма ні тар но го
знан ня, що спри яє більш різ но біч но му та гли бо ко му ро зу мін ню під при єм ниц тва як
сус піль но го яви ща, йо го ге не зи, сут ніс них ха рак те рис тик, кон крет но+ іс то рич них
форм та ін ди ві ду аль но+ о со бис тіс них ха рак те рис тик. Один із та ких під хо дів, на на шу
дум ку, вклю чає і сут ніс не ро зу мін ня рин ку як со ці аль но го яви ща. 

Скла до вою час ти ною ана лі зу са мо го під при єм ниць ко го фе но ме ну і йо го кон цеп -
ту а лі за ції в со ці о ло гії, на наш пог ляд, є вив чен ня со ці аль них ас пек тів рин ку. 
Проб ле ма со ці о ло гіч но го ана лі зу рин ку як со ці аль но го фе но ме ну є од ні єю з ма ло+ -
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дос лід же них, до то го ж заз на чи мо, що ком плек сний ана ліз фун да мен таль них за сад
рин ку у віт чиз ня ній лі те ра ту рі прак тич но не вис віт ле но. То му в сис те мі на шо го 
дос лід жен ня на прі о ри тет не міс це ви хо дить кон цеп ту а лі за ція під при єм ниц тва че рез
приз му кон ту рів сут нос ті рин ко вої сис те ми як ком по нен тів ана лі зу з гно се о ло гіч ни -
ми мож ли вос тя ми.  

Сту пінь роз роб ле нос ті проб ле ми. Під при єм ниц тво і ри нок є склад ни ми, не вив -
че ни ми в сис те ма тич ній фор мі фе но ме на ми, нез ва жа ю чи на те, що в різ них га лу зях
со ці аль но+ гу ма ні тар них на ук во ни вик ли ка ють до сить ве ли кий ін те рес для ана лі зу.
Ана ліз со ці о ло гіч но го до роб ку, що від тво рює під при єм ниць ку реф лек сію, не вхо -
дить до ко ла на ших зав дань. У та ко му ас пек ті нас ці ка вить йо го ква зіс кла до ва – рин -
ко ва сис те ма як са мос тій на оди ни ця со ці о ло гіч но го ана лі зу. Іс ну ю ча со ці о ло гіч на і
еко но міч на лі те ра ту ра, що вис віт лює різ ні сто ро ни фун кці о ну ван ня рин ку, 
не дос тат ньо по дає ши ро ту і гли би ну ана лі зу для кон цеп ту а лі за ції під при єм ниц тва
як со ці аль но го яви ща. Важ ли во та кож  вра хо ву ва ти і між дис цип лі нар ний ха рак тер
дос лід жен ня рин ку. 

На сьо год ні вва жа єть ся, що пре ро га ти ва дос лід жен ня рин ку на ле жить еко но -
міч ній те о рії. Пер шим, хто все біч но дос лі див най важ ли ві шу влас ти вість рин ко вої 
сис те ми, був А. Сміт. Да лі на у ко вий ана ліз рин ку бу ло роз ши ре но і пог либ ле но 
Р. Кан тиль йо ном, Ж.Б. Се й+Сеєм, Д. Ри кар до та ін ши ми пред став ни ка ми по лі те ко -
но міч ної шко ли у кон тек сті еко но міч но го спря му ван ня під при єм ниць кої ді яль +
нос ті. 

Ос но ви со ці о ло гіч но го під хо ду до під при єм ниц тва і рин ку бу ло зак ла де но в 
ро бо тах М. Ве бе ра, В. Зом бар та і Й. Шум пе те ра. Особ ли віс тю їх ньої по зи ції є ува га
до ін ди ві дів як но сі їв під при єм ниць кої ді яль нос ті, а та кож дос лід жен ня не е ко но міч -
них чин ни ків роз вит ку і зміс ту під при єм ниц тва і рин ку. 

Се ред виз нач них су час них дос лід ни ків рин ку, у чи їх пра цях по нят тя “ри нок” 
на бу ло дос тат ньо грун тов ної на у ко вої роз роб ки, від зна чи мо пе ре ду сім, та ких: го -
ланд ський еко но міст, сус пільс твоз на вець  Я. Тін бер ген,  нор везь кий еко но міст 
Р. Фріш, аме ри кан ські еко но міс ти Р. Ко уз,  К. По лан’ї, Р. Швед берг, Н. Фліг стин, 
К. Ер роу, а та кож М. Пор тер, Ф. Кот лер, Ю. Ру бін та ін.  

У зв’яз ку з фор му ван ням на пос тра дян сько му прос то рі рин ко вої сис те ми, 
з’яви ли ся хви лі дос лід жень, що  охоп лю ють важ ли ві  спек три проб лем рин ку і 
під при єм ниц тва. Це ро бо ти та ких ро сій ських вче них, як Л. Абал кі н, В. Ав то но мо в, 
А. Аганбе гя н, В. Ра да є в, Ю. Оси по в, та ря ду ін ших на у ков ців. Не об хід но 
від зна чи ти і знач ний вне сок в те о рію рин ку, який реп ре зен то ва но у ба га тьох під руч ни -
ках з  еко но міч ної те о рії, ук ла де них, як пра ви ло, за ру біж ни ми еко но міс та ми. 
Це, перш за все, під руч ни ки П. Са му ель со на. Те о ре тич ний ін те рес ста нов лять пра ці,
що міс тять со ці о ло гіч ний ана ліз рин ку, та ких ро сій ських дос лід ни ків: 
М. Іль чи ко ва, Е. Куз не цо вої, В. Вер хо ві на та ін. Мож на вва жа ти, що ни ми 
час тко во бу ло зак ла де но від по від ні ме то до ло гіч ні ос но ви да но го дос лід ниць ко го по ля. 

Віт чиз ня ні на у ко ві дос лід жен ня ці єї проб ле ма ти ки в струк ту рі со ці о ло гіч но го
знан ня прак тич но не ве дуть ся. Ав тор ський по шук не ви я вив  ін ших від по від них 
на у ко вих праць з да ної проб ле ма ти ки. То му те о ре тич не роз гор тан ня ос нов со ці о ло -



гіч но го ана лі зу під при єм ниц тва че рез приз му со ці о ло гіч но го ана лі зу рин ку і 
ста но ви ти ме ба зис на у ко вої но виз ни. 

Ста нов лен ня і роз ви ток під при єм ниц тва та рин ко вої сис те ми у нас та їх тран -
сфор ма ція у гло ба лі зо ва ній сис те мі пе рет во ри ли ся сьо год ні на один з ос нов них
об’єк тів ана лі зу не тіль ки для еко но міч ної те о рії, але і для низ ки  со ці аль них на ук,
се ред яких важ ли ве міс це по сі дає со ці о ло гія. Сфор му ва ла ся і ціл ком обґ рун то ва на
гос тра пот ре ба у їх вив чен ні. Але, крім ре аль ної склад нос ті об’єк тів, ми наш тов ху є -
мо ся на проб ле му не виз на че нос ті по чат ко вих по нять. Ін ши ми сло ва ми, та кі клю чо -
ві по нят тя, як “ри нок”, “під при єм ниц тво”, “по се ред ниц тво”, ви ко рис то ву ють ся 
не чіт ко і амор фно, у най різ но ма ніт ні ших зна чен нях. При чо му по діб на різ но рід ність
ви яв ля єть ся не тіль ки на бу ден но му рів ні, але і в про фе сій ній тер мі но ло гії. По діб ну
проб ле му по ру шу вав і один із пі о не рів ці єї дос лід ниць кої га лу зі В. Ра да єв [1]. 
Зро зу мі ло, що ці, ос та точ но не від реф лек со ва ні, тер мі но ло гіч ні від мін нос ті, за ва жа -
ють фор му ван ню і ре а лі за ції пер спек тив них те о ре тич них дос лід жень. Як пра ви ло,
має міс це і ба га тоз нач ність тер мі нів, що час то зус трі ча єть ся в дос лід жен ні склад них
об’єк тів, до яких, бе зу мов но, на ле жать під при єм ниц тво, ри нок та ін. 

Для со ці о ло гів ці об’єк ти є від нос но но ви ми, не ціл ком звич ни ми для ана лі зу,
особ ли во в он то ло гіч но му ас пек ті їх вив чен ня, ос кіль ки це дос лід ниць ке по ле 
три ва лий час за ли ша ло ся пред ме том ува ги еко но міс тів. Але еко но міч на те о рія, для
якої під при єм ниц тво, ри нок, об мін є цен траль ни ми об’єк та ми ана лі зу, та кож заз нає
пев них труд но щів у їх виз на чен ні. Уник нен ня різ но го ро ду де екс плі цид нос ті – од не
із фун да мен таль них зав дань при роз роб ці будь+ я кої те о рії.   

Дос лід жен ня під при єм ниц тва, рин ку – од на з го лов них, як що не най го лов ні ша
те ма еко но міч ної на у ки. Про те і в еко но міч ній лі те ра ту рі не так лег ко знай ти все о -
хоп лю ю че (уні вер саль не) їх виз на чен ня, а ана лі тич ний роз гляд інс ти ту ці о наль них
кон цеп цій, пов’яза них з да ни ми об’єк та ми, вза га лі зус трі ча єть ся вкрай рід ко. 
Го во ря чи сло ва ми анг лій сько го еко но міс та Дж. Год жсо на: “Вар то нам пос та ви ти еле -
мен тар не за пи тан ня, нап рик лад “що та ке ри нок або під при єм ниц тво”, як нас праг -
нуть швид ше спе ка ти ся”  [2 ]. 

Поч не мо з то го, що, хоч у струк ту рі еко но міч но го знан ня по нят тя рин ко вої 
сис те ми не  ото тож ню ють з рин ком (у на у ко вій лі те ра ту рі це час то зус трі ча єть ся, 
ос кіль ки, без сум нів но, ри нок – це важ ли вий еле мент рин ко вої сис те ми, але ли ше як
один з її еле мен тів), у со ці о ло гії ма ють міс це де що ін ші, але та кі, що не су пе ре чать
еко но міч ним пог ля дам. Справ ді, ок рім влас не рин ку як су куп нос ті ак тів ку пів лі 
і про да жу, тоб то су куп нос ті опе ра цій, про це сів, що за без пе чу ють рух то ва рів і 
пос луг між різ ни ми їх влас ни ка ми, до скла ду рин ко вої сис те ми вхо дять і ві діг ра ють
важ ли ву роль та кі від нос но ві до соб ле ні інс ти ту ці о наль ні під сис те ми, як ці но ут во -
рен ня, фі нан си, зок ре ма гро шо во+ кре дит ні ус та но ви, гро ші (го тів ко ві і без+
го тів ко ві), дер жав ні ус та но ви й ор га ні за ції, що ви ко ну ють гос по дар ські фун кції і,
на реш ті, влас не суб’єк ти рин ко вої сис те ми – фір ми, до маш ні гос по дарс тва то що.
Для со ці о ло гії це не має прин ци по во го зна чен ня. Наз ва ні еле мен ти не є об’єк том
вив чен ня со ці о ло гіч ною на у кою сут нос ті рин ку, і, на від мі ну від еко но міч них дис -
цип лін, во на зай ма єть ся вив чен ням та ких фе но ме нів не де пер со ні зо ва но. То му по -
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нят тя “ри нок” і “рин ко ва сис те ма” в со ці о ло гіч ній лі те ра ту рі ціл ком мо жуть ото -
тож ню ва ти ся.

У со ці о ло гіч но му по лі під рин ком ро зу мі ють со ці аль не ут во рен ня, со ці аль ний
прос тір, со ці аль не по ле, со ці аль ну фор му гос по дарс тва, со ці аль ну сис те ма об мі ну, 
со ці аль ний інс ти тут, со ці аль ний  ме ха нізм, со ці аль ний інс тру мент – абс ци си, 
ор ди на ти та ін ші ал го рит ми ви мі ру люд ської ді яль нос ті. Ма ють ся на ува зі кон ту ри
роз ме жу ван ня та ок рес лен ня еко но міч но го і со ці о ло гіч но го кон тек сту в дос лід жен -
ні ці єї на у ко вої  проб ле ма ти ки.  Рин ко ва сис те ма, за всіх сво їх пе ре ваг, не є сус піль -
ною струк ту рою, яка має са мос тій ну ме ту. Це спе ци фіч ний за сіб ви рі шен ня не 
тіль ки еко но міч них зав дань (ви хо дя чи з сьо год ніш ньо го ро зу мін ня рин ку), що сто -
ять пе ред сус пільс твом, а й за сіб, який доз во ляє сус пільс тву на йоп ти маль ні шим  
чи ном ви ко рис то ву ва ти усі іс ну ю чі  ре сур си.

Під при єм ниц тво як вид ді яль нос ті є ор га ніч ним еле мен том рин ко во го гос по -
дарс тва і ево лю ці о нує ра зом з ним. Ціл ком оче вид но, що роз гляд су ті, ро лі та фун -
кцій під при єм ниц тва ми поч не мо з ана лі зу рин ко вої сис те ми, її ево лю ції, бо, як 
ба чить ся, та кий ал го ритм мож на вва жа ти най більш оче вид ним у про це ду рі кон цеп -
ту а лі за ції під при єм ниц тва. Та ким чи ном мож на дос лід жу ва ти під при єм ниц тво і як
еко но міч ний  рин ко вий фе но мен. 

Ри нок як со ці аль но+ е ко но міч на ре аль ність є склад ним інс ти ту цій ним ут во рен -
ням, про яке ще не сфор мо ва но ці ліс но го те о ре тич но го кон цеп ту, і це не без при чин -
но [3]. У про це сі ево лю ції еко но міч ної те о рії, по чи на ю чи з А. Смі та і до на ших днів,
фун да мен таль на ка те го рія рин ку за ли ша єть ся пред ме том нес кін чен них су пе ре чок, а
де я кі дос лід ни ки, нап рик лад Ф. Бро дель, вза га лі під да ють сум ні ву  мож ли вість ство -
рен ня уні вер саль ної те о рії рин ку. А між тим по нят тя “ри нок”, на наш пог ляд, дав но
пре тен дує на роль “не ос тан ньої” со ці о ло гіч ної ка те го рії, що спри яє ро зу мін ню су ті
ме ха ніз му со ці аль них від но син у всіх лан ках: ін ди від – гру па – інс ти тут – со ці ум.

Ри нок ві діг рає в  со ці аль но му жит ті ве ли ку роль. Мож на ствер джу ва ти, що  со -
ці аль на ево лю ція  знач ною мі рою виз на ча єть ся за  ево лю ці єю рин ку [4]. Іс то рія свід -
чить, що рин ко ві від но си ни іс ну ють  не мен ше 20–30 тис. ро ків. Рин ко ва сис те ма
впро довж усі єї іс то рії людс тва, з мо мен ту її ви ник нен ня і до те пе ріш ньо го ча су, 
пе ре кон ли во до ве ла свою пе ре ва гу в го лов ній для люд сько го сус пільс тва сфе рі –
еко но міч ній. Іс то рія по ка за ла, що ефек тив ні шим “за со бом” людс тво ні ко ли не во ло -
ді ло [5, 184–202]. Од нак, про тив ни ки рин ку ствер джу ють, що, хо ча рин ко ві від но си -
ни іс ну ва ли в сус пільс тві з дав ніх ча сів, во ни ні ко ли не бу ли іні ці ю ю чи ми, 
виз на чаль ни ми в жит ті сус пільс тва. У си ту а ції, про яку ми го во ри мо те пер, упер ше
ви ни кає сус пільс тво, всі най го лов ні ші від но си ни яко го виз на ча ють ся са ме рин ком,
рин ко ви ми від но си на ми. Ни ми виз на ча єть ся і йо го сут ність. Ри нок ста но вить 
ос но ву всьо го. Це і є те, що ми на зи ва є мо ка пі та ліз мом і ка пі та ліс тич ним, або бур жу -
аз ним, сус пільс твом. Ціл ком оче вид но, що це є па ну ван ня ре чей і ре чо вих від но син
над лю ди ною [6, 44–45]. Од нак, це  вже ін ший нап рям дос лід жен ня і вив чен ня ін шо -
го ха рак те ру ро лі рин ку і під при єм ниц тва. 

Ло гіч но по ча ти ана ліз рин ку з йо го ви то ків, з по я ви фак ту об мі ну. З пот ре би, що
ви ник ла, і ба жан ня об мі ня ти ся ре сур са ми ще на зо рі ци ві лі за ції сфор му ва ла ся прак -
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ти ка со ці аль но го об мі ну – та кий пе ре роз по діл пред ме тів об мі ну, який: суб’єк тив но
за до воль няв обид ві сто ро ни; при но сив спра вед ли ву ви го ду обом сто ро нам; від по від -
ним чи ном оці ню вав (ви мі рю вав) і га ран ту вав, що цей об мін бу де ек ві ва лен тним і в
май бут ньо му. На йі мо вір ні ше, то ді і з’яви ли ся пер ші про я ви ко мер ції, ко ли 
лю ди на об мі ню ва ла те, що бу ло в неї у над лиш ку, на пот ріб ні їй про дук ти вжит ку або
ін ші пред ме ти. Не да рем но об мін про дук та ми різ них ти пів ді яль нос ті вис ту пає як
фун да мен таль на ос но ва сус піль них від но син, на ба зі якої ви ни ка ють різ ні струк тур -
ні сус піль ні ут во рен ня, а те о рія со ці аль но го об мі ну, у свою чер гу, вва жа єть ся в су час -
ній со ці о ло гії доб ре дос лід же ним під хо дом до вив чен ня со ці аль них від но син та
струк тур. Са ме в здій снен ні ак тів об мі ну по ля гає суть еко но міч ної ді яль нос ті 
(у ши ро ко му ро зу мін ні), як заз на чає аме ри кан ський еко но міст і со ці о лог Л. Мі зес
[7]. А сам фе но мен об мі ну є ба зо вим еле мен том у виз на чен ні пред ме та еко но міч ної
те о рії у пра цях ба га тьох ме то до ло гів ці єї на у ки [8]. Сам же факт об мі ну М. Ве бер
виз на вав фун да мен таль ним еле мен том еко но міч ної со ці аль ної дії.  

Для роз гля ду пер вин них форм рин ко во го об мі ну є сенс звер ну ти ся до фун да -
мен таль ної пра ці фран цузь ко го іс то ри ка Ф. Бро де ля “Ма те рі аль на ци ві лі за ція, 
еко но мі ка і ка пі та лізм” (пе рекл. у 1987 р.). У цьо му дос лід жден нні ми ба чи мо, що
під іс то рич ним і ант ро по ло гіч ним ку том зо ру ри нок пос тає як міс це тор гів лі, від міт -
ною оз на кою яко го є фі зич на кон цен тра ція про дав ців та їх ніх то ва рів і по куп ців з їх -
ні ми гро ши ма од но час но і в од но му міс ці для здій снен ня тор го вель них опе ра цій. 
Та ке най дав ні ше тра ди цій не ро зу мін ня рин ку і сьо год ні є до сить ха рак тер ним для
бу ден ної сві до мос ті. Во но по вер тає нас до місь ких рин ків, що ви ни ка ли на цен траль -
них пло щах єв ро пей ських міст по чи на ю чи з грець кої аго ри та яр мар ків, що ма ли ак -
тив ний роз ви ток в Єв ро пі в ХI– ХIV ст. [9]. Кра щою на оч ною фор мою, яка і на сьо -
год ні збе рег ла наз ву “ри нок”, на дум ку аме ри кан сько го еко но міс та і ант ро по ло га 
П. Хіл ла, є са ме місь кі рин ки. Це спе ці аль но ор га ні зо ва не міс це, де пе рі о дич но (на пе -
ред виз на че но) ор га ні зо ву єть ся про цес тор гів лі. Як пра ви ло, опе ра ції здій сню ють ся
тут у фор мі пря мо го об мі ну – за то вар спла чу єть ся на міс ці і він не гай но за би ра єть -
ся по куп цем [10]. Ри нок пе ред ба чає не прос то іс ну ван ня об мі ну ви го да ми (про дук -
та ми і пос лу га ми), але і йо го від нос ну ре гу ляр ність – пос тій не пов то рен ня опе ра цій
ку пів лі+ про да жу. Тіль ки то ді, ко ли на змі ну ра зо вим і ви пад ко вим ак там об мі ну при -
хо дять сис те ма тич ні об мін ні опе ра ції, ви ни кає рин ко ва фор ма гос по дарс тва.

Ме тою і сен сом рин ко во го об мі ну є от ри ман ня йо го учас ни ка ми вза єм ної ви го ди,
під якою в да но му ви пад ку ро зу мі ють ре а лі за цію влас но го еко но міч но го ін те ре су.
Слід уточ ни ти, що на ран ніх іс то рич них ста ді ях об мін зов сім не обов’яз ко во 
про во див ся з ме тою от ри ман ня мак си маль ної еко но міч ної ви го ди. Го лов ним 
мо ти вом мог ла вис ту па ти вза є мо до по мо га в ме жах од ні єї ло каль ної спіль но ти або
вста нов лен ня доб ро су сід ських зв’яз ків між спіль но та ми. Швид ше за все, об мін ви -
ко рис то ву вав ся пе ре важ но як за сіб ви жи ван ня або під ви щен ня со ці аль но го ста ту су,
су то еко но міч ні еле мен ти зна хо ди ли ся на зад ньо му пла ні, а ек ві ва лен тність не бу ла
обов’яз ко вим прин ци пом. І ли ше піс ля вста нов лен ня вер хо венс тва еко но міч ної 
ви го ди та праг нен ня до ек ві ва лен тнос ті мож на  го во ри ти про рин ко вий об мін. 
Цю влас ти вість рин ку під крес лю вав М. Ве бер у не за вер ше но му фраг мен ті сво єї
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фун да мен таль ної пра ці, прис вя че ної ха рак те рис ти ці рин ку, “Гос по дарс тво і сус -
пільс тво”, ак цен ту ю чи на то му, що  прид бан ня то ва рів за до по мо гою віль но го, су то
еко но міч но го ра ці о наль но го об мі ну кон цеп ту аль но про тис то їть за хоп лен ню то ва рів
за до по мо гою при му су будь+ я ко го ро ду, особ ли во фі зич но го [11]. Та ким мож на вва -
жа ти тіль ки той об мін, під час  яко го зма ган ня має еко но міч ну ре а лі за цію у виг ля ді
ви го ди. До сяг ти та кої ре а лі за ції мож на тіль ки в ме жах пос тій но го цик лу (Г – Т – Г’), 
що пов то рю єть ся, тоб то зав дя ки ру ху ка пі та лу. А ре а лі за ція вка за но го цик лу 
фун кці о нує  в ме жах спе ци фіч но го со ці аль но го прос то ру – рин ку як склад ної ди на -
міч ної сис те ми, що са мо ор га ні зо ву єть ся. 

Інс ти ту ці о наль ною фор мою со ці аль но го об мі ну еко но міч но го ти пу є ри нок. 
Ос но ва йо го від тво рен ня – пев ний еко но міч ний лад сус пільс тва, що є сис те мою ок ре -
мих гос по дарств, які че рез роз по діл пра ці й спе ці а лі за ції об’єк тив но зму ше ні всту па ти у
від но си ни об мі ну. То му ри нок як  сис те ма зв’язу ю чих ла нок між ок ре ми ми 
ав то ном ни ми гос по дарс тва ми по пра ву вва жа єть ся ба зо вим со ці аль но+ е ко но міч ним інс -
ти ту том. Ри нок, як вва жав М. Кон дра тьєв, або сис те ма об мі ну (ку пів лі+ про да жу) еко но -
міч ни ми цін нос тя ми (то ва ра ми), є су куп ніс тю со ці аль но+ е ко но міч них від но син що до
від шко ду валь но го об мі ну цін нос тя ми (то ва ра ми) між гос по да рю ю чи ми суб’єк та ми [12]. 

По чат ком на у ко во го дос лід жен ня еко но міч них і сус піль них явищ, у то му чис лі і
їх скла до вих – рин ку і під при єм ниц тва,  мож на вва жа ти ви ник нен ня так зва но го
еко но міч но го під хо ду що до вив чен ня  сус піль них явищ, ко ли сус пільс тво роз гля да -
ло ся як тру до вий і мі но вий со юз лю дей, які ви роб ля ють різ ні ви ди про дук ції та пос -
луг. Ос но во по лож ни ка ми еко но міч но го під хо ду спра вед ли во вва жа ють ся анг лій ські
мис ли те лі А. Сміт, І. Бен там, Д. Юм. Во ни пер ши ми при вер ну ли ува гу до по рів нян -
ня спів від но шен ня вит рат у будь+ я кій фор мі (гро шо вих вит рат, ча су, мо раль них
втрат, фі зич них зу силь, зни жен ня рів ня за до во лен ня, нез руч нос тей і т.п.) і от ри ма -
них по зи тив них ре зуль та тів у со ці аль но му роз вит ку. На наш пог ляд, це пер ша, 
не зов сім ці лес пря мо ва на, спро ба кон цеп ту а лі зу ва ти ри нок і під при єм ниц тво  як да -
ле ко не дру го ряд ні чин ни ки у сис те мі сус піль них від но син. На дум ку ві до мо го 
аме ри кан сько го еко но міс та Г. Бек ке ра, “еко но міч ний під хід” є уні каль ним у сво їй
мо гут нос ті, то му що він здат ний ін тег ру ва ти без ліч різ но ма ніт них форм люд ської
по ве дін ки [13]. На да лі “еко но міч ний під хід” от ри мав більш сер йоз не роз гор тан ня у
пра цях К. Мар кса, де ор га ні за ція ви роб ниц тва на бу ває зу мов лю ю чо го зна чен ня для
со ці аль ної і по лі тич ної струк ту ри сус пільс тва. Хо ча зміст цьо го на у ко во го по пов -
нен ня но сив до сить кон флік то ло гіч ний ха рак тер.  

У ме жах еко но міч ної те о рії ка те го рія рин ку, на пов ню ю чись все більш склад ним
зміс том, дос лід жу ва лась про тя гом усьо го XX ст. у ба га тьох  нап ря мах, але в ас пек ті
те о ре тич ної  со ці о ло гії ак ту аль ни ми і ці ка ви ми є: 

– роз по діль ний ме ха нізм обі гу еко но міч них ре сур сів;  
– су куп ність різ них рин ко вих прос то рів, де обер та ють ся різ ні еко но міч ні 

ре сур си, що від різ ня ють ся за спе ці а лі за ці єю і фун кці о наль ни ми ха рак те рис ти ка ми; 
– со ці аль на струк ту ра рин ко вих аген тів, які вза є мо ді ють один з од ним. 
Ін тер пре та цій, або кон цеп цій, як що мож на так ска за ти, рин ку, як “ви хід них”

(кла сич них), так і “вип ли ва ю чих” (мо дер них) іс нує не так вже й ба га то. Нап рик лад,
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фран цуз кий еко но міст Р. Бо йє ви різ няє п’ять та ких ін тер пре та цій рин ку: міс це, 
те ри то рія, су куп ність пот реб, ме ха нізм, що са мо ор га ні зо ву єть ся, еко но міч на сис те -
ма з па нів ною фор мою гос по дарс тва [13]. Але для со ці о ло гіч ної на у ки де я кі із на ве -
де них кон цеп тів не  є прий нят ни ми. По нят тя “ри нок” не мо же од ноз нач но ін тер пре -
ту ва ти ся в ме жах йо го уні вер са лі за ції. Во но роз кри ва єть ся, пря мо або по біч но, 
у різ них кон цеп ту аль них по бу до вах, які ви ді ля ють ли ше ок ре мі ас пек ти рин ку. 
В од но му ви пад ку – це сто хас тич ні ма со ві дії аген тів рин ку. У ін шо му ви пад ку ри -
нок роз гля да єть ся, перш за все, як інс ти ту ці о наль не  ут во рен ня, сис те ма норм і пра -
вил еко но міч ної по ве дін ки, яка ро бить мож ли вим (або не мож ли вим) ефек тив ний 
об мін еко но міч ни ми ре сур са ми між аген та ми рин ку. Тоб то са ма сто хас тич на ре аль -
ність ма со во го по пи ту+ про по зи ції тут де тер мі ну єть ся сис те мою від по від них інс ти -
ту тів, цін нос тей і норм, які виз на ча ють ме жі та век то ри сво бо ди еко но міч них 
суб’єк тів [14]. 

Зас лу го вує на ува гу і нап рям, де ри нок  роз гля да єть ся  як еле мент ме ха ніз му 
со ці аль ної кон ку рен ції,  інс тру мент со ці аль но го “від бо ру”, який зас то со ву єть ся у
різ них сус піль них сфе рах. Зок ре ма, сво є рід ною те о ре ти ко+ ме то до ло гіч ною ба зою
ба га тьох су час них дос лід жень проб ле ми під при єм ниц тва і рин ку ста ли ідеї про 
кон ку рен цію і спон тан ний по ря док Ф. Ха є ка. Згід но з йо го уяв лен ня ми, фун кці о -
наль но ри нок спри яє ви со кій імо вір нос ті збі гу очі ку вань суб`єк тів з ре аль ніс тю, але
пе ре важ но для тих, хто здат ний вит ри ма ти кон ку рен цію. Ніх то не мо же на пе ред зна -
ти, хто бу де пе ре мож цем у кон ку рен тній бо роть бі. Ри нок мо же га ран ту ва ти од не – 
пе ре мо же силь ні ший. А в під сум ку виг рає сус пільс тво вза га лі [15,10]. 

Іс нує чи ма ло ін ших спів звуч них ар гу мен то ва них по зи цій. То му не бу де су пе реч -
ли во чи не ко рек тно роз гля да ти ана ло гію при ро ди рин ку че рез приз му ідей про 
віль ну кон ку рен цію між ін ди ві да ми А. Смі та, “бо роть би за іс ну ван ня” Р. Маль ту са,
ідей та прин ци пів со ці аль но го дар ві ніз му У. Бед жго та, Л. Гум пло ви ча, А. Смо у ла, де
при род ний від бір і бо роть ба за іс ну ван ня виз на ють ся як го лов ний со ці аль ний де тер -
мі нант в  ана лі зі ме ха ніз му роз вит ку сус пільс тва та со ці аль них кон флік тів. Бо роть -
ба за іс ну ван ня трак ту ва ла ся як ос нов ний за кон со ці аль ної ево лю ції (ко ли в про це -
сі від бо ру ви жи ва ють най більш прис то со ва ні), а ін те ре си, бі о ло гіч ні пот ре би осо би
– це ру шій на си ла роз вит ку сус пільс тва. У про ти дії пот реб ін те ре сів між со ці аль ни -
ми еле мен та ми ви жи ва ють ті спіль но ти, у яких збе рі га єть ся рів но ва га між ін но ва ці -
я ми, тра ди ці я ми, різ ни ми про це са ми. Ще в со ці о ло гії О. Кон та, Г. Спен се ра, 
П. Лі лі єн фель да, А. Шеф ле прос те жу ва ла ся по діб на ідея про те, що го лов ним 
ре гу ля то ром жит тя є за кон бо роть би за іс ну ван ня. Ри нок, на на шу дум ку, не тіль ки
не є вий нят ком, а й від по ві дає ло гі ці трак ту ван ня та ко го те о ре тич но го під хо ду. 

Роль кон ку рен ції як не об хід но го ком по нен та і умо ви іс ну ван ня ци ві лі зо ва -
но го рин ку від зна чав і М. Ве бер у ро бо ті “Іс то рія гос по дарс тва”. На йо го дум ку,
– це пос тій но при сут ній і фун кці о ну ю чий мир ний кон флікт, зу мов ле ний спро -
ба ми різ них гос по дар ських суб’єк тів до сяг ти кон тро лю над ре сур са ми. Гос по да -
рю ва ти для під при єм ця оз на чає кон ку ру ва ти – ор га ні зо ву ю чи ви роб ниц тво, він
му сить кон ку ру ва ти. Мож ли во, це єди ний при род ній для ньо го спо сіб гос по да -
рю ван ня. Вже з пер шо го кро ку під при є мець вис ту пає як кон ку рент – за мож ли -



вість гос по да рю ва ти, за пра виль ність ви бо ру, за май бут ній ус піх, за мен ші вит -
ра ти. 

К. Маркс наз вав кон ку рен цію внут ріш ньою при ро дою ка пі та лу, по ка зав ши, що
кон ку рен ція є спо со бом дії ка пі та лу, а ка пі та лізм є ма те рі аль ним  вті лен ням ка пі та -
лу [14, 391]. Крім то го, ді яль ність у рин ко вій сфе рі – це про цес пос тій но го ви бо ру.
Се ред різ них аль тер на тив оче вид но при сут ні ті, які як  наб ли жа ють, так і від да ля ють
ло каль ний со ці о гос по дар ський об’єкт від іма нен тної йо му ме ти. То му рух до ме ти
про хо дить у бо роть бі між про ти леж ни ми тен ден ці я ми, що є свід чен ням кон ку рен -
тної при ро ди рин ку –  бо роть би із са мим со бою. [16, 44].  Це ціл ком спів звуч но в 
ме жах кон флік то ло гіч но го нап ря му в со ці о ло гії. 

У зв’яз ку із цим, із по ру шен ням пи тан ня “що та ке ри нок”, на пев но, зни кає йо го
трак ту ван ня як сус піль ної струк ту ри, що має са мос тій ну ме ту. 

Рин ко ва еко но мі ка є сус піль ною сис те мою роз по ді лу пра ці в умо вах при ват ної
влас нос ті на за со би ви роб ниц тва. Всі її учас ни ки вис ту па ють від сво го іме ні, але дії
кож но го з них, ра зом із за до во лен ням влас них пот реб, спря мо ва ні на за до во лен ня
пот реб ін ших лю дей. Схо жість та кої ідеї спос те рі га єть ся і в еко но міс тів+ кла си ків ми -
ну ло го (А. Сміт), і в “су час ни ків” (М. Мі зес) [17]. “Ді ю чи, – від зна чає М. Мі зес, – 
ко жен на дає пос лу ги лю дям і адек ват но от ри мує від них. Ко жен сам по со бі є і 
за со бом, і ме тою: кін це вою ме тою для се бе і за со бом для ін ших у спро бах ре а лі за ції
влас них ін те ре сів” [17, 243]. Тут ав тор ви но сить еко но міч ну те о рію на не по хит ний со -
ці о ло гіч ний фун да мент ана лі зу “ак сі о ми люд ської ді яль нос ті": будь+ я ка дія лю ди ни є
ви бо ром – пе ре ва га  для од но го ва рі ан та і від хи лен ня усіх ін ших. Суть дії по ля гає в
на дан ні пе ре ва ги од но му ва рі ан ту і від хи лен ні всіх ін ших” [17]. “Люд ську ді яль ність”
Мі зе са є під ста ви наз ва ти “Біб лі єю лі бе ра ліз му”, – заз на чав В. Вер хо він [16].  

Ді яль ність як за галь но со ці о ло гіч на ка те го рія  виз на чає  єди ний та ефек тив ний
спо сіб бу ти осо бис ті тю. В ос но ві спо ну кань лю ди ни до ак тив нос ті, ді яль нос ті ле -
жить праг нен ня до са мо ви ра жен ня, са мо ор га ні за ції осо бис тос ті. Лю ди на на ма га єть -
ся ут вер ди ти се бе у влас них ін ди ві ду аль них рі шен нях, в ре зуль та тах сво єї ді яль нос -
ті. Все це пе рев ті лю єть ся в зміст влас но го гос по да рю ван ня, са мо ре а лі за ції, 
а сис те ма со ці аль но го об мі ну є іма нен тною для та ких  форм бут тя. Ці єю сис те мою
ке рує ри нок, який спря мо вує дії ін ди ві дів так, щоб во ни як най кра ще від по ві да ли 
ін те ре са ми ото чу ю чих. У ді ях рин ку не має ні стри ман ня, ні при му су. Це та ка 
сус піль на сис те ма роз по ді лу пра ці і об мі ну, яка не ке ру єть ся яко юсь си лою (А. Сміт
наз вав її “не ви ди мою ру кою”), а виз на чає кож но му своє зав дан ня і при му шує дот ри -
му ва ти ся її “ко манд”. Тут кож на лю ди на є віль ною й ін тег ру єть ся в цю сис те му спів -
пра ці са мос тій но. Ри нок ске ро вує її  (лю ди ну) і по ка зує, яким чи ном во на мо же 
як най кра ще спри я ти сво є му доб ро бу ту і доб ро бу ту ін ших лю дей. 

Мож на ска за ти, що ри нок є ос та точ ною іні ці а тив ною жит тє ді яль ніс тю лю дей.
Він са мос тій но упо ряд ко вує всю сус піль ну сис те му і на дає їй сен су та зна чен ня 
[17, 243]. Це про цес, що при во дить ся в рух вза є мо ді єю без лі чі ін ди ві дів, які спів пра -
цю ють в умо вах роз по ді лу пра ці. Ри нок не є ні міс цем, ні річ чю, ні ко лек тив ною сут -
тю. Він доз во ляє всім гос по да рю ю чим суб’єк там за ну рю ва ти ся іде аль но у прак тич -
но пос тій но онов лю ва ний оке ан но вов ве день, роз ви ва ти ся ра зом з ци ми но вов ве ден -
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ня ми і ста ви ти са му мож ли вість бу ти спо жи ва чем у за леж ність від здат нос ті вхо ди -
ти в ри нок зі сво ї ми твор чи ми мож ли вос тя ми. Це доз во ляє осо бі роз ви ва ти свої здіб -
нос ті, до лу ча ю чись до ре зуль та тів пра ці сус пільс тва, ін тен сив но удос ко на лю ю чи
свою пра цю та фор му ю чи по зи тив ні но вов ве ден ня, що сприй ма ють ся рин ком. Ми -
мо во лі тут про во дить ся ана ло гія при ро ди рин ку з ме ха ніз мом цир ку ля ції при ро ди.
Хо ча ор га ніс тич ний нап рям у ме жах по зи ти віст ської па ра диг ми не зав жди є прий -
нят ним для ін тер пре та ції сус піль но го ме ха ніз му, все ж ок ре мі фраг мен ти ціл ком під -
хо дять до да ної ана ло гії.  

Ба зо вим по нят тям, що ха рак те ри зує ри нок як  со ці аль ний фе но мен, є ка те го рія
“гос по дар ський ме ха нізм” – сус піль на сис те ма гос по да рю ю чих суб’єк тів з
притаманними їй сте ре о ти па ми, при йо ма ми і пра ви ла ми ді яль нос ті, сус піль ни ми
гос по дар ськи ми інс ти ту та ми, що ре гу лю ють цю ді яль ність. Оче вид но, що гос по дар -
ський ме ха нізм є під сис те мою сус пільс тва і, вод но час, яви щем куль ту ри, на віть 
еле мен том куль ту ри. То му він вклю чає різ но ма ніт ні еле мен ти со ці у му – від су то ви -
роб ни чих (еле мен ти ма те рі аль ної куль ту ри) до ду хов них (ра ці о наль но ус ві дом ле -
них або ап рі ор них) цін нос тей, кри те рі їв та ім пе ра ти вів [18, 40].  

У сво їй ро бо ті “Ар хі тек ту ра рин ку” со ці о лог, еко но міст Н.  Фліг стін спи ра єть ся
на кон цеп цію фран цузь ко го со ці о ло га П. Бур дьє, ана лі зу ю чи рин ки са ме як по ля, в
яких є ці са мі бур дьєв ські стра те гії і де ре а лі зу ють ся став ки та ком бі на ції. 

Важ ли вою особ ли віс тю рин ку є сис те ма со ці аль ної спів пра ці (пар тнерс тва), яка
ви ни кає в про це сі ком пле мен тар но го об мі ну еко но міч ни ми цін нос тям між людь ми,
що пе рес лі ду ють свої ін ди ві ду аль ні ці лі. Мо вою за галь ної со ці о ло гіч ної те о рії йо го
мож на оха рак те ри зу ва ти як асо ці а тив ну сис те му, де про ті ка ють про це си  збли жен -
ня, прис то су ван ня, зрів ню ван ня, об’єд нан ня (спів ро біт ниц тва) під ді єю спе ци фіч них
со ці аль них ка та лі за то рів – су пер ниц тва, опо зи ції, кон флік ту. 

Сис те ма роз по ді лу пра ці та від по від на їй сис те ма рин ко во го об мі ну спе ці а лі зує
еко но міч них аген тів, ди вер си фі ку ю чи їх від но си ни у ве ли чез но му ді а па зо ні зна чень.
У цьо му кон тек сті всі суб’єк ти еко но міч ної по ве дін ки, не за леж но від їх ніх ста ту сів і
спе ці а лі за ції, є пе ре да валь ни ми (тран зит ни ми) лан ка ми у нес кін чен ній ме ре жі 
еко но міч но го об мі ну. У її ме жах ко жен суб’єкт, пе рес лі ду ю чи свої пер со наль ні ін те -
ре си, на ма га єть ся оп ти мі зу ва ти ці ін те ре си в про це сі ці но во го прис то су ван ня до
кон’юнк ту ри по пи ту і про по зи ції, об мі ню ю чись еко но міч ни ми цін нос тя ми з  по діб -
ни ми до се бе. На цій під ста ві струк ту ру єть ся склад на сис те ма  вза є мо об мі ну 
цін нос тя ми, ос нов на тен ден ція роз вит ку якої зас но ва на на за без пе чен ні стій ких,
три ва лих і га ран то ва них зв’яз ків між аген та ми рин ко вої сис те ми. Ос тан ні мо жуть
оп ти мі зу ва ти свій еко но міч ний ін те рес пе ре важ но за умо ви пе ре роз по ді лу гра нич -
них ви год і вит рат між сво ї ми пар тне ра ми.  Це по яс ню єть ся, перш за все, тим 
фак том, що рин ко ва сис те ма віль но го і від шко ду валь но го об мі ну ін фор ма ці єю є пе -
ре ду мо вою для всіх дій мак си мі за цій, спря мо ва них на от ри ман ня ви го ди. 

Мож на зро би ти вис но вок, що всі суб’єк ти еко но міч но го об мі ну в тій або ін шій
фор мі (мі рі) ви ко ну ють по се ред ниць кі фун кції сто сов но один од но го у рин ко вій сис -
те мі, тоб то є дже ре ла ми ін фор ма ції, пот реб, ін те ре сів для ін ших пар тне рів рин ку. 
Ці ком по нен ти тран слю ють ся по лан цюж ках еко но міч но го об мі ну, пос тій но ско ро -



чу ю чи вит ра ти на по шук ін фор ма ції і під ви щу ю чи йо го ефек тив ність. Та ким чи ном,
по се ред ниц тво, в йо го різ них спе ці а лі зо ва них (про фе сій них і неп ро фе сій них) 
фор мах, є іма нен тною влас ти віс тю під при єм ниц тва,  рин ко вої по ве дін ки, об’єк тив -
ною фун кці єю кож но го, хто всту пає в рин ко вий об мін, сис те му вза є мин, не за леж но
від то го, ус ві дом лює він це чи ні. Це уні вер саль ний інс ти ту цій ний чин ник со ці аль -
но+ еко но міч но го об мі ну, без яко го та кий  об мін є прос то немож ли вим. 

Та кі со ці аль ні яви ща, як со ці аль ний об мін, ри нок, по се ред ниц тво, під при єм ниц -
тво, або, як їх мож на наз ва ти, од на з кон стант при ро ди і ме ха ніз му со ці аль но го 
роз вит ку (на цю роль різ ною мі рою, во ни мо жуть спра вед ли во пре тен ду ва ти), пе ре -
бу ва ють в ор га ніч но му вза є мозв’яз ку (в ра зі, як що ми іс тот но роз ме жо ву є мо да ні 
по нят тя), у при чин но+ нас лід ко во му і фун кці о наль но му зв’яз ку, “кру го во ро ті” між
со бою. По чат ко вим тут є со ці аль ний (у вуж чо му ро зу мін ні – еко но міч ний) об мін,
який фун кці о нує у фор мі рин ко вої сис те ми. Од ним із спо со бів ре а лі за ції еко но міч -
но го об мі ну мож на вва жа ти по се ред ниц тво (у ро зу мін ні еко но міч но го ха рак те ру),
яке, у свою чер гу, є фор мою і різ но ви дом  під при єм ниц тва. Під при єм ниц тво ж 
спра вед ли во мож на вва жа ти про я вом сут нос ті ці ле ра ці о наль ної дії, про я вом від но -
шен ня, спо со бу бут тя лю ди ни – нас та но вою на ви лу чен ня ви го ди (ма те рі аль ної або
ін шої). По ле, в яко му фун кці о нує сис те ма по чи нань, ра ці о наль них вза є мо ви гід них
дій в кон тек сті об мі ну, мож на поз на чи ти як рин ко ве, або ж прос то як ри нок. Ри нок не
ви роб ляє пред ме тів (ви год), а пе ре дає ін фор ма цію про них і за без пе чує про цес 
пе ре мі щен ня різ них благ, зав дя ки чо му змі ню єть ся їх від нос на цін ність. У сво їй су -
ті він яв ляє со бою сис те му, ме ха нізм і про цес роз по ді лу (у ши ро ко му зна чен ні) 
сус піль них благ, які зу мов лю ють від тво рю валь ні цик ли люд ської ді яль нос ті: ви роб -
ниц тво, об мін, роз по діл (у вузь ко му зна чен ні), спо жи ван ня сус піль них благ. Змі на
цін на ви го ди в рин ко вій сис те мі, як з ціл ком  при род них, так і штуч них при чин та
чин ни ків (не вда ю чись до де та лей, еко но міч них та ін ших со ці аль них ва же лів), 
спри яє то му, що рин ко ві суб’єк ти ви ко рис то ву ють цю обс та ви ну для от ри ман ня 
ви го ди (при бут ку). 

Орі єн ту ю чись на от ри ман ня при бут ку і сус піль ну до ціль ність, во ни роб лять 
пев ні вит ра ти з ме тою оп ти маль но го (вра хо ву ю чи час і прос тір) пред мет но+ пос лу го -
во+ то вар но го роз по ді лу між ви роб ни ка ми та спо жи ва ча ми. А праг нен ня до при бут -
ку – це са ме те, що доз во ляє ви ко рис то ву ва ти ре сур си на йе фек тив ні ше. Та ким чи -
ном, ри нок є сис те мою ре гу ляр но го, пе ре важ но гро шо во го (як уні вер саль но го ек ві -
ва лен та), вза є мо ви гід но го, доб ро віль но го і зма галь но го об мі ну ви го да ми, що бе зу -
мов но спо ну кає нас до ана ло гії з під при єм ниць ки ми прин ци па ми. Від по від но до
цьо го виз на чен ня рин ко ва фор ма гос по дарс тва ви ни кає то ді, ко ли ре гу ляр ний 
об мін при хо дить на змі ну ви пад ко во му об мі ну че рез роз ви не ний роз по діл пра ці.
Під при єм ниц тво са ме і ха рак те ри зу єть ся не по о ди но кіс тю, а сис те ма тич ніс тю ви -
щев ка за них дій. При цьо му і ри нок, і пев ною мі рою під при єм ниц тво є особ ли вим ти -
пом ор га ні за ції з влас ти ви ми їй спо со ба ми дії та ти па ми від но син. 

Ос нов ні до мі ну ю чі па ра мет ри (влас ність, сво бо да, кон ку рен ція)  у ком плек сі є
ба зис ни ми еле мен та ми будь+ я ко го рин ку. Без них ри нок не мож ли вий. Це умо ва і 
од но час но  прин цип іс ну ван ня со ці о гос по дар ської сис те ми вза га лі. Ри нок доз во ляє
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вре гу лю ва ти в ме жах іс ну ю чих при род них, ду хов них і ви роб ни чих ре сур сів усю га -
му різ но ма ніт них со ці о куль тур них і со ці о е ко но міч них та ін ших сус піль них від но -
син. Він од но час но на ле жить і гос по дарс тву, і со ці у му, тим са мим  це мен ту ю чи со ці -
о гос по дар ську сис те му [19, 43].  

На за кін чен ня  слід заз на чи ти, що ці по ло жен ня  ні би, на пер ший пог ляд, і зда -
ють ся оче вид ни ми, про те в на у ко вій лі те ра ту рі їх ло гі ка прос те жу єть ся до сить 
опо се ред ко ва но. Од нак, на наш пог ляд, ви ще заз на че ні по ло жен ня ціл ком ста нов -
лять ал го ритм і сис те му со ці о ло гіч ної кон цеп ту а лі за ції під при єм ниц тва. 
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