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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Природний процес розвитку економіки як науки

та сфери суспільної діяльності відображається у роз-
ширенні та розвитку відповідного термінологічного
апарату. Однак наявний у сучасній економічній науці
плюралізм в інтерпретації термінів спричиняє суттєві
ускладнення під час порівняння та узгодження
різних теоретичних конструкцій та відповідно потре-
бує критичного переосмислення. Зазначене відно-
ситься не тільки до нових понять, але й до усталено-
го термінологічного апарату, зокрема до таких по-
нять, як "економіка" та "економічна діяльність". Ста-
тус зазначених понять в економічній термінології ак-
туалізує задачу обгрунтування чітких дефініцій,які
б жорстко обмежували понятійну сферу та забезпе-
чували б ізоляцію від буденних сенсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

На підставі аналізу трактування в економічних
інформаційних джерелах понять "економічна діяль-
ність" та "економіка" [1—9], насамперед, необхідно
зазначити такі ключові моменти:

1) у світовій економічній науці в авторських трак-
товках поняття "економіка" наявні значні розбіж-
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ності, що відповідним чином позначається на ро-
зумінні поняття "економічна діяльність";

2) в економічній науці на пострадянському про-
сторі існує практика вживання двох термінів "еко-
номіка" і "господарство" як певної сфери людської
діяльності на відміну від зарубіжної практики існу-
вання лише поняття "економіка" ("economy").

Така ситуація породжує варіювання меж еконо-
міки як сфери суспільного життя та економічної
діяльності як суспільного процесу, що відповідним
чином позначається на визначенні складу економіч-
них об'єктів.

Крім цього важливо відмітити переважне засто-
сування такої практики обгрунтування сутності по-
нять "економіка" і "економічна діяльність", як:

— порівняння наявних в економічній науці варі-
ацій визначення зазначених понять на відповідність
їх певним ознакам сучасної економічної дійсності [1,
3—6];

— звертання до відповідних законодавчих норм
[2];

— порівняння зі спорідненими концептами: "ко-
мерційна діяльність", "підприємницька діяльність"
[2];

— звертання до походження поняття [3].

THE ESSENCE OF THE CONCEPTS OF "ECONOMY" AND "ECONOMIC ACTIVITY":
A HOLISTIC VIEW OF THE NATURE OF THE ECONOMY
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Зазначені методи не забезпечують формування
цілісного уявлення про економіку та економічну
діяльність, оскільки сутність будь-якого явища може
бути розкрита лише через його взаємозв'язки з інши-
ми явищами реальності, в сукупності з якими воно
утворює певну цілісність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи — формування цілісного уявлення

про природу економічної діяльності та обгрунтуван-
ня сутності понять "економічна діяльність" і "еконо-
міка". Методологічна база роботи сформована по-
ложеннями поле-об'єктного підходу із використан-
ням таких методологічних принципів, як принцип ав-
тономності, принцип повноти та принцип цілеспря-
мованості [10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний термін "економіка" походить від грець-

кого слова "oikonomia", що означає правила веден-
ня домашнього господарства. В інтерпретації К. По-
ланьі [3, с. 33]) економіка — інституалізований про-
цес, за допомогою якого забезпечується матеріаль-
не існування. А. Смітом [5] уперше був явно відоб-
ражений сучасний контекст вживання поняття "еко-
номіка" (але без формулювання відповідного термі-
ну), при цьому головним предметом дослідження
була організація праці в мануфактурі. Сутність еко-
номіки у вигляді визначення була чітко зазначена
вже в праці А .Маршалла [4, с. 56]: індивідуальна і
суспільна діяльність, пов'язана зі створенням і ви-
користанням матеріального добробуту. Класичним
же трактуванням поняття економіка сьогодні вва-
жається визначення Л. Роббінса [1, с. 18]: людська
діяльність із задоволення потреб в умовах альтерна-
тивного використання обмежених ресурсів. У сучас-
них економічних працях економіка як сфера діяль-
ності, як правило, розглядається в розрізі однієї,
декількох чи усіх чотирьох функцій: виробництво,
обмін, розподіл та споживання товарів і послуг:

1) економічна діяльність — це суспільна діяль-
ність з виробництва, розподілу, обміну та споживан-
ня продукції [2, 7, 11]. Економічна діяльність — це
"процес виробництва продукції (товарів і послуг),
який здійснюється з використанням певних ресурсів:
сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили,
технологічних процесів тощо. Економічна діяльність
характеризується витратами на виробництва, проце-
сом виробництва та випуском продукції" [7];

2) економічна діяльність — це форма участі інди-
віда у суспільному виробництві [12, с. 16; 13, с. 419].
Наприклад: економічна діяльність — форма свідомої
та цілеспрямованої трудової діяльності людей, у
процесі якої вони здебільшого вступають в активні
зв'язки з природою та економічні зв'язки й відноси-
ни між собою для створення економічних благ у
різних сферах суспільного відтворення (безпосеред-
ньому виробництві, обміні, розподілі, споживанні),
а також формують свою особистість" [13, с. 419];

3) економічна діяльність — це і індивідуальна, і
організована колективна діяльність у сфері вироб-
ництва товарів і послуг. "Економічна діяльність — це
сукупність дій на різних рівнях господарювання, в
результаті яких люди задовольняють свої потреби

шляхом виробництва й обміну благами й послугами"
[14].

Можна зазначити, що існують розбіжності
відносно як сутності економічної діяльності, так і
форми реалізації цієї діяльності (індивідуальна, ко-
лективна чи сукупність обох форм). Загалом в істо-
ричній ретроспективі [15] відбувається розширення
предмету економічної науки та його абстрактизація.
Тому на сьогодні, окрім розглянутих розбіжностей
щодо визначення економіки, існує тенденція розгля-
ду економіки як узагальненої сфери людської діяль-
ності.

Практика вживання в економічній науці на пост-
радянському просторі понять "економіка" і "госпо-
дарство" утворює проблему співвіднесення цих
термінів і тих, що від них походять. Так, одні еконо-
місти ототожнюють економічну та господарську
діяльність [16—17], інші — вважають їх споріднени-
ми, але різними поняттями [2, 18]. Така термінолог-
ічна невпорядкованість позначається на вітчизняно-
му законодавстві. Оскільки у вітчизняній науці за-
конодавчі норми часто використовуються в якості
орієнтиру розгляду термінологічного апарату, про-
аналізуємо вживання терміну "господарська
діяльність" в українському законодавстві.

Можна виділити три основних визначення "гос-
подарська діяльність" в українському законодавстві:

— "господарська діяльність — будь-яка
діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана
з виробництвом і обміном матеріальних та нематер-
іальних благ, що виступають у формі товару" (Закон
України "Про зовнішньоекономічну діяльність") [19];

— "господарська діяльність — діяльність особи,
що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/
або реалізацією товарів, виконання робіт, наданням
послуг, спрямована на отримання доходу і прово-
диться такою особою самостійно та/або через свої
відокремлені підрозділи, а також через будь-яку
іншу особу, що діє на користь першої особи, зокре-
ма за договорами комісії, дорученням та агентськи-
ми договорами" (Податковий кодекс України) [20];

— господарська діяльність — це "діяльність
суб'єктів господарювання у сфері суспільного вироб-
ництва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг варт-
існого характеру, що мають цінову визначеність"
(Господарський Кодекс України) [21].

Аналіз практики вживання терміну "господарсь-
ка діяльність" у вітчизняній нормативно-правовій
сфері (табл. 1) довів: зміст господарської діяльності
за одними джерелами близький до змісту економіч-
ної діяльності (пп. 1, 3), за іншими — пов'язаний із
самозабезпеченням людини (п. 2).

Крім зазначених протиріч варто відмітити, що у
сучасних реаліях спосіб здійснення будь-якої діяль-
ності для задоволення сторонніх потреб є юридич-
ною підставою для прирівнювання такої діяльності
до економічної (Національний класифікатор Украї-
ни [7], Загальноросійський класифікатор видів еко-
номічної діяльності [8], Європейська стандартна кла-
сифікація видів економічної діяльності [9]).

Неоднозначність в економічному термінологіч-
ному апараті, що пов'язана із застосуванням понять
"економічна діяльність" та "господарська діяль-

Таблиця 1. Порівняння ключових аспектів визначення господарської діяльності

Законодавче джерело Зміст діяльності Джерело активності 
Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» 

Суспільна діяльність з виробництва 
та обміну продукції 

Індивід і організація 

Податковий Кодекс України Діяльність з метою регулярного 
отримання доходу 

Індивіди 

Господарський Кодекс України 

 

Суспільна діяльність з виробництва 
продукції 

Юридично зареєстровані організації і 
індивіди, що мають статус підприємців 
(ст. 55 Господарського Кодексу) 
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ність", та варіативність у трактуванні поняття "еко-
номічна діяльність" має наступні наслідки:

— плутанина у вживанні економічної терміно-
логії (наприклад, "суб'єкт господарської діяльності,
який провадить господарську діяльність у декількох
видах економічної діяльності…" [22, ст. 8, п. 5], вжи-
вання як синонімів термінів "економічний суб'єкт" і
"суб'єкт господарювання" за умови, що існує "еко-
номічний аналіз господарської діяльності", одночас-
не існування в науці "економічного потенціалу гос-
подарського комплексу" і "господарського потенці-
алу економічної системи" тощо);

— невідповідність змісту економіки та характе-
ристики структури економіки, коли аналіз структу-
ри національної економіки здійснюється в розрізі
визначення складу і співвідношення секторів еконо-
міки з ігноруванням домогосподарств [23, с. 2—3];

— зведення усіх видів суспільної діяльності до
економічної/господарської: культурна діяльність
(театр), фінансова діяльність (банк), освітня
діяльність (університет), політична діяльність (гро-
мадська організація) і т.д. розглядаються як еко-
номічні види діяльності [7—9]. Натомість наявність,
наприклад, організаційної культури, менеджменту
та наукових досліджень на заводі не дає підстави вва-
жати його культурним, управлінським чи науковим
об'єктом.

Наведені зауваження свідчать, що у сучасній еко-
номічній науці спостерігається неврахування першо-
черговості (призначення об'єкта) і другорядності
різних видів діяльності, що здійснює об'єкт, що роз-
повсюджується на економічну практику. Такий
підхід приводить до нівелювання інших сфер сусп-
ільної діяльності, окрім економічної.

Отже, при обгрунтуванні понять "економіка" і
"економічна діяльність" варто враховувати два ас-
пекти:

— згідно з тлумачним значенням поняття "гос-
подарство" у слов'янських мовах і поняття "еконо-
міка" у романських мовах їх варто вживати як синоні-
ми. Однак якщо враховувати наявну на практиці спе-
цифіку вживання поняття "господарська діяльність",
що полягає в акцентування уваги на виконанні будь-

якої діяльності для стороннього призначення з ме-
тою отримання прибутку, та на побутовому рівні —
використання майна для виконання будь-якої робо-
ти з метою самозабезпечення — виникає підгрунтя
для існування двох різних понять — "економічна
діяльність" та "господарська діяльність";

— розвиток економіки як сфери суспільної діяль-
ності пов'язаний з появою та розвитком мануфактур,
що розпочався у 16—17 ст. Тому потрібно розрізня-
ти два процеси: розвиток суспільства в цілому та роз-
виток економіки, що є лише частиною суспільного
процесу [24—25];

— поняття "економіка" і "економічна діяльність"
співвідносяться поміж собою як явище та процес
(статика й динаміка);

— чітке окреслення контексту вживання термі-
ну "економіка" може бути здійснено лише через виз-
начення її місця серед інших сфер суспільної діяль-
ності.

Хоча поняття "сфера суспільного життя" є уста-
леним у філософії та соціології, питання виділення
сфер суспільного життя також залишається дискус-
ійним. Найбільш поширеною точкою зору можна вва-
жати розподіл суспільного життя на матеріальне,
соціальне, політичне та духовне [26, с. 8—20; 27, с.
106]. Однак поняття "духовна сфера" та "матеріаль-
на сфера" є парними категоріями й охоплюють за
змістом усі види суспільної діяльності, що існують.
Відповідно виділення соціальної і політичної сфер за
таких умов є логічно необгрунтованим.

Ми вважаємо, що аргументоване виділення зга-
даних сфер можливе лише шляхом побудови цілісно-
го погляду на структуру суспільства, в основі якого
мають лежати наступні твердження:

— суспільна діяльність — це холістична єдність
різних сфер, що означає їх повну взаємодоповню-
ваність і рівноцінність (на відміну від рушійного чин-
ника — матеріальної сфери (за К. Марксом) чи ду-
ховної сфери (за П. Сорокіним і т.д.);

— кожна сфера суспільної діяльності  — це
відносно відокремлена та самостійна область сус-
пільних дій, спрямована на задоволення певної по-
треби людей.
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Рис. 1. Економіка у складі суспільних сфер життя
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У відповідності до наведених вимог сучасне світо-
ве суспільство можна уявити як інтегроване органі-
чне ціле, що складається з чотирьох сфер: технолог-
ічної, комунікативної, управлінської та пізнавальної
(рис. 1).

Технологічна сфера — сфера суспільного жит-
тя, що спрямована на задоволення матеріальних по-
треб суспільства шляхом перетворення природних
ресурсів у споживче благо. Включає дві галузі:

— економіка — галузь технологічної сфери, при-
значена для трансформації природних ресурсів у
споживчий продукт (продукт — споживчий про-
дукт);

— торгівля — галузь технологічної сфери, при-
значена для трансформації споживчого продукту у
споживчу цінність (продукт — споживче благо).

Комунікативна сфера — сфера суспільного жит-
тя, що спрямована на взаємодію та інтеграцію різних
сфер людської діяльності з метою самозабезпечен-
ня. Складається з двох галузей:

— інфраструктура — галузь комунікативної сфе-
ри, пов'язана із забезпечення взаємодії (продукт —
засоби зв'язку);

— фінанси — галузь комунікативної сфери, по-
в'язана з формуванням універсального споживчого
фонду на основі балансу доходів і витрат (продукт
— засоби обміну — загальний еквівалент).

Управлінська сфера — сфера суспільного життя,
що спрямована на упорядкування та координацію
діяльності людей. Включає дві галузі:

— політика — галузь управлінської сфери, що
здійснює розробку та прийняття управлінських
рішень, які у вигляді правових актів (продукт — уп-
равлінські рішення) упорядковують суспільне жит-
тя (визначення місця кожного індивіда та організації
як набору прав і відповідальності);

— культура — галузь управлінської сфери, що
здійснює прищеплення та передачу у часі суспільних
норм, що координують поведінку людей (продукт —
моральні норми та цінності).

Пізнавальна сфера — сфера суспільного життя,
що спрямована на формування узагальнених орієн-
тирів функціонування та розвитку суспільства та
визначення способів їх реалізації. Складається з
двох галузей:

— наука — галузь пізнавальної сфери пов'язана
з формуванням загального абстрактного уявлення
людини про світ і своє місце у ньому як загального
цільового орієнтиру (продукт — знання);

— освіта — галузь пізнавальної сфери, пов'яза-
на з формуванням конкретних навичок для здійснен-
ня різноманітної людської діяльності (продукт —
фахові навички).

Усі мікроорганізації (заводи, банки, університе-
ти, страхові компанії і т.д.) беруть участь у створенні
суспільного продукту для задоволення суспільних
потреб, але при цьому виконуючи різну роль.

Таким чином, визначення змісту та ролі економ-
іки серед інших суспільних сфер дозволяє обгрун-
тувати сутність понять "економіка" і "економічна
діяльність":

— економіка — сукупність взаємопов'язаних
об'єктів реальності, призначених для трансформації
природних ресурсів у споживчий продукт;

— економічна діяльність — це діяльність, пов'я-
зана з виробництвом споживчих продуктів для задо-
волення суспільних потреб.

ВИСНОВКИ
У межах задачі критичного переосмислення тер-

мінологічного апарату економічної науки виступає
нагальною потреба в обгрунтуванні сутності понять
"економіка" та "економічна діяльність". Наявна ва-
ріативність тлумачення зазначених понять та розбі-

жності поглядів економістів на співвідношення по-
нять "економічна діяльність" та "господарська
діяльність" утворюють плутанину не лише у вживанні
зазначеної термінології, але й у формулюванні по-
хідної від них термінології, виникає розрив між
практикою та теорією. Методи, що застосовуються
при обгрунтуванні відповідних концептів, не дозво-
ляють визначити сутність явища, що досліджується,
оскільки не охоплюють усі взаємозв'язки економіки
з іншими сферами суспільного життя, в сукупності з
якими утворюється певна цілісність — суспільство.
Аналіз взаємозв'язку усіх сфер суспільного життя
за принципом їх взаємодоповнюваності дозволив
виокремити зміст і місце економіки як суспільної
сфери, що стало підставою для обгрунтування нами
дефініцій "економіка" та "економічна діяльність". Ре-
зультати цього дослідження утворюють передумо-
ви для обгрунтування меж економіки як науки та
різновиду сфери життя, що передбачає обгрунтуван-
ня таких дефініцій, як "економічний об'єкт", "карти-
на економічної реальності" тощо, визначення різно-
видів економічних об'єктів та їхніх взаємозв'язків
поміж собою та з іншими об'єктами реальності.
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