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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ
У статті досліджено теоретичні і методичні підходи до визначення поняття «систе-

ми». Сформовано поняття «системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів», 
що розглядається як сукупність елементів, які тісно взаємодіють між собою. Обґрунтова-
но взаємозв’язок між проявами системності процесу забезпечення розвитку внутрішньо-
го ринку товарів. Розроблено стратегію розвитку, спрямовану на вирішення проблем (або 
певного комплексу проблем), притаманних поточному стану внутрішнього ринку товарів 
як системи. Побудовано систему забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, яка 
складається з певних елементів (складових частин системи), що розглядаються в кожному 
конкретному дослідженні як найпростіші, що мають зв’язок з іншими елементами.

Ключові слова: система, забезпечення, розвиток, внутрішній ринок, процес. 
В статье исследованы теоретические и методические подходы к определению понятия 

«системы». Сформировано понятие «системы обеспечения развития внутреннего рынка 
товаров», которое рассматривается как совокупность элементов, тесно взаимодейству-
ющих между собой. Обоснована взаимосвязь между проявлениями системности процесса 
обеспечения развития внутреннего рынка товаров. Разработана стратегия развития, на-
правленная на решение проблем (или определенного комплекса проблем), присущих теку-
щему состоянию внутреннего рынка товаров как системы. Построена система обеспече-
ния развития внутреннего рынка товаров, которая состоит из определенных элементов 
(составных частей системы), которые рассматриваются в каждом конкретном исследо-
вании как простые, имеющие связь с другими элементами.

Ключевые слова: система, обеспечение, развитие, внутренний рынок, процесс.
The article deals with theoretical and methodological approaches to the definition of the concept 

of the system. The notion of a system for ensuring the development of the domestic market of goods 
is formed, which is considered as a set of elements that interact closely with each other. The interre-
lation between the manifestations of the systemic nature of the process of ensuring the development 
of the internal market of goods is substantiated. Developed a development strategy aimed at solving 
problems (or a certain set of problems) inherent in the current state of the domestic market of goods 
as a system. The system of development of the internal market of goods, consisting of certain el-
ements (components of the system) considered in each particular study as the simplest, having a 
connection with other elements, is constructed.

Keywords: system, security, development, domestic market, process.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Доцільність побудови систе-
ми забезпечення розвитку внутрішнього ринку 
зумовлена тим, що всім соціально-економічним 
об’єктам та процесам, які в них протікають, при-
таманна системність. У загальнотеоретичному 
значенні системність є загальною властивістю 
об’єктивно існуючої єдності світу, його струк-
турованості і взаємозв’язку. Зазначена власти-
вість має прояв в окремих об’єктах, які можуть 

розглядатися як сукупність пов’язаних між со-
бою елементів, тобто як системи різних рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Існує велика 
кількість визначень поняття системи залежно 
від методів дослідження та форм опису. Так, 
дослідження основ теорії систем та системного 
аналізу належать таким авторам, як К. Сороки 
[1], А. Кухтенко, А.В. Олійник [2], Л. фон Бер-
таланфі [4], А. Холл [5], А. Ухтомський, О.І. Но-
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вік [6], В.Д. Базилевич [7], Н.М. Фоміцька [8], 
С.В. Рилєєв [8] та ін. Проте недоопрацьовани-
ми залишаються питання побудови системи 
забезпечення розвитку внутрішнього ринку то-
варів і встановлення взаємозв’язку між проява-
ми системності процесу забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку товарів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проблемним питанням зали-
шається системність практичної діяльності, яка 
полягає у використанні взаємозв’язаних проце-
дур для перетворення навколишнього серед-
овища й людини, у врахуванні різних боків ді-
яльності та всіх можливих її наслідків.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування взаємо-
зв’язку між проявами системності процесу 
забезпечення розвитку внутрішнього ринку то-
варів, установлення взаємодії системи внутріш-
нього ринку товарів та системи забезпечення 
його розвитку і побудова системи забезпечення 
розвитку внутрішнього ринку товарів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Як зазначено в роботі К. Сороки [1], 
присвяченій дослідженню основ теорії систем 
та системного аналізу, системність як загальна 
властивість світу виявляється не тільки в сис-
темності певних його об’єктів, а й у системності 
пізнавальної та практичної діяльності.

Перш за все системність процесу забезпе-
чення розвитку внутрішнього ринку товарів про-
являється як системність об’єкта забезпечення 
та його середовища. Об’єктом забезпечення 
виступає розвиток внутрішнього ринку това-
рів, який може бути представлений як система. 
Своєю чергою, розвиток внутрішнього ринку 
товарів відбувається в певному зовнішньому 
середовищі, яке розглядається як система ви-
щого порядку порівняно з внутрішнім ринком 
товарів. Результатом взаємодії між об’єктом 
забезпечення та його середовищем є реакція 
внутрішнього ринку товарів у процесі розвитку 
на динамізм зовнішнього середовища. Слід за-
значити, що основою формування найбільш 
адекватної реакції внутрішнього ринку на змі-
ни чинників зовнішнього середовища є їх ґрун-
товний аналіз та розроблення на його основі 
стратегії забезпечення розвитку внутрішнього 
ринку товарів. 

Системність пізнавальної діяльності полягає 
у тому, що наші знання структуровані, являють 

собою ієрархічну систему взаємопов’язаних мо-
делей об’єктів. Процесу забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку товарів також притаманна 
системність, прояви якої знайшли відображен-
ня на рис. 1.

Окрім того, системність процесу забезпечен-
ня розвитку внутрішнього ринку товарів зна-
ходить прояв як системність пізнання процесу 
забезпечення та його об’єкта. Таке пізнання 
здійснюється з використанням методів аналі-
зу, синтезу та діалектики на основі системного 
підходу, що виявляється у формуванні систе-
ми теоретико-методичних знань у галузі забез-
печення розвитку внутрішнього ринку товарів, 
системи збору та обробки інформації, необхід-
ної для забезпечення розвитку внутрішнього 
ринку товарів, системи нормативно-правових 
основ забезпечення розвитку внутрішнього 
ринку товарів та системи аналітичних оцінок, 
що включає оцінку стану внутрішнього ринку 
товарів, оцінку розвитку внутрішнього ринку 
товарів, оцінку впливу чинників зовнішнього 
середовища та забезпечення розвитку внутріш-
нього ринку товарів. Як результат, відбувається 
формування бази для забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку товарів.

Ще одним проявом є системність практич-
ної організації процесу забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку товарів, яка виявляється 
через побудову системи забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку товарів і забезпечує сис-
темність результатів забезпечення. Головним 
результатом функціонування системи забез-
печення є розроблення стратегії забезпечення 
розвитку внутрішнього ринку товарів. Отже, 
для розроблення стратегії забезпечення розви-
тку внутрішнього ринку товарів необхідно побу-
дувати систему забезпечення, функціонування 
якої відбувається на основі відповідної бази, 
сформованої на основі збору інформації, її сис-
тематизації та аналізу.

Існує велика кількість визначень поняття 
«системи» залежно від методів дослідження 
та форм опису. Так, А. Кухтенко виділяє такі 
рівні абстрактного опису систем: символь-
ний (лінгвістичний) – за допомогою мовних 
засобів, що загалом носить описовий харак-
тер; теоретико-множинний – формалізований 
опис за допомогою апарату теорії множин; 
абстрактно-логічний – формалізований опис, 
заснований на низці прийнятих абстракцій та 
формальній логіці щодо зв'язків між елемен-
тами; топологічний – здебільшого графічний 
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опис, що може бути представлений графом, 
який відображає всі елементи, зв'язки між 
ними та, відповідно, прояви системи залежно 
від стану; логіко-математичний – формалізо-
ваний опис, заснований на мові логіко-мате-
матичного апарату, зокрема алгебраїчному; 
інформаційний – опис системи подається у 
вигляді інформаційних повідомлень щодо її 
проявів чи дій у різних ситуаціях чи варіантах 
функціонування; евристичний – заснований 
на описі системи залежно від випадкових її 
проявів за допомогою ймовірнісних та статис-
тичних методів [2].

В економічних дослідженнях найбільш до-
цільним є поєднання лінгвістичного, абстрак-
тно-логічного та топологічного опису системи 
забезпечення розвитку внутрішнього ринку 
товарів. Варто розпочинати дослідження осно-
вних понять теорії систем, базуючись саме на 
лінгвістичному методі опису. 

Система (від давньогрец. – поєднан-
ня) – множина взаємопов'язаних елементів, 
відокремлена від середовища, яка взаємодіє з 
нею, як ціле. Слово грецького походження має 
багато значень: поєднання, організм, пристрій, 
організація, спілка, устрій, керівний орган. В ан-
тичній філософії цей термін пов'язували з упо-
рядкованістю й цілісністю об'єктів природи [3].

Наведемо деякі визначення поняття «сис-
тема». Л. фон Берталанфі визначає систему 
як комплекс елементів, що взаємодіють, сукуп-
ність елементів, що знаходяться в певних від-
носинах один з одним та із середовищем [4]. 
А.Д. Холл визначає систему як сукупність чи 
множину зв’язаних між собою елементів [5].

Дуже схожими є також такі визначення: 
система – це безліч елементів разом з їхні-
ми взаємовідносинами (В. Міллер); ансамбль 
взаємопов'язаних елементів (Р. Зборівський та 
Р. Орлов); безліч предметів разом зі зв'язками 

Рис. 1. Взаємозв’язок між проявами системності процесу  
забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів

Джерело: сформовано автором
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між ними та між їхніми ознаками (У. Ешбі і Дж. 
Клір); ціле, складене з багатьох частин, ан-
самбль ознак (К. Черрі). За визначенням Ст. Віра 
система – це все, що складається з пов'язаних 
одна з одною частин.

Інші науковці наголошують на спрямованості 
системи на досягнення певної мети. І. Вереща-
гін визначає систему як організований комплекс 
засобів досягнення спільної мети. А. Ухтом-
ський запровадив поняття функціонального 
органу – тимчасового поєднання функціональ-
но різних елементів. Цей напрям розвинений 
П. Анохіним, який визначає систему як функці-
ональну сукупність матеріальних утворень, що 
вступають у взаємодію для досягнення певного 
результату (мети), необхідного для задоволен-
ня вихідної потреби [3; 6].

За запропонованим А. Олійник та В. Шацькою 
визначенням система – це існуюча як одне ціле 
сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 
елементів, у якій функціонування кожного еле-
мента підпорядковане необхідності збереження 
цілого. Подібного погляду дотримується В. Ба-
зилевич [7], який дає загальнонаукове визна-
чення системи як сукупності взаємопов'язаних 
і розміщених у належному порядку елементів 
певного цілісного утворення.

Н. Фоміцька наводить визначення системи 
як сукупності об’єктів довільної форми і змісту, 
взаємно пов’язаних між собою й об’єднаних де-
якою регулярною взаємодією [8].

Як зазначає К. Сорока [1], проблема – це 
складне теоретичне або практичне завдання, 
що вимагає свого вирішення, але наявних у 
даній системі засобів вирішення недостатньо. 
У науці – це ситуація, яка виступає у вигля-
ді протилежних позицій, пояснень, будь-яких 
явищ, об’єктів, процесів, адекватної теорії, ви-
рішення якої немає. Спочатку проблема висту-
пає як неусвідомлене незадоволення станом 
речей, а в науці це незадовільне пояснення 
явищ, одержання неоднозначних, незрозумілих 
результатів. Пізніше це незадоволення усвідом-
люється. Сформована проблема виникає тоді, 
коли повністю усвідомлена ситуація, але від-
сутні засоби для її вирішення [9].

Передусім проблема виникає в певній систе-
мі (у цьому разі йдеться про систему внутріш-
нього ринку товарів). Початковий стан цієї сис-
теми містить певну проблему або ж комплекс 
таких проблем, які перешкоджають розвитку 
внутрішнього ринку товарів. Виявлення такої 
проблеми спонукає до дії систему забезпечен-

ня розвитку внутрішнього ринку, адже саме на 
її вирішення спрямовується дана система. Для 
того щоб розв’язати виявлену проблему, необ-
хідно розробити стратегію забезпечення.

Взаємодія системи внутрішнього ринку това-
рів та системи забезпечення його розвитку на-
ведена на рис. 2.

Проаналізувавши визначення системи, мож-
на дійти висновку, що більшість науковців наго-
лошує на тому, що система є сукупністю певних 
елементів, між якими існують досить міцні сталі 
зв’язки. Якщо досліджувати систему забезпе-
чення розвитку внутрішнього ринку товарів, то, 
на нашу думку, вона є сукупністю елементів, 
які, тісно взаємодіючи між собою, дають змогу 
розробити стратегію розвитку, спрямовану на 
вирішення проблем (або певного комплексу 
проблем), притаманних поточному стану вну-
трішнього ринку товарів як системи. Саме за-
вдяки реалізації розробленої в результаті функ-
ціонування системи забезпечення стратегії 
відбуваються зміни стану внутрішнього ринку, 
які відбивають процес його розвитку.

Розроблена стратегія підлягає реалізації, 
внаслідок якої відбуваються певні зміни та пе-
ретворення системи (розвиток внутрішнього 
ринку товарів). Тобто процес виникнення про-
блем, що стримують розвиток внутрішнього 
ринку, а отже, зумовлюють активізацію системи 
забезпечення розвитку внутрішнього ринку то-
варів, спрямовану на їх вирішення, має цикліч-
ний характер. Будова система забезпечення 
наведена на рис. 3.

Як видно з рис. 3, система забезпечення роз-
витку внутрішнього ринку складається з таких 
складових частин: споживаюча частина систе-
ми або об’єкт забезпечення (об’єктом виступає 
розвиток внутрішнього ринку товарів); формую-
ча частина системи або суб’єкти забезпечення 
(інститути, що розробляють форми та напрями 
щодо забезпечення розвитку внутрішнього рин-
ку товарів); реалізуюча частина системи, тобто 
видові прояви забезпечення (ті види забезпе-
чення, шляхом яких здійснюється вплив форму-
ючої частини системи на споживаючу частину); 
підтримуюча частина системи або її внутрішнє 
середовище (інститути, що створюють умови, 
завдяки яким стає можливим вплив реалізуючої 
частини системи на споживаючу його складову 
частину).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Системність процесу забезпечення розвитку 
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внутрішнього ринку товарів знаходить прояв як 
системність пізнання процесу забезпечення та 
його об’єкта, яке здійснюється з використанням 
методів аналізу, синтезу та діалектики на основі 
системного підходу, що виявляється у форму-
ванні системи теоретико-методичних знань у га-
лузі забезпечення розвитку внутрішнього ринку 
товарів із метою формування бази для забезпе-

чення розвитку внутрішнього ринку товарів, де 
головним результатом функціонування системи 
забезпечення є розроблення стратегії забез-
печення розвитку внутрішнього ринку товарів. 
Отже, для розроблення стратегії забезпечення 
розвитку внутрішнього ринку товарів було побу-
довано систему забезпечення, функціонування 
якої відбувається на основі відповідної бази.
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Рис. 2. Взаємодія системи внутрішнього ринку товарів  
та системи забезпечення його розвитку

Джерело: сформовано автором



27

Серія: Економіка та підприємництво, 2018 р., № 5 (104)

 

Складові частини системи забезпечення 

Споживаюча 
частина системи 

(об’єкт 
забезпечення) 

Реалізуюча 
частина системи 
(видові прояви 
забезпечення) 

Формуюча 
частина системи 

(суб’єкти 
забезпечення) 

Підтримуюча 
частина системи 

(внутрішнє 
середовище) 

В
хі

д 
(б

аз
а 

за
бе

зп
еч

ен
ня

) 

В
их

ід
 (с

тр
ат

ег
ія

 
за

бе
зп

еч
ен

ня
) 

Зовнішнє середовище 

Зворотний зв'язок  

Рис. 3. Будова системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів
Джерело: авторська розробка на основі [1–9]

Встановлено взаємодію системи внутріш-
нього ринку товарів та системи забезпечення 
його розвитку. Визначено систему забезпе-
чення розвитку внутрішнього ринку товарів су-
купністю елементів, які, тісно взаємодіючи між 
собою, дають змогу розробити стратегію роз-
витку, спрямовану на вирішення проблем (або 
певного комплексу проблем), притаманних по-
точному стану внутрішнього ринку товарів як 
системи. Саме завдяки реалізації розробленої 
в результаті функціонування системи забезпе-
чення стратегії відбуваються зміни стану вну-
трішнього ринку, які відбивають процес його 
розвитку.

Розвиток внутрішнього ринку товарів при-
зводить до появи нового, вдосконаленого ста-
ну системи внутрішнього ринку товарів, що 
відрізняється від початкового за певними кіль-
кісними та якісними параметрами. Водночас 
цей стан також може містити певні проблеми, 
які перешкоджатимуть подальшому розвитку. 
Усвідомлення та виявлення таких проблем 
знову спонукає до дії систему забезпечення, 
в результаті якої знов розробляється страте-
гія забезпечення, завдяки реалізації якої вну-
трішній ринок трансформується. Сформовано 
систему забезпечення розвитку внутрішнього 
ринку товарів, яка складається з певних еле-
ментів (складових частин системи), що роз-
глядаються в кожному конкретному досліджен-
ні як найпростіші, що мають зв’язок з іншими 
елементами. При цьому споживаюча складова 
частина системи є пасивною, а інші три є ак-
тивними частинами системи забезпечення. Та-

ким чином, знаходить відображення діалектич-
ний взаємозв’язок між системою внутрішнього 
ринку товарів із притаманними їй проблемами 
та системою забезпечення розвитку внутріш-
нього ринку, яка спрямовується на розв’язання 
цих проблем.
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FORMATION OF A SYSTEM FOR ENSURING  
THE INTERNAL MARKET DEVELOPMENT

The article deals with theoretical and methodological approaches to the definition of the concept of 
the system.

The problematic issue remains the system of practical activities, which is to use interrelated proce-
dures for the transformation of the environment and humans, taking into account the various aspects of 
the activity and all its possible consequences.

The substantiation of the relationship between the manifestations of the systemic nature of the pro-
cess of ensuring the development of the domestic market of goods is relevant. It is important to establish 
the interaction of the internal market of goods and the system for ensuring its development and the con-
struction of a system for the development of the internal market of goods.

The system of cognitive activity consists in the fact that our knowledge is structured, represents a 
hierarchical system of interrelated models of objects.

The interaction of the internal market of goods and the system for ensuring its development is es-
tablished.

The system for ensuring the development of the internal market of goods is determined by a set of 
elements, which interact closely with each other. Due to the implementation of the system of the strategy 
developed as a result of the functioning of the system, there are changes in the state of the internal mar-
ket that reflect the process of its development.

Thus, the dialectical relationship between the system of the internal market of goods with its inherent 
problems and the system of ensuring the development of the domestic market, which is aimed at solving 
these problems, is reflected.


