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METHODOLOGY OF FORMATION AND PLANNING  
OF CHAINS OF RESOURCE SUPPORT  
OF REGIONAL COMMODITY MARKETS
У статті обґрунтовано необхідність розроблення та подальшого вдосконалення методології формування 

та планування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків. Здійснено декомпозицію по-
няття «методологія» за різними підходами наукового пізнання. Удосконалено понятійно-категоріальний апа-
рат регіональної економіки введенням поняття «методологія формування та планування ланцюгів ресурсно-
го забезпечення регіональних товарних ринків». Визначено вимоги до методології формування та планування 
вищеозначених ланцюгів через певну структуру. Охарактеризовано види планування, які є базовими під час 
формування ланцюгів ресурсного забезпечення, відповідно до горизонтів та ступеню деталізації. Обґрунтова-
но часові, просторові та товарні характеристики рівнів планування. Визначено особливості планування лан-
цюгів ресурсного забезпечення за принципами діагностики діяльності та мотивації їх учасників.

Ключові слова: ланцюги ресурсного забезпечення, регіональні товарні ринки, економічний розвиток 
регіонів, саморозвиток та самозабезпечення регіонів, планування ланцюгів ресурсного забезпечення, види 
планування.

В статье обоснована необходимость разработки и дальнейшего совершенствования методологии 
формирования и планирования цепей ресурсного обеспечения региональных товарных рынков. Осущест-
влена декомпозиция понятия «методология» по разным подходам научного познания. Усовершенствован 
понятийно-категориальный аппарат региональной экономики введением понятия «методология формиро-
вания и планирования цепей ресурсного обеспечения региональных товарных рынков». Определены требо-
вания к методологии формирования и планирования вышеуказанных цепей через определенную структуру. 
Охарактеризованы виды планирования, которые являются базовыми при формировании цепей ресурсного 
обеспечения, с позиции горизонтов и степени детализации. Обоснованы временные, пространственные и 
товарные характеристики уровней планирования. Определены особенности планирования цепей ресурсно-
го обеспечения на принципах диагностики деятельности и мотивации их участников.

Ключевые слова: цепи ресурсного обеспечения, региональные товарные рынки, экономическое разви-
тие регионов, саморазвитие и самообеспечение регионов, планирование цепей ресурсного обеспечения, 
виды планирования.
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This scientific article presented the need to develop and further improve the methodology of formation and plan-
ning of supply chains of regional commodity markets. The concept of «Methodology» was decomposed according to 
the approaches of scientific cognition, from such positions as: research tools (principles, methods, means), nature 
of cognition, philosophical cognition, system-activity approach, interaction (integration). The conceptual and cate-
gorical apparatus of the regional economy has been improved by introducing the concept «Methodology of formation 
and planning of resource supply chains of regional commodity markets», which means achieving economic deve- 
lopment, self-development and new quality of economic development of regions based on formation and planning 
of resource supply chains of regional commodity markets  and commodity independence of both regions and the 
country as well. The requirements to the methodology of formation and planning of resource supply chains of 
regional commodity markets through a certain structure are defined, namely: substantiation of methodology, struc-
ture of activity, characteristic of activity and time structure of activity. The types of planning (strategic, tactical, op-
erational) are described, which are basic in the formation of resource supply chains according to horizons and the 
degree of detail, which will allow to carry out business processes under the condition of optimizing logistics costs. 
The temporal, spatial and commodity characteristics of planning levels are substantiated and it is determined that 
taking into account the qualitative characteristics of flows of resources and goods (chains) it is desirable to form 
them on a continuous basis, no gaps, preservation of temporal and spatial requirements, etc. The peculiarities of 
planning the chains of resource supply of regional commodity markets according to the principles of diagnostics of 
activity and motivation of participants are reflected, which will allow: to create favorable conditions for the forma-
tion of these chains; meet the needs of end users based on a customer-oriented approach; create opportunities 
for achieving resource and product independence of the regions; to achieve the ultimate goal – raising the living 
standards of the population. 

Keywords: resource supply chains, regional commodity markets, economic development of regions, self- 
development and self-sufficiency of regions, methodology, planning of resource supply chains, types of planning. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сьогодення характеризується бурхли-
вими змінами оточуючого середовища. Зміни здій-
снюються у всіх сферах діяльності, особливо тих, які 
пов’язані з виробництвом, розподілом і споживанням 
ресурсів та товарів. Дані сфери являють собою лан-
цюги регіонального забезпечення, сукупність яких, 
своєю чергою, становить регіональну економічну 
систему. Саме формування та планування означе-
них ланцюгів дає змогу досягти самозабезпечення 
та саморозвитку регіонів, а також головної мети – 
підвищення якості життя населення країни.  

Доволі важливим питанням під час досліджен-
ня регіональної економічної системи є вибір більш 
адаптованої до сучасної дійсності наукової методо-
логії формування та планування ланцюгів ресурсно-
го забезпечення регіональних товарних ринків. Саме 
вирішення поставлених питань визначає актуаль-
ність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Аспектами формування та 
планування ланцюгів постачань займалися такі на-
уковці, як: Л. Ларіна [1], О. Мороз [2], В. Лисюк [3], 
І. Коблянська [4], Л. Ковальська [5], З. Герасимчук [6], 
С. Гриценко [7], Є. Крикавський [8], А. Гаджинський 
[9], С. Гаркавенко [10]. Питаннями методології та ор-
ганізації наукових досліджень займались такі вчені, 
як: Ю. Сурмін [12], А. Конверський [13], В. Ядов [14], 
М. Блауг [15],  Е. Юдин [16], В. Кохановський [17], 
А. Мазаракі [18], І. Новокрещенов [19], А. Орехів [20], 
В. Андрійчук [21], О. Єрмаков [22], А. Ракитов [23].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
У роботах даних науковців розглядаються питання 
методології та організації наукових досліджень фор-
мування ланцюгів постачань на рівні підприємства 
чи суб’єкта господарювання. Однак недостатньо 
уваги приділяється методологічним положенням 

формування та планування ланцюгів ресурсного за-
безпечення в рамках регіонів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою наукової статті є вдосконалення методо-
логії формування та планування ланцюгів ресурсно-
го забезпечення регіональних товарних ринків. 

Дана мета дала змогу сформувати завдання, які 
необхідно вирішити у ході дослідження, а саме:

– здійснити декомпозицію поняття «методоло-
гія» за різними підходами наукового пізнання;

– удосконалити понятійно-категоріальний апа-
рат регіональної економіки введенням поняття «ме-
тодологія досліджень формування та планування 
ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних то-
варних ринків»;

– визначити вимоги до методології формування 
та планування ланцюгів ресурсного забезпечення 
регіональних товарних ринків через певну структуру;

– охарактеризувати рівні планування відповідно 
до горизонтів та ступеня деталізації планування, а 
також за принципами діагностики діяльності і моти-
вації учасників;

– розробити методологічні положення щодо 
формування та планування ланцюгів ресурсного за-
безпечення на регіональних товарних ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Поняття «методологія» (від грец. μέθοδος – 
метод та λογος – вчення) трактується як учення про 
наукові методи або методи окремих наук [11]. При 
цьому метод – це засіб, прийом теоретичного дослі-
дження та (або) практичного здійснення будь-чого. 
Останні дослідження сучасних науковців вказують, 
що методологія спрямована на вивчення операцій, 
за допомогою яких формуються самі знання. 

Здійснимо декомпозицію поняття «методологія» 
за різними підходами наукового пізнання (табл. 1).

Даний контент-аналіз демонструє, що серед 
учених немає єдиної думки щодо визначення дано-
го поняття. На основі здійсненого аналізу вважаємо 
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необхідним надати авторське визначення даного 
поняття.

Методологія формування та планування ланцю-
гів ресурсного забезпечення регіональних товарних 
ринків – це досягнення економічного розвитку, само-
розвитку та нової якості економічного розвитку регі-
онів на основі формування та планування ланцюгів 
ресурсного забезпечення товарних ринків із метою 
ресурсної та товарної незалежності регіонів країни.

Таким чином, методологія розглядає організацію 
діяльності, тобто упорядкування цієї діяльності як 
цілісної системи, яка має визначені характеристики, 
структуру та враховує процес її здійснення. 

Розроблення методології формування та плану-
вання ланцюгів ресурсного забезпечення регіональ-
них товарних ринків повинна включати вимоги на 
основі визначення певної структури, а саме:

1. Обґрунтування методології. Методологічні 
положення повинні базуватися на фундаментальних 
та прикладних розробках сучасних учених у сфері 
економічної теорії, регіональної економіки, теорії 
логістики, теорії управління і зокрема управління 
ланцюгами забезпечення, методах математичного 
моделювання та моделювання бізнес-процесів, сис-
темного аналізу, дослідження операцій (транспорт-
них завдань) тощо. 

2. Структура діяльності. Суб’єктами дослі-
дження є соціоекономічні структури (регіони), а та-
кож учасники (суб’єкти) товарних ринків регіону, які 

займаються формуванням ланцюгів ресурсного 
забезпечення та окремих його ланок. Ланцюги ре-
сурсного забезпечення формуються на різних іє-
рархічних рівнях взаємодії учасників регіональних 
товарних ринків. Тобто йдеться про побудову ор-
ганізаційних форм економічної системи на макро-, 
мезо- та мікрорівні (рис. 1).

У даній структурі об’єктом дослідження ви-
ступають ланцюги ресурсного забезпечення на 
регіональних товарних ринках. Предметом дослі-
дження – методологія формування та планування 
ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних 
товарних ринків. Формою діяльності є підвищення 
(ефективність) економічних показників учасників 
(суб’єктів) регіональних товарних ринків. Засобами 
досягнення мети є новітні інформаційні технології 
(наприклад, економіка знань, цифровізація тощо). 
Методи дослідження визначаються згідно з обґрун-
туванням методології. Результатом дослідження є 
збалансовані плани формування ефективних лан-
цюгів ресурсного забезпечення регіональних товар-
них ринків, а також планування їхніх окремих ланок.

3. Характеристика діяльності. Важливим по-
стають питання залучення ієрархічних команд фор-
мування та планування, впровадження штовхаючої 
та тягнучої філософії планування ланок ланцюгів 
ресурсного забезпечення з урахуванням специфіки 
товарних ринків у кожному регіоні. Ідеологією при 
цьому виступає максимізація вигід (ефективність) 

Таблиця 1
Підходи до визначення терміна «Методологія»

Підходи Трактування

З позиції інструментів 
дослідження (принципи, 
методи, засоби)

Вчення про метод діяльності як такий, який включає принципи, методи діяльності  
і знання, що відображує їх [12]
Тип раціонально-рефлексивної свідомості, спрямований на вивчення, вдосконалення  
і конструювання методів [13]
Сукупність процедур дослідження, техніки, методів та прийомів збору та обробки даних 
[14]
Гілка економічної науки, де розглядаються засоби, якими економісти зумовлюють свої 
теорії та причини, вибору тої чи іншої теорії [15]
Вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності [16]

З позиції природи 
пізнання

Теорія пізнання, методологія розглядає не тільки форми та методи пізнання, а й 
проблеми природи пізнання, відношення знань до реальності, суб’єкта та об’єкта 
пізнання, можливості та межі пізнання, критерії його істинності [17]
Наука про організацію життя, у тому числі його науково-дослідницького складника [18]
Система принципів наукового дослідження; вчення про науковий метод пізнання законів 
природи за допомогою сукупності методів дослідження, що застосовуються в будь-якій 
науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання [19]
Економічна методологія:
- у вузькому сенсі – сукупність економічних методів та процедур;
- у широкому – методологічна історія економічної науки, дослідження стандартів 
економічних знань, вивчення світосутнісних орієнтирів та цінностей економістів [20]

З позиції 
філософського 
пізнання

Методологія філософська (фундаментальна), методологія певної науки, методологія 
наукового дослідження [21]
Це філософське вчення про методи пізнання [22]

З позиції системно-
діяльнісного підходу

Взаємозумовленість, взаємозв'язок і залежність систем знань та систем діяльності [23]
Сукупність методів, принципів та прийомів, що використовуються дослідником для 
пізнання предметів дослідження за їх певного співвідношення і субординації [24]

З позиції взаємодії Один з інтеграційних механізмів науки [12]
 Джерело: складено автором на основі [12–24]
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від просування ланцюга ресурсного забезпечення 
регіональних товарних ринків, якості сервісу та за-
безпечення максимального операційного ефекту в 
одиницю часу (саме філософію товарного та про-
сторового розміщення ми викладаємо у наших до-
слідженнях) [25; 26].

Умовами здійснення господарської діяльності 
щодо формування ланцюгів ресурсного забезпе-
чення виступають такі умови: постійна та швидка 
зміна навколишнього середовища, постійне зрос-
тання конкуренції, зростаючі вимоги до інформацій-
ного супроводу руху ресурсів та товарів (викорис-
тання ІТ-технологій під час переміщення товарних 
партій), підвищення вимог до сервісу (надійність, 
швидкість, ефективність), зниження цін реалізації, 
розширення асортименти та умови зберігання ма-
теріальних потоків.

Саме постійне зростання конкуренції є двигуном 
для підвищення якості ресурсів та товарів (стандар-
тизація), їх сервісу, зниження цін, тобто підвищення 
конкурентоспроможності самих регіонів. 

Розглянемо рівні економіки за масштабами конку-
ренції (табл. 2).

Розгляд даних рівнів конкурентного середовища 
товарних ринків дасть змогу структурувати механіз-
ми, фактори та інструменти регулювання його конку-
рентного статусу, що визначає конкурентні взаємо-
відносини: макрорівневі (частка ринку), мезорівневі 
(інтенсивність конкуренції на внутрішньому товар-
ному ринку), макрорівневі (відображають загальний 
стан конкуренції на світовому товарному ринку ).

4. Часова структура діяльності. Дана структу-
ра повинна враховувати такі види планування, як 
стратегічне, тактичне та оперативне. Окрім того, у 
попередніх дослідженнях нами визначено завдання 
на різних рівнях планування, методи планування та 
очікуваний результат під час упровадження даних 
заходів. Дані види планування мають свої часові, 
просторові та товарні межі [25] (табл. 3).

Стратегічне планування – процес розроблення та 
підтримки стратегічної рівноваги між цілями та мож-
ливостями (потенціалом) ланцюгів ресурсного за-
безпечення регіональних товарних ринків за умови 
постійних змін у зовнішньому оточенні. 

Ураховуючи якісні характеристики потоків ре-
сурсів та товарів (формування ланцюгів), бажано їх 

Рис. 1. Рівні економічної системи у розрізі функцій управління 
Джерело: авторська розробка
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Таблиця 2
Рівні економіки за масштабами конкуренції

Масштаб конкуренції
Національний Міжнародний

Мікро-
рівень

Конкурентне середовище окремих суб’єк-
тів господарювання товарних ринків

Міжнародне та міжрегіональне конкурентне середовище 
окремого суб’єкта господарювання, який функціонує у рам-
ках світового товарного ринку

Мезо-
рівень 

Внутрішньодержавне та регіональне кон-
курентне середовище. Позиція локального 
ринку на національному чи регіональному 
товарному ринку

Ринкове конкурентне середовище на основі міжрегіональної 
та міжнародної конкуренції. Конкурентний статус суб’єкта 
товарних ринків 

Макро-
рівень

Конкурентне середовище товарних ринків 
або міжринкове конкурентне середовище

Міжнародне конкурентне середовище товарних ринків, ви-
користання національних та міжрегіональних конкурентних 
переваг, конкурентний статус товарних ринків

Джерело: авторська розробка
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формувати на умовах безперервності, відсутності 
розривів, збереження часових та просторових вимог.

Для цього необхідно здійснювати планування, 
особливо інтеграційне. Основними видами пла-
нування є стратегічне, тактичне, оперативне, які є 
базовими під час здійснення усіх бізнес-процесів, у 
тому числі й формування ланцюгів ресурсного за-
безпечення відповідно до горизонтів та ступеня де-
талізації (рис. 2). 

Інтегроване планування є однією з найважливі-
ших функцій управління ланцюгами. При цьому воно 
дає змог сформувати цілі, завдання, стратегії, дії, 
плани, програми на основі аналізу постачань, у т. ч. 
на основі клієнтоорієнтованого підходу до плануван-
ня ланцюгів. Інтегроване планування включає у себе 
організаційні, політичні, ментальні та технологічні 
бар’єри, які супроводжують усі процеси. Саме інте-
гроване планування дає змог управляти ланцюгами 
ресурсного забезпечення більш ефективно. 

Розглянемо особливості планування ланцюгів ре-
сурсного забезпечення регіональних товарних рин-
ків (рис. 3). 

Тобто, підсумовуючі вищесказане, можливо 
сформувати методологічні положення розбудови та 
планування ланцюгів ресурсного забезпечення регі-
ональних товарних ринків (табл. 4).

Дані методологічні положення включають такі 
складники, як: підходи; принципи; функції; методи 
дослідження; напрями; потенціал; вектори оцінки; 
ризики та ефекти від упровадження ланцюгів ресурс-
ного забезпечення регіональних товарних ринків.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Дане наукове дослідження містить 
елементи наукової новизни, а саме: вдосконалено 
понятійно-категоріальний апарат регіональної еко-
номіки введенням поняття «методологія формуван-
ня та планування ланцюгів ресурсного забезпечення 
регіональних товарних ринків», під яким розуміється 

Таблиця 3
Часові, просторові та товарні характеристики видів планування

Вид планування Часові обмеження Просторові 
обмеження Товарні межіТермін Дискретність 

Стратегічне планування 3-15 років Рік, півріччя, квартал Регіон (мезорівень) Потоки ресурсів та 
товарів (ланцюги) 

Тактичне планування 12-18 місяців Місяць, декада, 
тиждень 

Суб’єкти 
господарювання

Товарні партії 
(окремі ланки 

ланцюгу ресурсного 
забезпечення)

Оперативне 
планування Тиждень-місяць День, час, хвилина Підрозділи, цехи, 

тощо
Окремі ресурси та 

товари
Джерело: авторська розробка

Рис. 2. Види планування під час формування ланцюгів ресурсного забезпечення  
регіональних товарних ринків відповідно до горизонтів та ступеня деталізації 

Джерело: авторська розробка
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Довгострокове 
(стратегічне) 
планування 

Бізнес-планування на 3-5 років (цільові фінансові показники); 
Прогнозування та стратегія формування ланцюгів ресурсного 
забезпечення (структура ланцюгу, продуктова стратегія, формування 
заказів, рівень сервісного обслуговування). 

Середньострокове 
(тактичне)         
планування 

Прогнозування та планування продажів та операцій від 1до  
12 місяців (визначення ринкових потреб споживачів із ресурсними 
та товарними можливостями по всіх ланках ланцюгу ресурсного 
забезпечення). 
Календарне планування (обсяг виробництва за періодами). 

Короткострокове 
(оперативне)      
планування 

Складання детальних графіків та маршрутів на короткий термін 
(послідовний розгляд операцій із часом виконання). 
Розміщення заказів (розрахунок термінів та резервування). 
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Держава та регіони

Рис. 3. Особливості планування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків  
за принципами діагностики діяльності та мотивації їх учасників 

Джерело: авторська розробка
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Таблиця 4 
Методологічні положення щодо формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення 

на регіональних товарних ринках
Комплексний підхід Системний підхід

1
Принципи: інноваційності, інформаційності, обґрунто-
ваності, своєчасності, зворотного зв’язку, логістизації, 
інтегрованості.  

Принципи: системності, структурованості, розвитку, ці-
лісності, визначеності, причинно-наслідкового зв’язку, 
безперервності, єдності теорії та практики.

Функції: 
– функції цілепокладання;
– функції моніторингу, аналізу стану, оцінки та прогнозу;
– функції планування;
– функції організації; 
– функції регулювання потокових процесів ресурсного та товарного ринку;
– функції контролю. 
Методи дослідження: монографічний, експертний, математичний, аналітичний, статистичний, моделювання, 
планування та прогнозування
Напрями формування ланцюгів ресурсного 
забезпечення регіональних товарних ринків:
– об’єднання (інтеграція) суб’єктів регіонального 
відтворювального процесу;
– державно-приватне партнерство;
– регіональні програми, стратегії, проєкти;
– підвищення попиту на вітчизняну продукцію та 
зменшення частки імпортної продукції;
– збільшення робочих місць та завантаженості 
підприємств;
– логістично-оптові центри (ринки).

Потенціал та особливості формування  
ланцюгів ресурсного забезпечення  
регіональних товарних ринків:
– обмеженість ресурсів та товарів;
– висока ресурсоємність;
– збільшення виробничих потужностей та розвиток 
товарних ринків в умовах імпортозаміщення;
– збільшення обсягів виробництва товарів;
– підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості;
– розвиненість інфраструктури;
– створення хабів для стратегічних видів ресурсів та 
товарів;
– розвиненість усіх видів транспорту.

Вектори оцінки ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків  
за складниками діяльності:

Економічний Виробничий Інфраструк-
турний

Техноло-
гічний

Еколо-
гічний

Соціаль-
ний

Бюджет-
ний

Логістич-
ний
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досягнення економічного розвитку, саморозвитку та 
нової якості економічного розвитку регіонів на осно-
ві формування і планування ланцюгів ресурсного за-
безпечення регіональних товарних ринків із метою 
ресурсної та товарної незалежності як регіонів, так і 
країни у цілому. Наведено певну структуру до мето-
дології формування та планування даних ланцюгів, а 
саме: обґрунтування методології, структуру діяльнос-
ті, характеристику діяльності та часову структуру ді-
яльності. Охарактеризовано види планування (стра-
тегічне, тактичне, оперативне), які є базовими під час 
формування ланцюгів ресурсного забезпечення від-
повідно горизонтів та ступеню деталізації, що дасть 
змогу здійснювати бізнес-процеси за умови оптиміза-
ції логістичних витрат. Обґрунтовано часові, просто-
рові та товарні характеристики рівнів планування та 
визначено, що, враховуючі якісні характеристики по-
токів ресурсів та товарів (ланцюгів), бажано їх форму-
вати на умовах безперервності, відсутності розривів, 
збереження часових та просторових вимог тощо. Ві-
дображено особливості планування ланцюгів ресурс-
ного забезпечення регіональних товарних ринків за 
принципами діагностики діяльності та мотивації учас-
ників, що дасть змогу: створити сприятливі умови для 
формування даних ланцюгів; задовольняти потреби 
кінцевих споживачів на основі клієнтоорієнтованого 
підходу; створити можливості для досягнення ресурс-
ної та товарної незалежності регіонів; досягти кінце-
вої мети – підвищення життєвого рівня населення.
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