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(ЦПК) та картонажно-паперових комбінатів (КПК), склозаводів тощо. Допо-

могти у проблемі вивезення відходів з міста можуть знання з географії целю-

лозно-паперової та склоробної галузей. Так, під Львовом знаходиться Жида-

чевський ЦПК, а під Києвом – Обухівський КПК та Гостомельський 

склозавод, які значну частину сировини (до третини) закупляють за кордо-

ном. 

Отже, проблема забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в 

регіонах та містах у контексті соціальної відповідальності потребує ком-

плексного підходу. Такі можливості може надати застосування логістичної 

стратегії сталого розвитку туризму у містах, яка спирається на концепцію 

туристичної децентралізації та концепцію реверсивної логістики. 

 
Література: 

1. Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: навч.пос. / І.Г.Смирнов. – К.: КНУ імені Та-

раса Шевченка, 2016. – 251 с. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕОРІЇ У ПРОГНОЗУВАННІ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

Економічний простір, якому присвячується дедалі більше наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, характеризується складною 

сукупністю властивостей, які водночас є логічними та суперечливими, суто 

економічними та міждисциплінарними, майже незмінними у часі та схиль-

ними до змін. Проблематика прогнозування станів економічного простору та 

його властивостей актуальна, як для високорозвинених країн, так і для тих, 

що перебувають на етапі становлення ринкових відносин. Формування еко-

номічного простору в кожній країні – процес, що має свої особливості (спе-

цифічні риси), які породжують сукупності нових явищ та інструментів, тому 

передбачення поведінки складових у таких системах ускладнюється, оскільки 

ґрунтується не лише на економічних, але й на міждисциплінарних підходах. 

Міждисциплінарна складова природи економічного простору здійснює 

значно потужніший вплив на економічні та ринкові процеси, зв’язки між 

складовими економічного простору, ніж це здається на перший погляд. За 

допомогою математичних функцій описуються процеси ціноутворення та 

ефективність діяльності суб’єктів господарювання, фрактальна структура 

прослідковується у динаміці фондових індексів, квантові властивості має пе-

ребіг економічних процесів.  

Непередбачуваність перебігу процесів у економічному просторі та не-

очікуваність перетворень сформувала у науковців усвідомлення доцільності 
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використання синтезованих міждисциплінарних підходів, про які згадував у 

своїх дослідженнях В. Вернадський. Досліджуючи зв’язки в економічній сис-

темі такої ж думки дотримувалися Г. Хакен, І. Пригожин, Б. Мандельброт,  

С. Курдюмов, Г. Малінецький, Ф. Андерсон, В. Парето та ін. Безпосередньо 

фізичну природу економічних процесів та екофізику ринків описав 

Б. Мандельброт. Актуальність адекватних змінам підходів до прогнозування 

розвитку економічного простору очевидна і підсилюється локальними скла-

довими, які водночас і схожі і відмінні між собою.  

Основоположною ми вважаємо теорію складності або складних сис-

тем, започатковану Л. фон Берталанфі відносно системи біологічних органі-

змів, а згодом і щодо інших відкритих систем, у тому числі соціальних, фізи-

чних та економічних. Особливість цієї теорії — у поєднанні всіх відкритих 

систем єдиним підходом до описання особливостей їх функціонування і роз-

витку. Нелінійність та динамічність — основні властивості складних систем. 

Вони визначають специфіку математичних методів і моделей, здатних описа-

ти їх майбутні стани. Теорія складних систем зосередила увагу на хаотично 

функціонуючих елементах у системах, поведінка яких є непередбачуваною 

настільки, що її наслідком для різних за складом елементів систем може бути 

однаковий результат [1,2,3,4].  

Наслідком і складовою частиною теорії складних систем вважаємо си-

нергетику, яка вперше була використана як термін Г. Хакеном, а нині виок-

ремлена в науку, яка досліджує причини, механізми і особливості виникнен-

ня нових впорядкованих елементів і структур. Важливість синергетичності у 

економічному просторі пов’язана з тим, що всередині цієї складної системи 

елементи здатні демонструвати просту поведінку. Синергетична економіка 

покликана пояснити поведінку складних багатоелементних структур, які мо-

жуть самоорганізовуватися. Зауважимо, що синерговані структури, формую-

чи відповідний тип економічного простору впливають на його чутливість і 

гнучкість. Більш стійка складна система є наближеною до лінійної, вона змі-

нює підходи до її регулювання та важелі впливу на неї. З часом інструменти, 

механізми і зв’язки між складовими архітектури економічного простору, 

втрачаючи гнучкість (а значить адаптивність) перестануть бути індикаторами 

економічних коливань. Методи прогнозування трансформацій такої економі-

чної системи теж мають змінитися і її властивості — формування аттракторів 

і динамічність — матимуть зовсім інші екстремуми і ступені чутливості. То-

му синергетичність як властивість економічного простору здатна радикально 

змінити як сам економічний простір, так і методологію його дослідження та 

прогнозування майбутніх станів. 

Для прогнозування трансформацій економічного простору із урахуван-

ням положень теорії складності слід враховувати особливості складних сис-

тем, до яких відносимо:  
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1) непередбачуваність. Сценарії розвитку подій у економічному прос-

торі змінюються незалежно від кількості чинників впливу на їхню поведінку 

та динаміку; 

2) цілісність. Елементи та складові складної системи, якою є економіч-

ний простір, повязані між собою мережею різних за інтенсивністю і міцніс-

тю зв’язків, ця єдність повинна враховуватися методиками прогнозування 

трансформацій; 

3) самооновлюваність. По-перше, внаслідок динамічності, формування 

аттракторів, ієрархічності та інших властивостей економічного простору, він 

є самооновлюваним, при чому цей процес стосується усіх його складових у 

різній мірі. По-друге, цілісний економічний простір має особливі властивості, 

пов’язані із продукуванням нових елементів, зв’язків, ієрархічних рівнів,  ат-

тракторів та ін., що не властиво його окремим рівням. Ця властивість має на-

зву «емерджентність» („від існуючого до виникаючого”).  

Окрім синергетичної економіки в межах теорії складності отримали 

свій розвиток теорії хаосу, біфуркацій економічних систем, фракталів, еко-

нофізика [5,6,7]. 

Наступною теорією, яка здійснює вплив на моделювання і прогнозу-

вання трансформацій економічного простору є теорія біфуркацій. У підходах 

щодо прогнозування трансформаційних зрушень біфуркаційна теорія висвіт-

лює важливу складову — інтенсивність або імпульсність змін. Очевидно, що 

реагування складових економічного простору на зміни оточуючого середо-

вища за інтенсивністю і за часовим параметром неоднакове. За логікою еко-

номічних процесів та особливостей виживання, чим меншим є підприємство, 

тим швидше воно реагує на зміни, але інтенсивність реагування від розмірів 

суб’єкта господарювання не залежить. Теорія біфуркацій наголошує також на 

наявності економічних аттракторів, які притягують траєкторії складових еко-

номічного простору.  

До переліку міждисциплінарних теорій, які здатні описати економічні 

процеси і явища економічного простору відносимо також еконофізику, кван-

тову еконофізику (не квантову економіку, яка розглядає психологію поведін-

ки грошових ринків) як науку, яка може бути застосована до прогнозування 

трансформацій економічного простору у частині опису траєкторії трансфор-

мацій. Йдеться про те, що за певних умов трансформаційні процеси мають 

вигляд хвилі. Нелінійна динаміка, дослідження якої концентруються навколо 

математичної інтерпретації трансформацій складних систем описує саме ди-

намічність процесів, незважаючи на сутність складових, їх зв’язки, структу-

ру, особливості. 

На основі вищевикладеного зауважимо, що кожне з цих понять, закладене 

у методи прогнозування трансформаційних зрушень змінює очікуваний резуль-

тат і, відповідно, систему та результати управління. Тому варто зосередити увагу 
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на комплексному підході, який включає не лише прогнозування трансформацій-

них зрушень у економічному просторі, але кероване прогнозування. 
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ 

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

В умовах становлення ринкової економіки в Україні взаємини фінансо-

вого сектору економіки і держави потребують удосконалення. Без відповід-

ного іміджу соціально відповідальної поведінки важко отримати взаємовигі-

дні інвестиції і вибудовувати довгострокову політику співпраці, як на рівні 

галузі, так і в системі взаємодії «держава – фінансовий сектор економіки – 

суспільство». Благополуччя всередині країни, конкурентоспроможність дер-

жави стали прямо залежати від масштабу корпоративної соціальної відпові-

дальності, систему якої належить створити на базі взаємодії фінансового сек-

тора економіки і влади та спробувати на практиці [1, с. 102]. 

Однак сьогодні дефініція соціальної відповідальності не є остаточно ви-

значеною. Економісти основну увагу приділяють вивченню соціальної відпо-

відальності роботодавців, політологи концентрують увагу на соціальній від-

повідальності держави тощо. Слід відмітити, що найчастіше визначення 

соціальної відповідальності базується на широкому тлумаченні категорії «со-
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