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У статті проведено аналіз наукового обгрунтування передмов, принципів, факторів та методів наукової методо<
логії дослідження складових розвитку спиртової промисловості, досліджено складову еволюції та стану функціону<
вання спиртової промисловості. Виокремлено загальні принципи розвитку спиртової промисловості. Автором наве<
дено специфічні особливості розвитку інтеграційних процесів у цій галузі, також зазначено про багатоаспектність
розвитку підприємств спиртової промисловості, що обумовлює необхідність розробки відповідної методології через
комплекс складових. Досліджено тлумачення понять: "методологія", "структура методології", "методологічний підхід".
Враховуючи стратегічне значення формування методології розвитку спиртової промисловості як системи, розроб<
лено модель вирішення наукової проблеми розвитку спиртової галузі за системним підходом. У розробленій моделі
наводиться перелік головних компонентів розвитку галузі, упорядкованих за системним підходом: економічної, орга<
нізаційної систем, системи розвитку технологій, управління інноваційно<інвестиційним розвитком, управління які<
стю, антикорупційних заходів, людськими ресурсами, стратегічними змінами, маркетингом та логістикою.

In the article provides an analysis of scientific prefaces, principles, factors and methods of research methodology of
spirit industry development components, also analized evolution, investigational components and functioning of the
industry. The general principles of spirit industry development are highlighted. The author gave the specific features of
development in integration processes to this industry, it is also marked about multidimensionalness of enterprises
development in spirit industry that determine the necessity of development in corresponding methodology through the
complex of components. The author gave the interpretation of such a note as: "methodology", "structure of methodology",
"methodological approach". Including the strategic value of the methodology development formation in spirit industry
as systems, there has been formed the model of decision in such scientific problem as development in spirit industry.
This model consist of the list of main components — economic, organizational systems, system of technologies
development, management, quality management, anticorruption events, innovative<investment development, human
capitals, strategic changes, marketing and logistic.
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слідження, розвиток спиртової промисловості.
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політику та формування конкурентоспромож+
них галузей АПК знаходиться в центрі уваги як
наукових дискусій, так і вирішення завдань
ефективного використання наявного виробни+
чого і ресурсного потенціалу галузі, оскільки
це торкається найбільш актуальних проблем
розвитку вітчизняної економіки.
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У цьому напрямі спиртова промисловість
виступає як структурний елемент аграрної
економіки, що забезпечує її стійке економі+
чне зростання за рахунок формування кон+
курентних переваг на внутрішньому і
зовнішніх продовольчих ринках. Результатом
ефективного використання ресурсного по+
тенціалу підприємств спиртової промисло+
вості є виробництво якісного спирту та спир+
товмісної продукції, отримання економічно+
го ефекти у вигляді прибутку, зайнятість на+
селення та підвищення їх доходів. У свою чер+
гу, виявлення та використання наявних ре+
сурсних можливостей як на підприємствах,
так і галузі в цілому є доволі складним нау+
ковим і практичним завданням, яке потребує
багатоаспектного підходу із застосуванням
системної теорії наукового управління.
Аналіз теорії і практики управління діяль+
ності в галузі спиртової промисловості вка+
зує на безліч проблем, які досі залишаються
дискусійними, а звідси і не до кінця виріше+
ними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, що стосуються методології до+
слідження складових розвитку, стали предме+
том досліджень таких науковців, як: В.І. Аб+
рамова, В.Г. Андрійчука, Е.В. Новоселова,
П.Я. Попковскької, І.М. Россохи, Я.В. Палама+
ренко, Л.Т. Шевчука, Й.А. Шумпетера. Водно+
час існує необхідність наукового обгрунтуван+
ня передмов, принципів, факторів та методів
наукової методології дослідження складових
розвитку, потребує подальших досліджень ана+
літична складова еволюції та стану функціону+
вання спиртової промисловості.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є обгрунтування пе+
редмов, принципів та методів наукової методо+
логії дослідження складових розвитку, ево+
люції та стану функціонування спиртової про+
мисловості України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реструктуризаційні зміни в національно+
му спиртовому промисловому комплексі,
розвиток інтеграційних процесів у даній га+
лузі, проблеми у боротьбі з корупцією в
органах управління державними спиртови+
ми підприємствами обгрунтовують те, що
дослідження практично всіх аспектів, пов'я+

заних із розвитком підприємств спиртового
комплексу на мікро+ та макрорівнях повин+
но мати деякі специфічні особливості. Го+
ловним чином, такі специфічні особливості
пов'язані з:

— реформою демонополізації спиртової
галузі, за якою передбачається зміна форми
власності спиртових заводів з державної на
приватну (врахування впливу інтеграційних
процесів);

— необхідністю інноваційного оновлення
національних спиртових виробничих потужно+
стей (врахування особливостей інноваційно+
інвестиційного розвитку українських спирто+
вих підприємств);

— рівнем продовольчої безпеки країни (вра+
хування забезпеченості підприємств спиртової
галузі сировинними ресурсами українського
походження) внаслідок ризиків впровадження
системи квотування в рамках євро інтеграцій+
ного процесу;

— високим рівнем корупції, наявної на на+
ціональному спиртовому ринку в тому числі і у
виробництві та обігу спирту тощо.

Така багатоаспектність розвитку підпри+
ємств спиртової промисловості обумовлює
необхідність розробки відповідної методо+
логії, що повинна містити цілий комплекс еле+
ментів: методів, методик, інструментів та спо+
собів дослідження. При цьому отримані ре+
зультати теоретичних досліджень українсь+
ких та іноземних вчених у галузі розвитку
спиртових підприємств мають дещо обмеже+
ний характер внаслідок застосування тради+
ційних елементів методології, що не врахову+
ють вплив вищезазначених змін, що відбува+
ються або мають відбуватись у діяльності
підприємств національної спиртової промис+
ловості. Окрім цього, необхідно також сфор+
мувати цілісне уявлення про об'єкт та пред+
мет дослідження.

Варто зазначити, що деякі вчені по+різно+
му тлумачать поняття "методологія". За для
того, щоб розібратись у сутності, структурі
елементів та тому, яким саме чином повинна
бути складена методологія дослідження
розвитку підприємств спиртової галузі, про+
аналізуємо існуючі підходи українських та
іноземних науковців до визначення цього
терміну.

Проведений аналіз показав, що практич+
но у всіх наукових літературних джерелах
зазначено, що поняття "методологія" має
грецьке коріння та складається з двох час+
тин — "метод" (грецьк. methodos "спосіб",
"метод",  "шлях") та "наука про метод",
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(грецьк. Logos — "вчення", "наука", "знан+
ня") [10, с. 7].

Такий дослідник, як Річард Р. Калед, про+
фесор Південного Каліфорнійського універ+
ситету, в роботі "How to Write the Method+
logical Section of a Research Paper" [5] наводить
таке визначення поняттю "методологія".
Згідно з тлумаченням вченого, це набір ме+
тодів та методик, які використовуються для
ідентифікації, вибору та аналізу інформації,
яка застосовується для розуміння проблеми
дослідження, таким чином, дозволяючи чита+
чеві критично оцінити загальну дійсність дос+
лідження та його надійність. Науковець акцен+
тує увагу на тому, що розділ методології дос+
лідницького матеріалу має відповідати двом
основним питанням: як зібрані чи зібрані дані?
І як це було проаналізовано? Писання має
бути прямим і точним і завжди писатися в ми+
нулому часі [5].

Дж. Деріл Берн у дослідженнях стосовно
особливостей застосування різних форм ме+
тодології у соціальних та соціально+економ+
ічних дослідженнях обгрунтовує визначаль+
ну роль правильного вибору методології та
її вирішальне значення для будь+якої галузі
науки, оскільки обраний ненадійний спосіб
створює ненадійні результати та, як наслідок,
підриває цінність ваших тлумачень наукових
результатів. Вчений зазначає, що вибраний
спосіб впливає на висновки наукового дослі+
дження, а також, наскільки можливо, на їх
інтерпретацію. У більшості випадків існує
безліч різних способів, за допомогою яких
науковець може вибрати для дослідження
відповідні проблеми. Тому вчений в процесі
вибору або побудови методології досліджен+
ня повинен чітко сформулювати причини
того, чому було обрано конкретну процеду+
ру або техніку [4].

Тези Дж. Деріл Берна дозволяють зробити
висновок про те, що в структурі обраної (або
розробленої) методології кожен метод пови+
нен відповідати загальним цілям дослідження
та те, що методологія повинна обговорювати
очікувані проблеми та кроки, які вживає до+
слідник, щоб запобігти їх виникненню. Для
будь+яких проблем, які виникають, повинні
бути описані способи, з якими вони були зве+
дені до мінімуму, або чому ці проблеми не впли+
вають жодним змістовним чином на тлумачен+
ня висновків.

На думку Л.Ф. Азеведо, "методологія"
означає більше, ніж просто методи, які вчений
збирається використовувати для збору даних.
Вчений зазначає, що методологія повинна

включати в себе розгляд концепцій та теорій,
що лежать в основі методів. Наприклад, якщо
необхідно виділити певну особливість еконо+
мічної теорії або перевірити алгоритм певно+
го аспекту пошуку інформації або перевірити
правильність конкретної системи, варто пока+
зати розуміння основні поняття методології
[3].

І.М. Рассоха зазначає, що, з одного боку,
методологія розуміється як певна система ме+
тодів, які застосовуються в процесі пізнання в
межах тієї або іншої науки, тобто методологія
розглядається як частина конкретної науки. З
іншого боку, методологія виступає як су+
купність основних філософських положень, які
відображають первинні гносеологічні кон+
цепції формування й аналізу наукового знан+
ня. У цьому визначенні підкреслюється філо+
софський характер розуміння методології. У
загальному плані розрізняють філософську і
спеціально+наукову методологію. Методологія
— це вчення про правила мислення при ство+
ренні науки, проведенні наукових досліджень
[10, с. 8].

На думку П.Я. Попковської, у сучасній на+
уковій літературі існують різні підходи до ви+
значення поняття "методологія". В тому
числі, як найбільш загальний (філософський)
метод пізнання; як система методів, що вико+
ристовується тією чи іншою наукою; як особ+
лива галузь знань, що слугує своєрідним дже+
релом, звідки інші конкретні науки запозичу+
ють методи дослідження; як філософське
вчення про методи пізнання і практики [9, с.
11].

Проведений аналіз економічної літерату+
ри дає підстави стверджувати, що за умови
обрання правильної методології дані по+
винні зібрані або сформовані таким чином,
що відповідає прийнятій практиці в галузі
вивчення. Важливо та необхідно завжди на+
давати достатню інформацію, щоб інші дос+
лідники могли прийняти або відтворити вашу
методологію. Ця інформація є особливо
важливою при розробці нового методу або
інноваційного використання існуючого ме+
тоду.

Тобто отримані результати теоретичного
дослідження дозволяють виокремити головну
загальну мету методології дослідження — фор+
мування достовірного, комплексного та сис+
темного знання, яке повинно:

— знаходитись у постійному процесі роз+
витку та оновлення;

— як певна система, являти собою сукуп+
ність елементів: нових ідей, методів, методик,
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законів, категорій, способів, інструментів дос+
лідження тощо;

— відображати інформаційну картину
дійсності найбільш адекватним чином у свідо+
мості дослідника або просто людини, яка ко+
ристується елементами або методологією в
цілому.

У теперішній час термін "методологія" до+
цільно розуміти у загальному (сукупність за+
гальних принципів, світогляду, точок зору лю+
дей) та конкретизованому (сукупність прин+
ципів, методів, методик, технологій, інстру+
ментів дослідження у галузі конкретної науки)
сенсі та який застосовується як в аналітично+
пізнавальній, так і в практичній діяльності лю+
дини.

Досить широкий спектр застосування мето+
дології говорить про те, що її слід розглядати
як з точки зору конкретної науки або, як вже
було зазначено, сфери професійної діяльності
людини, так і із загальнофілософських та за+
гальнонаукових позицій. З цієї точки зору до+
цільно сприймати методологію як певну по+
слідовність (найкраще у формі певного алго+
ритму) дій дослідника, тобто використання не+
обхідних методів, методик і способів, необхід+

них для того, щоб вирішити поставленні завдан+
ня в процесі дослідження та досягнути голов+
ної поставленої мети, враховуючи загально+
філософські доктрини та загальнонаукові
принципи достовірного пізнання та знання.
Саме таким чином є можливим отримати пра+
вильні результати дослідження.

Далі слід сфокусувати увагу на розумінні
структури методології, тобто набору або су+
купності елементів, з яких вона складається.
Вирізняють дві основні групи підходів до ви+
значення структури методології наукового
дослідження. За першим підходом методоло+
гію наукового дослідження розподіляють на
етапи (або рівні) — загальнофілософський, за+
гальнонауковий, спеціалізований (конкретна
наука). Найближчим за цим поглядом є підхід
Є.Г. Юдіна. Вчений виділяє чотири рівні мето+
дології: філософський, загальнонауковий,
конкретно+науковий та технологічний [13, c.
29].

За другим підходом, методологію дослі+
дження розуміють як сукупність основних
елементів наукової проблеми (або завдання).
Згідно з цим формулюють саму проблему
(завдання), її головну мету, ідею, точно виз+
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обробку, після якої він може включатися 

в масив готівкового знання 

Етапи Сутність 

Рис. 1. Алгоритм розробки методології наукового дослідження
Джерело: складено автором на основі [6; 13].
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начають об'єкт та предмет дослідження;
обирають найбільш оптимальний підхід або
метод, який грунтується на певних концеп+
ціях та принципах; виокремлюють основні
фактори та обмеження, що впливають на ха+
рактер дослідження та обирають (або роз+
робляють) механізм, який враховує норма+
тивно+методичне, правове, ресурсне, інфор+
маційне забезпечення,  головні методи,
інструменти, важелі, системи оцінок певних
показників, тощо. Окрім цього, обгрунто+
вується визначальна роль системного підхо+
ду в формуванні методології науки як голов+
ного методу побудови сучасного наукового
знання.

У цілому отримані результати теоретично+
го дослідження сутності та структури поняття
"методологія", в особливості з точки зору ме+
тодології як певної "системи", базуючись на
методологічних принципах та основах кон+
цепції Є.Г. Юдіна та методологічних інформа+
ційно+аналітичних основах організації науко+
вого дослідження А.Б. Курлова та В.К. Петро+
ва, було систематизовано у вигляді алгоритму
розробки методології досліджень на рисунку
1.

На кожному етапі характерний свій набір
методів, способів та процедур, характерних та
придатних до застосування як із загальної для
всіх наук філософської точки зору, так і таких,
що застосовуються в тій чи іншій спеціалізо+
ваній науковій галузі досліджень.

Результати теоретичного аналізу визначень
поняття "методологічний підхід" у рамках ме+
тодології, наведених у словниках та енцикло+
педичних виданнях показали, що під цим понят+
тям слід розуміти:

— сукупність основних способів і методів
вирішення завдань з метою отримання нових
знань, узагальнення та поглиблення розумін+
ня сукупності фактів і теорій в будь+якій об+
ласті науки [12, с. 51];

— певний вихідний принцип, вихідну пози+
цію, основне положення чи переконання
(цілісний, комплексний, системний, синерге+
тичний та ін.);

— напрям вивчення предмета дослідження
(історичний, логічний, змістовий, формальний
та ін.) [12, с. 52—53].

Результати теоретичного аналізу показа+
ли, що більшість методів, методик, концепцій,
що можуть бути об'єднані в єдину методоло+
гію в галузі розвитку спиртової промисло+
вості за першою групою — алкогольна про+
дукція — грунтуються на системах якості та
комплексного контролю виробництва з ме+

тою підвищення якості та безпеки алкоголь+
ної продукції; за другою групою (біоетанол
та біопаливо) — на системах зменшення не+
гативного впливу палива на зовнішнє середо+
вище за рахунок підвищення екологічності
виробництва шляхом використання сировини
натурального походження (зернових куль+
тур).

Так, наприклад, І.М. Абрамов у дисерта+
ційному дослідженні стосовно наукового об+
грунтування методології комплексного конт+
ролю спиртового і лікеро+горілчаного вироб+
ництва з метою підвищення якості та безпеки
алкогольної продукції [1] зазначає, що рішен+
ня проблеми виробництва харчових спиртів
високої якості має здійснюватися шляхом
впровадження технологій, що передбачають
переробку зернової сировини, що задовольняє
певним характеристикам, які висуваються до
нього в частині стану, кольору, запаху, воло+
гості, складу бур'янів і зернових домішок, на+
явності зіпсованих і фузаріозних зерен та інше
[1, с. 21].

Є.В. Новосєлов у монографії "Стратегічне
управління розвитком спиртової та горілчаної
промисловості" [8, с. 11] аналізує методологічні
основи формування функціональної багатоша+
рових ієрархії стратегічних управлінських
рішень в спиртовій і горілчаної промисловості.
У дослідженнях вчений пропонує систему ме+
тодів управління стратегічним розвитком
підприємств спиртової галузі на основі ре+
структуризації та корпоратизації галузі та си+
стему стратегій, засновану на взаємодії держа+
ви та приватного сектору у впроваджені за+
ходів, що мають сприяти розвитку спиртових
підприємств. Окрім цього, вчений також бачить
вирішення техніко+економічних проблем ви+
робництва спирту за рахунок збільшення ви+
робництва біопалива на основі біоетанолу та і
розширенню його використання в якості мо+
торного палива. Також більша частина дослід+
жень Є.В. Новосєлова націлена на обгрунтуван+
ня позитивних ефектів корпоратизаційних та
приватизаційних процесів у спиртовій галузі.
Вчений рахує, що реалізація приватизаційної
реформи у спиртових комплексах, що знахо+
дяться в країнах СНД здебільшого в державній
формі власності, дозволить вирішити пробле+
му невисоких (або низьких, як, наприклад, в
Україні) результатів ефективності діяльності
спиртових промислових підприємств та знизи+
ти рівень корупції та контрабандних продажів
алкогольної продукції.

У цілому, за отриманими результатами
можна зробити висновок про те, що розви+
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ток спиртової промисловості має багатоас+
пектний характер, в тому числі маються на
увазі економічний, соціальний, екологічний
та інші аспекти, однак, низькі результати
діяльності національних спиртових
підприємств за останні роки обумовлюють те,
що аспект ефективності має займати першо+
чергове значення.

У більшості економічної літератури зазна+
чається, що наукові підходи можуть бути емпі+
ричними, прагматичними і науковими. Якщо в
основному спираються на досвід — емпіричні,
якщо — на завдання отримання найближчого
результату — прагматичні. Найбільш ефектив+
ним є звичайно, науковий підхід, який харак+

теризується наукової постановкою цілей до+
слідження і використанням наукового апарату
в його проведенні [1; 7; 9; 10].

Незважаючи на важливе значення аспект+
ного підходу та доцільність його використан+
ня задля вирішення цієї проблеми все ж таки
враховуючи стратегічне значення формування
методології розвитку спиртової промисловості
як певної системи, слід обрати системний
підхід. Відповідно, нами було розроблено мо+
дель вирішення наукової проблеми розвитку
спиртової промислової галузі за системним
підходом, яку наведено на рисунку 2. Така мо+
дель, на відміну від існуючих, визначає місце і
роль системного підходу в організації науко+
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Рис. 2. Модель вирішення наукової проблеми розвитку спиртової промисловості на основі
системного підходу

Джерело: удосконалено автором на основі [8; 9; 12].
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вого дослідження, яке націлено на вирішення
проблем розвитку спиртової промислової га+
лузі.

У моделі наводиться перелік головних
компонентів розвитку галузі, упорядкова+
них за системним підходом: економічної,
організаційної систем, системи розвитку
технологій, управління інноваційно+інвести+
ційним розвитком, управління якістю, анти+
корупційних заходів, людськими ресурсами,
стратегічними змінами, маркетингом та ло+
гістикою.

Загальновідомо, що напрям підходу визна+
чається у принципах які обумовлюють визна+
чення сукупності вихідних базових положень
теорії розвитку, переліку та правил дій, що за+
безпечать результативність щодо досягнення
мети досліджень. Всю цілісність принципів за+
стосовуваних при ефективному розвитку галузі
слід розділити на загальнонаукові, які будуть
характеризувати основні положення та умови
розвитку систем і специфічні, які забезпечать
ефективність розвитку конкретно спиртової
промислової галузі, враховуючі деякі особли+
вості та специфіку діяльності підприємств
даної галузі.

Результати теоретичного дослідження
принципів розвитку промислових підприємств
спиртової галузі, що виділяють українські та
іноземні вчені виявили вкрай поширений підхід
до класифікації цих принципів на загальні та
специфічні (характерні здебільшого тільки для
підприємств спиртової галузі).

Згідно із зазначеною ознакою класифі+
кації, більшість вчених+науковців [2; 6; 7] до
загальних відносять такі принципи, як: прин+
цип ціле полягання; принцип комплексності
принцип історизму; принцип збалансованості;
принцип пропорційності; принцип систем+
ності; принцип гнучкості та адаптивності;
принцип сталого розвитку; принцип врахуван+
ня безперервних змін; принцип єдності
підходів до вивчення проблеми; принцип об+
'єктивності дослідження.

Необхідно враховувати, що принципи ком+
плексності, пропорційності та збалансованості
можуть бути інтегровані в загальний принцип
системності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, отримані результати теоре+

тичного дослідження дозволили виокремити
головну загальну мету методології досліджен+
ня — формування достовірного, комплексно+
го та системного знання, яке повинно: знахо+
дитись у постійному процесі розвитку та онов+

лення; як певна система, являти собою су+
купність елементів: нових ідей, методів, мето+
дик, законів, категорій, способів, інструментів
дослідження тощо; відображати інформаційну
картину дійсності найбільш адекватним чином
у свідомості дослідника або просто людини, яка
користується елементами або методологією в
цілому.

Згідно з поставленою проблемою, яка сто+
сується розвитку спиртової промисловості Ук+
раїни, незважаючи на важливе значення аспек+
тного підходу та доцільність його використан+
ня задля вирішення цієї проблеми все ж таки
враховуючи стратегічне значення формування
методології розвитку спиртової промисловості
як певної системи, слід обрати системний
підхід. Відповідно, нами було розроблено мо+
дель вирішення наукової проблеми розвитку
спиртової галузі за системним підходом, яка,
на відміну від існуючих, визначає місце і роль
системного підходу в організації наукового
дослідження, яке націлено на вирішення про+
блем розвитку спиртової промислової галузі.
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