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Постановка проблеми. Зовнішнє середовище 
функціонування уранової промисловості характе-
ризується високим рівнем складності, динамізму 
та невизначеності. Лише врахування впливу усього 
розмаїття факторів середовища функціонування ура-
нової промисловості на її соціо-еколого-економічний 
розвиток дозволить розробити достовірний прогноз 
його протікання на майбутнє та прийняти адекватні 
йому заходи щодо регулювання розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням середовища функціонування різних со-
ціально-економічних систем займалися сучасні на-
уковці. Загальні підходи до вивчення середовища 
діяльності розглядалися у працях Кукарцевої С.В. 
[1], Левіна П.Б. [2], Щепак В.В. [3; 4] та інші. В ро-
ботах Щепак В.В. на особливу увагу заслуговують 
принципи організації середовища функціонування 
соціально-економічної системи регіону та його ха-
рактерні ознаки. Дослідження Нижник В.М. при-
свячені вивченню методів оцінки впливу факторів 
зовнішнього середовища на бізнес-процеси промис-
лових підприємств. Водночас методика оцінки впли-
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Оцінка впливу середовища функціонування на соціо-еколого-економічний 
розвиток уранової промисловості

Розробка сценаріїв розвитку уранової 
промисловості на основі корегування 

інтегрального індикатору соціо-еколого-
економічного розвитку з врахуванням 
впливу середовища функціонування

Формування елементів механізму регулювання соціо-еколого-економічного 
розвитку уранової промисловості
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ву середовища функціонування галузі залишається 
недосконалою.

Постановка завдання. Метою статті є розроб-
ка методики проведення оцінки впливу середовища 
функціонування уранової промисловості на її соціо-
еколого-економічний розвиток з використанням екс-
пертного опитування. Теоретичною основою дослі-
джень є наукові праці зарубіжних та вітчизняних 
вчених, присвячені проблемам оцінки середовища 
функціонування на розвиток соціально-економічних 
систем різних рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання елементів механізму регулювання соціо-еколо-
го-економічного розвитку уранової промисловості є 
складним процесом, здійснення якого є неможли-
вим без оцінки впливу середовища функціонування 
зазначеної галузі. Як видно з рисунку 1, на осно-
ві оцінки впливу середовища функціонування, який 
може набувати як негативного, так і позитивного ха-
рактеру, розробляються сценарії розвитку уранової 
промисловості на основі корегування інтегрального 
індикатору соціо-еколого-економічного розвитку. 

Саме на основі розроблених сценарі-
їв розвитку уранової промисловості 
визначаються основні елементи ме-
ханізму його регулювання.

Послідовність здійснення оцінки 
впливу середовища функціонування 
уранової промисловості на її розвиток 
наведена на рисунку 2. Як видно з ри-
сунку, перш за все слід визначитися 
з групою факторів середовища функ-
ціонування уранової промисловості. 
Середовище функціонування розгля-
далося багатьма науковцями. Так, 
Щепак В.В. у своїх роботах стверджує, 
що організацію середовища функціо-
нування об’єктів соціально-економіч-
ної системи необхідно здійснювати за 

Рис. 1. Формування елементів механізму регулювання соціо-еколого-
економічного розвитку уранової промисловості
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принципами, в основі яких покладе-
но системний підхід і які враховують 
взаємозалежність і взаємодію характе-
ристик середовища [3].

Якщо слідувати цій тезі, визна-
чення чинників середовища відповід-
но до особливостей функціональних 
процесів суб’єктів соціально-еконо-
мічної системи регіону дає можли-
вість окреслити умови діяльності та 
сформувати ефективне середовище 
функціонування у відповідності до 
їх цілей та завдань, так як резуль-
тат діяльності системи залежить від 
умов господарювання [4]. Таке твер-
дження є справедливим не лише для 
регіональної, але й для галузевої со-
ціально-економічної системи.

На нашу думку, основними гру-
пами факторів середовища функці-
онування уранової промисловості є: 
політичні, економічні, законодавчі, 
ринкові, соціальні, екологічні.

Важливим для отримання адекватної оцінки се-
редовища функціонування уранової промисловості є 
вибір методів її здійснення.

Нижник В. М. та Полінкевич О. М. серед усього 
розмаїття підходів оцінки впливу зовнішнього середо-
вища виокремлюють три основні групи. Перший підхід 
визначається науковцями як коефіцієнтно-експертний, 
другий – стратегічний, а третій – «векторно-матрич-
ний» [5]. Перший підхід передбачає здійснення аналізу 
середовища функціонування на основі коефіцієнтного 
підходу та опитувань. Другий – дослідження зовніш-
нього середовища на основі стратегічних карт та оцін-
ки стратегічного потенціалу. Щодо третього підходу, 
то він передбачає вивчення зовнішнього середовища за 
допомогою системи показників з використанням теорії 
нечіткої логіки та нейронних мереж.

Кожен з цих підходів об’єднує кілька методів 
оцінки середовища функціонування. При цьому ко-
жен з них має свої переваги та недоліки.

Одним з найбільш часто використовуваних мето-
дів оцінки середовища функціонування є експертні 
методи. Експертні оцінки у сучасних умовах є най-
більш розповсюдженим способом отримання і аналі-
зу якісної інформації.

«Експерт» у дослівному перекладі з латинської 
мови означає «досвідчений». Тому метод експертних 
оцінок полягає в обробці інформації, отриманої шля-
хом опитування експертів. Використання експертів як 
джерел інформації про майбутній розвиток досліджу-
ваного процесу (явища, об’єкта), ґрунтується на гіпо-
тезі наявності бодай у частини провідних спеціаліс-
тів конкретної області глибоких і достатніх знань про 
шляхи розв’язання досліджуваних проблем [6, c. 31].

Перевагою експертних методів є їх відносна про-
стота для прогнозування практично будь-яких си-
туацій, у тому числі в умовах неповної інформації. 
Важливою особливістю цих методів є можливість 
прогнозувати якісні характеристики ринку, напри-
клад: зміна соціально-політичного становища на 
ринку або вплив екології на виробництво та спожи-
вання тих чи інших товарів [7, с. 112].

До недоліків експертних методів належать: 
суб’єктивність думок експертів та обмеженість їхніх 
суджень [7, c. 112].

На нашу думку, переваги експертних методів 
значно домінують над недоліками, які можна усу-
нути грамотним підбором експертів та перевіркою 

узгодженості отриманих у ході опитування оцінок. 
З огляду на це, для оцінки впливу середовища функ-
ціонування уранової промисловості на її розвиток ми 
вважаємо за доцільне використовувати метод екс-
пертних оцінок.

На наступному етапі необхідно розробити програ-
му експертного опитування з метою визначення сту-
пеня впливу факторів середовища функціонування 
уранової промисловості на її розвиток.

Програма застосування експертного опитування 
включає в себе основні структурні елементи про-
грами соціологічного дослідження. Провідними 
завданнями є: виділення цілей опитування, побу-
дова критеріїв підбору, правил організації участі 
експертів і критеріїв оцінки даної ними інформа-
ції. На відміну від масового опитування програма 
опитування експертів не настільки деталізована і 
носить переважно концептуальний характер. У ній 
насамперед однозначно підлягає оцінюванню яви-
ще, передбачаються у вигляді гіпотез можливі ва-
ріанти його результату [8].

Основний інструментарій експертних опитувань –  
анкета чи бланк-інтерв’ю, розроблені за спеціаль-
ною програмою. Відповідно до цього, процедура 
опитування може полягати або в анкетуванні, або в 
інтерв’юванні експертів [8].

При проведенні експертного опитування важливим 
етапом є підбір експертів. Від складу експертної групи, 
професіоналізму, обсягу знань та ерудованості експер-
тів залежить точність та надійність отриманих оцінок.

В цілому ж проблема підбору експертів для проведен-
ня експертизи складається з двох етапів. На першому 
етапі, виходячи з задачі експертизи, необхідно виявити 
власне самих експертів. На другому етапі з виявлених 
експертів необхідно сформувати робочу групу [9].

Для оцінки факторів середовища функціонуван-
ня уранової промисловості нами запропоновано здій-
снити експертне опитування 10 експертів, до складу 
яких увійшли 3 представники вищого керівництва 
підприємства, що представляє уранову промисло-
вість України, 3 представники місцевої влади по 
трьох напрямках (соціальному, екологічному та еко-
номічному), 1 представник Міністерства екології та 
природних ресурсів, 1 представник Міністерства со-
ціальної політики, 1 представник Міністерства еко-
номічного розвитку та торгівлі, 1 представник ДП 
НАЕК «Енергоатом».

Визначення груп факторів середовища функціонування уранової промисловості

Політичні Економічні Законодавчі Ринкові Соціальні Екологічні

Вибір методу оцінки впливу факторів середовища функціонування уранової 
промисловості на її розвиток

Розробка програми експертного опитування з метою визначення ступеня впливу 
факторів середовища функціонування уранової промисловості на її розвиток

Визначення складу експертної групи

Проведення експертного опитування та обробка отриманих в ході опитування даних 

Узагальнення думок експертів щодо впливу факторів середовища функціонування 
уранової промисловості

Рис. 2. Послідовність оцінки впливу факторів середовища 
функціонування уранової промисловості на її розвиток
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Для встановлення того, як можуть фактори се-
редовища функціонування уранової промисловості 
вплинути на її розвиток, членам сформованої на по-
передній стадії дослідження експертної групи було за-
пропоновано оцінити вплив факторів по їх групах на 
соціально-еколого-економічний розвиток цієї галузі. 
Експерти повинні були обрати, чи буде вплив надзви-
чайно низьким; низьким, середнім, високим або над-
звичайно високим. Надзвичайно низьким пропонуємо 
вважати вплив групи факторів середовища функціо-
нування, що призводить до зміни інтегрального інди-
катору соціо-еколого-економічного розвитку уранової 
промисловості менш ніж на 20%, низьким – від 20 до 
40%, середнім – від 40 до 60%, високим – від 60 до 
80%, надзвичайно високим – від 80 до 100%.

У таблиці 1 наведено кількість експертів, які об-
рали той чи інший інтервал впливу групи факторів 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової про-
мисловості.

На основі відповідей експертів, наведених у та-
блиці 1, визначалася частка експертів, які обрали 
даний інтервал впливу факторів середовища функ-
ціонування:
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де dki – частка експертів, які обрали k-тий інтер-
вал впливу i-тої групи факторів середовища функці-
онування уранової промисловості;

mki – кількість експертів, які обрали k-тий інтер-
вал впливу i-тої групи факторів середовища функці-
онування уранової промисловості;

m – загальна кількість експертів.
У таблиці 2 наведені результати розрахунків, 

здійснених на основі експертного опитування.
Середній рівень впливу даної групи факторів визна-

чається на основі середньоарифметичної зваженої:
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де Fi – середній рівень впливу i-тої групи факто-
рів середовища функціонування на розвиток урано-
вої промисловості;

fk – середина інтервалу впливу i-тої групи факто-
рів середовища функціонування на розвиток урано-
вої промисловості;

dki – частка експертів, які обрали k-тий інтервал 
впливу i-тої групи факторів середовища функціону-
вання уранової промисловості;

На основі результатів експертного опитування 
розраховано середній рівень впливу окремої групи 
факторів на розвиток уранової промисловості.
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- законодавчих факторів:
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- екологічних факторів:
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Середній вплив факторів середовища функціону-

вання на розвиток уранової промисловості:
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Таким чином, на думку експертів, вплив факто-
рів середовища функціонування уранової промисло-
вості складає 0,33, тобто інтегральний індикатор роз-
витку може змінитися під впливом цих факторів на 
33% в той чи інший бік.

Таблиця 1
Кількісні оцінки впливу факторів середовища функціонування 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової промисловості

Показники Інтервал впливу факторів середовища функціонування 

Інтервал впливу Надзвичайно 
низький Низький Середній Високий Надзвичайно 

високий
Середина інтервалу 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Кількість експертів, які обрали даний інтервал впливу факторів середовища функціонування
Політичні фактори 0 7 2 1 0
Економічні фактори 1 4 3 2 0
Законодавчі фактори 5 3 2 0 0
Ринкові фактори 2 5 3 0 0
Соціальні фактори 4 5 1 0 0
Екологічні фактори 1 4 4 1 0

Таблиця 2
Результати оцінки впливу факторів середовища функціонування 
на соціо-еколого-економічний розвиток уранової промисловості

Показники Інтервал впливу факторів середовища функціонування 

Інтервал впливу Надзвичайно 
низький Низький Середній Високий Надзвичайно 

високий
Середина інтервалу 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Частка експертів, які обрали даний інтервал впливу факторів середовища функціонування
Політичні фактори 0,00 0,70 0,20 0,10 0,00
Економічні фактори 0,10 0,40 0,30 0,20 0,00
Законодавчі фактори 0,50 0,30 0,20 0,00 0,00
Ринкові фактори 0,20 0,50 0,30 0,00 0,00
Соціальні фактори 0,40 0,50 0,10 0,00 0,00
Екологічні фактори 0,10 0,40 0,40 0,10 0,00
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The article is sanctified to the ground of definition «economic mechanism ecologically sustainable development of rural territories». 
The general structure of mechanism of providing ecologically of sustainable development of rural territories is schematically presented. 
The functions of economic mechanism are reasonable ecologically sustainable development of rural territory.
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Постановка проблеми. Безперервне поглиблення 
екологічної кризи, а точніше, кризи стосунків суспіль-
ства і природи, у кінці ХХ століття викликало необ-
хідність радикальних заходів відносно цілей і пріори-
тетів розвитку. Саме тому Концепція сталого розвитку 
об’єднує три основні точки зору: економічну, соціальну 

і екологічну і є логічним переходом від екологізації на-
укових знань до соціально-економічного розвитку, що 
враховує прояв глобальних екологічних проблем. Осо-
бливо важливим аспектом є обґрунтування механізмів 
екологічно сталого розвитку сільських територій як 
споконвічного джерела національного відродження.

Показником, який можна використовувати для пе-
ревірки злагодженості думок експертів, є коефіцієнт 
конкордації, який складає 0,91, що свідчить про висо-
ку злагодженість (узгодженість) думок експертів.

Для перевірки значущості коефіцієнта конкорда-
ції розраховується критерій Пірсона. Розрахункове 
значення критерію Пірсона складає 18,2, а отже пе-
ревищує критичний рівень, який при числі ступенів 
вільності n–1=6–1=5 складає 11,07. Це означає, що ко-
ефіцієнт конкордації може бути визнаним значимим.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у ході проведеного дослідження було встановле-
но, що на соціо-еколого-економічний розвиток урано-
вої промисловості найбільш відчутний вплив мають 
економічні, екологічні та політичні фактори зовніш-
нього середовища. З врахуванням впливу середови-
ща функціонування можуть бути розроблені сценарії 
соціо-еколого-економічного розвитку уранової про-
мисловості України, що дозволить обрати найбільш 
прийнятні елементи механізму його регулювання.
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