
 

 

 

 

 
Державний вищий навчальний заклад  
«Нац³ональний г³рничий ун³верситет» 

 
 
 

ЕКОНОМ²ЧНИЙ 

В²СНИК 
Н а ц ³ о н а л ь н о г о 
г ³ р н и ч о г о 
у н ³ в е р с и т е т у 

 

Науковий журнал 
 

№ 3 (51) • 2015 
 

Виходить 4 рази на р³к • Заснований у березн³ 2003 р. 
 
 
 
 
 

Економ³чна теор³я 
Економ³ка рег³он³в 

Економ³ка промисловост³ 
Економ³ка п³дприºмства 

Ф³нансовий ринок 
Ф³нанси галуз³ та п³дприºмства 

Економ³ка природокористування 
Економ³ко-математичн³ методи прийняття управл³нських р³шень 

Менеджмент 
Маркетинг 

Розвиток економ³чно¿ осв³ти 
 
 
 

 Дн³пропетровськ 
2015 

 



 

 

Головний редактор Г. М. Пилипенко  

Заступники  головного редактора О. Г. Вагонова, О. І. Амоша 
 

Голова редакційної ради В. Я. Швець  
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (УКРАЇНА): В. М. Шаповал, А. В. Бардась, І. П. Булєєв, 
В. П. Вишневський, О. С. Галушко, А. О. Задоя, 
О. В. Єрмошкіна, С. І. Кострицька,  Є. В. Кочура, 
О. Ф. Новикова, Ю. Є. Петруня, В. І. Прокопенко,  
Ю. І. Пилипенко, Т. Б. Решетілова 
 

ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ 
КОЛЕГІЇ: 

О. Ю. Архіпов (Південний федеральний університет, м. Ростов-
на-Дону, Росія),  
Г. К. Кошебаєва (Карагандинський  державний університет, 
м. Караганда, Казахстан),  
С. М. Левін (Кемеровський державний  університет, м. Кемерово, 
Росія),  
В. Тарас (Університет Південної  Кароліни, м. Грінсборо, США),  
М. Шефер (Науково-освітня асоціація «SEPIKE», м. Мюнхен, 
Німеччина),  
Ш. Форліч (Вища банківська школа, м. Вроцлав, Польща) 
 

 Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких 
можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук 
(Постанова президії ВАК України від 06.03.2015 № 261). 

 Журнал індексується в: Google Scholar, Index Copernicus, 
ResearchBib з 2013 року. 

Провідний редактор Н. А. Черченко 

Літературний редактор М. Л. Ісакова 

Комп’ютерна верстка  О. В. Казимиренко 

 Журнал підписано до друку за рекомендацією вченої ради 
Державного вищого навчального закладу «Національний 
гірничий університет» (протокол №12 від 31.07.2015 р.) 
Наклад 300 прим. Зам. № 
Підписано до друку 03.08.2015 р. формат 60х90/8.  
Ум. друк. арк. 15. Папір офсетний. 
 

Журнал зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і 
радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 
№ 7070 від 18.03.2003 р. 
 

Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 
університет», м. Дніпропетровськ. 
Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  
ДК №1842 від 11.06.2004 р. 

Адреса видавця та редакції 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, корп. 1 
Тел.: +380 (56) 47-15-66, +380 (97) 115-75-45 
e-mail: PilipenkoA@nmu.org.ua , web: ev.nmu.org.ua 

  

 

© Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2015 



 

 

 

 

 
State higher educational institution 
«National Mining University» 

 
 
 

ECONOMICS 
BULLET IN  
of the National 
Mining University 

 

Scholarly Journal 
 

№ 3(51) • 2015 
 

Quarterly statement • Founded in March 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economic theory 
 Regional economics 
Industrial economics 

Economics of enterprise 
Financial market 

Branch and business finance 
Environmental management 

Econometrics in management decision making 
Management 
Marketing 

Development of economic education and training 
 
 
 

 Dnipropetrovs’k 
2015 

 



 

 

Chief Editor H. M. Pylypenko  

Deputy Chief Editors O. G. Vagonova, О. І. Amosha 

Head of editorial board V. Ya. Shvets 

EDITORIAL BOARD (UKRAINE) V. M. Shapoval, A. V. Bardas, I. P. Bulieiev,  
V. P. Vishnevski, O. S. Galushko, А. О. Zadoia, О  V.  Iermoshkina, 
S. І. Kostrytska, Ye. V. Kochura, O. F. Novikova, Yu. Ye. Petrunia, V. 
І. Prokopenko, Yu. I. Pylypenko, T. B. Reshetilova 

FOREIGN MEMBERS OF EDITORIAL 
BOARD 

O. Yu. Arkhipov (Southern Federal University, Rostov-on-Don, 
Russia) 
S. M. Levin (Kemerovo State University, Kemerovo, Russia) 
V. Taras (University of Southern Carolina, Greensboro, USA) 
M. Shefer (Scientific and educational association «SEPIKE», 
Magdeburg, Germany) 
S. Forlich (Wroclaw School of Banking, Wroclaw, Poland) 

 The journal is included in the list of specialized publications of 
Ukraine and is qualified for publishing results of dissertation papers 
for the degree of Doctor of Philosophy and PhD Candidate (Resolution 
of the Presidium of State Commission for Academic Degrees and 
Titles of Ukraine of 06.03.2015  # 261). 

 The journal is indexed in: Google Scholar, Index Copernicus, 
ResearchBib since 2013. 

Senior editor N. А. Cherchenko  

Language editor M. L. Isakova  

Technical editor O. V. Kazymyrenko  

 Passed for printing under recommendation of Academic Council of 
State Higher Education Institution «National Mining University» 
(transaction №12 dated 31.07.2015). 
Number of copies printed 300. Order No. 
Passed for printing 03.08.2015. Sheet size 60x90 / 8. 
Presswork 15. Offset paper. 
 

Journal was registered at the State Committee for Informational Policy, Television and 
Radiobroadcasting of Ukraine on 18th March 2003. Certificate of state 
registration: КВ # 7070. 

Founder and editor State higher educational institution «National Mining University», 
Dnipropetrovs’k, Certificate of Publisher  
ДК №1842 dated 11.06.2004 
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences 
of Ukraine, Donetsk  

Address of editor and editorial office 19, K.Marks Ave., building 1, Dnipropetrovs’k, 49027 
Тel.: +380 (56) 47-15-66, +380 (97) 115-75-45 
e-mail: PilipenkoA@nmu.org.ua , web: ev.nmu.org.ua 

  

© State higher educational institution «National Mining University», 2015 



ЗМІСТ 

 

 

  

 

 

    

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Герасименко  А.  Г. Економічний  зміст  та  напрямки  трансформації  економічних

систем………………………………………………………………………………………

Бурлуцька С. В. Механізми забезпечення стійкості соціально-економічних систем 

у контексті їх безпеки……………………………………………………………………..

Pilipenko Yu. I., Prushkivska E. V.   Sectoral  economic  structure  in  the  context  of 

multi-stage social-economic  development of society……………………………………...

Завгородня О. О. Функції  інновацій  та  макроекономічні  екстерналії  інноваційної 

динаміки……………………………………………………………………………………

Чорнобаєв  В.  В. Вплив  фактору  конкуренції  в  інноваційному  процесі  на 

економічне зростання……………………………………………………………………...

Леонідов І. Л. Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту………….

Матюк  Т.  В. Соціальний  характер освітніх  послуг  та  економічна  політика

держави……………………………………………………………………………………..

Чернявська  Т.  А. Стратегічні  напрями  розвитку  транспортно-комунікативної

системи України в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності...

Марценюк Л. В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні…………….

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ  

Вагонова О. Г., Бондаренко Л. А. пМетодичний ідхі дод формування 

 

   

 

 

 

 

 

 

конкурентних  переваг  кар’єрних  автосамоскидів  на  основі  їхніх  технічних 

параметрів………………………………………………………………………………….

Варава Л. М.  Інноваційний   підхід  щодо   оплати   праці  на   гірничовидобувних 

підприємствах України……………………………………………………………………

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Варава Л. М., Арутюнян А. Р., Варава А. А. Організаційно-економічні підходи до

управління конкурентоспроможністю промислового підприємства…………………..

Топоркова  О. А., Савчук  Л.  М.,  Сокиринська  І.  Г. Формування  інтегрованої

системи управління енерговитратами на трубному підприємстві……………………..

Педько  І. А. Концептуальні  засади  формування  маркетингових  інформаційних

систем підприємств……………………………………………………………………….. 

 

 

Стор. 

 

 

9 

 

19 

 

25 

 

31 

 

42 

49 

 

61 

 

68 

76 

 

 

 

 

83 

 

92 

 

 

 

96 

 

101 

 

110 

 

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 5_________________________________________



 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

Богуш И.  А.,  Белодедов  А.  А.,  Бурцев  А.  А.,  Ураскулов  М.  Р. Проблемы

ответственного менеджмента в освоении рудных месторождений……………………

Ковальчук К.  Ф.,  Козенкова Н.  П.,  Козенкова В.  Д. Современные  механизмы 

стоимостно-ориентированного  управления  устойчивым  развитием  промышленного

предприятия………………………………………………………………………………..

Різун  Н.  О.,  Гудим  П.  В. Використання  моделей  нейронної  мережі  для  побудови

прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів……………………………………...

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Швец В.  Я.,  Палехова  Л.  Л., Шмидт  М., Палехов  Д. Партнерство как  метод

продвижения модели высшего образования для целей устойчивого развития………..

Ватковська  М.  Г. Проект «КУРС:  Освіта» як  складова  модернізації  системи

державного управління в галузі освіти України…………………………………………

Rizun M. D. Analysis  of   virtual   universities   activity   on   the   example   of   Polish

e-learning platforms…………………………………………………………………………

РЕЦЕНЗІЇ

Якубенко  В.  Д. Вплив  інституціонального  середовища на  розвиток  соціально-

економічних систем……………………………………………………………………….. 

 

 

118 

 

 

124 

 

133 

 

 

 

146 

 

155 

 

160 

 

 

 

169 

 

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №36_________________________________________



CONTENTS 

 

 

 

   

 

    

 

        

 

    

 

      

       

  

  

  

 

 

   

 

  

 

   

 

   

   

   

    

 

 

    

  

   

   

 

          

 

 

        

        

     

      

        

 

  

         

   

 

  

          

  

         

  

   

               

 

             

    

ECONOMIC THEORY

Gerasymenko A. G. Essence and vectors of economic systems transformation ………….

Burlutska S. V. Mechanisms of ensuring the socio-economic systems sustainability of

the context of their safety…………………………………………………………………... 

Pilipenko Yu. I., Prushkivska E. V. Sectoral   economic   structure   in   the   context   of 

multi-stage social-economic  development of society……………………………………...

Zavhorodnia O. A. Functions of innovation and macroeconomic externalities of

innovation dynamics………………………………………………………………………...

Chornobaev V. V. Influence of competitive factor in the innovation process  on  the

economic growth……………………………………………………………………………

Leonidov І. L. Essence and content of the intellectual product's appropriation…………..

Matyuk T. V. Social nature of educational services and economic policy of the state ……

Сhernyavskaya T. А. Strategic directions of development in transport-communication

system of Ukraine in the context of national security and sufficiency ……………………..

Martsenyuk L. V. Problems and prospects of tourism development in Ukraine ………….

INDUSTRIAL ECONOMICS

Vagonova А. G., Bondarenko L. A. Methodological  approach to the formation of 

competitive advantages of quarry dump trucks on the basis of their technical parameters...

Varava L. N. Innovative approach to wages in mining industry of Ukraine………………

ECONOMICS OF ENTERPRISE

Varava L. N., Harutyunyan A. R., Varava A. A. Organizational and economic

approaches to management of industrial enterprise competitiveness ………………………

Toporkova O. A., Savchuk L. M., Sokyrynska I. G. Formation of an integrated system

of energy cost management at the pipe enterprise ………………………………………….

Pedko I. A. Conceptual bases of formation of marketing information systems in business.

MANAGEMENT

Bogusch I. A., Belodedov A. A., Burtsev A. A., Uraskulov M. R. On the problem of

responsible management of ore deposits …………………………………………………...

Kovalchuk K. F., Kozenkova N. P., Kozenkova V. D. Modern mechanisms of value- 

based management of industrial enterprise sustainable development ……………………... 

 

Pages 

 

9 

 

19 

 

25 

 

31 

 

42 

49 

61 

 

68 

76 

 

 

 

83 

92 

 

 

 

96 

 

101 

110 

 

 

 

118 

 

124 

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 7_________________________________________



  

  

 

 

 

  

    

   

 

 

 

 

   

 

  

 

     

  

     

    

 

Rizun N. A., Gudim P. V. Using the models of neural networks for making forecast of 

the securities pricing policy dynamics ……………………………………………………...

DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION AND TRAINING

Shvetz V. Ya., Palekhova L. L., Schmidt M., Palekhov D. Partnership as a method for

promoting the model of higher education for sustainable development …………………...

Vatkovska M. G. The «COURSE: Education» project as a part of modernization of the

public administration system of education in Ukraine ……………………………………..

Rizun M. D. Analysis  of  virtual  universities  activity  on  the  example of Polish

e-learning platforms………………………………………………………………………..

CRITICAL REVIEW

Yakubenko V. D. Influence of institutional environment on the development of socio- 

economic systems…………………………………………………………………………... 

 

133 

 

 

 

146 

 

155 

 

160 

 

 

 

169 

 

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №38_________________________________________



ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

УДК: 330.34:339.9.012 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 
 

А. Г. Герасименко, д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний  
університет, geranzhel@gmail.com 

 

 
 

  У  статті  систематизовано  існуючі  підходи  до  визначення  економічного  змісту  транс- 
формації  економічних  систем.  Виділено  та  обґрунтовано  три  ключові  вектори  такої  транс-
формації:  інституційний,  ресурсний  та  територіально  просторовий.  За  кожним  із  векторів 
визначено  основні  стадії  трансформації,  детерміновано  поточну  стадію  трансформації  для 
більшості сучасних економічних систем. Шляхом поєднання зазначених векторів побудовано 
модель трансформації економічних систем як теоретичне узагальнення попередніх віх транс- 
формаційного процесу та основу для прогнозування його подальшого розвитку.
Ключові  слова: економічна  система,  трансформація  економічних  систем,  вектор  трансфор-
мації, інститут, продуктивні сили, глобалізація. 
 

 

      

     
  

 

  
    

 

  Постановка  проблеми. Поняття  еко- 
номічної  трансформації  широко  використо- 
вується у вітчизняній економічній думці, що 
є логічним наслідком тих трансформаційних 
процесів,  які  відбуваються  в  економіці 
України  протягом  останніх  понад  двадцяти 
років.  Втім  саме  цей  історичний  процес  і 
зумовив певну однобокість  відповідних до-
сліджень. До недавнього часу багате поняття 
економічної  трансформації  сприймалося 
науковцями  і  пересічними  громадянами  ви- 
ключно  як  синонім  переходу  економіки  від 
адміністративно-командної  системи  до  рин- 
кової.  Цей  аспект  трансформації  економіч- 
них  систем  активно  досліджувався  такими 
відомими  українськими  вченими  як 
В. Бодров [1],  В. Геєць [2],  С. Злупко [3]
тощо. Аналогічні погляди на проблему транс- 
формації  економічних  систем  знаходимо у 
Л. Бальцеровича [4],  Я. Корнаі [5],  В. Папа- 
ви [6] та ін.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публі-
кацій. Не  вступаючи  у  суперечність  з  цим 
підходом  останніми  роками  набув  популяр- 
ності  інший,  методологічний  підхід  до  до- 
слідження трансформаційних процесів,  пред- 
ставлений  у  роботах  Г. Башнянина [7], 
Н. Гражевської [8], П. Леоненка [9] тощо. Ці 
вчені  акцентують  увагу  не  стільки  на  пев- 
ному процесі трансформації конкретної еко- 
номічної  системи,  скільки на  самій  його  су- 
ті.  Наприклад,  Г. Башнянин  розглядає  тран-

  
 

   

     
   

 

сформацію  як  одну  із  стадій  розвитку  еко- 
номічної  системи,  що  передбачає  її  реорга- 
нізацію,  перетворення  в  елемент  іншої  «ви- 
щої» системи [7, с.164–165]. Схожу позицію 
знаходимо  у  П. Леоненка,  який  визначає 
трансформацію  не  просто  як  пристосування
(мімікрію)  якоїсь  системи  до  умов  господа- 
рювання,  але  як  заміну  попередньої  еконо-
мічної  системи  якісно  новою  чи  принаймні 
значну зміну наявної економічної системи, у 
результаті  якої  виникає  і  починає  діяти  но- 
вий  господарський  механізм.  Таким  чином, 
вчений робить акцент на дискретності транс- 
формаційних змін.  Він пише, що економіка 
суспільства  не  може  перебувати  постійно, 
безперервно  в  процесі  трансформації.  Поза 
певним  перехідним  періодом  вона  функціо- 
нує  як  організаційно,  інституційно, націо- 
нально-просторово    сформована   стабільна  
еко номічна система [10, с.24].

  Серед інших прихильників стадійного, 
революційного трактування  економічного 
змісту  процесу  трансформації  можна  назва- 
ти  В. Кириченка [11],  Д. Норта [12, c.116], 
Е. Тоффлера [13]  та ін.  Погоджуючись  з  ни- 
ми  до  певної  міри,  все  ж  більш  коректним 
вважаємо  двоїсте  трактування  природи  еко- 
номічної  трансформації  Н. Гражевської. 
Вчена  пропонує  розрізняти  трансформацію 
у  вузькому  та  широкому  розумінні.  У  вузь- 
кому розумінні, аналогічно до дослідженого 
вище  підходу,  трансформація  визначається

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 9_________________________________________



   
  

  

 

 

 
     

  
  

   
 

нею  як  внутрішня  складова  еволюційного 
процесу,  короткострокове  оновлення  систе- 
ми шляхом її стрибкоподібних якісних пере- 
творень [10, с. 23–24].  А  ось  у  широкому 
розумінні  Н. Гражевська  та  Д. Євдокимова 
представляють  трансформацію  як  процес 
перетворень,  який  поєднує  в  собі  як  еволю-
ційну,  так  і  революційну  форми  розвитку
економічної  системи.  При  цьому  момент 
переходу  системи  до  іншої  траєкторії  роз-
витку  трактується  як  царина  революційних
зрушень,  а  процес  адаптації  системи  до  но- 
вої  траєкторії  та  накопичення  факторів,  що 
призведуть  до  майбутньої  катастрофи,  ви- 
знається  процесом  її  еволюційного  розвит- 
ку [14, с.23].  Тобто  йдеться  про  синергізм 
еволюційних  та  революційних  змін  в  струк-
турі  трансформаційного  процесу,  логічну 
цілісність та нерозривність ланцюгу перехо-
дів  економічної  системи  зі  стійкого  стану  в 
нестійкий, і навпаки.

  Таке  бачення  змісту  економічної  сис- 
теми, на наш погляд, здатне зняти акценти із 
зовнішніх  форм  трансформації  (характерні 
наведеним вище визначенням процесу транс- 
формації  економічних  систем),  звертаючи 
увагу дослідника на глибинну сутність, еко-
номічну  роль  і  призначення  трансформацій- 
ного  процесу.  Останнє,  на  думку 
І. Бураковського,  полягає  у  зміні  існуючого 
господарського  порядку  з  метою  забезпе- 
чення економічного зростання [15, с.338], на 
думку  А. Шастітка [16, с184]  й  Д. В. Вел- 
де [17] – в  підвищенні  ефективності  госпо- 
дарювання,  а  К. Брейсінгер  та  К. Дяо  вказу- 
ють на економічну, соціальну та інституціо- 
нальну  модернізацію  для  досягнення  вищо- 
го  рівня  розвитку  суспільства  як  цільову 
орієнтацію  трансформаційного  проце- 
су [18, с.9].

  Формулювання  мети  статті. Вказані 
науковцями цілі, як бачимо, є досить універ- 
сальними,  такими,  що  віддзеркалюють  інте- 
реси  будь-якої,  а  не  лише  однієї  конкретної 
економічної  системи,  чи  певної  групи  еко- 
номічних систем, що наштовхує нас на дум- 
ку  про  наявність  деякої  загальної  моделі 
трансформації  економічних  систем.  При 
цьому слід розуміти, що висловлена гіпотеза 
не  означає  відсутності  специфічних  рис 
трансформації окремих економічних систем. 
Йдеться  лише  про  ймовірну  наявність     

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

   
 

   
 

спільних  векторів  розвитку  економічних 
систем світу. Перевіримо цю гіпотезу, аналі- 
зуючи  широкий  спектр  існуючих  до- 
сліджень  напрямків  та  механізмів  транс- 
формації економічних систем.

  Виклад  основного  матеріалу дослід- 
ження. Ранжуючи  дослідження  за  мірою
популярності  представленого  ними  підходу,
почнемо  свій  аналіз  з  досліджень  ринкової 
трансформації.  Саме  так  прийнято  називати
трансформацію  адміністративно-командної
системи постсоціалістичних країн у ринкову 
чи  змішану  економічну  систему.  В. Геєць, 
аналізуючи  причини  запуску  революційної 
стадії  ринкової  трансформації  в  українській 
економіці  кінця  ХХ ст.,  визначає  наявність 
цілого ряду інституційних провалів адмініс-
тративно-командної  системи.  Він  пише,  що 
в  планово-розподільчій  економіці,  яка
управлялася  директивно,  відсутніми  були 
необхідні  стимули  удосконалення  вироб- 
ництва,  й  насамперед,  конкуренція  товаро- 
виробників, як всередині країни, так і з боку 
іноземної  продукції,  слабо  діяли  важелі  ма- 
теріальної зацікавленості, інноваційна моти- 
вація  і  т.  д…  Посилювалося  відставання  від 
розвинених  країн  за  ефективністю  вироб-
ництва.  Уповільнювались  темпи  економіч- 
ного  зростання [2, с.23].  Економіка  відкочу- 
валася  по  кривій  економічного  розвитку, 
вимагаючи  революційного  ривка  в  цілях 
забезпечення її ефективності та формування 
стимулів до економічного зростання. Тобто, 
йдеться  про  класичну передтрансформційну 
диспозицію,  причиною  якої,  на  думку,  вче- 
ного  була  невідповідність  діючої  системи 
економічних  інститутів  вимогам  сучасності 
та потребам економічного прогресу [2, с.29]. 
А отже, основним завданням ринкової транс- 
формації  у  постсоціалістичних  країнах,  й 
насамперед  в  Україні,  виявилася  зміна  сис- 
теми діючих економічних інститутів.

  Така точка зору тісно корелює із цілим 
напрямом  досліджень  економічної  транс- 
формації, які визначають останню як:
 видозміну  соціальних  інституцій  та

структур,  що часом  супроводжується  їх
докорінним оновленням [19, с.374];

 природну  динаміку  інституційних  рамок,
що змінюються під впливом внутрішніх і
зовнішніх чинників [20, с.176];

 процес еволюції, що відбувається шляхом
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спонтанного відбору ефективних інсти-
туцій, які сприяють формуванню доско-
налої моделі ринкової економіки 
[21, с.76] та ін. 

Якщо сюди ще додати бачення ряду 
відомих вчених – економістів щодо суті 
економічної системи як комплексу госпо-
дарських інститутів [9, с.41, 22, с.15] (хоча 
особисто ми вважаємо такий підхід надто 
однобоким, відводячи комплексу господар-
ських інститутів важливу роль господар-
ського механізму як складової економічної 
системи суспільства), то можемо впевнено 
говорити про те, що одним із базових на-
прямів трансформації економічної системи є 
інституційна трансформація, що відбуваєть-
ся як шляхом формування нових, нехарак-
терних попередній економічній системі еко-
номічних й соціальних інститутів, так і 
шляхом зміни співвідношення сил, потуж-
ності порівняльного впливу уже існуючих 
інститутів на перебіг економічного процесу. 

Безумовно, такі інституційні зміни у 
різних економічних системах носять якнай-
різноманітніші прояви, а сам перелік задія-
них інститутів вираховується десятками, а 
то й сотнями. Тому, у своєму дослідженні 
цього базового вектору трансформації еко-
номічних систем ми звертаємо увагу на такі 
системні інститути як домогосподарство, 
ринок, держава і корпорація1 (рис. 1). 

 
 

 
 

 

Рис. 1 Трансформація базових інститутів
економічних систем

  Навряд  чи  хто  сперечатиметься з  тим, 
що  у  первісному  суспільстві  чи  навіть  в  пе- 
ріод  простого  товарного  виробництва  саме 
сім’я  і  створене  на  її  базі  домогосподарство 
являли собою домінуючий системний інсти- 
тут,  який  породжував,  координував  і  регу- 
лював систему похідних інститутів  як основ- 
них  регламентів  організації  суспільного

                                           
1Під корпорацією тут і далі нами розуміється поширена форма 
представлення інституту міжфірмової координації, породженого 
тривалою практикою контрактації, конкуренції, а також владними 
відносинами у бізнес-середовищі, спрямованими на забезпечення 
погодженості господарської діяльності окремих суб’єктів господа-
рювання шляхом її додаткової інституціоналізації і, навіть, регла-
ментування по аналогії централізованим регулюванням діяльності 
учасників корпорації як господарського об’єднання. 

 

 

 

  
 

   

 

  

життя.  Підтвердження  цьому  ми  знаходимо 
навіть у тексті Старого Заповіту.

  По  мірі  ж  розвитку  товарного  вироб- 
ництва,  коли  господарська  практика  почала 
все  частіше  й  систематичніше  виходити  за 
межі  сімейного,  племінного  кола,  виникла 
потреба  у  формуванні  нового  системного
інституту,  здатного  відрегулювати  еконо-
мічні  відносини  між  окремими  домогоспо- 
дарствами,  що  у  зовнішньому  середовищі
виступали як незалежні економічні суб’єкти.
Таким  інститутом,  на  наш  погляд,  став  ри- 
нок.

  Зрозуміло, що на зорі становлення роз- 
ширеного  товарного  виробництва,  коли 
низько  дисперсна  маса  учасників  товарного 
обігу тільки накопичувалась, інститут ринку
суттєво  відрізнявся  від  свого  зрілого  анало- 
га,  описаного  у  працях  класиків  політичної
економії,  втім  уже  тоді  почалося  створення 
системи  підпорядкованих  йому  інститутів, 
що  визначали  передумови  формування  по- 
питу  і  пропозиції  обмеженого  асортименту 
товарів,  які  визнавались  об’єктами  купівлі- 
продажу,  закладали  торговельні  звичаї  то- 
що. Але ще багато століть потому роль рин- 
ку в  економічній системі залишалася спора-
дичною.  І  лише  у  ХVІІІ ст.  зі  здобуттям  то- 
варної  форми  такими  традиційно  неринко- 
вими  факторами  виробництва,  як  земля  і 
робоча  сила,  ми  спостерігаємо  його  станов- 
лення  у  ролі  домінантного  економічного 
інституту [23, с.  83–84].  Коментуючи  цю 
історичну  віху  К. Поланьї  пише,  що  «відте- 
пер вже не економіка  «вбудовується»  в сис- 
тему соціальних зв’язків, а соціальні зв’язки
– в економічну систему» [23, с.70].

  Домінування  ринку  не  було  тривалим. 
Уже  наприкінці  ХІХ ст.  ринкова  система
(економічна  система,  в  якій  домінуючим 
інститутом був ринок) накопичила критичну 
масу  дисфункцій,  здебільшого  породжених 
такими  суто  ринковими  інститутами  як  мо- 
нополія,  безробіття,  інфляція  та  ін.,  вимага- 
ючи  трансформації  діючої  інституційної 
матриці.  Заміну,  чи  точніше  доповнення,  їй 
не  прийшлося  довго  шукати,  так  як  «ринки 
й  регулювання  зростали  паралель- 
но» [23, с.82].  Навіть  в  часи  повного  пану- 
вання  ідеології  ринкового  саморегулювання 
позиції  протекціоністів  залишалися  досить 
потужними,  а  розквіт  монополій  на  межі

домогос- 
подарство 

ринок держава корпорація 
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ХІХ – ХХ ст.  забезпечив  широку  суспільну 
підтримку  запровадження  антитрестовсько- 
го законодавства та пов’язаних з ним держав- 
них  інституцій.   На  досягнення  «дна»   еко- 
номічного  циклу,  породженого  безрозділь- 
ним  пануванням  ринку,  національні  еконо- 
мічні  системи  зреагували  на  подив  однома-
нітно [23, с.230],  вдавшись  до  широкого  за-
провадження  інститутів  державного  регу- 
лювання  економіки,  що  з  часом  все  більше
виходили  за  межі  проповідуваної  ринковою
ідеологією  ролі  «нічного  сторожа».  Тут 
йдеться  як  про  політику  державного  стиму- 
лювання  попиту,  що  остаточно  подолала 
моноцентризм  інституційної  матриці  того- 
часних  економічних  систем  капіталістично- 
го  типу,  так  і  про  повальну  націоналізацію
та  запровадження  державно-планової  систе- 
ми в  СССР  та  країнах  РЕВ.  Наскільки  б  не
відрізнялась  інституційна  база  цих  двох 
економічних  систем,  причини  їх  формуван- 
ня були спільними – неспроможність ринко- 
вих  інститутів  кінця  ХІХ – початку  ХХ ст. 
забезпечити  ефективне  функціонування 
економічної системи.

  Щодо  наступного  циклу  трансформа- 
ції,  то  він  проявився  не  стільки  через  кризу
адміністративно-командної економічної сис- 
теми  (ця  криза  носила  специфічний  харак- 
тер,  оминаючи  групу  капіталістичних  еко- 
номічних  систем,  а  отже  не  може  відобра- 
жати  загальносвітових  трансформаційних 
тенденцій)  скільки  через  так  звані  провали 
державного  регулювання.  Саме  вони  стали 
причиною  надмірного  захоплення  ідеями 
лібералізації  економіки  наприкінці  ХХ ст., 
що  дорого  обійшлася  пострадянським  краї- 
нам  як  слухняним  послідовникам  ідей  Ва- 
шингтонського консенсусу [1, с. 3–16]. Саме 
вони  у  своїй  неспроможності  протистояти 
ринковій владі монополій та тиску зростаю- 
чих  потреб  бюрократичного  апарату  поро- 
дили новий системний інститут економіки –
корпорацію.  При  чому,  слід  ще  раз  наголо- 
сити, йдеться  не  стільки  про  акціонерну 
форму  власності,  скільки  про  спроможність 
цієї  організаційної  структури  акумулювати 
під  своїм  контролем  значні  економічні,  по- 
літичні  й  соціальні  ресурси.  Ринковий  хаос, 
що  не  знайшов  належного  врегулювання  в 
інституті  держави,  сформував  попит  на  до- 
датковий  регулятор,  додатковий  механізм

системної регламентації господарської ді-
яльності, на формування три- і навіть чоти-
рицентрового інституційного середовища, 
названого Дж. К. Гелбрейтом «плануючою 
системою» [24, с.58]. 

На сьогоднішній день світова економі-
ка в цілому й окремі її національні елементи 
знаходяться на етапі накопичення критич-
них ефектів домінування корпорацій, в тому 
числі транснаціональних, в інституційній 
матриці характерної їм типової економічної 
системи. Ринкова влада відповідних інсти-
туцій забезпечує ефективну деформацію 
конкурентних відносин як системи стимулів 
до економічного зростання, порушуючи ба-
ланс всередині самої матриці та стимулюю-
чи її трансформаційне оновлення. Втім це – 
питання ще далекого майбутнього. 

Інший базовий вектор трансформації 
економічних систем, на нашу думку, опису-
ється еволюцією продуктивних сил суспіль-
ства. Такий підхід до дослідження джерел, 
напрямків і механізмів економічної транс-
формації вже досить тривалий час є домі-
нуючим у західній економічній думці, беру-
чи початок ще з праць A. Фішера [25], 
С. Кузнєца [26], Х. Ченері [27, с. 624–654]. 
Все популярнішим він наразі стає і в Україні 
та на пострадянському просторі в цілому, 
зустрічаючись у працях П. Леоненка і 
О. Черпніної [9, c. 137–167], В. Іноземцева 
[28, с. 3–11], О. Бузгаліна [29, с. 27–39] та ін. 
Якщо ще десять – п'ятнадцять років тому 
економічні системи класифікувались вітчиз-
няними науковцями насамперед з інституці-
ональних позицій, то сьогодні все частіше 
звучить класифікація економічних систем з 
позицій цивілізаційного підходу, що виді-
ляє: 

1) доіндустріальне виробництво, в 
якому переважають сільське господарство і 
ручна праця; 

2) індустріальне виробництво, коли 
переважає велике механізоване промислове 
виробництво; 

3) постіндустріальне виробництво, в 
якому переважають сфера послуг, наука, 
освіта, інформатика і т. ін. [9, с.95]. 

Незважаючи на усталеність цієї класи-
фікації, вважаємо такою, що заслуговує на 
увагу, думку ряду науковців щодо необхід-
ності її розширення шляхом розподілу пер-
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шої стадії на дві складові: період збираль-
ництва та полювання і власне доіндустрі-
ального виробництва з концентрацією зу-
силь на сільському господарстві та обслуго-
вуючих його ремеслах [30]. Таким чином, 
маємо принаймні чотири укрупнені стани 
економічних систем, що характеризуються 
домінуванням того чи іншого виду продук-
тивних сил: робочої сили, землі, капіталу, 
знань. Покладемо їх в основу відповідного 
вектору в розроблюваній моделі трансфор-
мації економічних систем (рис. 2).  

 

 
  

 
 

 

 

  

 

   

 

Рис. 2 Трансформація домінуючих продук-
тивних сил економічних систем

  Зважаючи на значну популярність і, як 
наслідок, дослідженість цього вектору транс- 
формації  у  вітчизняній  та  зарубіжній  нау- 
ковій  думці,  а  також  відсутність  серйозних 
суперечок  щодо  загальної  логіки  цивіліза- 
ційного  розвитку  економічних  систем  світу, 
доводити  достовірність  послідовної  зміни 
зображених  на  рис. 2  домінант  вважаємо 
недоцільним.  Зупинимося  лише  на  остан- 
ньому  етапі  трансформації  індустріальної 
економічної системи у постіндустріальну, як 
такому,  що  є  актуальним  сучасності.  Свого 
часу  П. Дракер,  пояснюючи  сутність  відпо- 
відної  трансформації,  аргументував  її  саме 
швидким  перетворенням  знання  у  визнача- 
льний  фактор  виробництва,  що  відсуває  на 
задній  план  капітал  і  робочу  силу [31, с.71]. 
Підтверджуючи  цю  думку,  але  змінюючи 
акценти А. Чухно називає постіндустріальну 
економічну  систему  якісно  новим  видом 
економіки,  що  базується  на  інформаційно- 
інтелектуальній  технології.  Вчений  пише, 
що  на  відміну  від  попередніх  економічних 
систем  із  властивим  їм домінування  матері- 
ального виробництва, ця система характери- 
зується  абсолютним  переважанням  сфери 
послуг,  нематеріального  виробниц- 
тва [32, с.74].

  Таким  чином,  отримуємо  певний  кіль- 
кісний локатор місця розташування окремих 
національних  економічних  систем  вздовж 
зображеного  на  рис. 2  вектора  їх  трансфор- 
мації.  Переважання  сільськогосподарського

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

сектору  в  структурі  економіки,  характерне 
деяким  сучасним  африканським  країнам, 
ідентифікує  їх  як  країни  з  доіндустріальним 
типом  економічних  систем  (відрізок  під  на- 
звою  «земля»  на  рис. 2).  Переважання  про- 
мислового  сектору  є  свідченням  індустрі- 
ального  типу  економічної  системи  (відрізок
«капітал»  на  рис. 2).  Переважання  сектору
послуг – постіндустріального  (відрізок 
«знання»  на  рис. 2).  Переміщення  окремих
країн  між  відповідними  групами  в  такому
разі  відображатиме  не  що  інше,  як  транс- 
формацію економічних систем  у  рамках ци- 
вілізаційного підходу.

  Саме  описана  особливість  цивілізацій- 
ного  підходу  до  трансформації  економічних 
систем, що полягає у поступовій зміні домі-
нуючого типу продуктивних сил, яка прояв- 
ляється  у  зміні  структури  відповідної  еко-
номіки, призвела до появи ще однієї назви у 
цього  типу  трансформації – структурна 
трансформація.  Не  зважаючи  на  те,  що  з 
суто семантичних  засад  структурною транс- 
формацією  може  бути визнана   будь-яка 
більш  менш  помітна  і  тривала  зміна  струк- 
тури  національної  економіки,  еволюційно 
так  склалося,  що  про  структурну  трансфор-
мацію  прийнято  говорити  саме  в  ключі  змі- 
ни співвідношення між аграрним, індустріа- 
льним  та  нематеріальним  секторами  еконо- 
міки, які забезпечують рух економічної сис- 
теми вздовж наведеного вище вектора транс- 
формації.

  Отже,  маємо  уже  два  базові  вектори 
трансформації  економічних  систем,  що  під- 
тверджують  свою  чинність  для  переважної 
більшості національних економічних систем 
та  отримали  широке  наукове  визнання. 
Д. Норт,  наприклад,  зазначає,  що  техноло- 
гічні  й  інституційні  зміни – це  головні  де- 
термінанти соціального й економічного роз- 
витку [12, c.133].  Якщо  ж  ми  поглянемо  на 
них з точки зору структури економічної сис- 
теми,  то  побачимо  два  основні  елементи 
економічної  системи:  продуктивні  сили  й 
господарський  механізм.  Що  ж  до  третього 
елементу  структури  економічної  системи –
економічних  відносин,  то  вважаємо  їх  по- 
хідними  від  продуктивних  сил  та  господар- 
ського механізму, такими, що формуються у 
залежності  від  досягнутої  комбінації  пер- 
ших двох та відображають собою результати 

робоча 
сила 

земля капітал знання 
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багатоманітних комбінацій широкого ком-
плексу специфікованих інститутів з різними 
варіантами структури національної економі-
ки.  

Ще один вектор трансформації еконо-
мічних систем, що надзвичайно актуалізува-
вся останнім часом носить просторовий, 
географічний характер. Він відображає рух 
економіки від локальних рамок – окремої 
сім’ї, плем’я, місцевості, до національних та 
глобальних меж (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 Територіально просторова трансфор-

мація економічних систем 
 
Нехай не вводить в оману уявна прос-

тота просторового розширення меж еконо-
мічної системи, бо це розширення не є лі-
нійним. Воно передбачає формування прин-
ципово нової системи інститутів, надає 
принципово нових рис набору продуктивних 
сил, створює принципово новий тип еконо-
мічних відносин. Наприклад, формування 
національної економічної системи з множи-
ни локальних економічних систем, що мало 
місце наприкінці ХІХ ст., стало діалектич-
ним результатом прискореного розвитку 
науки і техніки, пропозиції нових товарів та 
послуг, певно найважливішою з яких вияви-
лась залізниця. Транспортування широкого 
(а не обмеженого, як у період географічних 
відкриттів) набору товарів і робочої сили 
спростилось, прискорилось й здешевіло, 
примусивши учасників ще вчора незалеж-
них локальних ринків рахуватись один з 
одним. Локальна конкуренція перетворилась 
на національну, вимагаючи кардинально 
нових способів боротьби за споживача чи 
робітника, в тому числі й шляхом покра-
щення якості товарів та умов праці. Адже 
можливості вибору як на товарних так і на 
ресурсних ринках зроси у прогресії. Моно-
полія локальних виробників і роботодавців 
була зруйнована.  

Натомість з’явилася потреба в уніфі-
кації інституційної бази такої економічної 
системи. Найбільш яскравим прикладом 
такої уніфікації стала громадянська війна у 
США, яка радикальним чином вирішила 

багаторічний економічний конфлікт між 
плантаторами півдня й промисловцями пів-
ночі щодо статусу чорношкірого населення 
як важливого складника робочої сили, влас-
ності на землю, єдиного податкового та  
митного режиму тощо. 

Сьогодні ми спостерігаємо поступове 
становлення глобальної економічної систе-
ми. Воно проявляється через різноманітні 
регіональні економічні союзи чи принаймні 
зони вільної торгівлі, через діяльність транс-
національних корпорацій, які за своєю по-
тужністю – товарооборотом, економічною й 
політичною владою переважають окремі 
держави, через ефект каліфорнізації, який 
уніфікує потреби, попит і зрештою товарну 
структуру національних економік. 
Н. Гражевська пише, що глобалізація є за-
кономірним наслідком взаємовпливу та вза-
ємопереплетення множинності локальних 
трансформацій різнорівневих соціально-
економічних систем, планетарна самоорга-
нізація яких породжує нову якість світогос-
подарського розвитку [8, с.132]. Ця нова 
якість пов’язана з переходом від взаємодії 
національних економік та політичних сис-
тем між собою на світовому полі до взаємо-
дії глобальних гравців на полях національ-
них держав тією мірою, якою глобальні гео-
економічні та геополітичні процеси є домі-
нуючими стосовно національних [33, с.5]. 
Національні кордони перестають відповіда-
ти межам окремих економічних систем, фо-
рмуючи підґрунтя для подальшого форму-
вання єдиного глобалізованого світогоспо-
дарського комплексу. Зрозуміло, що це ста-
неться не завтра, а може не станеться й ні-
коли. В цьому сенсі на увагу заслуговує  
думка прихильників економічної синергети-
ки, що розглядають глобалізацію як законо-
мірний наслідок чергування ієрархізації та 
деієрархізації соціальних дисипативних 
структур, виділяючи абсолютну та відносну 
глобальну самоорганізацію. На відміну від 
відносної (тимчасової, минущої) глобаліза-
ції, яка завершується дезінтеграцією та деіє-
рархізацією глобальних структур, абсолют-
на глобалізація є необоротною, заснованою 
на потенційно нескінченній послідовності 
відносних глобалізацій [8, c.132]. 

Частковим підтвердженням цієї точки 
зору може слугувати загальна динаміка про-

локальні межі національні 
межі 

глобальні межі 
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цесу глобалізації, зображена на рис. 4 змі-
ною індексу глобалізації за версією KOF. Як 
бачимо, час від часу процес глобалізації 
уповільнювався (1986 – 1989 рр., 2001 –
 2002 рр., 2007 – 2012 рр.), втім по завер-
шенню цього кризового (як по відношенню 
до процесу глобалізації, так і по відношен-
ню до ділової активності) періоду глобалі-
заційні тенденції відновлювались, в цілому 
забезпечивши зростання індексу глобалізації 
майже у півтора рази за останніх 30 років. 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

  
  

Рис. 4 Динаміка зміни індексу глобалізації
за версією KOF протягом

1980 – 2012 рр., [34]

  Аналізуючи  рис. 4  слід  звернути  увагу 
на  те,  що  саме  економічна  глобалізація  є 
двигуном  загального  глобалізаційного  про- 
цесу. Протягом усього дослідженого періоду 
коефіцієнт  економічної  глобалізації  пере- 
вищував  загальний  рівень  індексу  глобалі- 
зації в середньому на 5 %. Саме переплетін- 
ня і взаємопроростання економічних систем 
є  стимулом  для  подальшої  політичної  й  со- 
ціальної  інтеграції  окремих  країн.  А  отже, 
маємо  підтвердження  на  користь  того,  що 
глобалізація  є активним вектором  трансфор- 
мації  економічних   систем  сучасного  сус- 
пільства,  а  не  просто  зовнішнім  ефектом 
зміни соціально-політичної картини світу.

  При цьому хочеться звернути  увагу на 
регіональні  особливості  економічної  глоба- 
лізації.  Найбільш  глобалізованим  в  еконо- 
мічному  сенсі  регіоном  світу  наразі  є  Євро- 
па.  З  топ-10  лідерів  рейтингу країн  за  зна- 
ченням  індексу  економічної  глобалізації  у 
2015 р  (за  даними  2012 р.)  дев’ять  розташо- 
вані у Європі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
ТОП-10 країн світу за індексом економічної 

глобалізації, 2012 р., [34] 
 

Країна 
Індекс економі-
чної глобалізації 

Темп прирос-
ту 2012/2011, 

% 
Ірландія 91,30 –0,76 
Нідерланди 91,24 –0,07 
Бельгія 91,00 –0,48 
Австрія 90,24 –0,07 
Сінгапур 87,49 –0,87 
Швеція 86,59 –0,80 
Данія 86,30 –1,19 
Португалія 86,29 –0,50 
Швейцарія 86,04 0,55 
Фінляндія 85,64 –0,07 

 
Особливу роль в залученні Європи до 

глобального економічного, соціального й 
політичного середовища зіграла постсоціа-
лістична революція, що на початку 1990-
х років створила на політичній карті світу 
цілий ряд нових країн-держав та забезпечи-
ла дійсний суверенітет і можливість самос-
тійного вибору вектору інтеграції (в тому 
числі і економічної) для ще більшої їх кіль-
кості. Тут ми бачимо небувалий стрибок (на 
понад 10 пунктів за три роки: 1991–1993 рр.) 
в динаміці регіонального індексу економіч-
ної глобалізації (рис. 5).  

 
Рис. 5 Динаміка зміни регіональних індексів 

економічної глобалізації за версією KOF 
протягом 1980 – 2012 рр., [34] 

 
Хоча слід віддати належне, що ще  

близько 15 років потому, аж до початку сві-
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тової фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр., Європа утримувала високі темпи 
економічної глобалізації, логічним резуль-
татом яких стало наближення до деякої  
умовної межі, за якою інтеграційні процеси 
урівноважуються дезінтеграційними, усу-
ваючи вплив факторів «відносної глобаліза-
ції» на трансформацію відповідних еконо-
мічних систем й підпорядковуючи її в цьому 
аспекті тільки дії факторів «необоротної 
глобалізації». Як результат – сьогодні темпи 
глобалізації в європейських країнах є ста-
тистично незначними. Наприклад, у 2012 р. 
порівняно з 2011 р. вони в середньому скла-
дали 1,2 %, а для десятки лідерів – (-
0,4 %) (табл. 1). Натомість менш глобалізо-
вані країни сьогодні показують досить висо-
кі темпи глобалізації (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
ТОП-10 країн світу 

за темпом приросту індексу економічної 
глобалізації, 2012 р., [34] 

 

Країна 
Індекс еконо-

мічної глобалі-
зації 

Темп приро-
сту 

2012/2011, % 
Ліберія 21,68 39,55 
Вірменія 9,12 57,76 
Таіланд 8,24 71,02 
М’янма 7,46 33,01 
Болгарія 7,23 76,11 
Малаві 6,26 43,45 
Мавританія 5,66 47,10 
Лесото 5,08 47,41 
Домініканська 
Республіка 

4,96 41,15 

Афганістан 4,46 30,62 
 

Описана різниця у стані та темпах еко-
номічної глобалізації в жодному разі не мо-
же бути списана на національні особливості 
трансформації економічних систем. Вона 
відображає системну еволюційну трансфор-
мацію, характерну усій сукупності еконо-
мічних систем. Це видно із рис. 5, де агрего-
вані в регіональні групи показники еконо-
мічної глобалізації ілюструють еволюційну 
етапність руху відповідних економічних 
систем вздовж осі їх просторової трансфор-
мації. Основними провідниками глобаліза-
ційного руху у  1980-х роках виступали кра-
їни Північної Америки, в 1990-х – Європа, а 

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
       
     
       
      
    
      
    

  
  
      
    
        
 
   
  
      
        
   

   
      
     
     
      
     
     
    
  
      
  
     
     
     
    
        
 
 
 
 
     
       
      
 
    
    
      

в 2000-х вони поступилися лідерством краї- 
нам Азії, Африки та Океанії [34].

  Все активніше включення країн, що 
розвиваються, в процес глобалізації явля- 
ється ще одним аргументом на користь по- 
ширеної точки зору щодо обрання такими 
країнами наздоганяючого типу розвитку, а 
отже – і аргументом на користь спільності 
траєкторії трансформації більшості еконо- 
мічних систем сучасного світу.

  Висновки. Підсумовуючи викладене 
вище, спробуємо поєднати щойно обґрунто- 
вані вектори трансформації в рамках деякої 
єдиної моделі трансформаційного процесу. 
Адже кожен із цих векторів не є автоном- 
ним. Рух економічної системи за ними є вза- 
ємопов’язаним і взаємозалежним, забезпе- 
чуючись циклічною передачею трансформа-
ційних імпульсів від одного вектора до ін- 
шого, що зображено на рис. 6 та підтверд-
жується результатами ретроспективного 
аналізу трансформаційного процесу.

  Так, на первісних етапах розвитку тра- 
диційних економічних систем, в яких домі- 
нуючим видом діяльності було збиральниц- 
тво, тваринництво, землеробство, а базови- 
ми продуктивними силами – робоча сила і 
земля, товарний обмін носив випадковий 
характер й обмежувався вузькими територі- 
альними рамками життєдіяльності общини. 
По мірі ускладнення виробничих процесів й 
обумовленого ним поділу праці, появи пер- 
ших купців, здатних пов’язувати між собою 
віддалені локальні ринки, відбувається пе- 
рехід до ринкової організації економічної 
системи. Ринковий регулятор входить до 
складу господарського механізму, переби- 
раючи на себе з часом все більше регулятор- 
них функцій у  інституту домогосподарства, 
нездатного до ефективної організації проце- 
су господарювання в  розширених територі- 
альних межах.  По мірі розвитку  ринкового 
господарювання, поширення його правил й 
регламентів уже не тільки на товарний, але 
й на ресурсний простір, перетворення землі 
й робочої сили на товар, а отже їх підпоряд-
кування більш універсальному ресурсу –
капіталу, відбувається перехід економічної 
системи від традиційного типу до індустрі-
ального.  
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Рис. 6 Модель трансформації економічних систем 

 

  

  Процес  індустріалізації,  в  свою  чергу, 
характеризуючись активним впровадженням 
результатів  науково-технічної  революції, 
ключовими   серед  яких  є  залізниця,  теле- 
граф, телефон, стимулює  чергове  розширен-
ня  територіальних  меж  економічної  систе- 
ми, в якій простішим, швидшим і дешевшим 
стає переміщення товарів, уможливлюються 
перші  прототипи  дистанційного  управління 
бізнесом.  Перехід  економіки  від  локальних 
до  національних  меж  вимагає  відповідних 
змін  інституційного середовища,  яке  потре- 
бує  уніфікації  господарських порядків в ме- 
жах  всієї  національної  економіки,  підсилю- 
ючи роль держави як альтернативного ринку 
регулятора.  По  мірі  витіснення  державними 
інститутами ринкових у структурі господар- 
ського  механізму  економічної  системи  фор- 
мується новий перекос, що характеризується 
вже  не  ринковими  провалами,  а  державни- 
ми,  серед  яких  державний  монополізм,  ре- 
гуляторне  захоплення  тощо.  На  цю  неефек- 
тивність  економічна  система  реагує  народ- 
женням нового базового економічного ресу- 
рсу – знань,  акумуляція  якого  забезпечує  її 
перехід  від  індустріального  типу  до  постін- 
дустріального.  Оскільки  швидкість  та  ефек- 
тивність  переміщення  знань  в  економіці 
значно  перевищує  аналогічні  показники  для 
інших  економічних  ресурсів,  то  логічним 
наслідком відповідного етапу трансформації 
стає  розширення  меж  економічної  системи 
порівняно  з  національними,  підвищення  її 
відкритості,  залученості  до  світогосподар- 
ських процесів. Останнє знижує впливовість 
державних  регуляторів  на  діяльність  зрос- 
таючої  групи  транснаціональних  суб’єктів

господарювання, підвищуючи роль корпо-
ративної координації в організації еконо-
мічної системи. 

Таким чином, маємо діючу модель 
трансформації економічних систем, яка не 
тільки дозволяє пояснити логіку трансфор-
маційних змін, що відбувалися протягом 
всієї історії існування людства, але й фор-
мує основу для прогнозування таких змін у 
майбутньому. Вона дозволяє, абстрагуючись 
від національних особливостей та множини 
конкретних історико-економічних обставин, 
з'ясувати основні важелі та вектори транс-
формаційного процесу, які є визначальними 
для розвитку сучасних економічних систем. 
 

Література: 
1. Бодров В. Г. Теорії економічних 

трансформацій та досвід ринкових перетворень у 
Східній Європі (1921–2001 pp.) / В. Г. Бодров // 
Історія народного господарства та економічної думки 
України. – 2003. – Вип. 35–36. – С. 3–16. 

2. Геец В. Трансформационные преобразования в 
Украине: переосмысливая пройденное и думая о 
будущем / В. Геец // Общество и экономика. – 2006. – 
№ 3. – С. 23–53. 

3. Злупко С. Перехідна економіка: сучасна 
Україна / С. Злупко. – К. : Знання, 2006. – 367 с. 

4. Бальцерович Л. Социализм, капитализм,   
трансформация: очерки на рубеже эпох / 
Л. Бальцерович – М. : Наука, 1999. – 352 с. 

5. Kornai J. The Postsocialist Transition and the 
State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Prob-
lems / J. Kornai // The American Economic Review. – 
1992. – Vol. 82. – Issue 2. – P. 1–21. 

6. Папава В. О терминологическом аспекте 
постсоциалистической трансформации / В. Папава // 
Общество и экономика. – 2005. – № 7–8. – С. 54–56. 

7. Економічні системи : монографія / За ред. Г. 
І. Башнянина. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 
2006. – Т. 1. – 484 с. 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 17_________________________________________



  
   

   
   

     
   

  

   
     

  8. Гражевська Н.  І.  Економічні  системи  епохи 
глобальних  змін /  Н.  І. Гражевська. – К.  :  Знання, 
2008. – 431 с.

  9. Леоненко П.  М.  Сучасні  економічні  системи :
Навч.  посіб. /  П.  М. Леоненко,  О.  І. Черепніна. – К. :
Знання, 2006. – 429 с.

10. Гражевська Н.  І.  Відображення  трансформа-
ційних  процесів  у  системі  категорій  соціально- 
економічної  динаміки /  Н. І. Гражевська //
Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19–29. 

11. Кириченко трансформацияРыночнаяВ.
экономики: теории и опыт / В. Кириченко // 
Российский экономический журнал – 2000. – № 11–
12. – С. 34–37. 

12. Норт Д. Институты, институциональные 
изменения и функционирование экономики / Д. Норт. 
– М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 
180 с. 

13. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М., 
2002. – 371 с. 

14. Євдокимова Д. М. Економічний розвиток: 
процесний підхід / Д. М. Євдокимова // Стратегія 
економічного розвитку Украни : науковий збірник. – 
2004. – Вип. 15. – С. 21–24. 

15. Бураковський пошуках моделіІ. У
економічного розвитку / І. Бураковський // 
Українська державність у ХХ столітті. (Історико-
політологічний аналіз) / В. Адамський, Б. Андресюк, 
Є.Бистрицький та ін. Кер. авт. кол. О. Дергачов. – К. : 
Політична думка, 1996. – 435 с. 

16. Шаститко А. Новая институциональная 
экономическая теория / А. Е. Шаститко. –– М. : Экон. 
фак. МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с. 

17. Velde D.W. Economic transformation: where are 
we heading, post-2015? [Електронний ресурс] / 
D.W.Velde // Shaping Policy for Development – Режим 
доступу : http://www.odi.org.uk/opinion/8084-
economic-transformation-heading-post-2015 

18. Breisinger C. Economic Transformation in Theo-
ry and Practice. What are the Messages for Afri-
ca? [Електронний ресурс]. / C. Breisinger  and 
X. Diao // IFPRI Discussion Paper 00797. – Septem-
ber 2008.– Режим доступу : http://www.ifpri. org/ 
sites/default/files/publications/ ifpridp00797.pdf 

19. Осипов Г. В. Социологический энциклопеди-
ческий словарь / ред.- коорд. Г. В. Осипов. – М. : Изд. 
Группа ИНФРА-М - НОРМА, 1998. – 480 с. 

20. Кирилюк дослідженняМетодологіяЄ. М.
процесів трансформації економічних систем у 
сучасних теоріях / Є. М. Кирилюк, А. М. Проща-
ликіна // Механізм регулювання економіки. – 2011. – 
№ 4. – С. 172–179. 

21. Гражевська Н. І. Еволюція сучасних 
економічних систем: навч. посіб. / Н. І. Гражевська. – 
К. : Знання, 2011. – 286 с. 

22. Pryor F. L. Guidebook to the Comparative Study 
of Economic Systems / F. L. Pryor. – Englewood Cliffs, 
N. J. : Prentice-Hall, 1985. 

23. Поланьи трансформаВеликаяК. ция. 
истоки нашегоПолитические и экономические

времени / К. Поланьи – СПб. Издательство:
«Алтейя», 2002. – 320 с. 

24. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели 
общества / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Прогресс. – 1976. 
– 408 с. 

25. Fisher A. G. B. Production, primary, secondary 
and tertiary / A. G. B. Fisher // Economic Record. – 
1939. – Vol. 15. – P. 24–38. 

26. Kuznets S. Underdeveloped Countries and the 
Pre-Industrial Phase in the Advanced Countries : an 
Attempt at Comparison / S. Kuznets // The economics of 
underdevelopment [Selected and edited by 
A.N. Agarwala and S. P. Singh].- London : Oxford Univ. 
Press. – 1958. – P. 135–153. 

27. Chenery H. B. Patterns of Industrial Growth / H. 
B. Chenery // The American Economic Review. – 1960. 
– Vol. 50. – N 4. – P. 624–654. 

28. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной 
экономики / В. Иноземцев // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 3–11. 

29. Бузгалин А. В. Россия в глобальной экономике 
знаний трансформаций: контексты и альтернативы / 
А. В. Бузгалин // Terra Economicus. Экономический 
вестник Ростовского государственного университета. 
– 2008. –Том 6. – № 1. – С. 27–39. 

30. Dow G. K. The Transition to Agriculture : Cli-
mate Reversals, Population Density, and Technical 
Change / G. K. Dow, N. Olewiler and C. G. Reed 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.aeaweb.org/ assa/2006/0108_1300_0404.pdf 

31. Дракер П. Посткапиталистическое общество / 
П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на 
Западе: Антология / Под. ред. В. Л. Иноземцева. – 
М. : Аcаdemia, 1999. – С. 67–100. 

32. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: 
теорія, практика та їх значення для України / А. 
А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 632 с. 

33. Бузгалин А. В. Неоэкономика: очерки теории и 
методологии / Под ред. A. В. Бузгалина. – М. : Экон. 
фак. МГУ: ТЕИС, 2003 – 244 с. 

34. Офіційний веб-сайт Цюріхського інституту 
дослідження бізнес-циклів Konjunktruforschungsstel 
der ЕТН Zürich [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://globalization.kof.ethz.ch/ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А. Г. Герасименко, д. э. н., доцент, Киевский национальный торгово-экономический 
университет  

 
В статье систематизированы существующие подходы к определению экономического 

содержания трансформации экономических систем. Выделены и обоснованы три ключевые 
векторы такой трансформации: институциональный, ресурсный и территориально-
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УДК 330.113.2+164.043 
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕКИ 
 

С. В.  Бурлуцька, к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет, 
lanavb75@gmail.com 

 
В роботі проведено теоретико-методологічний аналіз механізмів забезпечення стійкості 

соціально-економічних систем у контексті забезпечення їх безпеки. Доведено, що необхід-
ною та достатньою умовою забезпечення стійкості та безпеки динамічних соціально-
економічних систем є процес адаптаційного розв’язання системних конфліктів. Межі пруж-
ності соціально-економічної системи обумовлені стійкістю існуючих системних звязків, а 
пластичність передбачає зростання чисельності ступенів свободи системи.  

Ключові слова: соціально-економічна система, стійкість, безпека, , пластичність, сту-
пінь свободи пружність соціально-економічної системи. 

 
Постановка проблеми. В умовах   

зростання рівня нестабільності умов функ-
ціонування національних, регіональних та 
локальних утворень все більша увага нау-
ковців приділяється питанням сталого роз-
витку соціально-економічних систем. Най-
більш дискусійними моментами у цій сфері, 
на наш погляд, є співвідношення стійкості 
та безпеки систем. Будь-які кризові явища є 
діалектичним за своїм змістом: по–перше, 

вони спроможні негативно впливати на па-
раметри функціонування систем, по–друге 
вони є джерелом змін що забезпечують по-
дальший еволюційний розвиток. Співвідно-
шення руйнівних та стимулюючих чинників 
обумовлює вектор подальших змін у соці-
ально-економічний системі. Абсолютно не-
стійка система неспроможна зберегти своє 
цілісне і безпечне функціонування та під 
впливом навіть несуттєвого збурення зруй-

пространственный. По каждому из них определены основные стадии трансформации, детер-
минирована текущая стадия трансформации для большинства современных экономических 
систем. Путем объединения указанных векторов построена модель трансформации экономи-
ческих систем как теоретическое обобщение предыдущих вех трансформационного процесса 
и основа для прогнозирования его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: экономическая система, трансформация экономических систем, век-
тор трансформации, институт, производительные силы, глобализация.  

ESSENCE AND VECTORS OF ECONOMIC SYSTEMS TRANSFORMATION 
A. G. Gerasymenko, D.E., Ass. Prof., 

Kyiv National University of Trade and Economics 
 
The existing approaches to determination of the essence of economic systems transformation 

are systemized. Three key vectors of such transformation are highlighted and grounded, in particu-
lar: the institutional, resource and spatial vectors. According to these vectors the basic stages of the 
transformation are defined. The current stages are determined for the most modern economies. 
Through the combination of these vectors the model of transformation of economic systems is cre-
ated. It can be used as theoretical generalization of previous milestones of transformation process 
and as the basis for predicting its future development. 

Keywords: economic system, transformation of economic systems, vector of transformation, 
institute, productive forces, globalization. 
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нується. З іншої точки зору і абсолютну 
стійкість не слід розглядати як умову збере-
ження безпеки функціонування. Нечутли-
вість до зовнішніх впливів та, відповідно, 
відсутність необхідності адаптуватися та 
трансформуватися призводить до накопи-
чення протирічь між системою та  зовніш-
нім середовищем, а отже, посилює загрозу 
деструктивного їх розв’язання.. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження в цій сфері слід розпо-
ділити за декількома напрямками. Перший, 
найбільш представлений, напрямок перед-
бачає вивчення проблем безпеки та стійкості 
системи в контексті розробки механізмів, 
інструментів та важелів розвитку соціально-
економічних систем. Слід відзначити ґрун-
товні наробки Я. Ніконової [1], А. Гуменюка 
[2], О. Новікова [3], О. Лактіонової [4] та ін. 
Спроби фундаментального дослідження 
сутності та проявів феномену стійкості та 
безпеки національної економіки та її скла-
дових знайшли свій прояв у роботах А. Бой-
ко [5], Г. Дібніса [6], дослідження колективу 
фахівців під керівництвом І. Крючкової [7]. 

Поглиблення загальносистемної кризи  
вітчизняної економіки, руйнування сформо-
ваних десятиріччями економічних зав’язків  
обумовлює необхідність посилення уваги 
науковців до загальнотеоретичних, методо-
логічних та методичних аспектів розгляну-
тої проблеми. Результати аналізу дослід-
жень у цій сфері свідчать, що проблема вза-
ємозв’язку внутрішньої суперечливості 
стійкого функціонування систем, їх безпеки 
та динамічного розвитку не є об’єктом дос-
татньої уваги. Не розв’язаним залишається 
питання яка саме форма стійкості економіч-
ної системи відповідає умовам збереження її 
безпеки функціонування та подальшого ста-
лого розвитку. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної роботи є теоретико-методологічний 
аналіз та дослідження механізмів забезпе-
чення стійкості соціально-економічних сис-
тем у контексті забезпечення їх безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Підґрунтям цього аналізу слід вва-
жати обґрунтовані у попередніх досліджен-
нях тези. По-перше, безпека є відображен-
ням процесу реалізації свободи соціально-
економічної системи за умов діалектичної 

відповідності, спрямованості та змісту 
суб’єктивних чинників розвитку 
об’єктивним умовам цілісного існування. 
По-друге, цей процес передбачає перехід від 
одного до іншого стійкого стану для забез-
печення цілісного існування. 

Головним параметром системи є її  
функціонування. Функціонування відобра-
жає  структуру системи, її будову, склад, 
взаємозв’язки між компонентами та іншими 
системами та підсистемами. Разом з тим 
функціонування є динамічний процес, пов'я-
заний з відтворення відносин, форм, власти-
востей та  можливими змінами системи за 
умов незмінності її цілісності та визначено-
сті. Функціонування як діалектичний процес 
поєднання стабілізаційних, адаптаційних, 
мобілізуючих механізмів  обумовлює стій-
кість системи. За умов нестабільності зов-
нішнього середовища відбуваються постійні 
зміни характеру взаємозв’язку елементів  
системи. У цьому процесі поєднуються про-
гресивні та регресивні тенденції. Накопи-
чення кількісних змін може зумовлювати 
необхідні зміни самого функціонування, а в 
свою чергу і розуміння та прояв стійкості 
системи. Справедливим у цьому сенсі є ви-
сновок А. Бойко – стійкість є зовнішньою 
формою, зовнішнім проявом внутрішньої 
структури системи, відтак основа стійкості 
економіки закладена всередині макроеконо-
мічної системи. Критерієм стійкості еконо-
мічної системи є кількість можливих комбі-
націй, які вона здатна породити в певних 
умовах [5, c.36]. 

Отже, аналіз логіки взаємодії функціо-
нування, стійкості та безпеки обумовлює 
відокремлення зовнішніх чинників зміни 
об’єктивних умов цілісного існування: 

1. Пасивні зміні у зовнішньому сере-
довищі системи  

2. Активний вплив середовища на сис-
тему (наприклад, проникнення у систему 
нових елементів або формування нових зов-
нішніх зав’язків); 

3. Активний вплив системи на зовніш-
нє середовище та відповідна реакція. 

Разом з зовнішніми об’єктивними іс-
нує ціла сукупність внутрішніх 
суб’єктивних чинників зміни цілісного існу-
вання. Здебільше ці чинники спрямовані на 
посилення внутрішніх протирічь: 
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1. Зростання ступеню диференційова-
ності існуючих компонентів систем  

2. Виникнення нових підсистем, функ-
ціонування яких знаходиться у протиріччі з 
вже існуючими компонентами.  

3 Втрата спроможності або погіршення 
умов відтворення компонентів системи. 

З позицій синергетичної парадигми 
функціонування соціально-економічної сис-
теми є безперервний процес виникнення та 
урегулювання конфліктів між компонента-
ми, між компонентами та зовнішнім середо-
вищем. Обов’язковою умовою функціону-
вання системи, її стійкості та безпечності є 
наявність так званих адаптаційних механіз-
мів розв’язання конфліктів. Але, у випадку 
коли вище перелічені зовнішні та внутрішні 
чинники надзвичайно сильно впливають на 
систему, механізм розв’язання конфлікту 
має біфуркаційний характер і не пов'язаний 
ні з стабільністю, ні з безпекою системи. Як 
зазначав академік Н. Моісеєв «адаптаційні 
механізми мають чудову властивість, що ні 
зовнішні збурювання, ні внутрішні пертур-
бації за допомогою цих механізмів не здатні 
вивести систему за межу коридору заготов-
леного для розвитку цієї системи»[9, с.45]. 

Біфуркаційні механізми розв’язання 
конфліктів та, відповідно, функціональна 
перебудова соціально-економічних систем 
виходить за межі дефініції безпека та стій-
кість. Отже, сенс подальшого розгляду ма-
ють тільки адаптаційні механізми. Серед 
них, частіш за все, виділяють:  

1) пружність – здатність системи після 
зникнення зовнішнього збурення  поверта-
тися до початкового (нормального) стану; 

2) пластичність – наявність у системи 
декількох припустимих станів та її здатність 
трансформуватися з одного стану в інший за 
умов збереження способу функціонування, 
вектору розвитку та ін. 

У більшості публікацій дефініція плас-
тичність використовується як еквівалент 
адаптивності та гнучкості. Разом з тим, у 
роботі Г. Дібніса та Є. Дем’янової адаптив-
ність є функцією пружності, гнучкості та 
пластичності соціально-економічної систе-
ми [6, с.154]. Авторське бачення передбачає, 
що гнучкість відповідає за максимальну 
зміну системних звязків, пружність – їх мак-
симальне збереження. Мається на увазі, що  

початкова реакція системи на збурення пе-
редбачає задіяння механізмів пружності для 
адаптації без структурних змін. Якщо резер-
вів пружності не достатньо, то починає дія-
ти механізм гнучкості: змінюються системні 
зв’язки але після припинення дестабілізую-
чих чинників система повертається у почат-
ковий стан завдяки властивостям пружності. 
У випадку недієвості механізму гнучкості 
пластичні деформації змінюють форму та 
властивості системи. 

Ще одне трактування взаємо-
пов’язаності адаптивності та гнучкості на-
водиться у статті О. Лактіонової [4, с.1]: 
гнучкість не існує без адаптивності або на-
явності різних реакцій; адаптивність є необ-
хідною умовою прояву гнучкості; власти-
вість адаптивності не зводиться до її більш 
обмеженій формі прояву – гнучкості. Адап-
тивність розглядається як системна якість 
більш високого порядку та виявляється в 
межах процесу самоорганізації систем. 

Вважаємо доцільним закцентувати 
увагу на певних помилках логічного харак-
теру у наведених тезах. По-перше, енцикло-
педичне визначення гнучкості – це власти-
вість тіла змінювати  власну форму під 
впливом зовнішніх сил без видимого пору-
шення зв’язку між частками, незалежно від 
того, приймає тіло після припинення дії си-
ли попередню форми чи ні. Отже, з позиції 
логіки, гнучкість, як родове поняття, має    
більший обсяг,. ніж видові дефініції пруж-
ність та пластичність. Видоутворюючою 
ознакою є цілісність (у випадку пружності) 
або руйнування (у випадку пластичності) 
звязків між компонентами системи. Без на-
ведення доказів аналогічний висновок пос-
тулюються проф. М. Білим – гнучкість є 
спроможність системи після певного впливу  
нормативно або адаптивно змінювати свій 
стан в межах, обумовлених критичними 
значеннями параметрів системи [10, с.79]. 
Таке визначення максимально наближене за 
змістом адаптаційному механізму розв’я-
зання конфліктів. А отже, гнучкість слід ро-
зуміти як певну форму адаптивності або як 
адаптивний механізм забезпечення стійкості 
динамічних систем та функцію пружності та 
пластичності. 

Пружність віддзеркалює не тільки вла-
стивості системи, але й її умови збурення. 
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Пружність може проявлятися при обмеже-
ному впливі зовнішнього середовища, а та-
кож при значних впливах швидкість проті-
кання яких є надзвичайно малою. Вплив де-
стабілізуючи чинників на компоненти сис-
теми, перш за все, спрямований на зміну їх 
функціонування та відповідних міжсистем-
них зв’язків. Стабільність цих зв’язків обу-
мовлює межі пружності. Подальше поси-
лення ступеню збурення або підвищення 
швидкості цього процесу може призвести до 
втрати системою пружних властивостей. 
Часткова зміна вектору функціонування 
окремих компонентів, руйнування старих 
системних зв’язків та одночасне виникнення 
нових при незмінності загальносистемних 
функцій є свідоцтвом пластичної реакції  
системи.  

В роботах деяких дослідників стверд-
жується, що соціально-економічні системи 
докорінно відрізняються від фізичних сис-
тем, а отже запозичення концепту пружності 
є недоцільним. Фактично, соціально-еко-
номічні системи – це еволюційні системи 
пов’язані з домінуючим нерівноважним ста-
ном. А отже, феномен пружності може віді-
гравати ключову роль у процесах довго-
строкового економічного розвитку, а, ймо-
вірно, й еволюціонувати під впливом цих 
процесів. 

Концепт пружності також передбачає 
дихотомічну реакцію систем на збурення: 
якщо шок для системи занадто великий, то 
повернення у початковий стан неможливе, а 
результатом є формування іншого стану або 
режиму функціонування. Переважно реакція 
соціально-економічних систем на збурення 
не є абсолютно дихотомічною. Швидше за 
все пружна реакція буде мати комплексний 
характер: певні структурні компоненти та 
процеси можуть змінюватися, у той час як 
інші залишатися незмінними.   

Пластичність системи, у свою чергу, 
може бути охарактеризована піддатливістю 
або здатністю деформуватися під впливом 
зовнішньої середи або змінювати параметри 
обміну з цією середою. Слід зазначити, що 
зникнення зовнішнього збурення не призво-
дить до відновлення базових зруйнованих 
звязків. На відміну від матеріальних систем 
(твердих тіл) пластична деформація соці-
ально-економічної системи передбачає мож-

 
 

 

 

 

ливість  у  майбутньому  зберігати  спромож- 
ність до пружності. Це пояснюється тим, що 
зруйновані  зв’язки  компенсуються  новими, 
а  ступінь  стабільності  нових  взаємозв’язків 
є новою межею пружності. Можливі два ме- 
ханізми  підвищення  загальної  стабільності 
системи: перший – нові зв’язки є більш ста-
більними ніж базові, другий – нова кількість
звязків  зростає  порівняно  з  базовим  станом
[8,  11].  Другий  механізм  максимально  від-
повідає  закону  переходу  кількості  в  якість.
Ускладнення  зовнішнього  середовища  сис- 
теми  обумовлює  необхідність  формування 
додаткових  регуляторних  зв’язків  між  ком- 
понентами.  Отже,  зростання  пластичності 
передбачає  збільшення  кількості  параметрів 
що  змінюються,  аналогічно  з  механічними
системами – зростання чисельності ступенів 
свободи  системи.  Дійсно,  якщо  система  не
може  зберегти  параметри  свого  функціону- 
вання у певних межах, то логічним є виник- 
нення нових (додаткових) взаємозв’язків які, 
в  свою  чергу,  збільшують  кількість  можли- 
вих  безпечних  станів  (ступенів  свободи). 
Окремим  випадком  цієї  загальносистемної 
залежності  є  ,  наприклад,  принцип  зростан- 
ня  еволюційної  пластичності  підприємства
сформульований та емпірично доведений О. 
Новіковим [3]: умовою довгострокового роз- 
витку підприємства є здатність швидко та з 
мінімальними витратами ресурсів перебудо- 
вуватися  відповідно  з  непередбачуваними 
змінами зовнішнього оточення.

  Процесне  уявлення  стійкості  та  безпе- 
ки  соціально-економічних  систем  (рис.1)
дозволяє  ідентифікувати  відповідні  елемен- 
ти та механізми.

  Шлях дошокового розвитку соціально- 
економічної системи пов’язаний з двома ас- 
пектами:  еталонним  станом  та  уразливістю. 
Еталонний стан або еталонна динаміка може 
характеризуватися  сукупністю  показників:
рівнем  випуску,  зайнятості,  доходами  на 
душу  населення  або  рівнем  добробуту,  тем- 
пом  економічного  зростання  та  ін.  Уразли- 
вість, як можлива ступінь реакції на збурен- 
ня,  обумовлена  як  внутрішніми  властивос- 
тями  системи,  так  і  ендогенними  умовами. 
Разом  з  тим,  аспект  уразливості  пов’язаний 
не  тільки  з  дошоковим  станом  соціально- 
економічної  системи,  а  й  з  природою  шоку
(можлива  ситуація,  коли  економіка  реагує

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №322_________________________________________



 

 

тільки на певні шоки). Природа шоку, в 
свою чергу, може бути пов’язана або з ко-
роткостроковим збуреннями, або з поступо-
вим накопиченням негативних чинників. 

Масштаб реакції на шок та ступінь по-
рушення параметрів еталонного стану ілюс-
трують аспект опірності. Відзначимо, що 
еталонний стан характеризується не тільки 
кількісними показниками, але й структурою 
системних звязків, сукупністю підсистем та 
компонентів. Отже, за своїм змістом опір-
ність характеризує, поперед усе, відхилення  
у функціонуванні соціально-економічної  
системи від еталону або норми. І це відхи-
лення може мати тільки структурний прояв, 
та не призводити до зміні кількісних пара-
метрів. 

 

 
Рис. 1. Процесний підхід до стійкості соці-

ально-економічної системи 
 
Аспект відновлення пов'язаний з меха-

нізмом подолання шоку: через пружні або 
пластичні механізми. Більш суттєвий або 
довгостроковий вплив дестабілізуючих чин-
ників може призвести до руйнування систе-
ми, тобто структурно-функціональної пере-
будови. Якщо резерви пружної реакції ви-
черпано, а подальша трансформація компо-
нентів та системних зв’язків змінює меха-
нізм функціонування системи, то це вже не 
прояв пластичності, а виникнення абсолют-
но нової системи або декількох систем. Дос-

 

 

 

 

 

 

 

лідження  окресленої  проблематики  повинне 
розвиватися  у  двох  напрямках.  З  екзогенної 
точки  зору – це  вивчення  загальної  реакції 
системи  на  зміни  у  зовнішньому  середови- 
щі, а з ендогенної – це особливості динаміки 
протікання  процесів  у  системі  при  зовніш- 
ньому збуренні,  або внутрішніх змінах.

Слід зазначити,  що  пружність  та  плас-
тичність,  як  механізми  подолання  шоків, 
здебільше  знаходять  свій  прояв  у  коротко-
строковому періоді.  В  довгостроковому  пе-
ріоді,  в  межах  тривалої  повільної  адаптації, 
вказані  механізми  точно  не  ідентифікують- 
ся.   Наприклад,  промислова  складова  соці- 
ально-економічної системи або певна галузь 
через низький рівень модернізації, недостат- 
ні капіталовкладення або втрату ринків збу-
ту  (сировини)  може  поступово  скорочувати 
обсяги  виробництва,  вивільнювати  персо-
нал. В остаточному підсумку це призведе до 
згортання  господарчої діяльності, що в мас- 
штабах,  наприклад  регіону,  призведе  до 
системного  деструктивного  впливу – шоку. 
Тобто,  економічні  зміни  можуть  бути  по- 
вільними за своїм характером, але коли вони 
досягають  критичного  переломного  момен- 
ту  або  порогу,  проявляється  підривний  ха-
рактер  шоку. Таким  чином,  існує  загроза 
ідентифікаційної  плутанини  між,  розвитком 
детермінант  соціально-економічної  пруж- 
ності  (які  можуть  включати  повільні  струк- 
турні  зміни)  і  адаптацію.  До  таких  структу- 
рних  змін  можна  віднести  виробничий  про- 
цес, технологічну й ринкову переорієнтацію, 
появу нових секторів суспільного виробниц- 
тва, підвищення  професійного  рівня  трудо- 
вих  ресурсів  та  ін.  Але,  такого  роду  зміни, 
не слід плутати і з фактичною реакцією еко- 
номіки на прояви шоку.

  Теоретичні  та  емпіричні  дослідження 
параметрів  стійкості  та  безпеки  соціально- 
економічних  систем  додатково  ускладнює 
проблема  розмежування  однієї  системи  від 
іншої.  Будь-яка  соціально-економічна  сис- 
тема  характеризуються  високим  ступенем 
відкритості до зовнішніх збудників,  склада- 
ється з просторово розподіленої й часто роз- 
членованої  мережі  взаємодіючих  різнорід- 
них  економічних  та  соціальних  складових. 
Ці компоненти, як правило, не мають чітких 
меж  та  характеризуються  складною  динамі- 
кою.  
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  Висновки. Результати проведених до- 
сліджень  вказують,  що  необхідною  та  дос- 
татньою  умовою  забезпечення  стійкості  та 
безпеки  динамічних соціально-економічних 
систем  є  процес  адаптаційного  розв’язання 
системних  конфліктів.  Стійкість  слід  роз- 
глядати як функцію параметрів пружності та
пластичності.  Межі  пружності  обумовлені
стійкістю  існуючих  системних  звязків,  а 
пластичність  передбачає  зростання  чисель-
ності  ступенів  свободи  системи  та  форму-
вання  нових  та  (або)  додаткових  взає- 
мозв’язків  між  компонентами  системи. 
Будь-який  прояв  біфуркаційних  процесів  є 
свідоцтвом  втрати  системою  її  стійкості  та 
безпеки.

Отримана  теоретико-методологічна
конструкція потребує подальшої  емпіричної 
перевірки.  Якщо  взаємодія  відкритої  соці-
ально-економічної  системи  з  зовнішнім  се- 
редовищем   супроводжується  обміном   ма- 
теріально-енергетичними  та  інформаційни- 
ми  потоками, то  ефективним  інструментарі- 
єм  діагностики  стійкості  та  безпеки  (на  на- 
ціональному або регіональному рівні) є кри- 
терій  мінімальної  ентропії.  Передбачається, 
що  для  визначення  рівня  стійкості  адапта-
ційного  механізму  слід  використовувати 
трансформований  критерій  О.  Ляпунова:
скорочення з часом різниці значень ентропії 
для умовно стаціонарного та  збуреного ста- 
ну системи..
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 
С. В. Бурлуцкая, к. э. н., доцент,  

Одесский национальный экономический университет 
 

В работе проведен теоретико-методологический анализ механизмов обеспечения 
устойчивости социально-экономических систем в контексте обеспечения их безопасности. 
Доказано, что необходимым и достаточным условием обеспеченья устойчивости и безопас-
ности динамических социально-экономических систем является процесс адаптивного разре-
шения системных конфликтов. Границы упругости социально-экономической системы обу-
словлены устойчивостью существующих системных связей, а пластичность предполагает 
рост числа степеней свободы системы.  

 
Ключевые слова: социально-экономическая система, устойчивость, безопасность, 

упругость, пластичность, степень свободы социально-экономической системы. 
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SECTORAL ECONOMIC STRUCTURE IN THE CONTEXT OF MULTI-STAGE 
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The methodological principles of sectoral structure analyses of the economy and its relation-
ship with the stages of economic development are considered. The allocation of the growth poles, 
which provide, on the one hand, its own economic development of each sector, and on the other 
hand, the development of the national economy as a whole, is proposed in each sector. It is empha-
sized that the civilization development of the society is a process of progressive quantitative and 
qualitative changes within each of the economy sectors on the basis of the model of the «whole» 
and «operation».  

Keywords: sectoral structure of the economy, stages of society development, civilization de-
velopment, economic development, post-industrial society. 

 
Statement of problem. Since the sec-

ond half of the nineteenth century, economic 
progress and social living conditions have be-
gun to appear as the results of scientific and 
technological development, technical and tech-
nological leadership of labor. It is really objec-
tively, that under present conditions the as-
signment of certain national economies to the 
developed or non-developed in social and eco-
nomic terms of the criteria of their usage the 
achievements of STP, is saved, although it ac-
quires new qualitative features. In the most 
general terms, the new qualitative features of 
scientific, technical and socio-economic devel-
opment of mankind are linked with the new 
post-industrial stage of its evolution, when the 
efficiency of using modern types of resources - 
knowledge and information, determine current 

and future competitiveness of countries in the 
world economy. 

From a theoretical point of view, any 
national economy is complex economic system, 
so it should have a sign of stability that enables 
it to maintain its integrity and adapt to the 
changing environment.  

It is exactly the structure of the econom-
ic system, which is the main characteristic of it 
and has the properties of peculiar «frame», al-
lowing it to withstand the constant changes of 
the elements and keep them within a certain 
quality.  

Therefore, improving of the economic 
structure is a particularly important issue for the 
present and future stages of economic devel-
opment. Changes in the structure of the econo-
my too much effect on the economic evolution, 

 

 
 

 

 
 

 
 

              

 

________________________________________________________________ Е_ К__О_ Н_ О__ М__ІЧ__Н_ А__ Т_ Е_ О__ Р_ І_Я__
          MECHANISMS OF ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
                   SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF THEIR SAFETY

S. V. Burlutska, PhD (Econ.), Ass. Prof.,Odessa National Economic University

The  theoretical  and  methodological  analysis  of  sustainability  of  socio- economic  systems  in
the context of ensuring their safety is conducted. It is proved that a necessary and sufficient condi- 
tion for the stability and security of dynamic socio-economic systems is the adaptation process re-
solve systemic conflicts. The resilience limits of the socio-economic system come from the system 
relations stability, and plasticity involves the growth in the number of degrees of freedom in a sys-
tem.

  Keywords: socio-economic  system,  stability,  safety,  resilience,  plasticity,  degree  of  freedom 
of socio-economic system.

Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Пилипенко Ю. І. Надійшла до редакції 14.05.15.

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 25_________________________________________



defining progressive or regressive version of 
the development of the society. Due to this, the 
study of the structure of the national economy, 
in general, and sartorial structure purchases, in 
particular, gets special priority in theoretical 
and practical terms. 

Aim of the paper. It should be noted 
that the movement of society from an agrarian 
to an industrial one, and then to the post-
industrial stage of development cannot be con-
sidered as mechanical motion, as the evolution 
of society is primarily related with the evolu-
tion of person.  

Materials and methods. The person 
with his values and motivation is exactly the 
foundation and the creator and driving force of 
the economic development of society. G.     
Myurdal explored the transformation processes 
in the countries of «the third world». He noted 
that «the growth» which is not accompanied by 
improvements in the status of the majority of 
the population, cannot be regarded as a «De-
velopment with a capital letter»[1, p.182]. 

This thesis is especially important for 
the countries of the Soviet Union because the 
objective movement to a post-industrial society 
through an increase of the share of the tertiary 
sector in the economic structure should not lead 
to a reduction in living standards and impover-
ishment of the population in the primary and 
secondary sectors. It may seem that the realiza-
tion of this objective should be achieved 
through sustainable development of each sector 
and the maintenance of effective employment. 

In economic literature, the classical un-
derstanding of the sartorial structure is largely 
confirmed as the interrelation between the sec-
tors of the economy, suggesting the dominance 
of the quantitative approach to the structuring 
of the economy through the determination of 
the interrelation between the individual sectors. 
In economic science the tradition of society 
staging (civilization movement) was also 
formed as a transition from the domination of 
one sector to the other. 

In our view, such approaches are not 
exhaustive and final, as they are focused solely 
on the quantitative characteristics of the sector, 
as well as maintain deterministic understanding 
of development as a linear process.  

In our view, the structuring economic 
systems are both need to be considered quanti-

tative and qualitative features and it is neces-
sary to take into account the peculiarities of na-
tional development, which can be performed 
nonlinearly and have inversion and bifurcation 
character. The structuring process should also 
consider that each sector has not only the life 
cycle, but is a full component of economy, and 
therefore contain economic and social compo-
nents. At the same time, we are convinced that 
the theory of the sectoral structure should re-
flect not only the transition from the domina-
tion of one sector over another, but also the 
qualitative development of each of them. 

In our view, these approaches can be 
performed on the basis of the theory of poles 
growth, the French economist of institutional 
direction F. Peru was the founder [2].  

Using of the given theoretical positions 
in the formation of a methodological approach 
to structure of the national economy makes it 
possible to identify each sector growth pole, 
which provides, on the one hand, its own eco-
nomic development, but on the other – the de-
velopment of the national economy. In other 
words, the contemporary movement of society 
to post-industrial stage requires theoretical jus-
tification of path changes through the develop-
ment of each individual sector, which is real-
ized through the provision of its own growth 
poles (branches, which are priorities in the de-
velopment of each sector). Schematically, this 
process is shown in Figure 1. 

Determination of growth poles and 
quality development of each sector is a bifurca-
tion point of sectoral structure, as the selection 
of one or another pole of growth in each sector 
could lead to a progressive or regressive struc-
ture of the national economy. From a theoreti-
cal point of view the progressive nature of sec-
toral structures is linked to the dominance of 
the tertiary sector under modern conditions, as 
it is indicated by the growth in its number of 
employees and an increase in its contribution to 
the GDP. However, it should be noted that the 
qualitative characteristics of the tertiary sector 
for developed countries and economies in trans-
formation is not the same. In particular, the 
given sector in these groups of countries is 
formed by rather different sectoral structure, 
which has regressive and progressive elements 
in its composition. Today we are actually wit-
nessing a gradual movement from the Post- 
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Fig 1.  Methodological approach to Sectoral Sructure Formation and Lines of Growth 

 
Soviet countries to a post-industrial society. 
However, on the contrary to developed coun-
tries, which have also passed this stage of evo-
lution at their time, the Post-Soviet countries 
demonstrate clearly regressive character of sec-
toral structure. A similar tendency is observed 
in the quantitative growth of the tertiary sector   
not through increased productivity in the prima-
ry and secondary sectors, but mostly because of 
a decrease in the share of manufacturing indus-
tries of the secondary sector, the increase is not 
high-tech and infrastructure sectors (trade and 
transport). Therefore, on one hand, the move-
ment towards the post-industrial stage of devel-
opment takes place in the developed economies 
and in the transformation economies, which is 
diagnosed by the growth of the tertiary sector 
of the national economy. 

On the other hand, processes, which 
promote such growth in different types of eco-
nomic systems, are quite different. The devel-
oped countries have predominantly progressive 
changes in these sectors, whereas transfor-
mation countries have more regressive. 
It must be noted that under the influence of the 
global crisis in the advanced economies, the 
sectoral structure has identified certain regres-
sive tendencies of development (reduction of 
the share of manufacturing industries (second-
ary sector) and the domination of the financial 
sector in the service sector). The post-crisis pe-
riod in the developed countries is characterized 

by the returning of manufacturing industries 
(from third countries) and promoting their de-
velopment in the national economy. For coun-
tries with transformational economies this peri-
od is characterized by the search for a replace-
ment raw material orientation of economic de-
velopment, which has been dominant in the 
pre-crisis period. That is why, in spite of the 
level of economic development in the post-
crisis period, the countries form economic poli-
cy in the direction of progressive sectoral struc-
ture. Thus, the allocation of growth poles in 
each sector and the insurance of the harmonious 
development of each of them on the basis of 
diversification is an essential element of mod-
ern research methodology of sectoral structure, 
according to our opinion. This methodological 
step allows justifying the path of structural 
changes through the development of each sec-
tor and what is more important to identify spe-
cific mechanisms of progressive sectoral struc-
ture of the national economy. In other words, 
the theoretical basis of the growth poles in each 
sector is to determine the direction of progress 
of the national economy, to ensure its develop-
ment as an integrated and self-sufficient eco-
nomic system. 

In our opinion, another essential ele-
ment of the sectoral composition of the research 
methodology is a reflection of historical pat-
terns of movement not only as a transition from 
the domination of one sector over another and 
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quantitative changes in relations between the 
sectors, but also as a process of qualitative in-
terrelation between the given sectors, but also 
qualitative process of the development of each 
of them. Indeed, civilization movement of soci-
ety is characterized by a succession of stages: 
countries are moving from agricultural to in-
dustrial and from industrial to post-industrial 
society. However, this movement is not a me-
chanical movement from one stage to another, 
though it should be observed as a change in the 
course of which the development of society 
happens to be. 

It should be noted that the understand-
ing of the essence of the category of «develop-
ment» is broad enough in philosophical and 
economic literature. As a philosophical catego-
ry «the development» is irrevocably directed 
and regularly changed of material and ideal ob-
jects, leading to the emergence of a new quality 
[3]. Considering the nature of development as 
an economic category, we support the point of 
view of Rudolf Nureyev, who defined the eco-
nomic development of society as a multidimen-
sional process, encompassing economic 
growth, structural shifts in the economy, im-
proving the environment and quality of life [4]. 
Thus, in the broadest sense, the development is 
a special type of movement that characterizes 
the progressive nature of the interaction of 
things. Any development is a movement, but 
not any movement is development. The notion 
of progress is closely related with the concept 
of development and movement. Progress is a 
movement from lower to higher ones and at the 
same time from simple to complex ones. In 
general, progress is characterized as a process 
of functional enrichment of developing sys-
tems. Thus, we can establish a link between the 
development and functioning. The development 
is carried out through the operation and the op-
eration involves the development. The above 
described dependence reflects the identity be-
tween the concepts, but in terms of dialectic 
differences [5, p.35]. S. Erokhin proves that the 
development expresses the changing nature of 
relationships, but functioning reflects their rela-
tive permanence. The operation is such a stage 
of development of the system, which reflects a 
certain stage of maturity, but development in its 
entirety includes other steps of the origin: for-
mation and transition to another qualitative 

state, which means disappearance. It may be 
observed that structural can be characterized by 
the functioning and development can be charac-
terized by historical approach. It is important in 
this regard to note that the civilization devel-
opment and formation of appropriate sectoral 
structure have the features for the individual 
countries in the course of the historical process 
that is due to the objectivity of uneven social 
and economic development of humanity. His-
torically, it is naturally, that one group of other 
communities will change its structure and make 
the transition to a higher stage of civilization 
development. Such unevenness is a characteris-
tic for the current stage of development, which 
is caused by the action of a number of objective 
factors. 

For example, the formation of the sec-
toral structure of the economically developed 
countries and their movement in the direction 
of the post-industrial society took place within 
the same economic system (market). Most of 
other conditions are common for transforma-
tional economies of the former Soviet Union, 
which at the same time have made the transi-
tion from one economic system to another 
(from  command to market one) and they tried 
to form the elements of post-industrial society. 
These trends are reflected on the pace and qual-
ity of historical development and the sectoral 
structure of national economies. 

The presence of such specificity of de-
velopment stresses the need to complement the 
methodological base of research of laws of de-
velopment of sectoral structure. We are deeply 
convinced that it must be analyzed not only 
through the aspect ratio of the existing quantita-
tive proportions, but also through the provision 
of a number of qualitative factors that deter-
mine the specificity of the formation and devel-
opment of this structure. In our view,  in order 
to achieve this goal it is necessary to enter into 
the analysis of the concept of horizontal and 
vertical development. Considering  the philo-
sophical sense of «horizontal» and «vertical» 
notions, describing the object, on the one hand, 
at rest and static (horizontal) and, on the other, 
its upward movement and dynamics (vertical), 
we can imagine present sectoral structure 
through its quantitative proportion (vertical de-
velopment) and from the point of view of the 
qualitative characteristics of the structure (hori-
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zontal development) (Fig. 2). 

 
Fig 2.  Sectoral Structure of National Economy: Qualitative and Quantitative approaches 

 
Continuing this chain of logic it is pos-

sible, in our view, to assert that the understand-
ing of the structure, based on a methodological 
approach of R. Barr [6, c.191] allows us to treat 
«horizontal» as the model of the «functioning» 
of sectoral structure, and «vertical» one as a 
model of the «whole». Thus, the model of the 
«whole» of sectoral structure is the proportion 
between the sectors, and the model of «func-
tioning» is a relationship quality indicator that 
characterizes this structure. 

Based on this approach, we highlight 
the whole economic structure (which defines 
the relationship between the elements of the 
economy) in the national economy and the 
structure of the operating model (which de-
pends not only on time but also on the impact 

of various qualitative factors, including institu-
tional environment). According to the structural 
«frames» by R. Barra, we will understand the 
institutional environment that ensures the func-
tioning of a particular structure of the national 
economy and the environment of economic ac-
tivities of its subjects. A specific application of 
this approach to understanding the development 
of the national economy makes it possible to 
realize that the model of the «whole» reflects a 
civilization movement from agrarian to post-
industrial stage of development and the model 
of the «functioning» shows the selection in 
each sector of growth poles and the insurance 
of their harmonious development under the in-
fluence of a particular institutional environment 
(Fig. 3). 
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Conclusion. Thus, national economic 
systems are focused on its development on the 
development of civilization through the change 
of quantitative relationships between sectors 
considering «the whole model». Parallely to the 
movement of civilization, these systems 
demonstrate economic development, which ac-
cording to the model of «functioning», occurs 
to be the development of individual sectors un-
der the influence of structural drivers within a 
specific environment, which ensures the inter-
action of formal and informal institutions. [80] 
According to quantitative parameters, (the 
model of the «whole») the relationship between 
the sectors in the post-industrial society should 
be characterized by the dominance of the ter-
tiary sector, the presence of secondary and low-
er the minimum proportion of the primary sec-
tor. However, these sectors must have the same 
level of economic and social development with-
in a particular institutional environment in its 
qualitative status (the model of «functioning»). 
The combination of quantitative and qualitative 
criteria for the development of sectoral struc-

ture of the national economy will minimize the 
contradictions of post-industrial society, which 
are often exacerbated during global crisis pro-
cesses. 
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СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАДІАЛЬНОСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
Ю. І. Пилипенко, д. е. н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 
 Е. В. Прушківська, к. е. н., професор, ДВНЗ «Запорізький національний технічний 

 університет» 
 

Розглядаються методологічні принципи аналізу секторальної структури економіки і її 
взаємозв'язку зі стадіями економічного розвитку. Пропонується виділення в кожному секторі 
полюсів зростання, які забезпечують, з одного боку, власний економічний розвиток кожного 
сектора, а з іншого – розвиток національної економіки в цілому. На основі моделей «цілого» 
і «функціонування» підкреслюється, що цивілізаційний розвиток суспільства представляє 
собою процес якісних і кількісних  прогресивних змін всередині кожного з секторів економі-
ки. 

Ключові слова: секторальна структура економіки, стадії розвитку суспільства, ци-
вілізаціонное розвиток, економічний розвиток, постіндустріальне суспільство. 

 
СЕКТОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ СТАДИАЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Ю. И. Пилипенко, д. э. н.,  профессор, ГВУЗ «Национальный горный университет», 

Э. В. Прушковская, к. э. н., профессор, ГВУЗ «Запорожский национальный технический 
 университет» 

 
Рассматриваются методологические принципы анализа секторальной структуры эко-

номики и ее взаимосвязи со стадиями экономического развития. Предлагается выделение в 
каждом секторе полюсов роста, которые обеспечивают, с одной стороны, собственное эко-
номическое развитие каждого сектора, а с другой – развитие национальной экономики в це-
лом. На основе моделей «целого» и «функционирования» подчеркивается, что цивилизаци-
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ФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ  
 

О. О. Завгородня, д. е. н., доцент, Національна  металургійна академія України, 
elenzavg@gmail.com 

 
У статті розглядаються актуальні підходи до дослідження наслідків інноваційної дина-

міки. Обґрунтовується поліфункціональність економічних інновацій, розкриваються  їх адап-
тивна, протекціоністська, диференційна, компенсаційна, сигнальна та когерентна  функції. Із 
використанням методів кореляційно-регресійного аналізу емпірично доводиться провідна 
роль інноваційного чинника у досягненні стратегічних цілей розвитку національної економі-
ки.  

Ключові слова: інновації, інноваційна динаміка, національна економіка, функції інно-
вацій,  макроекономічні  екстерналії.  
 

Постановка проблеми. Європейський 
вибір України в умовах глибинних трансфо-
рмацій світ-системи відкриває перед націо-
нальною економікою принципово нові пер-
спективи та можливості самоідентифікації у 
глобальному економічному просторі, інтег-
рації до нього на рівноправно-партнерських 
засадах, нарощування відтворювального по-
тенціалу, підвищення рівня добробуту та 
якості життя населення. Зрозуміло, що прак-
тична реалізація зазначених можливостей 
вимагає довготривалих напружених консо-
лідованих зусиль українського суспільства у 
пошуку адекватних відповідей на виклики 
сьогодення і подоланні регресивних тенден-
цій у всіх сферах суспільного життя. Поту-
жність та хронічний характер  останніх уна-
очнює той факт, що за даними міжнародних 
рейтингових кваліметричних досліджень 
(2013-2014 рр.) Україна, займаючи 44 місце 
в світі та територією, 31 місце – за населен-
ням та за найскромнішими оцінками вхо-
дить до ТОП-30 найбільш ресурсозабезпе-
чених країн, посідає 104 місце в світі за рів-
нем економічного добробуту, 94 – за рівнем 
технологічного розвитку, 78 – за рівнями 
людського розвитку і екологічної ефектив-
ності, 73 – за рівнем конкурентоспроможно-

   
 

 

 
 

 

 

 

сті та 71 – за рівнем інноваційності [1–6].
  Поточна  кризова  ситуація – це наслі- 

док довгострокової,  переважно  екзогенної
детермінованості  національної моделі соці- 
ально-економічної динаміки, недооцінки  ролі 
та  значення  її  ендогенних  інноваційних чин- 
ників,  ігнорування  органічної убудованості 
інновацій  у  сучасні  механізми розширеного 
самовідтворення економічних систем різно- 
го рівня агрегації.

  Успішність  вирішення  задачі  зміни 
вектору  макроекономічної  динаміки  та  на- 
повнення її принципово новим якісним зміс- 
том  тісно  корелює  із  активізацією  та  підви- 
щенням  ефективності  інноваційних  проце- 
сів.  Відтак,  проблеми  актуалізації  зв’язку 
«інновації (інструмент) → економічний роз- 
виток  (ціль)»,  прогнозування  у  межах  роз- 
робки  стратегії  розвитку  коротко- та  довго- 
строкових  наслідків  інноваційних  впливів, 
комплексної  оцінки  результатів  інновацій- 
ного капіталотворення набувають особливо- 
го значення й привертають до себе підвище- 
ну увагу з боку наукового співтовариства.

Аналіз   останніх  досліджень  і  публі-
кацій. У  широкій  панорамі  відповідних  до- 
сліджень  знаходять  відображення  глобальні 
тенденції,  закономірності  та  прогностика

онное развитие общества представляет собой процесс качественных и количественных про-
грессивных изменений внутри каждого из секторов экономики. 

Ключевые слова: секторальная структура экономики, стадии развития общества, ци-
вилизационное развитие, экономическое развитие, постиндустриальное общество. 
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інноваційних процесів, різноманітні наслід-
ки упровадження та дифузії технологічних 
та інституціональних інновацій тощо. Зна-
ковими у цьому плані є роботи [7–13]. Втім, 
при суттєвих досягненнях світової та вітчиз-
няної науки в царині аналізу результатів ін-
новаційної діяльності певні питання дотепер 
залишаються дискусійними і невирішеними. 
Насамперед, йдеться про інтегроване бачен-
ня поліфункціонального призначення еко-
номічних інновацій, як первісних носіїв та 
каталізаторів якісної мінливості, та макро-
економічних ефектів (результатів, наслід-
ків) відкритої інноваційної динаміки, 
пов’язаних із інноваційно обумовленими 
метаморфозами системи – реципієнта. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної  статті є виявлення та розкриття функ-
ціональних потенцій економічних інновацій, 
а також емпіричне обґрунтування впливу 
інноваційної детермінанти на досягнення  
стратегічних цілей розвитку національної  
економіки.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Інноваційна динаміка, як і будь-який 
відкритий складний процес, породжує чи-
сельні екстерналії каузального характеру. За 
тотальної присутності інноваційного чинни-
ка в економічному  сьогоденні  та його ви-
значальній ролі в конструюванні майбутньо-
го цілком зрозумілим є інтерес науковців до 
дослідження результатів інноваційної діяль-
ності та співдіяльності економічних акторів, 
зовнішньо проявлених на рівні системи – 
реципієнта інновацій. 

Найбільш активні й плідні пошуки  ло-
калізовані на мега- та мікрорівнях перебігу   
інноваційних процесів. Зокрема, сучасна 
еволюційна економічна теорія розглядають 
інновації як атрибут нової економіки неза-
лежно від того, який епітет використовуєть-
ся в якості  її критеріальної ознаки (постін-
дустріальна, інтелектуально-інформаційна, 
віртуальна, мережева, знаннєво, технокра-
тична, постмодерна  тощо)[14–19].  

Наявність спільного інноваційного 
«знаменника» серед наявної множини дефі-
ніцій цілком виправдана. Усі подані харак-
теристики економічної реальності є, радше, 
комплементарними, ніж внутрішньо супе-
речливими, бо кожна з них відбиває окре-
мий ракурс (площину) ендогенних зрушень 

у підвалинах світової економічної системи. 
Так, означення «постіндустріальна» вказує 
на  відомі наслідки обумовленої інноваціями 
структурної динаміки глобальної та націо-
нальних економік; «інтелектуальна» і 
«знаннєва»– на реієрархізацію факторів  
зростання і визнання інтелектуального ресу-
рсу та результатів його уречевлення провід-
ними каталізаторами  економічної динаміки; 
«інформаційна» – на зростання питомої ваги 
інформаційно- інтелектуального  продукту 
(ІІПр) у сфері ринкового і позаринкового 
обміну та на збільшення значення нематері-
альної складової національного багатства; 
«мережева» – на найбільш ефективну сина-
рхічну форму організації інноваційних про-
цесів та поширеність мережевих ефектів при 
дистрибуції й споживанні інноваційних еко-
номічних благ тощо. 

Наявна альтернативність поглядів свід-
чить, насамперед, про складність і багато-
вимірність феномена нової економіки, дис-
кусії щодо визначальної якості якої досі 
тривають. Подані характеристики акценту-
ють увагу на зовнішніх формах цілком кон-
кретних процесів, що тривалий час латентно  
визрівали у підвалинах світ-системи й масо-
во унаочнилися наприкінці ХХ-го ст., а зов-
сім не на їх змісті. При тому, що загальним 
знаменником, органічно інтегрованим  у ді-
алектику причинно-наслідкових зв’язків з 
усіма наведеними «портретними» характе-
ристиками, є інновації  як універсальні носії  
нового,  що  нерівномірно збагачують еко-
номіку оригінальною різноякісною новизною. 
І, тим самим, уможливлюють виявлення  
анклавів, неоднорідних за рівнем і змістом 
набутої новизни, та їх умовну  демаркацію 
на інноваційні та традиційні в економічному 
просторі  (рис. 1). 

Дані, отримані за результатами розра-
хунків попарних коефіцієнтів  кореляції ін-
дексів – показників, що представляють  най-
більш  виразні  виміри  сучасної економічної 
реальності, незаперечно засвідчують не 
тільки їх істотну детермінацію інноваційним 
чинником, а й про мультиколінеарність їх 
розвитку (табл. 1). Відповідні коефіцієнти у 
першому наближенні дозволяють визначити  
масштаби взаємоперекриття  певних ареалів, 
міру їх когеренції та наслідки активізації 
петлі додатного зворотного зв’язку у разі  
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змін в автопоетиці будь-якого з них. 
Глобальний ракурс інноваційної дина-

міки й, насамперед, припущення про віднос-
ну інерційність та сталість циклічної траєк-
торії руху (К-хвилі) світ-системи на про-
гнозному горизонті обумовлюють основні  
напрямки, спосіб та інструментарій дослід-
жень наслідків інноваційних впливів на со-
ціальну еволюцію[20–23]. Науковий дискурс 

фокусується навколо соціальних та техноло-
гічних інновацій, що розглядаються як:  

  каталізатори розвитку людства, 
прототипи майбутнього світового порядку 
та його актуальних мегатрендів; 

 «ключ-перемикач», що на біфурка-
ційних роздоріжжях історії відкриває для  
людства одні колії руху та закриває інші; 

 
Рис. 1. Умовна демаркація інноваційного та традиційного в економіці, перетинання ареалів 

новаційного, сервісного, постіндустріального, інформаційного і знаннєвого економічних ан-
клавів [складено автором із використанням [складено за [24, c.75]]  

Таблиця  1 
Матриця  кореляційного взаємозв’язку між ВВП, глобальним індексом інновацій (GII)  та 
індексами - індикаторами розвитку окремих сфер національної економіки (2012–2014 рр.) 

  

ВВП на 
душу 

населення  
GII NRI Ec_GI KEI ICTI GCI Serv 

ВВП на душу населення 1.0000 0,8866 0,8700 0,6283 0,8811 0,8901 0,6884 0,4889 

Глобальний  індекс інновацій (GII)  1,0000 0,9195 0,7138 0,9195 0,9152 0,7071 0,4971 

Індекс мережевої  готовності еконо-
міки (NRI)   

 1,0000 0,6945 0,9026 0,9309 0,7195 0,4344 

Індекс економічної  
 глобалізації (Ec_Gl)   

  1,0000 0,7743 0,7222 0,4730 0,4550 

Індекс економіки знань (KEI)      1,0000 0,9701 0,6109 0,5535 

Індекс розвитку інформаційно – 
комунікаційних технологій (ICTI)   

    1,0000 0,6240 0,4988 

Індекс глобальної конку-
рентоспроможності (GCI) 

  
     1,0000 0,3048 

Питома вага послуг   
у ВВП (Serv)   

      1,0000 

Розрахунки   проводилися для 132  країн  світу,   для яких у межах відповідних міжнародних  дослі-
джень у 2012 - 2014 рр. були визначені  усі  представлені  індекси. Питома вага сукупного ВВП цих країн у 
ВВП світу дорівнює 96,98%,  питома вага населення – 95,12%, що  засвідчує репрезентативність вибірки. 

Примітка: складено за [1-6; 25-26].  
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 демпфери потенційних глобальних 
проблем та  компенсатори  глобальних аси-
метрій (технологічного, соціально – еконо-
мічного  та екологічного «розривів» (рис. 2–

5)) і, разом  з цим,  як  дестабілізатори  рів-
новаги  глобальної  системи «природа – со-
ціум – людина». 

 

 
HI – країни з високим рівнем  добробуту (ВВП на душу населення > 20000 дол.) 
UM –  країни з рівнем доходу вище середнього (7500 дол. < ВВП на душу населення  ≤ 20000 дол.)  
LM  –  країни з рівнем доходу вище середнього (2000 дол. < ВВП на душу населення  ≤ 7500 дол.) 
LI -  країни із низькім   рівнем добробуту (ВВП на душу населення  ≤ 2000 дол.) 

Рис. 2.  Взаємозв’язок  між  рівнем економічного  добробуту та  рівнем технологічного  
 розвитку національних економік (за групами країн), 2014 р. [складено  за  [3; 6]] 

 

 
Рис. 3. Кореляція GII та індексу технологіч-

ного розвитку країн світу,  2014 р.  
[складено за [1; 6]] 

 

Рис. 4. Кореляція ВВП на душу населення та GII, 
2013 р. [складено за [6]]

 
Рис. 5.  Взаємозв’язок між  рівнем економічного  добробуту та рівнем екологічної 

 ефективності національних економік (за групами країн), 2013 р.  [складено  за [1; 4]] 
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HI 

Гранична умовна  “ціна” 0,1 пункту  рівня технологі-
чного розвитку  -  2358,94 $ на душу населення 
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  Розробка варіантів майбутнього спира- 
ється на довгострокову екстраполяцію акту- 
альних мегатрендів, нелінійне сценарне  мо- 
делювання, що коливається між оптимістич- 
ною  і  песимістичною  крайнощами,  прогно- 
зування  на  підставі  циклічно-генетичної  па- 
радигми  технологічного  та  цивілізаційного
розвитку,  пошукове  прогнозування  ключо-
вих  фундаментальних  наукових  відкриттів, 
критичних  винаходів  та  стратегічних  пріо-
ритетів  науково-технічного  розвитку  гло-
бальної  економіки  (так  званих  проривних 
макротехнологій).  Щоб  спростити  порів- 
няння  альтернатив,  проводиться  аналіз  на- 
слідків реалізації певного сценарію перебігу 
подій  за  прогнозованою  динамікою  значи- 
мих  показників  (демографічна  ситуація,  се-
редня  тривалість  життя  пересічної  людини, 
темпи  зростання  світового  ВВП,  період  ви-
черпання невідновлюваних природних ресу- 
рсів і т.п.).

  Позитивізму  й  узагальненості  виснов- 
ків  глобальної  футурології  противажить  но- 
рмативний  аналіз,  конкретика  і  поміркова- 
ний  прагматизм  досліджень,  орієнтованих 
на  проблематику інноваційного  капітало- 
творення  мікрорівня.   Незважаючи   на  чи-
сельні  труднощі,  на  сьогодні  за  результата- 
ми тривалої роботи і активного міжнародно- 
го  співробітництва  під  патронатом  ОЕСР, 
Євростату, Міжнародного та Європейського 
банків реконструкції й розвитку фахівцями з 
питань  управління  інноваційною  діяльністю 
суб’єктів  господарювання  вже  сформовано 
уніфіковану критеріальну та методичну базу 
для  оцінювання  варіантів  інноваційних  рі- 
шень  (проектів,  програм)[27].  Також  ними 
розроблено  систему  («родину»)  показників, 
що  дозволяють  провести  ранжування  еко- 
номічних  інновацій  щодо  пріоритетності 
впровадження,  а  також  визначити  їх  вплив 
на поточний стан підприємства та проаналі- 
зувати  його  подальші  постінноваційні  перс- 
пективи  в  конкурентно-ринковому  середо- 
вищі.

  Основна складність полягає у тому, що 
відповідний  аналіз  має  бути  контекстуаль- 
ним, а його інтегральний результат має оці- 
нюватися  крізь  призму  адекватності  місії  та 
стратегії  розвитку  економічного  актора. 
Зрозуміло,  що  залежно  від  ситуації  задуми 
та  мета  інноваційних  рішень  розрізняти-

 
 

  

 
  

 
  

  

 

муться. Інноваційні менеджмент і маркетинг 
пропонують  чисельні  варіації  методик  і  ал- 
горитмів  пошуку  конкретних  сенсів  іннова- 
ційної  активності,  засновані  на  саморефере- 
нції та діагностиці зовнішнього середовища. 
Самі  ж  сенси  впровадження інновацій  за- 
звичай зводяться до тріади:

   «протекціонізм» (посилення  конку- 
рентних  переваг  і  компенсація  виявлених
слабкостей);

 «експансія» (розширення  зони  еко-
номічного  впливу  через  створення  нового 
сегменту  ринка  з  монопольним  впливом, 
диверсифікацію діяльності і проникнення на 
нові ринки, витіснення конкурентів тощо);

   «адаптація» (зміни  у  відповідь  на 
наявні чи прогнозовані виклики та флуктуа-
ції середовища).

  У  дослідженнях  макрорівневої  спря- 
мованості диференціація, кваліметрія та кіль- 
кісна  оцінка   наслідків   інноваційної   дина- 
міки  здебільше  залишається  осторонь  нау- 
кового  аналізу.  Чи  не  єдиним  винятком  є 
державна  експертиза  інноваційно- інвести- 
ційних  проектів  (програм),  що  претендують 
на  статус  суспільно  значимих  і  державну
фінансову Її теоретпідтримку. ико-
методологічні засади та інструментарій 
утворені синтезом відповідних розробок ме-
га- та мікроекономічного характеру.  

 Внесок перших – мегатренди, зокре-
ма прогнозовані тенденції НТП та розвитку 
міжнародної спеціалізації у науково-
виробничій сфері, та «рамкові» умови для 
вибору національних технологічних пріори-
тетів розвитку. Других – критерії, показники 
та методики обліку сукупних витрат і вигод 
(доходів), а також вимірювання альтернати-
вних витрат, оцінювання поточних резуль-
татів та комплексних відтермінованих на-
слідків інноваційних рішень, зокрема соці-
альних та екологічних. Звісно, що з огляду 
на чисельні явні та неявні екстерналії каль-
куляція останніх поступатиметься коректні-
стю і достовірністю розрахункам потенцій-
ного економічного (комерційного) ефекту.  

Для підвищення  рівня обґрунтованос-
ті та об’єктивності  експертного вибору пе-
релік відомих критеріальних показників від-
бору (термін окупності, чиста теперішня  
вартість, індекс прибутковості, внутрішня 
норма рентабельності, індекс ринкової капі-
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талізації) доповнюється за рахунок функці-
ональних і організаційних критеріїв, а до 
потенційних наслідків додаються бюджетні 
та рентогенераційні, пов’язані із перспекти-
вами отримання державою та іншими влас-
никами природної та технологічної квазі-
ренти[28]. На цьому макроекономічний ана-
ліз функціональних можливостей і ба-
гатогранних форм прояву інновацій зазви-
чай вичерпується.  

Між тим, більш прискіпливий й широ-
кий погляд на спектр спричинених інноваці-
ями можливих метаморфоз дозволяє вияви-
ти поліфункціональність нового (рис. 6), 
пов’язану із змістовно різними сенсами    
якісної мінливості акторів безвідносно до 
того, який рівень світ-системи вони пред-
ставляють. Насамперед, на увагу заслуговує 
рушійний потенціал інновацій, що може ре-
алізуватися за кількома напрямами. Йдеться 
про те, що в інноваційний спосіб актори 
еволюції: частково знімають наявні обме-
ження саморушності, вибірково нарощують 
конкурентні переваги, завдяки появі нових 
потреб та удосконаленню технологічних 
способів їх задоволення розширюють влас-
ний простір економічної активності, проек-

тують та конструюють власне майбутнє (ак-
туально для актора – суб’єкта економічної 
динаміки); 

  адаптуючись до критичних флуктуа-
цій середовища, захищають своє право на 
майбутнє, отримують шанс уникнути заги-
белі й продовжити свій історичний шлях 
(актуально для актора – об’єкта мінливості). 
Водночас інновації є корисними для ком-
пенсації  певних нездоланних природних 
слабкостей та коригування перебігу ситуа-
цій, що з певних причин не влаштовують 
актора. 
Також зазначимо, що при впровадженні ін-
новацій автоматично розблоковуються іма-
нентні їм суперечності, енергія яких під-
живлює економічні процеси. Загостренню 
конфліктів сприяє руйнація традиційних 
економічних взаємодій, вивільнення залуче-
них у них економічних ресурсів та звільнен-
ня певних просторових (ринкових) сегмен-
тів. Конкуренція акторів за втягнення їх в 
особисту сферу економічних інтересів і 
привласнення  в новому структурному по-
рядку стає потужним рушієм макродинамі-
ки. 

 
Рис. 6.  Функціональні потенції економічних інновацій 

 
Рушійна функція із  її активною (конс-

труктивною)  та умовно пасивною (адаптив-
ною)  варіаціями в концентрованій формі 
відбивають найважливіші сутнісні ознаки,  
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властивості та  призначення інновацій. Вони 
об'єктивно перебувають в діалектичній єд-
ності, обумовлюючи і взаємодоповнюючи 
одна одну. З одного боку, щоб було майбут-
нє, треба спромогтися вижити сьогодні, і 
саме від того, як відбудеться процес присто-
сування до нових умов існування, залежать 
перспективи (стимули і ресурси) подальшо-
го розвитку. А з іншого, – просування впе-
ред означає становлення іншої реальності, 
що генерує нові виклики, шоки та супереч-
ності, до яких теж  у подальшому необхідно 
буде  адаптуватися.  

Зрозуміло, що спираючись на нова-

ційні сенси та нестандартні рішення при ру-
сі вперед та захисті статуса-кво, кожний із 
економічних акторів селективно посилює  
свою індивідуальність, опановує мистецтво 
максимізувати вигоди від своєї унікальності 
з її абсолютними та відносними, природни-
ми та штучно розвинутими конкурентними 
перевагами. Відповідно закладаються пере-
думови для диференціації учасників іннова-
ційних процесів за функціональними  харак-
теристиками, відтворювальним, продуктив-
ним та доходотворчим  потенціалами (табл. 
3).  

Таблиця 3 
Поділ ВВП світу між групами країн  як наслідок реалізації  

диференційної  функції економічних інновацій (2013 р.) 
 

  

Одиниця 
вимірювання 

Світ  
Групи країн за рівнем доходу 

HI-
країни 

MI-
країни 

LI-
країни 

Глобальний індекс інновацій  (середньоз-
важений за часткою ВВП країн у групі) 

бали  5,29 3,56 3,27 

Населення  
млн. 6974 1135 5020 819 

% 100 16,27 71,98 11,74 

ВВП, за поточним курсом  
трлн. дол. 72908,41 48896,4 22519,57 1492,44 

% 100 67,07 30,89 2,05 

Середній ВВП на душу населення 
 

дол.  
10732,5 40261 6976 651 

Середня продуктивність праці  
дол. ВВП на 
1 зайнятого 22899,9 84033,64 12548,18 1406,68 

Глобальний індекс конкурентоспромож-
ності (середньозважений за часткою ВВП 
країн у групі) 

бали 3,49 6,18 3,85 2,94 

Складено за [1,3, 6] 
 
На інноваціях також ґрунтується  дія  

механізму  інтеграції відносно автономних 
економічних систем, підвищення рівня їх  
організаційної складності. При частковому  
чи повному зникненні кордонів, що відо-
кремлювали індивідуальні економічні прос-
тори від середовища, починається  їх взає-
мопроникнення, формування параметрів по-
рядку, засад співбуття та співрушності, від-
мінних по відношенню до попередніх станів 
акторів, задіяних  в інтеграційних процесах. 
Запорукою успіху є  інновації, що забезпе-
чують когерентність мікросвітів – певну 
погодженість векторів руху, гармонізацію   
й резонансну синхронізацію їх внутрішньо-
го часу, темпів і рівнів розвитку [29]. 

Також не викликає сумнівів, що у  

кожному з випадків конкретні зовнішні про-
яви  нетрадиційності в поведінці актора пре-
зентують  стратегію та тактику його само-
реалізації у  багатовимірному «сузір'ї» еко-
номічних мереж. Вони виступають свого 
роду декларацією намірів щодо майбутньо-
го, зокрема повідомляють потенційним   
партнерам  і конкурентам  про пріоритетні  
напрями функціонування і розвитку самого 
новатора, що певним чином упорядковує 
міжсуб'єктні відносини та вносить в них  
момент прогнозованості. 

Слід зазначити, що наведений  перелік 
функцій не претендує на повноту відобра-
ження всіх функціональних  потенцій інно-
вацій як первинних носіїв та каталізаторів  
якісної мінливості. Проте усі його  складни-
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ки  є  істотно  значимими  для  визначення 
стратегічної  траєкторії  руху  національної 
економіки та  реалізації її цільової функції.

  Ще  донедавна  в  більшості  країн  світу 
змістовно  така  функція  зводилася   до  під- 
тримки сталих темпів реального економічно- 
го  зростання,  як  передумови  підвищення
суспільного  добробуту.  Зараз  акценти  змі-
нюються,  і  об’єктом  пильної  уваги  фахівців 
стає економічний розвиток. Причиною поді-
бної «рокіровки» стають  останні  здобутки  в
суспільних  та   природничих  науках,  насам- 
перед  в  філософії  і  методології  пізнання. 
Вони   значно  розширюють  уявлення  люди- 
ни не тільки про саму себе і навколишнє се- 
редовище, а й поглиблюють розуміння соці- 
ально-економічної динаміки і діалектичного
взаємозв'язку  між якістю та кількістю.

Суттєвий науковий  прорив співпадає
із  певною  переоцінкою  цінностей  у  розви- 
нутих  країнах  світу,  яка  відбувається  під 
впливом  щонайменш двох обставин. У пер- 
шу  чергу,  це  загострення  еколого- 
економічних  і  соціально-економічних  про- 
тиріч  у міру експансії індустріально- техно- 
генної  цивілізації.  А  по-друге, – досягнення 
порівняно  високого  рівня  життя,  при  якому
відносно  задоволені  матеріальні  потреби 
відходять  на  другий  план,  поступаючись, 
хоч і досить повільно, у людській свідомості 
так званим позаекономічним цінностям:

   можливостям  для  самореалізації  та 
саморозвитку;

 відновленню почуття відповідальнос-
ті   за  власні  дії,  збагаченню  їх  принципами 
етичності,  моральності,  терпимості  і  спів- 
чуття;

   гармонізації взаємовідносин людини, 
суспільства, природи;

 вмінню поважати  в собі громадянина
Світу,  зберігаючи  при  цьому  національну 
систему цінностей, культуру, традиції тощо.

  Поняття  «якість життя», що комплекс- 
но  характеризує  біофізичну,  соціально- 
економічну, політичну, культурно - духовну 
і  екологічну  комфортність  існування  люди- 
ни,  поступово наповнюється новим змістом, 
який  вже  не  можна  виміряти   через  суто 
вартісні  чи  натурально-речові  показники.
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Відповідно змінюються критерії доцільності 
прийняття  тих  чи  інших  економічних  рі- 
шень,  зокрема  в  них  посилюється  значення 
та  вага  позадоходних  факторів.  Водночас 
більш привабливим видається вміння навчи- 
тися  керувати  якістю  життя,  прогнозувати  і 
регулювати  саме  процеси  розвитку  з  огляду
на  їх  різноманітні  довгострокові  наслідки,
зокрема  похідні  додатні  зміни  реального 
ВВП на душу населення.

Уявлення якості життя і наслідків еко-
номічного розвитку  у   вигляді  проекції  на 
тривимірну  координатну  площу «економіка
– соціальність – екологія» дозволяє  їх  ви- 
значити  та  конкретизувати  за  допомогою 
взаємозалежних  показників (рис. 7).

Водночас  слід  усвідомлювати,  що  ін-
новації – це  лише інструмент для   досяг- 
нення   мети,  а  жодним  чином не  самоціль
макроекономічної  політики.  Інноваційне 
вдосконалення  національного економічного 
геному  є  засобом   розв’язання  комплексних 
проблем і досягнення  стратегічних цільових 
орієнтирів  розвитку.  Проведені  у  гло- 
бальному  вимірі  розрахунки  коефіцієнтів 
кореляції  показників,  що  кількісно  й  якісно 
характеризують  значимі  сфери та результа-
ти  функціонування  обстежених  націо- 
нальних  економік  (табл.  4),   емпірично  під- 
тверджують їх (показників)  сильну  взаємо- 
пов’язаність та взаємообумовленість.

  Результати  аналізу  отриманих  даних 
також  дозволили  виявити  істотну  детермі- 
націю  цільових  макрорезультатів:  а) станом 
сфери  генерації,  дифузії  й  використання 
знань  (rHDI,KEI=0,9468; rEPI,KEI=0,9113; rSP -

� ,KEI= 0,9527; rGDP,КЕI=0,8811); б) рівнем роз-
витку інформаційно-комунікаційних техно-
логій (rHDI,ICTI=0,9465; rEPI,ICTI=0,9002; 
rSPI,ICTI= 0,9342; rHCI,ICTI=0,9153; rGDP,ICTI= 
= 0,8901);  в) рівнем технологічного розвит-
ку національної економіки (rHDI,TRI=0,8680; 
rEPI,TRI=0,8724; rSPI,TRI= 0,9006; rHCI,TRI= 
= 0,9338;  rGDP,TRI=0,9076); г)  макропарамет-
рами середовища, що визначають  переду-
мови для розвитку й самореалізації можли-
востей людини (rHDI,OpI=0,7866; rEPI,OpI= 
=0,7804; rHCI,OpI=0,8253;  rGDP,OpI=  0,8650). 
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Рис. 7.  Макроекономічні показники-індикатори якості життя населення  
та економічного добробуту  

Таблиця 4 
Взаємозв’язок між цільовими  показниками національної  економіки 

 та їх  детермінантами  

 
Складено автором за: [1-6; 25-26; 30-31] 
 

Інтегральні соціально-еколого-економічні: 
 індекс людського розвитку ПРООН (HDI); 
 індекс людського розвитку із  врахуванням внутрішньої соціальної нерівності; 

 чистий економічний добробут (net economic welfare)  
Економічні Соціальні 

 реальний ВВП  і його динаміка в абсо-
лютному виразі; 

 реальний ВВП  на душу населення і 
його динаміка; 

 динаміка частки ВВП країни в валово-
му глобальному продукті світу; 

 приріст національного багатства та йо-
го окремих складових; 

 рівень безробіття; 
 частка тіньової економіки у ВВП краї-

ни  тощо 

 демографічна динаміка;  
 індекс гендерного розвитку; 
 середня очікувана  тривалість  життя; 
 індекс інтелектуального потенціалу сус-

пільства; 
 індекс талановитості  і кваліфікованості 

людського капіталу,  можливості  реалізації 
талантів в країні  походження (Global Talent 
Index); 
 рівень бідності і його динаміка тощо. 

  індекс екологічної  ефективності  Світового економічного форуму 
(Environmental Performance Index WEF); 

 екологічний ризик – ймовірність появи неусувних екологічних загроз; 
 параметри  природного середовища і їх відхилення від критичних; 
 ступінь антропогенного впливу і його динаміка в порівнянні з динамі-

кою природно-відновлювальних процесів екосистем; 
 індекс  екологічності продукції і т.п. 

Екологічні 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 39_________________________________________



Щодо інноваційної динаміки, то се-
ред представлених детермінант найщільніше 
вона  взаємопов’язана із технологічною 
компонентою (rTRI,GII=0,9366) (див. рис. 3). 
Відзначена взаємозалежність характеризу-
ється причиною циклічністю  із позитивного 
зворотними зв’язками. Про це, зокрема    
свідчить розрахований за даними міжнарод-
них експертних досліджень коефіцієнт ко-
реляції між індексами технологічності та 
інноваційності національної економіки. У 
короткому періоді він дорівнює 0,943, а у 
довгостроковому (2007-2014 рр.), дорівню-
ючи 0,978, майже наближається до функціо-
нального.  

Пояснення, на нашу думку, доволі 
просте. За відкритої моделі інноваційної ма-
кродинаміки її внутрішні ресурсні обмежен-
ня втрачають критичне значення і відходять 
на другий план, оскільки  можуть бути по-
долані за рахунок мобільності праці та капі-
талу, експорту ІІПр та високотехнологічних 
засобів виробництва, дифузії інновацій то-
що. За цих умов визначальною передумовою 
інтенсифікації інноваційних процесів є роз-
винута технологічна структура національної 
економіки із високими абсорбційними мож-
ливостями щодо інновацій. Йдеться про її 
здатність й готовність стати епіцентром ге-
нерації інноваційних ідей, запитів та ініціа-
тив, а також засобів задоволення інновацій-
них  потреб економічних акторів. Це дозво-
ляє розглядати авангардизацію й модерніза-
цію технологічного генотипу національної 
економіки в якості імперативу інноваційно-
го капіталотворення, спрямованого  на про-
гресивні якісні метаморфози національної  
економіки  та  підвищення  суспільного рів-
ня  добробуту  

Висновки. Узагальнюючи вищеви-
кладене, доцільно акцентувати увагу що-
найменше на двох моментах, які набувають 
додаткового практичного значення в кон-
тексті розроблення і реалізації стратегій ін-
новаційного розвитку економічних 
суб’єктів: 

по-перше, багатогранність наслідків 
інноваційної діяльності за результатами,  
масштабами і формами  прояву, що робить 
інновації універсальним каталізатором  роз-
витку економічної системи-реципієнта  
будь-якого рівня  складності та структурної 

організації; 
по-друге, поліфункціональність інно-

вацій дозволяє економічним акторам  фоку-
сувати їх креативний та оновлюючий потен-
ціал на розв’язанні конкретних соціальних, 
економічних і екологічних проблем.   

Щодо перспектив подальших дослід-
жень, то вони, насамперед, пов’язані із ви-
значенням мікро- та макроекономічних пе-
редумов, сприятливих для повноцінної реа-
лізації  функціонального потенціалу іннова-
цій. А також  із розробкою та удосконален-
ням методик комплексної оцінки наслідків 
інноваційної  макродинаміки,  прогнозуван-
ням та вимірюванням результатів іннова-
ційно-інвестиційних  рішень. 
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ФУНКЦИИ ИННОВАЦИЙ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСТЕРНАЛИИ           
ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ  

Е. А.  Завгородняя, к. э. н., доцент, Национальная металлургическая академия Украины 
 
В статье рассматриваются актуальные подходы к исследованию социально-

экономических последствий инновационной динамики. Обосновывается полифункциональ-
ность экономических инноваций, раскрываются их адаптационная, протекционистская, диф-
ференцирующая, компенсационная, сигнальная  и когерентная функции. С использованием 
методов корелляционно-регресионного анализа эмпирически  доказывается значимая роль 
инновационного фактора в достижении стратегических целей национальной экономики. 

Ключевые слова: инновации, инновационная динамика, национальная экономика, мак-
родинамика, функции инноваций, макроэкономические экстерналии. 

 
FUNCTIONS OF INNOVATION AND MACROECONOMIC EXTERNALITIES OF    

INNOVATION DYNAMICS 
O. A. Zavhorodnia, Ph.D (Econ.), Ass. Prof., National Metallurgical Academy of Ukraine  

 
The article examines actual approaches to the study of the economic consequences ofthe in-

novation dynamics. The polyfunctionality of economic innovations is explained, such functions of 
innovations as adaptation, protection, differentiation, compensation and coherence are revealed. Us-
ing the methods of correlation and regression analysis, a significant role of innovation factor in 
achieving the strategic aims of the national economy is proven. 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 41_________________________________________



 
 
 
  
 
УДК  330.322 

ВПЛИВ ФАКТОРУ КОНКУРЕНЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ НА  
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ  

 
B. B. Чорнобаєв, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

 
У статті розглянуто інноваційні складові виходу економіки України із кризового стану в 

умовах загострення політичних суперечностей. Запропоновано використання технологій по-
двійного застосування з метою стимулювання промислового розвитку вітчизняної економіки. 
Доведено, що впровадження дієвої конкуренції у різних сферах застосування  інноваційної про-
дукції є одним із напрямків економічного зростання всієї економіки України.  

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, конкуренція, військово-промисловий ком-
плекс, технології подвійного застосування, економічне зростання, економіка особливого періоду. 

 
Постановка проблеми. Розвиток су-

часної, конкурентоспроможної економіки 
неможливий без швидкого впровадження у 
виробництво новітніх технологій, засобів 
механізації та автоматизації, будівництва 
повністю автоматизованих заводів і навіть 
формування нових галузей промисловості. 
Необхідно констатувати, що для вітчизня-
них господарюючих суб’єктів та національ-
ної економіки у цілому інноваційні техноло-
гії та товари до сьогодні не стали ключови-
ми факторами економічного розвитку, від-
так рівень конкурентоспроможності України 
на світових ринках, особливо високотехно-
логічних товарів, є достатньо невисоким. 

Взагалі проблема забезпечення високої 
інноваційної активності в економіці України 
ще не вирішена, дієві механізми мотивуван-
ня суб’єктів ринкової діяльності до іннова-
ційних впроваджень не створені, а державні 
заходи щодо стимулювання інноваційних 
процесів є у цілому не ефективними. Тому 
перед економічною теорією та практикою 
постає завдання комплексного дослідження 
чинників, які, з одного боку, можуть сьогод-
ні активізувати інноваційну діяльність і за-
безпечити її розповсюдження у всіх сферах 
економічного життя, а, з іншого – навпаки, 
стримують таку діяльність.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Як стверджує більшість українських 
дослідників, успішна макроекономічна ін-

новаційно-інвестиційна діяльність в сучас-
них умовах глобалізації світової економіки 
багато в чому забезпечується високими тем-
пами інноваційного розвитку науково-
технічного та виробничо-технологічного по-
тенціалів, а також високими рівнем конку-
рентоспроможності національної наукоміст-
кої продукції на світовому ринку. Сьогодні 
держава повинна регулювати формування в 
країні сприятливого інноваційного середо-
вища, створювати і розвивати НДДКР, 
сприяти інноваційно-інвестиційній діяльно-
сті в пріоритетних галузях виробництва та 
сфері послуг і тощо. 

Серед численних наукових досліджень 
в галузі інноватики необхідно звернути ува-
гу на праці В. Гейця [1], М. Денисенко [2], в 
яких аналізується проблема підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних ви-
робників, що забезпечить створення додат-
кових стимулів для розвитку національних 
виробництв. В роботах В. Федоренка [3], В. 
Осецького [4] та інших вітчизняних та зару-
біжних вчених розглядається проблема ін-
новаційної активності та дослідження інно-
ваційних процесів тощо  

Разом з тим, при достатньо високій за-
цікавленості дослідників до проблематики 
інноваційної діяльності все ж таки достат-
ньо багато питань залишаються не повністю 
дослідженими. Зокрема, серед таких питань 
є проблема формування ефективного конку-
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рентного середовища, здатного стимулюва-
ти інвестиційні потоки всередині національ-
ної економіки України на інноваційні цілі. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення особливості інно-
ваційного процесу під впливом фактору 
конкуренції, а також окреслення умов, за 
яких такий вплив активізує інноваційну ді-
яльність та сприятиме стабілізації, а у по-
дальшому – економічному зростанню в 
Україні, економіка якої функціонує в умовах 
особливого періоду.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Головним чинником сучасного еко-
номічного зростання і його динаміки є інно-
ваційний процес. Науково-технічний про-
грес і безпосереднє виробництво слід роз-
глядати як органічно взаємопов'язані скла-
дові єдиного процесу, спрямованого на 
створення інноваційного продукту. Можна 
стверджувати, що в загальному розумінні 
інноваційний процес, який відбувається в 
будь-якій складній виробничо-госпо-
дарській системі – це сукупність прогресив-
них, якісно нових змін, що безперервно ви-
никають у часі і просторі та сприяють по-
дальшому якісному розвитку суспільства, 
забезпечують високий рівень життя, це пос-
лідовна система заходів, в результаті яких 
інновація дозріває від ідей до конкретних 
продукції, технологій, структури або послуг 
і поширюється в господарський практиці і 
суспільній діяльності. Інноваційний процес 
– це перетворення наукового знання в інно-
вацію, яка задовольняє нові суспільні потре-
би; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі 
стадії створення новинки та її практичного 
використання [5]. 

Загальний напрямок розвитку еконо-
міки багато в чому формує держава через 
законодавство, податкову, кредитно-гро-
шову політику та інші механізми державно-
го регулювання. Зважаючи на те, що іннова-
ції є найбільш чутливими до державної еко-
номічної політики, то без належних зусиль 
держави, в тому числі без прямої фінансової 
підтримки, інноваційна активність в еконо-
міці буде невисокою. Ця закономірність 
працює скрізь у світі: держава починає – біз-
нес виграє. 

Однак сили саморегулювання ринкової 
системи також диктують свої закони існу-

вання підприємництва. Тільки у разі наяв-
ності інноваційної продукції, яка довгий час 
буде користуватися попитом, матиме стійкі 
переваги перед конкурентами можливо до-
сягти основної мети підприємницької діяль-
ності – отримати прибуток. 

Вкладення деяких глобальних корпо-
рацій у технологічні нововведення іноді 
можна порівняти з інноваційними бюджета-
ми окремих країн. У розвинених країнах 
співвідношення державних витрат і витрат 
бізнесу на науку становить приблизно від 
30% до 40% від усіх інвестицій. Однак, на-
далі відбувається мультиплікативний ефект і 
вони постійно збільшуються. 

У світових масштабах інвестиційні по-
токи можна спрямувати на вдосконалення 
виробленої продукції, а не на пошук нових 
сировинних ресурсів і способів їх видобут-
ку. Прикладом може служити попит на наф-
ту: у європейських країнах понад 50% авто-
мобілів їздять на дешевому, економічному 
та екологічному дизельному паливі, а в 
Україні – 99% на бензині при тому, що з од-
нієї тонни нафти можна набагато більше ви-
робити дизельного палива, ніж високоокта-
нового бензину. Таким чином, інвестуючи в 
розвиток нових двигунів європейці економ-
лять на природному ресурсі (нафта), ціна на 
який, незважаючи на ринкові коливання, є 
відносно високою. 

Економічна система завжди стоїть пе-
ред дилемою: сповільнювати темпи онов-
лення виробничого апарату і економити ін-
вестиції за рахунок НТП, або, навпаки, по-
жертвувати інвестиціями і прискорити інно-
ваційний процес. Взаємодоповнюваність 
інновацій та інвестицій виявляється в тому, 
що процес створення інновацій відбувається 
тільки за допомогою інвестування. Навіть 
якщо вчені будуть працювати на голому ен-
тузіазмі, їм все одно знадобляться кошти 
для проведення проектно-дослідних робіт і 
впровадження нововведень в масове вироб-
ництво. 

Інноваційні процеси беруть початок у 
певних галузях науки, а завершуються у 
сфері виробництва, завдяки чому здійсню-
ються прогресивні зміни в економіці. Завдя-
ки комплексному характеру інноваційний 
процес впливає не тільки на розвиток галу-
зей народного господарства та промислово-
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сті, а й на макрорівень економіки. Своєчасна 
і збалансована його реалізація в територі-
ально-галузевому плані має стабілізуючий і 
стимулюючий вплив на розвиток і розмі-
щення продуктивних сил держави. І навпа-
ки, занадто розтягнута в часі, розпорошена 
територіально і тому безсистемна реалізація 
інноваційного процесу створює диспропор-
ції в органічно взаємопов'язаному господар-
стві. 

Важливою особливістю інноваційних 
процесів є їх індивідуальний характер –   
кожна інновація, навіть якщо потім викорис-
товується багаторазово, у своїй початковій 
стадії інша. Цю індивідуальність визнача-
ють різні параметри: технічна вартість, міс-
це виникнення, час, особистість творця 
(творців), а також техніко-економічні умови, 
у тому числі широко трактуються ринкові 
умови. У зв'язку науково-технічного техно-
логічного прогресу передумови інновацій-
них процесів підлягають змінам – однак це 
не змінює потреби індивідуального тракту-
вання кожної інновації, також тому, що  
ефекти його застосування можуть дуже від-
різнятися за вартістю, загальності викорис-
тання [6]. 

Тому слід констатувати, що жодна ін-
новація не відбувається без інвестицій, ін-
новації залежать від НТП, відтак основою 
розвитку економічної системи суспільства є 
інвестиції. На одній стадії економічного від-
творення відбувається накопичення коштів, 
протягом іншої – їх інвестування, що приз-
водять суспільство до нового технологічно-
го укладу. За рахунок використання нових 
технологій та способів виробництва, а також 
нових ресурсів знову відбувається нагромад-
ження капіталу і суспільство отримує новий 
імпульс до економічного розвитку, який від-
бувається циклічно. 

Саме тому інвестиції являють собою 
рушійну силу процесів економічного зрос-
тання, оновлення виробничих фондів і під-
вищення добробуту населення, а інвесту-
вання виступає сукупністю економічних від-
носин між суб'єктами економіки, які вини-
кають на всіх стадіях відтворення протягом 
повного циклу кругообігу економічних ре-
сурсів. При цьому інвестиційна діяльність 
як сукупність цілеспрямованих дій в реалі-
зації окремих інвестиційних проектів є лише 

механізмом інвестування. 
Одним, з головних чинників розвитку 

економічної системи є конкуренція. Вона 
створює зацікавленість у вдосконаленні 
економічних ресурсів, їх виробничих комбі-
націй, зниженні витрат на одиницю продук-
ції, що випускається, науково-технічному 
оновленні виробництва на інноваційній ос-
нові. Одночасно вона виступає як контроль-
на система ефективності приватного підпри-
ємництва, а також перевіряє бізнес на сту-
пінь його відповідності суспільним інте-
ресам. Конкуренція в економічній теорії 
завжди виступає тією силою, яка, з одного 
боку, створює стимули, а з іншого – здій-
снює тиск на економічних суб’єктів, впли-
ваючи тим самим на прийняття індивідуаль-
них рішень.  

Конкуренція виникає і приводиться в 
дію завдяки наявності особливої мотивації, 
що формується, як на рівні конкретного ін-
дивіда, так і під впливом зовнішніх чинни-
ків. Саме сила конкурентної боротьби є най-
більш дієвим фактором, який заохочує під-
приємницький сектор до здійснення іннова-
ційного інвестування [7]. Інновації дозво-
ляють підприємцю бути конкурентоспро-
можним, і на деякий час отримати моно-
польну владу. Тому, на наше переконання, 
саме стимулювання розвитку конкуренції 
всередині інноваційного процесу, а не пряма 
підтримка бізнесу за рахунок державних 
важелів, є пріоритетом  інноваційної політи-
ки країни та запорукою пожвавлення інно-
ваційної активності у вітчизняній економіці. 

На думку більшості дослідників еко-
номічний зміст інноваційного процесу поля-
гає у створенні системи суспільних вироб-
ничих фондів, здатних ефективно виробляти 
необхідну суспільству високоякісну про-
дукцію і постійно вдосконалюватися. Для 
того щоб активно конкурувати в бізнесі, пі-
дприємець повинен забезпечити розробку та 
виробництво конкурентоспроможної проду-
кції, правильно здійснювати інноваційне ін-
вестування для розвитку підприємства та 
утримання передових позицій на ринку. Роз-
роблений інноваційний продукт повинен не 
тільки задовольняти потреби споживачів, 
відповідати їх вимогам і своєчасно предста-
вленим на ринку, але й постійно поліпшува-
тися та удосконалюватися в процесі свого 
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споживання. Яскравим прикладом є мобіль-
ний телефон, котрий активно витісняє з рин-
ку фотоапарати, калькулятори, нотатники і є 
незамінною річчю для активних користува-
чів Internet послуг.  

У ході традиційного типу здійснення 
інвестиційного процесу має місце втрата 
споживчої вартості суспільних виробничих 
фондів, що пов’язано з моральним старін-
ням наукової ідеї, проекту, зведених вироб-
ничих фондів, незавершеного будівництва. 
Але поряд з цим інвестиційний процес на 
інноваційній основі забезпечує вдоскона-
лення виробничих фондів товариства (зве-
дення виробничих фондів, що втілюють 
останні досягнення науки і техніки), а отже, 
забезпечує зростання їх споживчої вартості. 
Як стверджує відомий дослідник інвестицій 
та інновацій Федоренко В. Г. [3], інновацій-
ний процес тісно пов’язаний з інвестицій-
ним і проходить наступні етапи: 

1. Підготовка: 
– науково-дослідні та експерименталь-

но-конструкторські розробки; 
– проектно-дослідні роботи; 
2. Будівництво: 
– безпосереднє введення об’єкта; 
– пусконалагоджувальні роботи; 
– випробування обладнання в неробо-

чому режимі; 
3. Впровадження: 
– освоєння технічних процесів; 
– вихід на проектну потужність. 
Інші автори також включають до скла-

ду інноваційного процесу етап прикладних 
наукових досліджень [2]. Така необхідність 
пояснюється тим, що в умовах зростання 
витрат на науково-технічний прогрес і сус-
пільне виробництво в цілому все більш важ-
ливим фактором стає скорочення тимчасо-
вого розриву між виникненням наукової ідеї 
і реалізацією її у виробництві. 

Зауважимо, що етап наукових розро-
бок входить до складу інноваційного проце-
су лише в тих галузях, розвиток яких здій-
снюється під безпосереднім впливом науко-
во-технічного прогресу і прямо забезпечує 
цей прогрес, причому і в таких галузях нау-
кові розробки охоплюються інвестиційним 
періодом тільки в певних межах. Для галу-
зей промисловості, що визначають техніч-
ний прогрес, характерні високі темпи онов-

лення продукції, а вона, зазвичай, вимагає 
перебудови всього виробництва. 

Освоєння нових видів продукції, як 
правило, супроводжується застосуванням і 
нових принципів організації та управління 
виробництвом. Створення виробничих фон-
дів, функціонування яких буде засновано на 
використанні вперше застосовуваної техно-
логії або нового принципу організації вироб-
ництва, має включати в себе сферу наукових 
розробок. У такій ситуації наукові розробки 
стають органічною частиною інноваційного 
процесу, оскільки новинки розробляються 
саме для даних виробничих фондів. 

Сполучною ланкою між науковими ро-
зробками та їх матеріальним втіленням ви-
ступає етап проектування виробничих фон-
дів. На цьому етапі інноваційного процесу 
відбувається подальша конкретизація нау-
кових розробок стосовно до даних індивіду-
альних умов відтворення створюваних ви-
робничих фондів. Вже в завданні на про-
ектування, в якому зазначаються масштаби 
виробництва, вид продукції, її якість і обсяг 
випуску, склад і структура виробничих фон-
дів, міститися всі основні характеристики 
створюваної виробничої системи. 

Слід зазначити, що чим тривалішою 
буде час проектування, тим більшим буде 
моральний знос об'єкта, отже, тим меншим 
життєвий цикл виробничих фондів при зрос-
таючій кошторисної вартості робіт. Це сер-
йозний прояв протиріччя між споживчою 
вартістю і вартістю проекту, що виникає в 
інвестиційному процесі. Звідси незаперечно 
випливає, що максимальне скорочення тер-
мінів створення проектів і зниження їх вар-
тості – одна з найважливіших проблем, що 
постають перед сучасним інноваційним 
процесом. 

Таким чином, враховуючи вище ви-
кладене, ми пропонуємо що для більшої 
ефективності розвитку конкуренції на етапі 
підготовки можуть і повинні з’являтися інші 
варіанти розробок, які відбуваються не тіль-
ки у межах даного дослідження, а й у супут-
ніх йому сферах.  

 Ще К. Маркс відзначав велику різни-
цю між витратами винаходу первісної ма-
шини і витратами її тиражування. Витрати 
інноваторів можуть бути настільки значні в 
порівнянні з досягнутими результатами, що 
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вони часто зазнають краху, а процвітають їх 
послідовники [8]. Також слід зазначити, що 
ризик є невід’ємною та неминучою особли-
вістю інноваційного процесу. Таким чином, 
у разі  якщо один із варіантів інноваційних 
розробок не призведе до успіху, то інший 
варіант може мати більше шансів на ство-
рення інноваційного продукту. Потрібно за-
значити, що подібна багатоваріантність нау-
кових розробок об’єктивно буде супрово-
джуватися і більшими витратами, у тому  
числі безповоротними, проте такі втрати 
неминучі і вони є характерною рисою інно-
ваційної діяльності.  

На наш погляд, для підвищення ефек-
тивності інноваційного процесу на кожному 
з його етапів завжди повинні розглядатися 
альтернативні варіанти розробок. Кінцева 
мета не завжди повинна збігатися з первіс-
ною, а визначатися найбільшою цінністю 
одержуваної новації. В кінцевому рахунку 
різні варіанти реалізації прикладних дослід-
жень забезпечать конкуренцію всередині 
кожного етапу інноваційного процесу, яка 
приведе до поліпшення інноваційного про-
дукту та зменшення витрат на його розробку 
та впровадження в масове виробництво. 

Як свідчить економічна практика, для 
уникнення негативних наслідків можливих 
помилок, багато компаній намагаються по-
єднувати одночасно кілька напрямків роз-
витку. По-перше, за основу своєї діяльності 
вони приймають гарантовану стабільність з 
опорою на маркетинговий напрямок. Для 
цього виділяють значні кошти на покращен-
ня продукту для максимально можливого 
використання потенціалу, закладеного в йо-
го ідеї. По-друге, підприємці уважно сте-
жать за появою інновацій у відповідних 
сферах розвитку та за діяльністю конкурен-
тів у інноваційній діяльності. Очевидно, що 
впровадження будь-якого нового продукту 
істотно полегшується, якщо у нього вже є 
дослідження з початковим етапам фунда-
ментальних розробок [9]. Рішення про впро-
вадження інновації приймається після появи 
проблеми, яку неможливо вирішити звичай-
ним способом. Це стимулює до пошуку но-
вих способів дій, розробки інноваційних 
проектів, оцінки їх здійсненності при існую-
чих ресурсних і технологічних можливостях 
та економічної вигідності, відбору кращого 

із запропонованих інноваційних проектів, їх 
пробного впровадження, позитивний ре-
зультат якого дає підстави для тиражування 
і розповсюдження інновацій. 

Світова практика свідчить, що в інно-
ваційному процесі не тільки створюються 
очікувані інноваційні продукти, але й мо-
жуть виникати супутні інновації, які є побіч-
ним результатом творчої інноваційної ді-
яльності на певному її етапі. Але з часом на-
віть «побічні» інновації стають новою ру-
шійною силою економічного розвитку та 
забезпечують якісні зміни у виробничо-
господарської діяльності.  

Одночасно треба відзначити, що од-
ним із основних елементів досліджень, які 
сприяють розвитку інноваційних процесів, є 
технології подвійного застосування. Розви-
ток військової техніки призводить до вели-
кої кількості технічних досягнень, які зго-
дом активно поширюються на продукцію 
вільного застосування у багатьох сферах 
(комп’ютер, Інтернет тощо.) Часто можли-
вості подвійного використання будь-якої 
певної технології приховані. У деяких обла-
стях розвиток оборонних технологій може 
випереджати комерційні (наприклад, компо-
зиційні матеріали), тоді як в інших спостері-
гається зворотна картина: цивільний сектор 
значно випереджає військовий (наприклад, 
напівпровідники). 

Освоєння випуску продукції подвійно-
го застосування підвищує стійкість і адап-
тивність високотехнологічного комплексу 
до нестабільного бюджетного фінансування, 
а їх використання в цивільному секторі по-
силює його конкурентоздатність на світово-
му ринку. Також крім впровадження висо-
ких технологій у виробництво цивільної 
продукції та підвищення її конкурентоспро-
можності, ВПК може сприяти безпосеред-
ньому просуванню такої продукції на світові 
ринки. 

Проте подібний взаємопов’язаний по-
тік технологічних відкриттів є недостатньо 
керованим. На шляху цього потоку, з одного 
боку, державні оборонні підприємства, з ін-
шого – приватні компанії, що створює 
бар’єри для передачі технологій подвійного 
використання і негативно позначається на 
міжнародній конкурентоспроможності краї-
ни. Відтак потрібно посилити увагу до пи-
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тань державного регулювання розробок тех-
нологій подвійного призначення та органі-
зації їх трансферу як з військового в цивіль-
ний сектор економіки, так і в зворотному 
напрямку. Це значною мірою буде стиму-
лювати інноваційні процеси у оборонній 
промисловості, обумовлені загальним ско-
роченням витрат на проведення військових 
досліджень і розробок, а також необхідністю 
підвищення ефективності цих процесів. 

 Головною особливістю ВПК України 
була його експортна орієнтація, при якій го-
ловним джерелом його доходів служили за-
мовлення по лінії військово-технічного 
співробітництва, а основним орієнтиром при 
модернізації зразків озброєнь і військової 
техніки були вимоги найбільш великих і 
платоспроможних іноземних замовників. 
Посилення експортної орієнтації, а отже, і 
експортної залежності українського ВПК у 
1992–2013 роках відбувалося в силу загаль-
ного погіршення кон’юнктури світового  
ринку озброєнь і військової техніки, збіль-
шенням пропозиції застарілих зразків і сис-
тем озброєнь НАТО. Також була відсутня 
кооперація та співпраця на самостійних під-
приємствах, що конкурували між собою за 
експортні замовлення, в умовах організацій-
но-економічної роз’єднаності розробників і 
виробників продукції військового призна-
чення. 

Сьогодні військово-промисловий ком-
плекс може стати одним з локомотивів укра-
їнської промисловості та точкою економіч-
ного зростання. По-перше, в Україні продов-
жує діяти особливий період функціонування 
національної економіки, тому потреба у  
власній обороноздатній промисловості вже 
наочно продемонстрована. По-друге, збіль-
шення витрат на виробництво продукції 
оборонного призначення може стимулювати 
сукупний попит в країні і приклад США, що 
подолали Велику депресію за допомогою 
державних будівельних і дорожніх підрядів, 
у цьому відношенні є показовим.  

Тому запорукою піднесення всієї віт-
чизняної економіки може стати державна 
підтримка підприємств ВПК насамперед у 
збільшені замовлень військового призна-
чення. Зростання державного замовлення у 
оборонній сфері на державних підприєм-
ства, що виробляють кінцеву продукцію, 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

викличе  збільшення  попиту  на  проміжну 
продукцію.  Основними  її  виробниками  є 
приватні  підприємства,  котрі  рухомі  висо- 
ким прибутком будуть конкурувати за право 
постачання  своєї  продукції.  У  результаті  ці- 
ни  будуть  знижатися,  якість  продукції  під- 
вищиться,  створяться  нові  робочі  місця  і
вітчизняна  економіка  отримає  конкурентні
переваги  на  світових  ринках.  Разом  з  тим, 
зростання  витрат  у  сфері  ВПК  через  муль-
типлікаційний  ефект,  ефект  кооперації  та
взаємозв’язку  між  різними  галузями  націо- 
нальної  економіки  забезпечить  збільшення 
попиту  не  тільки  на  ринку  товарів  оборон- 
ного  призначення,  але  й  на  ринках  ресурсів 
та  інших  кінцевих  та  проміжних  товарів, 
зумовить підвищення попиту на відповідних
спеціалістів,  що  стимулює  ринок  праці  та 
освітніх послуг  тощо.

  Одночасно,  в  процесі   підтримки   під- 
приємств ВПК  слід  також  зробити  певний 
акцент  на  технологіях  подвійного  застосу- 
вання  з  метою  збереження  зв’язку  військо- 
вих  науково-дослідних  та  дослідно-кон- 
структорських  розробок  з  цивільним  вироб- 
ництвом. Також треба  зазначити, що в біль- 
шості  країн  технології  подвійного  застосу-
вання  використовуються  у  переорієнтації 
військових  підприємств  на  випуск  інших 
видів  продукції  і  у  всебічний  підтримці  тих 
виробництв і галузей, які є унікальними і не 
мали аналогів у цивільному секторі.

  Для  досягнення  основної  мети  розвит- 
ку  інноваційних  процесів  на  підприємствах 
ВПК в існуючій системі загроз при обмеже- 
них ресурсах  має стати:

  – скорочення  ресурсоємності  ВПК  з  од- 
ночасним підвищенням його ефективності;

  – сполучення  ресурсів  державного  обо- 
ронного  замовлення,  можливостей  військо- 
во-технічного співробітництва;

  – використання  подвійних  технологій  та 
диверсифікації  для   подальшого  викорис- 
тання у цивільній сфері;

  – перенесення  акценту  у  фінансуванні 
державного  оборонного  замовлення  з  заку- 
півель  озброєнь  і  військової  техніки  на  вій- 
ськові НДДКР.

  Також  активізація  використання  тех- 
нологій  подвійного  застосування  забезпе- 
чить  їх  оптимізацію  при  виробництві про- 
дуктів  військового  призначення  і  майбут-
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нього їх використання в цивільних сферах, а 
також можливий зворотній напрямок перео-
рієнтації цивільних галузей, що виробляють 
споживчі товари, на випуск продукції вій-
ськового призначення. Таким підхід стиму-
лює зацікавленість у раціональному та ефек-
тивному використанні економічних ресур-
сів, а також зниженні витрат на одиницю 
продукції, що випускається, завдяки ефекту 
масштабу виробництва.  

Висновки. Отже, інноваційні процеси 
є процесом нагромадження та практичної 
реалізації нових наукових і технічних знань, 
цілісної циклічної системи «наука – техніка 
– виробництво», що охоплює фундамен-
тальні теоретичні дослідження, прикладні 
науково-дослідні роботи, дослідно-кон-
структорські розробки, освоєння технічних 
нововведень, нарощування виробництва но-
вої техніки. Очевидно, що активізація кон-
куренції всередині інноваційного процесу 
призведе до збільшення очікуваного при-
бутку від нововведення, і тим самим підви-
щаться стимули до їх впровадження, і най-
головніше збільшення ефективності самого 
інноваційного процесу. І таким чином ви-
трати на закупівлі обладнання постіндустрі-
альної епохи, які пов’язані з інформаційни-
ми технологіями перевищать витрати на ку-
півлю традиційних для індустріальної епохи 
засобів виробництва.  

Також слід, зазначити, що в більшість 
економічно розвинених країн, для забезпе-
чення конкурентоспроможності національ-
них економік розвивають технології подвій-
ного використання. Реальні можливості ко-
мерційного використання військових техно-
логій, також як і використання цивільних 

технологій в військових цілях, не завжди 
очевидні, але завдяки фактору конкуренції у 
різних обставинах вони будуть максимально 
ефективно використовуватися. Розвиваючи 
сьогодні оборонну промисловість України, 
наша країна має великі можливості викорис-
тання технологій подвійного призначення у 
цивільній сфері, що у майбутньому забезпе-
чить досягнення конкурентоспроможності 
всієї національної економіки не тільки на 
внутрішньому, а і на зовнішньому ринках. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА КОНКУРЕНЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В. В. Чорнобаев., к.э.н., доцент, ГВУЗ «Национальный горный университет»

  В статье рассмотрены инновационные составляющие выхода экономики Украины из кри- 
зиса  в  условиях  обострения  политических  противоречий.  Предложено  использование  техноло- 
гий  двойного  применения  с  целью  стимулирования  промышленного  развития  отечественной 
экономики.  Доказано,  что  внедрение  действенной  конкуренции  в  разных  сферах  применения 
инновационной продукции является одним из направлений экономического роста всей экономи- 
ки Украины.

  Ключевые  слова: инновации,  инновационный  процесс,  конкуренция,  военно- 
промышленный  комплекс,  технологии  двойного  применения,  экономический  рост,  экономика 
особого периода.
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УДК 330.13 
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРИВЛАСНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

 
І. Л. Леонідов, к. е .н., доцент, Національна металургійна академія України,  

leonidovil@gmail.com 
 

Cтворено теоретичне підґрунтя дослідження сутності та змісту привласнення інтелектуального 
продукту крізь призму його еволюційних поступів. Визначено основні етапи та складові еволю-
ційного ряду відносин привласнення, які виникають у сфері інтелектуальної діяльності лю-
дей. Показано, що розвиток еволюційних зв’язків привласнення інтелектуального продукту ві-
дображає виробничі відносини з приводу прирощення сутнісних людських сил. 

Ключові слова: власність, привласнення інтелектуального продукту, відчуження, експлуата-
ція. 

Постановка проблеми. Теоретичний 
аспект дослідження сутності є актуальним 
при аналізі процесів привласнення в т.ч. ін-
телектуального продукту. Виявлення його 
глибинних витоків дозволяє краще зрозумі-
ти природу привласнення інтелектуального 
продукту, особливості функціонування його 
форм, специфіку породжуваних економіч-
них відносин. 

Проблема дослідження сутності прив-
ласнення інтелектуального продукту неод-
наково сприймається в наукових колах у 
зв’язку з процесом диференціації напрямків 
і шкіл економічної науки. Дискусійними 
лишаються такі теоретичні поняття привлас-
нення інтелектуального продукту, як його 
економічна природа, складові, відмінність 
від власності. 

Пошук еволюційних основ привлас-
нення інтелектуального продукту передба-
чає виявлення сучасної концепції аналізу 
цієї категорії в процесі розгляду поступів 
відповідних досліджень. 

 

 

 
 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публі-
кацій. В  економічній  літературі  альтерна- 
тивні  погляди  на  привласнення  інтелекту- 
ального  продукту  обумовлені,  насамперед, 
особливостями  пізнання  його  змісту:  при- 
чинно-наслідкового  [1, с.15]  (між  людиною 
й  природою  [3, с.95]  та  соціально- 
економічною  стороною  виробничих  відно- 
син [3, с. 78–85]),  функціонального  (як при- 
належність [4, с.10, 56], відчуження [5, с.55]), 
структурного  (у  володінні,  розпорядженні, 
користуванні  [6,  с.67]),  генетичного  (через 
саморозвиток  суспільного  способу  оволодін- 
ня  річчю  [7,  с.39;  8,  с.53]) та  іншого. Це  до- 
зволило  виявити  стосовно  привласнення 
структуру, процесуальну  послідовність, фун- 
кціональні  зв’язки,  роль  у  суспільному   від- 
творенні тощо. Нажаль поза увагою лишилася 
еволюція  зазначеного  феномену,  яка  здатна 
пояснити  й  передбачити  напрями  розвитку 
привласнення  інтелектуального  продукту  від 
його основи до поверхневих форм.

Формулювання  мети  статті. Метою
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The innovative components of overcoming the crisis in Ukraine's economy in the conditions 

of exacerbation of political contradictions are examined. The application of dual-use technologies in 
order to encourage the industrial development of the domestic economy is offered. It is proved that 
the implementation of effective competition in different areas of innovative products application is 
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даної  роботи  є  створення  теоретичної  кон- 
цепції  дослідження  сутності  та  змісту  прив- 
ласнення  інтелектуального  продукту  крізь 
призму його еволюційних поступів.

Виклад  основного  матеріалу  дослід-
ження. З  авторського  погляду,  глибинна 
сутність  привласнення ототожнюється  із за- 
родком,  властивостями  людської  природи. 
Таким зародком є двоїста природа людської 
діяльності  (рис.1.),  що  фіксує  акт  зіткнення 
цілепокладаючої  волі  суб’єкта  та 
об’єктивних  закономірностей  буття.  Відпо- 
відно  цього  в  структурі  діяльності  виділя- 
ються  суб’єктна  (цілепокладаючий  суб’єкт)
та об’єктна компоненти (предмет діяльності, 
її знаряддя тощо). Суб’єктна і об’єктна ком- 
поненти  діяльності  є  протилежностями,  єд- 
ність  і  взаємопроникнення  яких  викликає 
зміни  в  сутнісних  людських  силах.  В 
об’єктній частині породжуються (або успад- 
ковуються  з  неї)  зміни,  аналогічні  природ- 
ним.  Трансформації  суб’єкта  удосконалю- 
ють  його,  залучаючи  до  інших  суб’єктів,  до 
історичного  зв’язку  з  суспільством.  Зв’язки 
між  компонентами  діяльності  розуміються 
як  такі,  що  відображають  собою  закони 
природи  й  суспільства.  Взаємопроникнення 
названих  компонентів засвідчує  неповерне- 
ні,  спрямовані,  закономірні  зміни  сутнісних 
людських  сил.  Одночасна  наявність  трьох 
вказаних  властивостей  виділяє  момент  роз- 
витку  серед   інших  змін:   оберненість,   від- 
сутність закономірності чи спрямованості. Ро- 
звиток  сутнісних  людських  сил  відображає 
їх  новий  якісний  стан,  постає  як  виникнен-
ня,  трансформація,  зникнення  їх  елементів 
чи зв’язків.

  Діяльність  являє  собою  єдність  проце- 
сів  уречевлення  (розлюднення)  та  розпред- 
метування  (олюднення  за  Е. Ільєнковим). 
Уречевлення є процесом перенесення, закар- 
бування  сутнісних  людських  сил  в  об’єкті 
діяльності,  набуття  людиною  у  ньому  своєї 
власної  дійсності  [9, с.44].  Олюднення  озна- 
чає  перетворення  відображень  об’єкта  діяль- 
ності  в  такому  вигляді,  в  якому  він  існує  в 
собі  і  для  себе,  в  сутнісні  людські  сили,  на- 
буття  людиною  його  прихованих  властивос- 
тей  [9, с.44].  Трансформація  властивостей 
предмету  діяльності  як  набуття  сутнісних 
людських  сил  характеризує  їх  прирощення
(процес розвитку). 

  
 

  
  

    

 

  
 

 

Рис.1. Взаємозв’язок субстанції діяльності,
належності, набуття.

  Протікання  такого  процесу  в  напрям- 
ках  інтеріоризації  та  екстеріоризації  перед- 
бачає  диференціацію  результату  діяльності. 
Його  представляють  уречевлені  сутнісні 
людські  сили  в  об’єкті  діяльності  та  олюд- 
нені  сутнісні  людські  сили  в  суб’єкті  (поєд- 
нує  в  собі  якості  об’єкта  і  суб’єкта).  Прик- 
ладом  зазначеної  диференціації  може  бути:
«noietis» і «chretis» (стародавньогрецька 
традиція),  соціальний  індивід  (за 
Б. Ломовим), «габітусі» (за П. Бурдьє) тощо.

  Діяльність,  як  умова,  процес  і  резуль- 
тат, постає різноманіттям перетворених сут- 
нісних  людських  сил  (уречевлених  і  олюд- 
нених).  Їх  взаємний  вплив,  зафіксований 
людиною,  розуміється   через  зародок  при- 
власнення  як відносини  між  індивідами  з 
приводу  перетворених  сутнісних  людських 
сил.  Такий  зародок  дає  можливість  охарак- 
теризувати  зміни  сутнісних  людських  сил, 
шляхом  виділення  в  ньому  сторін:  належ- 
ність та набуття. Належність пов’язується із 
наявністю  сутнісних  людських  сил,  а  їх  на- 
буття  розкривається  як  відповідне  приро- 
щення.

  Наявність  характеризує  належність  як 
симулякр,  що  лише «хвилює» і «спонукає»
(за П. Клоссовські), як результат ментальних 
зміст  утворюючих  об’єктивацій.  В  цьому 
сенсі  належність  є  способом  фіксації  внут- 
рішньої  можливості «свого» через  середо- 
вище «іншого».  Зазначене  передбачає  про- 
тиставлення  релятивного  (відносного,  умов-
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ного) абсолютному, безумовному у емоцій-
но-вольовій настанові особистості, як виразі 
її позиції щодо сутнісних людських сил. До-
слідники волі розкрили спектр її проявів як: 
акциденцію розуму (класична традиція), мо-
дус мислення (Р. Декарт), те саме що і розум 
(Б.Спіноза) чи коріниться в розумі 
(Г. Лейбниць), здібності бажати (І. Кант), 
особливий спосіб мислення (Г. Гегель), рів-
ноправна спроможність з розумом (І. Фіхте), 
«фундаментальна здатність» – інтелектуаль-
на інтенція, яка містить «проект» дії 
(П. Рікер) [10]. Дійсно в метафорі волі ак-
центується, насамперед, інтелектуально-
імперативний аспект, зміст твердого розум-
ного наміру, діяльної думки, що намагається 
досягти цілі [11]. Відмічене підкреслює у 
належності об’єктивний, універсальний, 
статичний характер. У вузькому сенсі на-
лежність зводиться до оцінки людини 
суб’єкта або об’єкта, що фіксує за певною 
ознакою їх взаємне положення (порядок або 
статику). Наприклад, відношення людини до 
певних речей серед їх сукупності як до сво-
їх. Як бачимо, належність сутнісних люд-
ських сил (уречевлених і олюднених) харак-
теризує їх наявність (як статику, волю).  

Набуття сутнісних людських сил 
пов’язується з розумінням їх процесуаль-
ності та історичної мінливості. Ідея таких 
змін описана в альтернативних концепціях: 
організаційній (за Г. Спенсером), системній 
(Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон), ста-
дійній (К. Маркс), системно-процесуальній 
(П. Сорокін), соціокультурвзаємодіючих -

 
  

 

 

  

 
  

 

них  полів  (П. Бурдьє),  цивілізаційній
(А. Тойнбі,  О. Шпенглер)  та  ін.  Для  нашого 
дослідження  важливим  є  те,  що  набуття  є 
динамічною  характеристикою  змін  сутніс- 
них  людських  сил,  реалії  якої  можуть 
пов’язуватися  з:  циклічністю  або  направле- 
ністю;  одно- або   багатовекторністю;  одно- 
значною заданістю чи варіативністю; еволю-
ційним  чи  революційним  характером; «ор- 
ганізованістю» та  природністю  тощо.  Осно- 
вою динаміки змін сутнісних людських сил, 
їх руху, прирощення, визнано силу. Мінли- 
ві  уявлення  про  силу  закарбовані  в  її  розу- 
міннях,  як  першопричини  руху  усіх  речей  і 
явищ  природи  («апейрон» у  Анаксімандра, 
«нусе» в  Анаксагора, «рушійні  сили» Емпе- 
докла, «вихор» Демокріта),  ідеального  яви-

 

 

   
  

  

 
  

  

   
   

   
 

   
  
  

 
  

   
     

 

 
 

 
 

     
      
     
    
     
      
       
    
     
       
      
      
       
       
      
      
    
      
       
    
       
      
      
      
   
     
 
  
      
       
 

       
      
    
     
     
 
 
     
      
        
        
    
    
     
 
     
       

   
  

ща («нус» Платон), своєрідного суміщення 
матеріальної та ідеальної субстанції (в фор- 
мах «динаміс», «ентєлєхія», «енергія» за 
Аристотелем), теософського догмату («сила 
світла» Дж .Фіданц, «абсолютна сила» 
М. Кузанський, «могутність Бога» і «сила 
духа» Б. Спіноза), у сфері немеханічних і 
механічних причинностей («духовна здат- 
ність, безтілесна, невидима» Леонардо да 
Вінчі, «маса як рушійна сила» Ф. Бекон, 
«матерія, що рухається» Р. Декарт), кількіс- 
ної оцінки («сила опори», «сила тяжіння» 
І. Ньютон, «сила інерції» С. Кларк, «відцен- 
трові і доцентрові сили» Х. Гюйгенс, «кіль- 
кість сили» Г. Лейбниць, «кількість руху» 
Д. Дідро), якісної визначеності («сила акти- 
вна і пасивна» Дж. Лок, «сила руху матерії» 
Ж. Ламетрі, «сила внутрішня і зовнішня» 
Д. Дідро, «сила поверхнева й що проникає»
І. Кант, «момент буття, що являє себе у вза- 
ємодії з іншою силою» Г. Гегель), природ- 
ного прояву («квант» П. Шардена, «фотон» 
А. Янга, «життєва сила» Г. Гельмгольц, 
енергія та ін.), характеристика (одна з мір)
інтенсивності (ступеню) взаємодії об’єктів
(матеріальних) тощо [12]. Відмічене розу- 
міння основи динаміки  спрямовує наше до- 
слідження  на вивчення прирощення сутніс- 
них людських сил, пошук властивих факто- 
рів, напрямків та ін. Отже, набуття сутніс- 
них людських сил є їх прирощенням (як ди- 
наміка, сила).

  Виявлені у зародку привласнення сут- 
нісних людських сил сторони (належність і 
набуття) взаємодіють між собою. Динаміка
набуття сутнісних людських сил вирішує 
питання масштабів їх належності, відповід- 
них способів тощо. Статика належності сут- 
нісних людських сил аналізує вплив змін на 
їхнє взаємне положення, рівновагу. Взаємо- 
дія належності та набуття обумовлена діа- 
лектикою статики і динаміки на рівні їх ос- 
нови – сили і волі. Сила, характерною їй 
«могутністю» й «спроможністю», обрамлює 
волю. Воля, завдяки «самовизначеності», 
детермінує напрямок ареалів сили. Взаєм- 
ний вплив волі і сили опосередковується роз- 
витком взаємодії належності та набуття 
сутнісних людських сил, що не є безмеж-
ним.

  Межа визнана початком і кінцем будь- 
якого буття [11], у т.ч. взаємодії належності
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та набуття. Кожна змичка належності та на-
буття має межу. Можна припустити, що од-
на відособлена взаємодія належності та на-
буття відокремлена від іншої частиною про-
стору, стосовно них або нейтральною, або 
загальною. В цьому випадку межею є місце 
прямого вторгнення, єдності й взаємопрони-
кнення суміжно існуючих зв’язків належно-
сті та набуття. З одного боку, самовизначе-
ність межі належності завдячує існуванню 
інших належностей. Це характеризує ста-
тичний бік межі, як властивість належності 
певному суб’єкту, як і будь-якому. З іншого 
боку, межа набуття є його кінцевою озна-
кою. Кожне набуття завжди перетворюється 
на інше. Тому межа за своєю природою діа-
лектична. Вона передбачає існування на-
лежності та набуття, і, поряд з цим, їх зміни. 
В ході розвитку відособлена змичка належ-
ності та набуття зупиняє в часі своє існу-
вання, після чого починається буття нової їх 
взаємодії.  

Виявлення відмічених ознак кореляції 
належності та набуття дозволяє детерміну-
вати множину її можливих варіацій, що в 
своїй цілісності закладають підґрунтя виро-
бничих відносин. Можливість та необхід-
ність виявлення сили і волі встановлює об-
меження масштабів зв’язку належності та 
набуття, роблячи відокремлене їх існування 
(виявлення в самому собі) нонсенсом, та на-
дає перевагу взаємодіям (відносинам) як за-
поруці тривалого підтримання сутнісних 
людських сил та їх подальшого розвитку. 
Більш того, такі відносини зародку привлас-
нення поступово змінюються у міру появи 
нових інваріантів можливостей, їх модифі-
кації. «Здатності нашого духа без кінця до-
давати до будь-якої даної величини» [13, 
с.143] стимулює суб’єкта належності та на-
буття до розширення або окреслення нових 
меж сутнісних людських сил. Генезис нових 
здібностей призводить до диференціації 
ареалу рамок відособлених змичок належ-
ності та набуття. Природно, що це інтенси-
фікує взаємодії належності та набуття, які, 
завдяки сумісності діяльності, усуспільню-
ються. Причому такі взаємодії не набувають 
уніфікованого характеру, а позначені істо-
рично визначеною специфікою. 

Наприклад, у первісному суспільстві 
виявлення сили було «достатнім» лише су-

купності індивідів (община, плем’я) віднос-
но кормової території. В умовах первісної 
примітивної діяльності та знеособленої об-
щини синергетичний ефект принципової 
спроможності кожного члена общини (його 
сутнісних людських сил) окреслював межі 
належності та набуття землі як знарядь і 
предмету праці. Освоєння неолітичних зна-
рядь праці в процесі уречевлення почало за-
безпечуватися виразом сили та волі індивіда 
або сім’ї. Тим самим стверджувалися інші 
межі належності та набуття ремісничих зна-
рядь праці і відповідних продуктів, їх тя-
жіння до волі певних особистостей, підкріп-
лених необхідними навичками, здібностями, 
уміннями. Передумови реальної загальнона-
родної належності та набуття сутнісних 
людських сил починають складатися на ета-
пі становлення й посилення національних 
економік, за відповідного рівня усуспіль-
нення виробництва і капіталу. 

У такій історичній специфіці полімор-
фізм зв’язків належності та набуття сутніс-
них людських сил для різних суб’єктів є 
утворенням більш могутнього виразу сили. 
Як наслідок – демаркаційні лінії змичок на-
лежності та набуття сутнісних людських сил 
стають менш чіткими та виразними. Царина 
поширення меж взаємодії належності та на-
буття фактично виявляється взаємно перек-
риваючою. 

Таким чином, на рівні зародку привла-
снення представляють такі його сторони, як 
належність та набуття. Належність сутнісних 
людських сил характеризує їх наявність як 
статику. Набуття сутнісних людських сил є їх 
прирощенням як динаміка. 

Наступний рівень взаємодії належності 
сутнісних людських сил (уречевлених і 
олюднених) та їх набуття поляризується у 
властивих їм напрямках екстеріоризації та 
інтеріоризації як процес відповідного захоп-
лення й усвідомлення. Практика захоплення 
полягає у впливі дійсності «в формі діяль-
ності» на дійсність «в формі об’єкта» (за 
І. Алексеєвим). Процес захоплення постає 
актом матеріальної діяльності з прирощення 
уречевлених сутнісних людських сил через 
здатність і можливість здійснювати волю 
суб’єкта належності шляхом насильства, 
права тощо. Екстеріоризація захоплення 
конкретизується в досягненні більших меж 
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набуття  уречевленої  частини  сутнісних 
людських  сил,  як  її  підпорядкування  цілям 
суб’єкта  належності.  Наприклад,  «завдячу- 
ючи  військовій  силі  забезпечується  захоп- 
лення  нових  земель,  відчуження  їх  левової 
частки від попередніх власників»[14,  с.267]. 
Як  бачимо,  в  «суб’єкт-об’єктному»  проти- 
ставленні  захоплення – це  взаємодія  належ- 
ності  та  набуття  уречевленої  частини  сут- 
нісних людських сил, що прирощується.

  Усвідомлення розуміють як глибинний 
семіотичний  акт  інтелектуальної  діяльності 
з  набуття  олюдненої  частини  сутнісних 
людських  сил.  У  діяльнісній  природі  усві- 
домлення  віддзеркалюються  принцип  авто- 
номності  суб’єкта  (І. Кант),  продукт  чистої 
самодіяльності  (І. Фіхте),  вольна  активність 
абсолютного  духа  (Г. Гегель)  тощо.  В  про- 
цесі  пізнавального  і  духовно-ціннісного 
освоєння суб’єкт  належності  здійснює роз- 
предметування, прирощуючи  інтерпретацію 
новоствореної  частини  сутнісних  людських 
сил.  Наступне  за  ним  засвоєння  передбачає 
інтеграцію  новостворених  сутнісних  люд- 
ських  сил  до  належної  їх  структури  в 
суб’єкті.  Такий  процес  еволюціонував  у  на- 
прямку від механізмів наслідування і примі- 
тивного  навчання  до  невербальних  і  вер- 
бальних  механізмів  трансляції  «по- 
горизонталі» – у  рамках  одного  покоління  і 
«по-вертикалі»  від  покоління  до  покоління
[14, с.165]. Отже, в «суб’єкт-об’єктній» про- 
тилежності  усвідомленням  є  взаємодія  на- 
лежності та набуття олюдненої частини сут- 
нісних людських сил, як їх прирощення.

  У  ньому  суб’єкт  взаємодії  належності 
та  набуття  поєднує  в  собі  якості  об’єкта  і 
суб’єкта  й  перетворюється  в  актора  [15, 
с.12].  В  інтеграційному  методі  поняття  «ак- 
тор»  діалектично  знімає  загострення  поля- 
ризації «уречевлення-олюднення»,  як  подо- 
лання  проблеми  структурного  функці- 
оналізму  й  системності  (з  боку  об’єкти- 
візму)  та  етнометодології  і  феноменології
(стосовно суб’єктивізму) в теоріях практики
(П. Бурдьє),  соціальної  дії  (Т. Парсонс, 
Е. Шиллз)  та  ін.  Об’єкти  уречевлення  та 
суб’єкти  олюднення,  поєднуючись  в  акторі, 
еволюціонують  за  роллю  в  діяльності,  як 
мінімум  в  умові,  процесі,  результаті,  засо- 
бах, предметі. Умова – це те, без чого зазна- 
чене поєднання не може відбутися (існуван-

 

 

 
 

ня, пізнання). Умова утворює момент загаль- 
ного   діалектичного   зв’язку,   обмеженого 
наявністю  необхідних  для  змички  належно- 
сті  та  набуття  суб’єктом  і  об’єктом,  їх  ста- 
нів,  взаємодій.  Сукупність  неповернених 
взаємопов’язаних,  тривалих  змін,  станів 
об’єкта  і  суб’єкта  є  процесом.  Він  проявля- 
ється  через  свої  форми,  найвищою  з  яких 
розуміється  саморозвиток.  В  свою  чергу, 
результатом є наслідок,  що завершує розви- 
ток  процесу.  Якщо  ж  результат  признача- 
ється для досягнення якої небудь цілі, то він 
є  засобом.  Традиційно  засобом  розуміється 
об’єкт  (уречевлені  сутнісні  людські  сили)  в 
силу  його  властивостей.  Одначе,  досвід, 
знання, кваліфікація та ін. моменти олюдне- 
них  сутнісних  людських  сил  також  можуть 
призначатися  для  досягнення  певної  цілі. 
Де-яка цілісність, виділена із світу об’єктів у 
процесі людської діяльності є предметом. За 
природою  предмет може бути  матеріальним
(живий  організм,  виробничий  цикл)  та  іде- 
альним  (математична  формула,  концепту- 
альний  образ),  а  структурно  він  обмежуєть- 
ся  лише  головними,  найбільш  суттєвими 
властивостями  і  ознаками.  В  розглянутих 
формах,  набуття  актором  якостей  об’єкта  і 
суб’єкта  екстеріоризації  та  інтеріоризації 
пов’язане  з  процесом  розвитку  власних  сут- 
нісних людських сил.

  У  суб’єкт-об’єктних  межах  актора  є 
об’єктивне перетворення  діяльності  людини 
та її результатів у самостійну силу, пануючу 
над  нею  й  ворожу  їй,  що  виражається  від- 
чуженням.  Немає  сумніву,  що  відчуження  є
історично  перехідною  формою  уречевлення 
сутнісних  людських  сил  та  невід’ємне  від 
уречевлення  і  фетишизації  суспільних  від- 
носин.  Це  підтверджує  проблема 
об’єктивації,  пов’язана  з  діяльнісним  відно- 
шенням  суб’єкта  до  об’єкта  (у  Г. Гегеля), 
уречевлення  суспільних  відносин  та  персо- 
ніфікація  речі  (за  К. Марксом),  «діахроніч- 
не» відчуження (за Ж. Сартром) тощо. Дійс- 
но,  відчуження  зовнішнього  об’єкта  від  ак- 
тора  означає  переведення  олюднених  сутні- 
сних  людських  сил  із  стану  актуального  до 
можливого.  При  цьому,  тривале  відчуження 
сутнісних людських сил загрожує їх остато- 
чною  втратою  актором.  Отже,  відчуження  є 
стійким  відособленням,  відторгненням, 
втратою, відокремленням актором сутнісних
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людських сил, переважно уречевлених [16, 
с. 34]. Феномен відчуження, що викликаний 
порушенням опосередкованості ціннісного 
змісту сумісної діяльності, є достатньо ви-
вченими у наступних моментах: факт пере-
дання частини уречевлених сутнісних люд-
ських сил між акторами (відносини простого 
товарного обміну); фетишизації соціальних 
відносин у грошах – зовнішньому носії соці-
ального багатства; перетворення зовнішньо-
го світу, створеного людиною, у світ капіта-
лу. Вони обмежуються еволюцією відчу-
ження від примусового, безвідплатного до 
взаємного добровільного. Тобто Марксовою 
умовою, коли люди мають мовчазно відно-
ситися один до одного як до приватних   
власників, щоб відчуження стало взаємним. 
Його базовий принцип еквівалентності обу-
мовлює добровільність передання однієї 
споживчої вартості в обмін на іншу за свої-
ми якостями. Одначе, розвиток олюднених 
сутнісних людських сил окреслив тенденції 
їх набуття в формі знань, досвіду, навичок, 
умінь, інформації, патернів, насамперед, між 
професіональними групами і спеціалістами. 
Звісно, царина уречевлення-олюднення   
значно складніша її окремих сфер, і є недо-
речною абсолютизація рівності витрат 
суб’єкта на трансляцію і асиміляцію сутніс-
них людських сил. Наприклад, некоректно 
вважати еквівалентними випадки асиміляції 
об’єктом частки трансльованих суб’єктом 
сутнісних людських сил та їх неодночасної 
трансляції кільком різним об’єктам. Неекві-
валентний обмін передбачає набуття 
суб’єктом продукту «А» взамін продукту 
«Б», при не рівних витратах сутнісних люд-
ських сил на їх створення. 

Дієве виявлення процесу відчуження, 
його «дійсний прояв» є в експлуатації [17, 
с.520]. В ній проявляється спотворення від-
носин «суб’єкт-об’єктної» двоєдиності ак-
тора: людина стає об’єктом виробничого 
процесу, відбувається суб’єктивування ре-
чей і уречевлення суб’єктів (за К. Марксом). 
У процесі діяльності актор створює продукт, 
який, як полюси внутрішньо єдино-
роздільного актора, ділиться на необхідний і 
додатковий. Якщо сили актора-об’єкта об-
межені необхідним продуктом, а актора-
суб’єкта – додатковим продуктом, то актор 
виявляє силу на створений продукт і є його 

споживачем. Дійсно, з погляду двоєдиного 
актора, продукт діяльності, в сукупності не-
обхідної і додаткової частин, забезпечує 
прирощення сутнісних людських сил. В 
ньому, справедливим є набуття суб’єктом 
лише тієї частини створеного продукту, яка 
є результатом його діяльності (наприклад, 
як найманого робітника, що продав свою 
робочу силу собі самому, як капіталісту [14, 
с.329]) з управління і організації виробниц-
тва. Додатковий продукт як результат діяль-
ності об’єкта має набуватися ним же, а не 
суб’єктом. Звідси, експлуатація – це набуття 
сутнісних людських сил єдино-роздільним 
актором в пропорції, що порушує зазначену 
умову. Немає сумніву, що експлуатація є 
набуттям суб’єктом продуктів, витрати сут-
нісних людських сил на створення яких пе-
ревищують його (суб’єкта) власні [14, 
с.207]. Зазначені позиції підкреслюють вла-
стивість елементів експлуатації зрівняльно-
му розподілу аристократичними кланами на 
чолі з ватажком, які набувають левову част-
ку продуктів уречевлених і олюднених через 
податки, данину, підношення, відпрацюван-
ня тощо. Наприклад, значний масив нагро-
маджених суспільством знань та інформації 
є недоступним усім громадянам, а набува-
ється виключно владною когортою для 
укріплення своїх позицій. У відповідності з 
цим, навряд чи експлуатацію можливо вва-
жати, наприклад, в частині прибутку, спря-
мованої до державного або місцевого бю-
джету, на благодійність, на сплату дивіден-
дів робітникам-володарям акцій. 

Таким чином, процес взаємодії належ-
ності та набуття в «суб’єкт-об’єктній» про-
тилежності постає захопленням і усвідом-
ленням, а з погляду двоєдиності актора – 
породжує відчуження, експлуатацію (рис.2). 

На перший погляд, надалі актуалізу-
ється можливість розкриття структури як 
екстеріоризації, так і інтеріоризації взаємо-
дії належності та набуття сутнісних люд-
ських сил. Насправді ж, реальне домінуван-
ня їх екстеріоризації над інтеріоризацією 
визначає імператив процесів екстеріоризації 
набуття сутнісних людських сил. Дійсно, 
означений вектор екстеріоризації зв’язку 
належності та набуття, при відповідності 
економічним відносинам, що ускладнюють-
ся, демонструє поліатрибутивність [14, 
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с.36]. Можливість виокремлення в межах 
цілісності такої екстеріоризації атрибутів 
дозволяє відобразити їх множину, як утво-
рень, що знаходяться в постійній взаємодії, 
взаємоперетворенні й перетіканні. Звісно, 
дослідження того чи іншого компоненту в 
складі екстеріоризації змички належності та 
набуття передбачає відповідність за певним 
атрибутом. Ідентичність цієї екстеріоризації 
за окремою ознакою уніфікує її склад, однак 
з іншого боку, поліатрибутивність кожної 
частки, наявність ряду інших властивостей, 
їх відмінність сприяє варіативності екстері-
оризації взаємодії належності та набуття. 
Означена різнорідність атрибутів забезпечує 
подальшу «структуризацію» екстеріоризації 
зв’язку належності та набуття сутнісних 
людських сил. 

  
Рис. 2. Процес взаємодії належності та на-

буття  
 

Одним із боків цих реалій є поліактор-
ність (Al), як сукупність простих і складних 
акторів екстеріоризації взаємодії належності 
та набуття (l=1…z). Простий актор пред-
ставлений переважно персоніфікованим 
власником, якому притаманна єдність нале-
жності та набуття. Такий актор – це індивід, 
колектив, що набуває сутнісні людські сили, 
в процесі відособлено-колективної діяль-
ності.  

Складний актор, в традиційному розу-
мінні, окреслюється складовими взаємодії 
належності та набуття при реалізації різних 
її функцій. Одна їх частина представлена 
владним актором, його пануванням і підпо-
рядкуванням. Друга частина – актор підлег-
лий, що реалізує функції відповідального. 
Частковість традиційного актора на суспіль-
ному рівні закріплює інститут примусу. Ін-
ший тип складного актора є мережевим. Він 
включений до партнерських зв’язків, що 

  

 

 

 

 

 

формуються у мережевих системах. Його дії 
тотожні  за  структурою  персоніфікованому 
власнику,  однак  мають  більш  розвинену 
форму  існування.  Цей  актор  взаємодіє  в  ба- 
гатьох  мережах,  які  є  самостійними  неза- 
лежними  утвореннями,  з  власним набором 
припустимих  функцій.  Їх  одночасна  відмін- 
ність у різних мережах обумовлює відповід- 
ні  дії  актора,  що  постають  нерідко  як  непо- 
слідовні,  нелогічні.  Диференціація  останніх 
характеризується  випадками  девіантної  по- 
ведінки  людей,  нелогічністю  й  непрогно- 
зованістю  вчинків  та  ін.  [15,  с.17].  Таким 
чином,  складний  актор – це  індивідуум,  ко- 
лектив,  для  яких  є  взаємодія  належності  і 
набуття  сутнісних  людських  сил  частково  й 
одночасно у різних мережах.

  Поліоб’єктність  (Oi)  екстеріоризації 
зв’язку належності й набуття у складі поліат- 
рибутивності  передбачає  варіативність 
об’єкта як умов, процесу, засобів, предметів і 
результату  діяльності  тощо  (i=1…x).  Дійсно, 
різні об’єкти (наприклад, необхідний і додат- 
ковий  продукт  діяльності)  спроможні  набу- 
ватися  в  межах  однієї  форми  належності. 
Однак,  окремому  об’єкту  (скажімо,  додатко- 
вий  продукт)  немає  перешкод  бути  фігуран- 
том  альтернативних  форм  належності.  Полі- 
об’єктність має місце і у випадку, коли один і 
той  самий  об’єкт  є  засобом  і  предметом  ді- 
яльності одночасно (як у випадку із землею). 
Окрім  зазначеного,  припустиме  набуття  сут- 
нісних людських сил і з кількох об’єктів, при 
цьому кожен об’єкт може належати багатьом 
акторам. В останньому випадку актуалізуєть-
ся  проблематика  розподілу  складових 
об’єкта  між  різними  акторами,  формами  на- 
лежності.  Наприклад,  компоненти  інституці- 
онального  пучка  правомочності  власності  є 
субелементами  соціально-економічних  еле- 
ментів  набуття – володіння,  розпорядження, 
користування.  Так,  у  складі  розпорядження 
виділяються  правомочності  на  капітальну 
вартість, передання речі у  спадок та ін., а роз- 
щеплення  володіння   фокусує  на  правомоч- 
ності  господарського  використання,  на  ре- 
зультати  діяльності,  на  доходи  від  реалізації 
тощо.

  Поліформізм (Fj) екстеріоризації змич- 
ки  належності  та  набуття  сутнісних  люд- 
ських сил  охоплює  її  типи,  види,  форми
(j=1…y),  які  виділяються  залежно  від  якіс-
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них характеристик об’єкта, суб’єкта, актора. 
Серед них достатньо визначеною є взаємо-
дія належності й набуття уречевлена (мате-
ріальна) і олюднена (нематеріальна) 
об’єктного типу, та приватна, колективна, 
державна суб’єктного типу. Немає сумніву, 
що типи, види, форми екстеріоризації 
зв’язку належності та набуття виражають 
різні рівні суспільно-індивідуальної приро-
ди актора [14, с.39]. Одначе, в політичній 
економії у якості відповідної ознаки полі-
формізму превалює «спосіб поєднання ро-
бітника із засобами виробництва», хоча він і 
не є вичерпним для розкриття будови взає-
мин належності та набуття сутнісних люд-
ських сил актора. Критерії альтернатив ви-
окремлення поліформізму такої взаємодії 
різняться також за релігійними, етнічними, 
географічними, та ін. ознаками. Навіть кож-
на історична епоха має власний поліформізм 
зв’язку належності та набуття, наприклад, 
при відособлено-колективній діяльності в 
період володарювання Орди, В. Каргалов 
виявив: ям, тамга, митий, дари, почестя, ми-
та, поминання, вихідні, пам’ятне, уклінне, 
кормове, станове, виїзне, мимоїзне, ловитва 
тощо.  

Взаємозв’язок поліатрибутивних акто-
рів (Al), об’єктів (Oi), форм (Fj) екстеріори-
зації взаємин належності та набуття утво-
рюють особливу його мережу (M{Al, Oi, 
Fj}), змістом якої є варіативність (l=1…z; 
i=1…x; j=1…y). Кожна така поверхнева реа-
лізація екстеріоризації змички належності та 
набуття об’єднується поліатрибутивними 
елементами, в яких лише одна властивість із 
всього їх набору є актуальною мережі (ска-
жімо, M{A2, O1, F2}). Проте, усі інші поліа-
трибутивні складові як за змістом, так і 
ознакою, можуть входити до інших проявів 
мережі екстеріоризації взаємодії належності 
та набуття сутнісних людських сил. Отже, в 
межах цілісності такої екстеріоризації мож-
ливо виділяти кілька його мереж, в залежно-
сті від набору поліатрибутів елементів. Іс-
нування численних варіантів проявів ексте-
ріоризації зв’язку належності та набуття на-
дає можливість дослідження квазімережевих 
утворень в різних ракурсах, сприяє їх бага-
тоаспектному сприйняттю. 

Поліатрибутивність елементів набуття 
(поліелементність) розділяє мережі володін-

 

 

 

 
 

 

 

ня  (Mv),  розпорядження  (Mr),  користування
(Mk),  взаємодія  яких   у  своєму  поступі   роз- 
криває економічний та правовий  аспекти  на- 
лежності, наприклад,  у теорії прав власності. 
Володіння – це  набуття  сутнісних  людських 
сил,  через  накладання  волі  суб’єкта  належ- 
ності  на  об’єкт.  Для  фактичного  фізичного 
контролю над ним, володіння також не обхо- 
диться  без  вкладення  сили,  що  створює  для 
суб’єкта можливості безпосереднього впливу 
на  об’єкт.  Від  цієї  дії  породжуються,  за 
М. Бердяєвим,  невід’ємні  права  та  обов’язки
[18, с.199].  Обов’язки  застерігають  від  спо- 
живацького  ставлення  до  об’єкта.  Володіння 
об’єктом  надає  право  використовувати  його, 
надавати об’єкт в управління іншим акторам, 
продавати,  дарувати,  успадковувати.  Відно- 
сини  володіння  можуть  бути  тимчасовими
(наприклад, при переданні об’єкта в оренду), 
довічними,  спадковими.  Титульним  знаком 
формалізації  володіння  є  договір,  що  під- 
тверджує  відповідні  правомочності  й  опосе- 
редковується розпорядженням.

  Розпорядження  є  набуттям  сутнісних 
людських сил, що опосередковує реалізацію 
волі  суб’єкта  належності,  накладену  на 
об’єкт.  Воно  постає  актом  управління,  який 
має  владний  характер.  Відносини  розпоряд- 
ження  спроможні  визначати  долю  об’єкта, 
шляхом  його  відчуження,  передання  у  тим- 
часове  володіння  й  використання  іншому 
актору, як завдаток, на зберігання та ін. Роз- 
порядження  може  бути  довготерміновим, 
або  разовим  для  кожного  конкретного  ви- 
падку.  Розпорядження  дозволяє  довгостро-
ково  залучити  об’єкт  до  економічного  кру- 
гообігу, шляхом купівлі-продажу, міни, пос- 
тавок,  дарування,  благодійності  та  ін.  У  ви- 
падку,  коли  об’єкт  в  один  момент  викида- 
ється,  або  знищується,  розпорядження  реа- 
лізує волю актора на відмову  від володіння. 
Якщо  розпорядження  зупиняється  після  од- 
норазового  використання  об’єкта,  то  воля 
суб’єкта спрямовується на вилучення корис- 
них властивостей. В цьому разі має місце не 
розпорядження, а користування.

  Користування – елемент  набуття  сут- 
нісних людських  сил,  шляхом  вилучення 
корисних  властивостей  з  об’єкту.  Користу- 
вання  спрямовується  на  прирощення  уре- 
чевленої і олюдненої частин сутнісних люд- 
ських  сил.  Реальність  користування – у  ме-
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жах належності, як через її суб’єкт, так і во-
лодаря, розпорядника, уповноваженого ко-
ристувача. Відносини користування перед-
бачають споживання, втілення, використан-
ня об’єкта відповідно його призначення 
(експлуатація об’єкта, отримання плодів і 
доходів від нього тощо), протягом певного 
періоду, за умов встановлених розпорядни-
ком і відповідних волі володаря. При невід-
повідності останній користування припиня-
ється (забороняється), а в іншому випадку – 
охороняється від перепон. 

Кожен елемент мережі (Mvb, Mrc, Mkd) 
є складною підсистемою (b=1...w; c=1…s; 
d=1…t), сукупна взаємодія яких виявляє 
ознаки системи мережевого типу, що самоо-
рганізується. Наприклад, мережа екстеріори-
зації набуття сутнісних людських сил, іден-
тична владному елементу належності, може 
бути представлена як Mv1{A2, O1, F2} (жир-
ний пунктир на рис.3), або Mv2{A1, O1, Fy}, 
Mvw{A1, O1, F1} та ін. (див. пунктирні лінії 
на рис.3). Факторна безкінечність утворення 
альтернативних варіантів мереж екстеріори-
зації набуття безмежно розширює рамки ви-
вчення можливих її реалізацій (скажімо, 
{Mrc}, {Mkd}, {Mvb}, {Mrc, Mkd}, {Mvb, Mkd} 
тощо на рис.4). Отже, виникає необхідність 
дослідження проявів загального атрибутив-
ного набору екстеріоризації набуття та на-
лежності як основи привласнення і власності. 

 
 

  
Рис. 3. Варіант мережі екстеріоризації на-

буття (Mvb), ідентичної владному елементу 
належності.  

 
Змістовна відмінність цих категорій 

вимагає відповідного обґрунтування, для 
якого логічно припустити сприятливість  
розкриття сутності та змісту привласнення 
на інтеграційних методологічних засадах. 
Розвиток діяльнісних основ та еволюційних 

зв’язків привласнення визначає його сут-
ність як категорії, що виражає виробничі 
відносини з приводу прирощення сутнісних 
людських сил. Формулювання і обґрун-
тування власності передбачає критичне опа-
нування попередніх досліджень. 

  
 

  
 

 

 

 

Рис. 4. Квазімережа екстеріоризації набуття
в складі поліелементів належності.

  К. Маркс  визначав  власність  як  відно- 
сини  певних  осіб  до  матеріальних  благ,  як 
до  своїх,  як  до  приналежних  їм  [19,  с.479]. 
Таке визначення широко використовувалося 
представниками суб’єктного підходу у виді- 
ленні економічного аспекту власності в «ре- 
альній  формі,  тобто  як  виробничих  відно- 
син» [20, с. 26]. Дослідження місця власнос- 
ті у їх системі відзначилося широким спект- 
ром  позицій  від  ототожнення  (наприклад,
[21,  с.22;  22;  23;  24])  і  відокремлення  [25, 
с.24; 26, с.49] до ядра [27], передумови [28], 
основи [29; 30; 31] та іншими. Це дозволило 
обґрунтувати, що відносини власності в сво- 
їй  різноманітності  створюють  соціально- 
економічні  основи  всіх  виробничих  відно- 
син, в тому числі й привласнення. Пояснен- 
ня різниці між ним і власністю не викликало 
особливої  зацікавленості  і  формалізувалося 
в констатації моменту конкретизації власнос- 
ті  у  привласненні.   Замість  цього,  шляхом 
уточнення  особи  суб’єктів  власності,  при- 
хильники  такого  підходу  виділили  приват- 
ну,  державну,  колективну  форми  власності 
та  заглибилися  в  обґрунтування  відміннос- 
тей  у  їх  компонентах,  появи  нових  складо- 
вих  тощо.  Нажаль  дослідники  суб’єктних 
форм власності, при їх доведенні, не змогли 
позбутися суперечностей: між асоційованою 
приватною та колективною, між нею та гру- 
повою,  між  останньою  й  акціонерною,  між 
попередньою і сумісною та ін. [32, c. 15–28;
33,  c.7;  34,  c.  151–152].  Такі  недосконалості 
пояснювалися  тим,  що,  наприклад,  відноси-
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ни власності на акціонерних підприємствах 
характеризуються тенденцією деперсоніфі-
кації суб’єкта, який постає, як правило, в 
знеособлених формах (корпорації виробни-
чої сфери, банки, інвестиційні та пенсійні 
фонди, страхові компанії тощо). Зазначена 
позиція є частково виправданою в сучасній 
ринковій економіці, яка функціонує на базі 
різноманітних форм власності («полімор-
фізм власності»). Немає сумніву, що від них 
залежить самостійність ринкових суб’єктів, 
свобода їх господарської діяльності, умови 
конкуренції тощо. Дійсно, у межах змішаної 
економіки конкурують суб’єкти різних форм 
власності, одначе, в основі такої взаємодії є 
приватна власність. Відсутність останньої в 
адміністративно-командній системі госпо-
дарювання, де функціонували колективна і 
державна форми власності, не передбачало 
наявності ринкової економіки. Звідси, пот-
реба в чіткості виділення форм власності 
загострюється не тільки різницями в її 
суб’єктах, а й в різновидах привласнення і 
механізмі реалізації, заходах з управління та 
ін. 

Спроба нівелювання зазначених недо-
ліків реалізувалася в об’єктному підході у 
виділенні форм власності. Марксове її ви-
значення сприйняте прихильниками підходу 
без заперечень при зміні уявлень про межі 
приватної, державної та ін. форм власності в 
аспектах її матеріально-об’єктної структури, 
діяльності тощо. Це дозволило використати 
у якості припущення положення про похід-
ний характер економіко-правової форми 
власності. «Зміст... юридичних, або вольо-
вих відносин наданий економічними відно-
синами» [35, с.97]. Розвиток підходів до 
власності як права проявився крізь призму 
класичної тріади його складових (володіння, 
користування, розпорядження [36, с.74; 37, 
с.133; 38, с.28;39, с.25]) та через їх певний 
набір. У спектрі першого напрямку є розви-
ток складових права власності (наприклад, 
через повне розпорядження [40, с.335], фак-
тор виробництва [41, с.21], особисті права 
[42, с.277], законність [43], установлені за-
коном правила [44, с.84], розпорядження 
ресурсами, витратами і вигодами [45, с.325], 
комплекс юридичних суспільних відносин 
[46, с.244], структуру, прозорість, рівень до-
тримання [47, с.63]). Вектором другого на-

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

прямку  є  оптимізація  набору  «пучка  прав»
(одинадцяти  за  А. Оноре  [48,  с.11],  дванад-
цяти  за  англо-американським  правом  [49, 
с.87]  тощо)  у  межах  теорії  «прав  власності»
(Р. Коуз,  Р. Капелюшніков,  А. Алчан, 
Г. Демзець та  ін.).  Матеріальною  формою 
фіксації  прав власності в обох напрямах ви- 
знано контракт (класичний та неокласичний
[50, с.118]), а також опосередкований вплив 
таких  прав  на  процеси  привласнення.  Пред- 
ставникам  об’єктного  підходу  вдалося  та- 
кож  пояснити  правомочності  власності  на 
ресурси,  предмети  споживання,  цінні  папе- 
ри,  гроші  та  ін.,  тобто  стільки  форм  влас- 
ності,  скільки  існує  об’єктів  (благ  відчужу- 
ваних  за  М. Алексеєвим).  Критика  за  неод- 
нозначність  пояснення  власності  на  робочу 
силу,  з  приводу  різного  роду послуг,  інфор- 
мації,  наукових  знань, винаходів,  відкриттів 
та  ін.,  була  відкинута  на  базі  позаекономіч- 
них  аргументів – «прав  людини»  (право  го- 
лосувати,  друкувати  та  ін.)  в  теорії  прав 
власності [48, с.8].

  Як бачимо, недосконалості суб’єктного і 
об’єктного підходів  свідчать,  що  визначення 
власності як відносин з приводу матеріальних 
благ  є  неповним.  Термін  «матеріальне  благо» 
пояснює процес  уречевлення, коли  відносини 
між  людьми  набувають  перетворену  форму  й 
постають  як  відносини  речей  (наприклад,  в 
умовах  універсального  розвитку  товарних  ві- 
дносин  у  капіталістичному  суспільстві).  Річ 
принципово  позбавлена  будь-якого  особисті- 
сного  аспекту  (що  відрізняє  річ  від  суб’єкта).
За  І. Кантом, річ не  має ні прав, ні обов’язків 
та  може  бути  предметом  оволодіння  певної 
особистості; річ – не більш ніж засіб, викори- 
станий тим, хто бажає і може ним скористати- 
ся.  Річ  може  бути  результатом  людської  дія- 
льності, представленим у матеріально-речовій 
формі  (матеріальний  продукт).  Одначе,  ре- 
зультат  діяльності  в  духовній,  креативній, ін- 
формаційній  формі  є  продуктом  олюднених 
сутнісних людських сил. І при аналізі власно- 
сті  необхідно  також  охоплювати  відносини 
між людьми з приводу привласнення олюдне- 
ної частини сутнісних людських сил.  Дослід- 
ження у  власності суб’єктного та об’єктного 
аспектів  закладає  підґрунтя  суб’єкт- 
об’єктному  підходу.  У  відповідності  з  ним, 
розвиток  зародку  власності  постає  як  відно- 
сини  між  людьми  з  приводу  привласнення
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сутнісних людських сил.  
Висновки. Проведений аналіз природи 

привласнення інтелектуального продукту 
дозволяє стверджувати наступне. Розвиток 
діяльнісних основ та еволюційних зв’язків 
привласнення визначає його сутність як ка-
тегорії, що виражає виробничі відносини з 
приводу прирощення сутнісних людських 
сил. Еволюційний ряд привласнення пред-
ставляють: сторони його зародку (належ-
ність, набуття); процес взаємодії належності 
та набуття в «суб’єкт-об’єктній» протилеж-
ності (захоплення, усвідомлення), і двоєди-
ності актора (відчуження, експлуатація); 
квазімережа екстеріоризації набуття в складі 
поліелементів належності. Розкриття змісту 
привласнення на поверхні економічної дій-
сності опосередковується проявом його по-
ліформізму.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
И. Л. Леонидов, к.э.н., доцент, Национальная металлургическая академия Украины 

 
Созданы теоретические основы исследования сущности и содержания присвоения ин-

теллектуального продукта через призму его эволюционного движения. Определены основ-
ные этапы и составляющие эволюционного ряда отношений присвоения, которые возникают 
в сфере интеллектуальной деятельности людей. Показано, что развитие эволюционных свя-
зей присвоения интеллектуального продукта отражает производственные отношения по по-
воду приращения сущностных сил человека.  

Ключевые слова: собственность, присвоение интеллектуального продукта, отчуждение, экс-
плуатация.  

 
ESSENCE AND CONTENT OF THE INTELLECTUAL PRODUCT'S APPROPRIATION 

I.  .L. Leonidov, Ph. D (Econ.), Ass. Prof., National Metallurgical Academy of Ukraine. 
 

The theoretical basics of the research of essence and content of the intellectual product's ap-
propriation through the prism of its evolutionary progression are created. The basic stages and com-
ponents of evolutionary appropriation relationships that arise in the area of human intellectual activ-
ity are defined. It is shown that the development of evolutionary relationships of the intellectual 
product's appropriation reflects the industrial relations about the essential human power increment. 

Keywords: ownership, intellectual product's appropriation, alienation, exploitation. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
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Т. В. Матюк, к. е. н., викладач Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 
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У статті визначено соціальну та інституціональну складові освіти як чинника соціаль-
но-економічного розвитку суспільства. Встановлено її місце в типології суспільних благ. 
З’ясовано економічні та політичні механізми формування сприятливих умов для повноцінно-
го виконання освітою своїх суспільних функцій. 

Ключові слова: соціальна функція освіти, інституціональна функція освіти, суспільні 
блага, освітня послуга, опікуване благо,  мультизмішане благо. 

 
 

 
 

 

 

 
 

  Постанова  проблеми. ХХІ  століття 
можна по праву назвати тією епохою в істо- 
рії людства, в якій  головним чинником еко- 
номічного  розвитку  більшості  країн  світу
стає  саме  освіта  як  невід'ємний  компонент 
загального цивілізаційного  поступу.  Сього-
дні  будь-яка  модель  розвитку,  котра  не- 
спроможна використовувати потенціал осві- 
ти,  забезпечувати  якісний  розвиток  насе- 
лення, буде не тільки неефективною, але від- 
городить країну від глобального зростання.

  Зважаючи  на  це, роль  освіти  на  су- 
часному етапі розвитку України визначаєть- 
ся  необхідністю   подолання  небезпеки  від-
ставання країни від  світових тенденцій  еко- 
номічного  і  суспільного розвитку. Як  пока- 
зує світовий досвід,  на  сучасному  етапі  ос- 
новною  рушійною  силою такого  розвитку є 
творча  діяльність  людини  та  її  результати  у 
вигляді  інтелектуального  та  соціального  ка- 
піталу,  головним  змістом  яких  є  визнання 
людини  об’єктом  капітальних  вкладень  та 
суб’єктом,  що  створює  умови  високої  про- 
дуктивності, координації та кооперації зара- 
ди суспільної вигоди.

  Освіті  у  даних  процесах  належить 
особлива  роль,  оскільки  вона  є  цільовим 
процесом  розвитку  особистості  людини,  її 
духовності, пізнавальних та інтелектуальних 
здібностей,  соціалізації  підростаючих  та 
адаптації  старших  поколінь  до  швидкозмін- 
них умов життя через передачу знань, умінь 
і  навичок,  що,  у  кінцевому  рахунку,  сприяє 
соціально-економічному  розвитку  країни,  є 
важливим  і  необхідним  елементом модерні- 
зації сучасного суспільства.

  Кожна  окрема  країна,  інтегруючись  у 
загальну  світову  мережу,  має  національні 
особливості  розвитку  будь-якої  галузі,  в  то-

му числі й освіти. У кожній із країн форму-
ється власна  модель поєднання ринкових 
механізмів та державного регулювання сфе-
ри освіти, адекватна її національним умовам 
розвитку. Однак, всім без виключення краї-
нам властивий єдиний підхід до освіти як до 
одного з головних чинників забезпечення 
соціально-економічного прогресу суспільст-
ва. З цих причин дослідження, спрямовані 
на організацію ефективної системи освіти у 
національній економіці, набувають особли-
вої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Такі вітчизняні дослідники, як Анто-
шкіна Л., Каленюк І., Козарезенко Л., Кук-
лін О. Тітар О., Тимошенкової І., Яременко 
О. та інших [1–7] активно працюють у сфері 
досліджень, пов’язаних з економічним зна-
ченням освіти та її організації. У працях  
цих вчених висвітлюються питання про 
вплив знань на продуктивність праці й еко-
номічне зростання, про особливості функці-
онування ринку освітніх послуг та його ре-
гулювання з боку держави, а також про еко-
номічну ефективність освіти. Такі дослід-
ження підпорядковані, в основному, ви-
вченню впливовості освіти на матеріальну 
сторону економічного розвитку та зосеред-
жені на визначенні її продуктивної ролі в 
економічному зростанні. Однак, вони не-
спроможні дати відповідь на цілу низку пи-
тань, пов’язаних з функціональною роллю 
освіти як чинника сталого розвитку суспіль-
ства. Більшість підходів, які реалізовано у 
вітчизняній науці,  не враховують соціальну 
та інституціональну складові освіти. А це є 
надзвичайно важливим для країн, які транс-
формують свої економічні системи і праг-
нуть віднайти ефективні механізми адапта-
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ції до умов глобального розвитку.  Тому до- 
слідження  соціальних  складових  освіти і її 
впливовості  на  соціально-економічний  роз- 
виток  (що  реалізується  завдяки  державній 
політиці),  є  важливим  елементом  сучасних 
економічних досліджень в Україні.

Формулювання мети статті полягає у
визначенні місця освіти у типології суспіль-
них  благ  та  з’ясування  на  цій  основі  еконо- 
мічних  та  політичних механізмів  формуван-
ня  сприятливих  умов  для  повноцінного  ви- 
конання освітою своїх суспільних функцій.

Виклад  основного  матеріалу  дослід-
ження. Освіта  може  ефективно  виконувати 
свою  функціональну  роль  як  чинника  соці- 
ально-економічного  розвитку  тільки  у  разі 
створення сприятливих умов як для якісного
вдосконалення  окремої  людини  та  розвитку
суспільства  в  цілому,  так  і  для   подальшого 
кількісного  зростання  матеріальних  і  нема-

теріальних благ. У ході історичного розвит-
ку ці  умови формувалися, з одного боку, 
ринковим саморегулюванням, а з іншого –  
виникали внаслідок свідомої діяльності лю-
дей і були пов’язані з державним управлін-
ням. Однак, при значному ступені доробки, 
в сучасній  зарубіжній економічній літера-
турі немає одностайного погляду відносно 
того, чим зумовлена необхідність державної 
участі у наданні освітніх послуг та які без-
посередні причини її спонукають ставати 
учасником процесу управління ринком ос-
вітніх послуг. Згрупувавши найбільш поши-
рені теорії у даній сфері та представивши їх 
в узагальненому вигляді в табл. 1, приходи-
мо висновку про існування  чотирьох кон-
цептуальних підходів до визначення ролі 
держави у сфері освіти, пов’язаної з її моти-
вацією здійснювати вплив на ринок освітніх 
послуг. 

 
Таблиця 1 

Основні концептуальні підходи до визначення мотивації держави  щодо втручання у 
дію ринкового механізму надання освітніх послуг 

 
Концепція  Характеристика теоретичного підходу 

 
Неокласика 

(А. Маршалл) 
 

Ринки освітніх послуг функціонують як похідні ринків ресурсів на ос-
нові механізму саморегулювання. Держава виконує мінімальні функції, 
викликані необхідністю підтримання умов для ринкового саморегулю-
вання. 

Теорія суспіль-
них благ 

(П. Самуельсон, 
Дж. Стігліц,                   

М. Блауг) 

Ринкам освітніх послуг властиві «провали», пов’язані з їхньою неспро-
можністю виявити потребу у освітньому товарі у силу ефекту «фри-
райдерства». Держава бере на себе функцію надання суспільству тако-
го товару і використовує  податкові механізми компенсації витрат на 
його виробництво. 

Теорія меритор-
них благ 

(Р. Масгрейв)  

Ринкам освітніх послуг властиві «провали», пов’язані з їхньою неспро-
можністю виявити потребу в освітньому товарі у силу невідповідності 
нормативних і фактичних потреб приватних осіб. Держава спрямовує 
свою активність на створення умов для корекції індивідуальної пове-
дінки у бік прийняття  нормативно правильних рішень. 

Теорія опікува-
них благ 

(О. Рубінштейн) 

Через ринок виявляються приватні інтереси щодо  певних благ, а через 
політичний механізм – суспільний інтерес. Держава виступає у ролі 
ринкового гравця, який прагне до реалізації суспільного інтересу і пос-
тачає на ринок освітні послуги у обсязі, що задовольняє суспільні пот-
реби. 

 
Перший підхід відтворює погляди, 

притаманні ранній неокласиці  і закладені А. 
Маршаллом у «Принципах економіки» 
(1890). У цих поглядах домінує уява про са-
модостатність ринкового механізму як регу-
лятора економічних процесів, а значить, усі 

рішення про здобуття освіти приймаються 
окремими раціонально діючими суб’єктами 
на основі уявлень про граничну корисність 
даного блага або його граничну продуктив-
ність у разі його розгляду як ресурсу. Дер-
жава у такій моделі виконує мінімальні   
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функції, викликані необхідністю підтриман-
ня умов для ринкового саморегулювання 
(створення правового середовища освітньої 
діяльності, захист приватної власності, об-
меження монополізму на ринку освітніх по-
слуг тощо). Ринок освітніх послуг за таких 
умов є похідним від ринку ресурсів: високий 
попит на трудові ресурси певної якості по-
роджує потребу в освітніх послугах,  за ра-
хунок яких формуються професійні, квалі-
фікаційні та особистісні  компетенції робо-
чої сили.   

Другий підхід акцентує увагу на 
«провалах ринку», одним із випадків яких є 
недовиробництво освітніх послуг приватним 
сектором економіки у силу притаманності 
останнім властивостей суспільних благ. У 
першому розділі роботи ми акцентували 
увагу на тому, що освітня послуга не є чис-
тим суспільним благом, а носить змішаний 
характер. Фундатором  підходу до пояснен-
ня участі держави у наданні освітніх послуг 
з позиції теорії суспільних благ вважається 
П. Самуельсон, який у роботі «Чиста теорія 
суспільних витрат» (1954) здійснив спробу 
сформувати умови рівноваги для суспільних 
благ, під якими розумів товари, «які в одна-
ковій кількості входять у дві або більше ін-
дивідуальні функції корисності» [8, с.48].  

Виходячи із такого розуміння сутнос-
ті суспільного блага, вчений приходить ви-
сновку, нульові граничні витрати виробниц-
тва суспільних благ зумовлюють бажання 
споживачів приховувати свої потреби у цих 
товарах (ефект «фрирайдерства»). Відповід-
но, такі потреби не впливають на рівень ри-
нкової ціни суспільних благ і не зацікавлю-
ють виробників постачати їх на ринок. Ці 
причини примушують державу брати на се-
бе виробництво суспільних благ та викорис-
товувати  податкові механізми компенсації 
витрат на їх виробництво. 

Третій підхід до визначення ролі 
держави у сфері освіти базується на концеп-
ції мериторних благ Р. Масгрейва, згідно 
якої освітня послуга є благом, попит на яке з 
боку приватних осіб відрізняється від нор-
мативних спрямувань [9, с.234]. Останні, на 
думку вченого, є «правильними» перевагами 
індивідів, які не можуть бути виявлені рин-
ковим механізмом. Відповідно, існує певна 
розбіжність між правильними і фактичними 

потребами приватних осіб, усунення якої й 
бере на себе держава, надаючи освітні пос-
луги.  

При цьому, важливим стає визначен-
ня причин наявності подібного розриву.  
Масгрейв вказує, що втручання держави у 
виробництво мериторних благ може бути 
зумовлено рядом обставин. По-перше, тим, 
що у силу обмеженості своїх розумових та 
інтелектуальних здібностей, а також у ситу-
ації необізнаності  люди не можуть у повній 
мірі усвідомити свої потреби у цих товарах 
(загальна теза Масгрейва, що «неосвічені 
люди не можуть оцінити усіх вигід освіти»).  

По-друге, тим, що у силу обмеженос-
ті грошових коштів індивіди схильні зміню-
вати свою структуру споживання і часто не 
на користь життєво необхідних благ. По-
третє, тим, що існує ряд колективних пот-
реб, які не входять у індивідуальні переваги 
споживачів (наприклад, потреба у збере-
женні надбань культури та мистецтва). Від-
носно таких колективних потреб Масгрейв 
стверджує, що вони можуть бути задоволені 
тільки за умови співпадіння суспільних цін-
ностей з особистими преференціями індиві-
дів, що на практиці забезпечується далеко 
не завжди і вимагає державного втручання.  
Останнє, на відміну від ситуації суспільних 
товарів, не пов’язано з ефектом «фрирай-
дерства» і не зосереджено на державному 
виробництві благ, а спрямоване на створен-
ня умов для корекції індивідуальної пове-
дінки у бік прийняття  нормативно правиль-
них рішень.  

Четвертий підхід до визначення дер-
жавної мотивації щодо втручання у дію    
ринкового механізму надання освітніх пос-
луг  представлений теорією опікуваних благ, 
яка ґрунтується на методологічних засадах 
соціодинаміки (див. напр.[10]). Фундатори 
даного підходу (О. Рубінштейн та Грінберг) 
виходять із уявлення про відсутність будь-
яких індивідуальних переваг відносно сус-
пільного блага і, відповідно, неможливості 
відображення суспільного інтересу в індиві-
дуальних функціях корисності. Натомість 
вчені постулюють тезу про існування соці-
альної корисності благ (притаманність якої 
благам і є критерієм їх віднесення до кате-
горії опікуваних), а також наявності самос-
тійних інтересів суспільства, які не зводять-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 63_________________________________________



 

 

 

 

 

 

ся  до  приватних. «Товари  і  послуги,  по  від- 
ношенню до виробництва і споживання яких 
у  суспільства  є  свій  власний,  нормативний 
інтерес,  називаються  мною  опікуваними 
благами», – вказує О. Рубінштейн [11, с.34]. 
У  силу  існування  самостійного  суспільного 
інтересу, виразником якого є держава, у сус-
пільстві  протікають   два  паралельних  про-
цеси:  усереднення  індивідуальних  переваг 
через  механізм  ринку  і  вираження  інтересів
суспільства  посередництвом  механізмів  по-
літичної системи. Відповідно,  держава  у да- 
ній  концепції  виступає  у  ролі ринкового 
гравця,  який  прагне  до  реалізації   суспіль- 
них інтересів, а значить, є виробником особ- 
ливої  категорії  благ – опікуваних.  Останні 
поєднують  в  собі  класичні  мериторні  блага,
товари  баумолівської  та  шумпетеріанської 
економік.  Окремою  групою  позиціонуються
власне  суспільні  товари,  тобто  ті,  які  воло- 
діють  ознаками  неконкурентності  у  спожи- 
ванні та невиключенністю.

  Подана  класифікація  найбільш  по- 
ширених  підходів  щодо  встановлення  при- 
чин  та  визначення  напрямів  державного 
втручання  у  механізм  функціонування  рин- 
ку освітніх послуг свідчить, що серед науко-
вців  не  існує  однозначної   думки  відносно 
ролі  держави  у  сфері  освіти.  А  це  призво- 
дить  до  неможливості  визначення  пріорите- 
тних  сфер  державного  впливу  та   вибору 
конкретних інструментів його реалізації.

  Говорячи  про  участь  держави  у  про- 
цесі  надання  освітніх  послуг,  необхідно,  на 
нашу  думку,  з’ясувати  принципову  можли- 
вість ринку і держави виявляти існуючі пот- 
реби  у  освітньому  товарі  та  сприяти  вико- 
нанню  освітою  своїх  суспільних  функцій. 
Аналізуючи  місце  і  роль  освіти  в  економіч- 
ній  системі  суспільства,  усвідомлюємо  той 
факт, що ринок спроможний виявити у явній 
формі  тільки  індивідуальні  або  корпоратив- 
ні  потреби  в  освіті,  втілені  у  ринковому  по- 
питі на освітню послугу (сфера обміну). Цей 
попит є похідним, з одного боку,  від попиту 
на  товарному  ринку,  що  впливає  на  рівень 
ринкової  ціни  і,  відповідно,  детермінує  по- 
пит  виробників  на  певні  види  ресурсів,  а  з 
іншого – безпосередньо  від  ринку   праці, 
кон’юнктура  якого  впливає  на  рівень  заро- 
бітної  плати  і  пред’являє  до  носіїв  робочої 
сили певні вимоги щодо їх професіональних

якостей. Таким чином, суб’єкт, який висту-
пає покупцем освітньої послуги, формує 
свою потребу в освіті на основі свого влас-
ного рішення відносно набуття знань з ме-
тою оволодіння професійними навичками, 
підвищення кваліфікації та зростання соці-
ального статусу. У цьому відношенні про-
фесійна освіта (середня або вища) може 
вважатися індивідуальним благом, яке воло-
діє індивідуальною корисністю і надається 
суб’єкту ринком на платній основі. Зазна-
чимо, що саме ринкові сигнали до продуку-
вання освітніх послуг професійної спрямо-
ваності є визначальними, оскільки їх ігнору-
вання призводить до виникнення ряду соці-
ально-економічних проблем. Як свідчить 
світовий досвід, у другій половині ХХ ст. у 
ряді слаборозвинутих країн з метою забез-
печення високих темпів їх економічного 
зростання уряди почали інтенсивно розвива-
ти безкоштовну вищу освіту, залучаючи для 
цього бюджетні кошти та викладачів і нау-
ковців із розвинутих країн. Однак, структу-
ра робочих місць, що склалася в національ-
них економіках, призводила до того, що лю-
ди, які отримали вищу професійну освіту,  
просто не могли знайти відповідну своїй 
кваліфікації роботу всередині країни і міг-
рувала за кордон, де кон’юнктура ринків 
праці  виявилася більш сприятливою. Так, 
наприклад, чисельність індусів, що прожи-
вають у Великобританії, з 1951 р. по 1981 р. 
збільшилася з 25 тис. до 720 тис., тобто за 30 
років майже у 30 разів.  В США за 20 років 
(з 1965 по 1985 рр.) виїхало більше 200 тис. 
висококваліфікованих спеціалістів, що біль-
ше ніж у 5 разів перевищує чисельність осіб, 
зайнятих аналогічною роботою в Індії [12, 
с.299]. У результаті відбулося не пришвид-
шення, а уповільнення темпів економічного 
зростання у тих країнах, які стали експорте-
рами кваліфікованої робочої сили.  

Однак, ринок як механізм виявлення 
індивідуальних і колективних потреб у про-
фесійній освіті, а також як ефективний спо-
сіб організації їх надання на платній основі 
освітніми закладами, може ефективно вико-
нувати свою функцію тільки за передумов, 
головною з яких є  необхідність досягнення 
суб’єктами-потенційними споживачами 
освітніх послуг професійного характеру пев-
ного рівня базових початкових знань. Без 
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задоволення  даної  умови  заклади  середньої 
й  вищої  професійної  освіти  взагалі  не  мо- 
жуть  функціонувати  у  якості  виробника  і 
постачальника  товару  на  ринок  освітніх  по- 
слуг.  Підтвердженням  даної  тези  може  слу- 
гувати  досвід  модернізації  азійських  країн. 
Як  відомо,  масштабні  за  обсягом  іноземні
інвестиції, які влилися в економіку останніх,
не дали очікуваного приросту темпів їх еко- 
номічного  зростання.  І  однією  з  причин  та-
кої  ситуації  стала  вражаюча  безграмотність
основної маси робочої сили, яка просто була 
неспроможною  задіяти  у  виробництві   про- 
дуктивні техніку й технології.  Це приверну- 
ло  увагу  інвесторів  до  проблем  початкової 
освіти, під тиском яких уряди багатьох країн 
стали  реалізовувати  програми  по  ліквідації
безграмотності.

Так,  отримавши  значні  кошти  у  ре-
зультаті  нафтової  кризи  70-х  рр.,  Індонезія 
здійснила  широкомасштабні  заходи  з  будів- 
ництва  початкових шкіл.  Згідно  президент- 
ської  програми  у  1974–1979  х  рр.  було  збу- 
довано  61 000  нових  шкіл  з  метою  збіль- 
шення  ступеня  охоплення  дітей,  які  навча- 
ються у віці 7–12 років з 69% у 1973 р. до 85 
%  у  1978  р.  Це  призвело  як  до  підвищення
рівня освіченості в країні, так і до зростання 
заробітної  плати, яка для середньостатистич- 
ного індонезійця,  що отримав освіту згідно 
президентської  програми,  зросла  на  3,  8  %, 
рівно  як  і  економічна  віддача  (виражена  че- 
рез  заробітну  плату)  збільшилась  з  6,4%  до 
9, 1 % [13, с.32].

  Отже,  відносно  освітніх  послуг,  які 
надаються  у  сфері  вищої  та  середньої  про- 
фесійної  освіти,   слід  зазначити,  що  вони  є 
чистим приватним благом. Причому благом, 
відносно  якого  споживацькі  переваги  фор- 
муються на добровільній основі й зумовлені 
вибором самого індивіда. Процес споживан- 
ня  освітньої  послуги   професійної  спрямо- 
ваності  відзначається  активною  роллю  до- 
могосподарства і залежить від його зусиль і 
бажання отримувати відповідні знання.

  Держава  є  споживачем  таких  товарів 
у тій мірі, в якій у неї виникають власні пот- 
реби  в  спеціалістах  для  ефективного  функ- 
ціонування  суспільного  сектору  економіки. 
Регулююча ж роль держави полягає у забез- 
печенні  умов  для  ринкового  саморегулю- 
вання  (забезпечення  «правил  гри»),  а  також

у формуванні певного рівня грамотності на-
селення. У цьому зв’язку дошкільна та по-
чаткова і середня шкільна освіта є базою, 
фундаментом для розвитку середньої та ви-
щої професійної освіти. Відповідно, освітня 
послуга у даній сфері відноситься до тих 
благ, які переважно постачаються у зв’язку з 
тим, що їх суспільна корисність вища від 
індивідуальної. Тому у більшості країн  сві-
ту держава повною мірою бере на себе дану 
функцію, переводячи через правові та бюд-
жетні механізми дошкільну та початкову й 
середню шкільну освіту в режим 
обов’язкової до споживання суспільної пос-
луги.  

Систематичне використання профе-
сійних знань у виробництві товарів і послуг 
засновано на досягненнях у виробництві 
власне освітнього продукту – сфері проду-
кування і передачі знань. У ній ми маємо 
справу як з освітньою послугою, так і  з вла-
сне знанням, яке є чистим суспільним бла-
гом. Тому участь держави у його виробниц-
тві зумовлюється змішаною природою 
останнього. 

 Щодо соціальних функцій освіти, які 
доповнюють її продуктивну функцію та 
сприяють економічному розвитку суспіль-
ства, то ми вимушені визнати, що ринкові 
механізми неспроможні виявити потребу 
суспільства у благах даного характеру та 
спрямувати  освіту на ефективне виконання 
відповідних функцій. Як вже зазначалося, 
останні  набувають свого конкретного вті-
лення у сприянні встановленню балансу між 
екологією та економікою  (екологічна функ-
ція), коригуанні поведінки економічних 
суб’єктів (соціалізуюча функція),  їх моти-
вації  на співробітництво та взаємодію (ко-
ординуюча функція),  формуванні матері-
альних і духовних  засад   високої соціальної 
мобільності населення, сприянні суспільним 
перетворенням та прогресивному розвитку 
суспільства (модернізуюча функція).  

Якщо виходити із типології благ, 
представленої О. Рубінштейном то всі ви-
щенаведені функції освіта виконує тільки 
завдяки державній активності, оскільки 
освітні послуги відповідного характеру, бу-
дучи за своєю природою мериторними, у 
кінцевому рахунку, належать до категорії 
опікуваних  благ (а точніше, соціальних). 
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Отже, притаманність державі апріорі сус-
пільного інтересу знімає проблеми виявлен-
ня та задоволення суспільних потреб, до 
яких належить реалізація соціальних функ-
цій освіти.  

Виражаючи згоду з О. Рубінштейном 
відносно неспроможності ринку «відчувати» 
потребу в благах соціального характеру, 
слід, однак, звернути увагу на той факт, що 
держава також неспроможна повною мірою 
виявити соціальні потреби суспільства. Як-
що залучити до аналізу наукові здобутки 
теорії суспільного вибору, то стає очевид-
ним факт наявності «провалів держави». 
Нова політична економія, яка базується на 
засадах інституціоналізму і яка у якості од-
нієї із своїх складових  включає теорію сус-
пільного вибору, довела, що держава як ін-
ститут одночасно є й організацією – сукуп-
ністю суб’єктів, які приймають політичні 
рішення. Інтереси цих суб’єктів можуть сут-
тєво відхилятися від суспільних, оскільки 
учасники політичного процесу прагнуть, 
перш за все, до реалізації власних інтересів 
та інтересів тих структур, які привели їх до 
влади.  За таких умов держава як потенцій-
ний виразник суспільних інтересів далеко не 
завжди буде проявляти зацікавленість у 
сприянні виконання освітою своїх соціаль-
них функцій.  Тому поступ суспільства до 
стійкого економічного розвитку залежить 
від дієздатної держави й політичної волі 
урядовців.  

На цьому аспекті було зроблено осо-
бливий наголос у  доповіді про людський 
розвиток 2013 року, де вказувалося, що 
«Суспільний і приватний характер у біль-
шості випадків не є природною властивістю 
суспільних благ, а виступає соціальною 
конструкцією і у такому сенсі являє собою 
предмет політичного вибору… З цих причин 
з’ясування того, що є суспільним, а що при-
ватним, буде потребувати сильного, ціле-
спрямованого індивідуального й інституціо-
нального лідерства» [14, с.14].   

Розглядаючи характерні риси освіт-
ньої послуги  як опікуваного блага у частині 
її соціального виду, зауважимо, що більш 
правомірним буде її визначення як блага 
мультизмішаного. Таке тлумачення освіт-
ньої послуги соціальної спрямованості зу-
мовлено неможливістю її віднесення у пов-

 
 

 

 
 

 

ній мірі до опікуваних благ. Це пов’язано із 
тим,  що  ряд  соціальних  функцій  освіта  ви- 
конує на основі чистих приватних благ. Ма- 
ється  на  увазі  процес  первинної  соціалізації 
індивіда,  який  відбувається  через  домашнє 
виховання  й  освіту,  діяльність  суспільних 
позашкільних  організацій  (гуртки,  товарис-
тва  тощо),  закладів  культури  тощо.  У  ході
функціонування  цих  інститутів  суспільства 
закладаються ціннісні основи для сприйнят-
тя особистістю надбань культури, норматив-
них  спрямувань,  розуміння  меж  дозволе- 
ності  й  заборонності  у  власній  поведінці, 
соціальний досвід взаємодії з іншими людь- 
ми  тощо.  Цей  пласт  культури  входить  в  ін- 
дивідуальну  свідомість  і  є  основою,  на  якій 
вибудовується  фундамент  для  засвоєння
елементарних,  загальних  або  спеціалізова- 
них  знань,  а  також знань  професійної та  гу-
манітарної спрямованості. Ці знання й освіт- 
ні  послуги,  які  сприяють  їх  засвоєнню,  вже 
відносяться  як  до  чистих  приватних  і  сус- 
пільних,  так  і  до  змішаних  або  опікуваних 
благ.

  Висновки. Дослідження  освіти  та  її 
місця  у  типології  суспільних  благ  дозволяє 
зробити  висновок,  що  освітня  послуга  має
дуже складний перетин соціальних конструк- 
цій  у  її  визнанні   благом  різної  типології. 
Виходячи з цього ми пропонуємо вважати її 
за  мультизмішану  і  визначити  як  благо,  яке 
у ході свого задоволення набуває властивос- 
ті як чистого приватного і суспільного, так і 
змішаного та опікуваного блага. Відповідно, 
у  силу  перетину  приватних,  колективних  та 
суспільних  інтересів  з  приводу  надання  та- 
кого  мультизмішаного  блага,  необхідно  ви- 
знати  необхідність  функціонування  у  сус- 
пільстві механізму, який би сполучав ринок, 
державу і громадянське суспільство як скла- 
дових  формування  сприятливих  умов  для 
повноцінного  виконання  освітою  усіх  своїх 
суспільних  функцій. Оскільки  індивіди  є  не 
тільки  благоотримувачами  розвитку,  але  й 
його  творцями,  то сприяння  створенню  у 
суспільстві умов для виконання освітою сво- 
їх  соціальних функцій залежить від їх актив- 
ної  позиції   щодо  впливу  на  процес  прий- 
няття політичних рішень.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Т. В. Матюк, к. э. н., преподаватель Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова, beskonechnost11@rambler.ru

  В  статье  определены  социальная  и  институциональная  составляющие  образования  как 
фактора социально-экономического развития общества. Установлено  его место в типологии 
общественных  благ.  Выяснены  экономические  и  политические  механизмы  формирования 
благоприятных  условий  для  полноценного  выполнения  образованием  своих  общественных 
функций.

  Ключевые слова: социальная функция образования, институциональная функция обра- 
зования,  общественные  блага,  образовательная  услуга,  опекаемое  благо,  мультисмешанное 
благо.

SOCIAL NATURE OF EDUCATIONAL SERVICES AND ECONOMIC POLICY OF THE
STATE

               T. V. Matyuk, Ph.D (Econ.), Lecturer of Odessa National University of
I. I. Mechnikov, beskonechnost11@rambler.ru

  The social and institutional components of  education  as a factor of socio-economic develop- 
ment of society are defined. Its place in the typology of public goods is established. The economic 
and political mechanisms of favorable conditions for the full implementation of the education's so- 
cial functions forming are defined.

  Keywords: social function of education, institutional function of education, public goods, edu- 
cational services, subsidized benefits, multi mixed goods.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
І САМОДОСТАТНОСТІ 

 
Т. А. Чернявська, к. е. н., доцент, Херсонський державний університет, 

ch73@list.ru 
 

Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку вітчизняної транспортно-
комунікативної системи в умовах політичної та економічної нестабільності. Дана оцінка  
можливості використання транспортного потенціалу в контексті забезпечення самодостат-
нього й безпечного рівня розвитку країни. Досліджено стан і перспективи інтеграції України 
до транспортної системи «Європа – Азія», проаналізовано основні тенденції розвитку транс-
портних систем країн ЄС та Азії. Визначено пріоритети державної політики України щодо 
розвитку міжнародного співробітництва з Китаєм. 

Ключові слова: транспортно-комунікативна система, самодостатність, безпека, реак-
тивність, резистентність, транспортний потенціал, транзит, міжнародні транспортні коридо-
ри, стратегічне партнерство. 

 
Постановка проблеми. Загострення 

економіко-політичної ситуації в країні, по-
силення зовнішніх загроз безпечного роз-
витку, невизначеність стратегії подальшого 
розвитку актуалізують дослідження в пло-
щині нових стратегічних орієнтирів розвит-
ку вітчизняної соціально-економічної сис-
теми, які повинні ґрунтуватися на ефектив-
ній реалізації транспортного потенціалу з 
урахуванням можливостей отримання за-
гальносистемного ефекту – забезпечення 
національної самодостатності. У зв’язку з 
цим, виникає потреба розв’язання управлін-
сько-економічних проблем реалізації гео-
стратегічних можливостей транспортного 
комплексу України як транспортно-
комунікаційного мосту між Європейським 
Союзом та Східною Азією, елементом еко-
номічного та політичного впливу країни в 
процесах вбудовування в нові трансконти-
нентальні і регіональні потоки та мережі 
соціально-економічної активності. З огляду 
на те, що вищезазначені проблеми залиша-
ються мало дослідженими, автором пропо-
нується узагальнення наукових поглядів 
щодо виявлення закономірностей самодо-
статнього розвитку, національної безпеки 
України і кореляцією цих процесів з транс-
портною компонентою. Крім того, визначе-
ний та поданий в роботі характер цього вза-
ємозв'язку, робить затребуваними подальші 
дослідження ролі транспортно-комуні-
кативної системи в сучасних політико-

економічних процесах, у визначенні курсу 
розвитку, покликаного забезпечити сучасній 
Україні гідне місце в мінливому світі, особ-
ливо в умовах глобальної конкуренції, а та-
кож зміни змісту і спрямованості транс-
портної стратегії і політики. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідженню різних аспектів 
функціонування транспортних систем регіо-
нів, країн, світу в цілому присвяченні праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 
яких: Бойко О. [1], Вінников В. [2], Захарова 
О. [3], Котлубай О. [4], Кудрицька Н. [5], 
Ложачевська О. [6], Макогон Ю. [7], Ми-
хайличенко К. [8], Могильовкін І. [9], Па-
щенко Ю. [10], Плужніков К. [11], Прейгер 
Д. [12], Рибчук А. [13], Сич. Є. [14], Цвєтов 
Ю. [15] та інші. Однак, всебічний аналіз 
наукової літератури з даної тематики довів 
про відсутність комплексного і системного 
підходу до дослідження транспортної скла-
дової в процесі розбудови вітчизняної еко-
номіки та забезпеченні національної безпе-
ки, що і слугує мотивом узагальнення нау-
кової позиції автора. 

Формулювання мети статті. Мета 
даної статті полягає в обґрунтуванні пріори-
тетних напрямів розвитку транспортно-
комунікативної системи, як стратегічного 
фактору забезпечення економічної самодо-
статності та національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Слід зазначити, що в Україні, як 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №368_________________________________________



 

 

і в інших країнах світу, транспорт є однією 
із базових галузей національної економіки, 
найбільш важливою складовою частиною 
виробничої та соціальної інфраструктури. 
Транспорт є однією з галузей економічної 
інфраструктури, яка, крім всіх видів магіст-
рального транспорту, включає в себе енер-
гетику, зв'язок, комунальне господарство 
(водопостачання, каналізацію, видалення 
твердих відходів), а також такі інженерні 
споруди, як греблі, мережі іригаційних та 
дренажних каналів. Безпосередньо з транс-
портом пов'язана робота багатьох галузей 
народного господарства: машинобудуван-
ням (автомобіле -, локомотиво -, вагоно -, 
судно - і авіабудування), металургією, про-
мисловістю, туризмом та ін. Транспорт що-
річно споживає приблизно 18% дизельного 
палива, 6% електроенергії, 10% лісоматеріа-
лів, 4% чорних металів [6, с.21]. 

Транспортно-комунікативна система 
України – це найважливіша техносуспільна 
інфраструктура держави, що входить до чис-
ла пріоритетних у процесах забезпечення 
життєдіяльності населення. Транспорт спри-
яє підвищенню рівня інформованості, рин-
ково-комерційної активності, міжнародної 
орієнтації різних видів людської діяльності. 
Втім, поширення такого явища як транс-
портна недоступність пов'язана із недоотри-
манням громадянами України елементарних 
життєво важливих послуг, що кінцевому 
результаті призводить до не конкуренто-
спроможності (за рівнем освіти, кваліфіка-
ції), погіршення показників здоров'я, відсут-
ності доступу до об'єктів культури тощо, до 
істотного зниження показників якості жит-
тя, порушення конституційних прав і перет-
ворює цей процес в проблему макроеконо-
мічного характеру, яка напряму пов'язана із 
платоспроможністю населення. 

Саме транспорт поєднує час і простір, 
які розділяють виробників, покупців та про-
давців різних країн і регіонів, дає можли-
вість маневрувати трудовими та природни-
ми ресурсами, здійснювати міжнаціональ-
ний обмін товарами, забезпечуючи при цьо-
му вільний розвиток суб’єктів господарю-
вання. Транспортні комунікації «пронизу-
ють» усі райони країни, об’єднують регіони, 
що виступає необхідною умовою територі-
альної цілісності й єдності соціально-

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

   
    

 

економічного простору.  Таким чином, транс- 
портно-комунікативна   система  є  опорним 
каркасом,  своєрідною  техно-соціальною 
матрицею,  яка  впливає  на  зміст  владно- 
політичних,  соціально-економічних,  гео- 
стратегічних,  геополітичних  та  інших  видів 
відносин.

Наша  наукова  позиція  полягає  у  необ-
хідності  розгляду  значно  ширшого  об’єкту 
дослідження – транспортно-комунікативної
системи  (ТКС)  як  цілісної  системи, реаліза-
ція  основних  функцій  якої  неможлива  без 
налагодженої  системи  комунікацій  зв’язку. 
Комунікативна  складова  є  невід’ємним  сис- 
темо-утворюючим  елементом  ТКС,  що  за- 
безпечує  функціонально-структурний  ба- 
ланс.

  Вітчизняна  транспортно-комуніка- 
тивна  система  має  власну  технологічну,  іс-
торичну,  просторову  оформленість  і  висту- 
пає  найважливішим  ресурсом  держави,  зо- 
крема,  в  економіко-управлінському  процесі, 
зовнішньо- і  внутрішньо-політичному  впли- 
ві та позиціонуванні, а також у пошуку шля- 
хів  відстоювання  національних  інтересів, 
напрямків самодостатнього розвитку держа- 
ви.

  Низка  наукових  праць  автора   [16–18]
присвячена  дослідженню  теоретико- 
методологічних основ і практичних аспектів 
забезпечення самодостатнього рівня розвит- 
ку в соціально-економічній системі, де клю- 
чова роль відводиться ТКС.

  Оскільки  самодостатність  нами  ви- 
значається  як  спроможність  країни  забезпе- 
чити  сталість  обраної  траєкторії  свого  роз- 
витку  на  основі  оптимального  залучення 
внутрішніх та зовнішніх ресурсів та механіз- 
мів  розвитку,  постає  необхідним форму- 
вання  такої  моделі  самодостатності,  яка  б 
сприяла розвитку ТКС [18, с.85].

  Ми  фокусуємо  увагу  на  стратегічному 
значенні  самодостатності  соціально- 
економічної  системи  як  цільової  функції 
національної  безпеки.  В інтересах самодо- 
статності необхідно, щоб  від 2/3  до макси- 
мально можливої одиниці  (або  100%) функ- 
цій виконувалися в структурі системи.  Від- 
так,  межі  самодостатнього  розвитку  або 
«коридор  самодостатності» становитимуть 
від  2/3  до  1.  Можна  стверджувати,  що  наці- 
ональна  транспортно-комунікативна  систе-
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ма буде  самодостатньою, якщо  2/3 її потреб 
буде  задовольнятися  за  рахунок  внутрішніх 
джерел [16].  Між  цим, вважаємо,  що  саме  в 
силу високого рівня реактивності (спромож- 
ністю  швидко  реагувати  відповідним  чином 
на  вплив  факторів  зовнішнього  та  внутріш- 
нього середовища) і резистентності (від лат.
resisteo – супротив)  ТКС  може  виступати
трансфер-фактором  забезпечення  самодо- 
статнього і безпечного рівня розвитку.

Резистентність і  реактивність  є  двома
взаємопов'язаними  властивостями  системи
(тобто  протистояти  та відповідати).   Від  ре- 
активності  залежить  пристосованість  (адап- 
тованість)  системи  до  умов  середовища, 
підтримки гомеостазу в складному організмі 
країни.  Вважаємо,  що  із  всіх  структурних
компонентів  соціально-економічної  системи 
найвищий  рівень  реактивності має  ТКС  за
рахунок  можливості  швидкого  реагування 
на  негативні  зовнішні  подразники  через  на- 
лагоджену  систему  комунікацій  та  зв’язку. 
У  свою  чергу,  резистентність  транспортно- 
комунікативної  системи  як  властивість  про- 
тистояння  загрозам  безпечного  розвитку 
соціально-економічної  системи  проявляєть- 
ся  у  здатності  забезпечення  мобілізації,  ко-
ординації  і  дислокації  сировинних,  матері- 
ально-технічних,  трудових,   військових  ре- 
сурсів  в  необхідній   кількості  з  метою  лік- 
відації  або модифікації  мішені дії  негатив- 
нихфакторів.

  Вищенаведене  дає  підстави  вважати 
ТКС «реагентом» стану асиметрії соціально- 
економічної  системи  з  високою  абсорбцій- 
ною  здатністю.  Саме  ця  абсорбційна  здат- 
ність  (по  відношенню  до  мобілізації  та  ко- 
ординації  інновацій,  інвестицій,  товарних, 
грошово-кредитних потоків тощо) спромож- 
на  сприяти   досягненню   рівня  самодостат- 
ності і безпеки.

  Перед Україною постала проблема, що 
зумовлена  певною  суперечністю  між  необ- 
хідністю  з одного боку, інтегруватися  у сві- 
тову  економіку,  а  з  іншого – забезпечити 
захист  свого  внутрішнього  ринку,  вітчизня- 
ного  товаровиробництва  і  національних  ін- 
тересів.  Небезпека  нинішнього  економічно- 
го  становища  полягає  в  тому,  що  руйнівні 
процеси можуть стати незворотними  і приз- 
вести до втрати державності або, у кращому 
разі,  Україна  виконуватиме  роль  другоряд-

 

 

 

 
 

ної  держави  і  сировинного  придатку  високо 
розвинутих країн [14].

  Отже,  ступінь  безпеки  вітчизняної  со- 
ціально-економічної  системи  істотно  зале- 
жить  від  резистентності  транспортної  її 
складової  в  межах  нашої  держави.  Змен- 
шення  негативного  впливу  полюсів  напру-
женості можливо домогтися за рахунок ущіль-
нення  простору   тобто   за  рахунок   налаго- 
дження  розгалуженої  комунікаційної  мере-
жі.  Ігнорування  цього  показника  з  боку  су-
часної  влади  чревате  серйозними,  перш  за 
все,  політичними  катаклізмами  в  межах  за- 
гальноукраїнського простору. Все це засвід- 
чує  про  те,  що  транспортно-комунікативна 
система  України  виконувала  і  продовжує 
виконувати  важливі  політичну,  економічну
та  соціальну  функції  держави,   а  саме  під- 
тримку того рівня внутрішньої симетрії, який
здатний  забезпечити  її  самодостатність  та 
суверенітет.

  Події  останніх  років  суттєво  змінили 
вектор  подальшого  соціально-економічного 
розвитку,  сучасний  етап  якого  можна  впев- 
нено назвати точкою відліку  у використанні 
принципово  нових  підходів  до  вирішення 
проблем  національної  безпеки,  у  зосере-
дженні  зусиль  на  пошукові  власних  напря- 
мів  і  стратегій  самодостатнього  розвитку 
країни.

  Тим  самим  робиться  виклик  багатьом 
процесам  і  явищам,  які  набрали  силу  та  на- 
були  статусу  політичних  й  економічних 
війн, кризи в соціально-економічній системі. 
Найвідчутніше  це  позначається  на  транспо- 
ртних системах і мережах:
- по-перше, специфікою транспортної галузі 
як  ланки  господарсько-виробничого  проце- 
су. Транспортний сектор є одним із найваж- 
ливіших  системоутворюючих  елементів, 
який визначає ступінь розвитку економічно- 
го  потенціалу  та  промислової  структури 
будь-якої  високо  розвинутої  країни.  Якщо 
раніше вважалося, що транспорт лише спри- 
яє  діяльності  галузей  виробничої  сфери,  ви- 
конуючи обслуговуючу роль, то сьогодні він 
виступає  необхідною  умовою  їх  зростання. 
Саме цим визначається специфіка механізму 
розвитку  транспортно-дорожнього  комплек- 
су,  який  має  розвиватися  випереджаючими 
темпами,  перебуваючи  водночас  у  функціо- 
нально-структурному  балансі  з  іншими,  на-
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самперед базовими галузями економіки; 
– по-друге, глибокими, фундаментальними 
змінами, які пов’язані з впровадженням ін-
новаційних інфокомунікаційних і транс-
портно-логістичних технологій; 
– по-третє, сегментарними змінами структу-
ри світового ринку товарів і послуг; різкі 
коливання кон’юнктури товарних ринків 
призвели до істотних структурних зрушень 
у світовій торгівлі, що, зокрема, зумовило 
міжконтинентальне переорієнтування її 
стратегічних напрямків. У результаті, почи-
наючи із середини 80-х років минулого сто-
ліття, виявляється стійка тенденція до збіль-
шення товарообміну між країнами Західної і 
Центральної Європи, з одного боку, й Азіат-
сько-тихоокеанського регіону, Південно-
Східної Азії та Індійського субконтиненту – 
з другого. Середньорічні темпи зростання 
при цьому становлять 5–13 %. Аналітики 
США, Японії та Західної Європи одностай-
но прогнозують збереження такої тенденції 
з одночасним збільшенням надходження 
товарної маси з Азії до Європи. Тому для 
України, яка знаходиться на перехресті тор-
говельних шляхів між Європою та Азією, а 
отже об’єктивно покликана відігравати роль 
своєрідного геополітичного моста, головним 
завданням стає оптимізація використання її 
транспортно-ресурсного потенціалу на ос-
нові подальшої розбудови опорної мереже-
вої інфраструктури [1]. 

Вигідне географічне розташування 
нашої країни на шляху транзитних потоків 
між Європою та Азією та розгалужена заліз-
нична мережа із наявністю незамерзаючих 
чорноморських портів та система автомо-
більних доріг створюють передумови для 
збільшення транзитних перевезень вантажів 
і пасажирів у напрямках «Північ-Південь» й 
«Захід-Схід» та нарощування обсягів екс-
портно-імпортних перевезень згідно з пот-
ребами зовнішньої торгівлі. Інтеграція 
України до транспортної системи «Європа-
Азія» шляхом створення умов для швидко-
го, безпечного та якісного транспортування 
вантажів і пасажирів територією країни, 
дасть змогу перетворити потенційні конку-
рентні переваги на реальні економічні здо-
бутки, наростити обсяги транспортних пос-
луг та їх питому вагу у створеному націона-
льному валовому внутрішньому продукті.  

 

  

 

 
  

 

 

 
 

  Ініціювання  іноземними  державами  низ- 
ки проектів, які передбачають налагодження 
євразійських  економічних  зв’язків  між  Єв- 
ропою  та  Азією  в  обхід  території  України, 
вимагає  від  уряду  України  якомога  скоріше 
вибудувати власну стратегію щодо розвитку 
транспортної  мережі,  будівництва  найваж-
ливіших інфраструктурних проектів та залу-
чення  транзитних  вантажопотоків  [8].  Адже 
обсяги продажів  у транспортній сфері (тіль-
ки  транзит  через  створення  міжнародних
транспортних  коридорів,  осей,  мереж,  де 
залізнична  та  автомобільна  складові  висту- 
пають  ключовими)  співставні  з  обсягами 
експорту  нафти,  газу,  металів,  зернових  і 
можуть  перетворитися,  у  разі  реалізації  ве- 
ликомасштабних  геоекономічних  і  геостра-
тегічних  програм  та  проектів,  в  одну  із  го- 
ловних статей національного експорту.

  На  наш  погляд,  на  найближчу  перспек- 
тиву  транзит  слід  розглядати  як  стратегіч- 
ний елемент політичної і економічної  могут- 
ності  України.  Прикладом  того,  яку  вагу 
можуть  мати  доходи  від  транзиту  є  той 
факт,  що  біля  16%  ВВП  Латвії  становлять 
саме доходи від транзиту [6, с.14].

Сьогодні  в  стратегічному  транспорт-
ному арсеналі держави в наявності розвину- 
та система трубопроводів, мережа залізниць, 
повітряні  траси,  автомобільні  шляхи  у  ши- 
ротних  та  меридіональних  напрямах.  За- 
гальна  транспортна  мережа  України  вклю- 
чає  46,3 тис.  км  магістральних  трубопрово- 
дів,  21,655  тис.  км  залізничних  колій  та 
165,8 тис. км автомобільних доріг із твердим 
покриттям,  4,8 тис. км  магістральних  наф- 
топроводів,  39,8  тис.  км  газопроводів  та  1,0 
тис.  км  аміакопроводів  [1].  При  цьому  за 
довжиною мережі залізниць Україна посідає 
друге  місце  в  Європі;  за  оцінками  англій- 
ського інституту Rendall, маємо найвищий у 
Європі  транспортний  транзитний  рейтинг 
3,11  бала,  який  враховує  розвиненість  роз- 
міщених  у  транспортних  систем  і  мереж,  а 
також рівень і стан інфраструктури [19, с.8].

  В  Україні  розвинені  всі  види  транс- 
порту.  На  10  тис.  км2  території  припадає 
372  км  залізничних  колій,  78  км – внутріш- 
ньоводних і 2800 км – автомобільних шляхів 
з твердим покриттям. Найбільше перевозять 
вантажів і пасажирів залізничний та автомо- 
більний  види  транспорту.  Мережа  автомо-
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більних  шляхів  загального  користування 
України включає 172,4 тис. км доріг, з них з 
твердим покриттям – 164,1 тис. км (без ура- 
хування  муніципальних,  відомчих,  внутріш- 
ньо  господарських).  При  цьому  майже  всі 
автомобільні  шляхи  України  проходять  че- 
рез населені пункти, що не відповідає вимо-
гам  до  міжнародних  транспортних  коридо-
рів, адже це призводить до обмеження швид- 
кості  руху  автомобільного  транспорту.
Протяжність  швидкісних  автомобільних
доріг  (автомагістралей)  європейського  зраз- 
ка  у  нас  становить  близько  300  кілометрів, 
тоді як у Франції – понад 8 тис. кілометрів.

  За  останні  п'ятнадцять  років  ТКС  за- 
знала впливу цілої низки  негативних факто- 
рів, таких як високий рівень зносу виробни-
чих  фондів  і,  в  першу чергу,  транспортних 
засобів,  незабезпеченість  транспортними
засобами  в  необхідній  кількості  для  задово- 
лення  потреб  економіки  і  населення  в  пере- 
везеннях,  незадовільний  фінансовий  стан 
підприємств  транспортної  галузі,  відсут- 
ність  належного  бюджетного  фінансування, 
незадовільна  конкуренто-спроможність  на 
ринку  міжнародних  транспортних  послуг, 
недостатні інвестиції у техніко-технологічну
модернізацію,  технічне  переозброєння  тощо
[17].

  В  умовах  вичерпаності  матеріально- 
технічних  резервів,  браку  фінансових  дже- 
рел на модернізацію і відновлення виробни- 
чих  потужностей,  переорієнтація  структури 
витрат  бюджетних  ресурсів  на  користь  збе- 
реження  територіальної  цілісності  країни 
вимагає  зміни  ракурсу  у  визначенні  пріори- 
тетів  державної  підтримки  стратегічно  зна- 
чущих   галузей  господарського  комплексу, 
транспортна галузь з яких вимагає особливої 
уваги.  Аналіз  державних  програмних  доку- 
ментів   щодо   подальшого   розвитку   транс- 
портного сектора віддзеркалює  відсутність 
єдиного  стратегічного  бачення  використан- 
ня  наявного  транспортного потенціалу  в 
цілях  забезпечення  економічної  самодостат- 
ності і національної безпеки.

  Враховуючи зазначене, потребує спри- 
яння  на  найвищому  державному  рівні  фор- 
мування  єдиної  стратегії  розвитку  транс- 
портно-комунікативної  системи  та  розробки 
й  впровадження цілої  низки  програмних 
документів,  орієнтованих  на  залучення

транзитних вантажопотоків, а саме: 
– Стратегія розвитку транзиту терито-

рією України до 2030 р. на основі прогнозу-
вання вантажопотоків, у якій передбачити 
спрощення правил перевезення вантажів 
територією України, у тому числі відповідно 
до норм і положень спільної транзитної 
процедури, що діє у країнах ЄС, спрощення 
та модернізацію митних і прикордонних 
процедур на кордонах із ЄС, скорочення 
кількості документів, необхідних при пере-
тинанні кордону, тощо; 

– Державна цільова програма розвитку 
національної пріоритетної транспортної ме-
режі України, в якій передбачити розбудову 
інфраструктури шляхів згідно з перспектив-
ними напрямами транзитних вантажопото-
ків, інтеграцію національних транспортних 
шляхів у Транс’європейську TEN-T і Євро-
Азійську транспортні мережі; 

– Державна програма розвитку муль-
тимодальних та інтермодальних перевезень, 
що забезпечить залучення для роботи в 
Україні; 

– Концепція розвитку державно-
приватного партнерства у транспортній га-
лузі, у якій, зокрема, передбачити механізми 
залучення приватного сектору до проекту-
вання, фінансування, будівництва, віднов-
лення об’єктів транспортної інфраструкту-
ри, а також визначити способи і напрями 
удосконалення бюджетної підтримки як 
чинника стимулювання державно-приват-
ного партнерства у транспортній галузі; 

– Стратегія залучення країн-партнерів, 
міжнародних інституцій, приватного капіта-
лу до вирішення питань щодо розвитку ін-
фраструктури ТКС України [8]. 

Вважаємо, що має сенс серйозного пе-
реосмислення потенціалу стратегічного  
партнерства України з Китаєм, визначення 
їх перспектив, які можуть вимальовуватися 
в результаті інтенсифікації співробітництва. 
Це зумовлено з точки зору доктринування 
нової української політики як в євразійсько-
му, так і європейському напрямах – це фор-
мування периметру безпеки і, відповідно, 
периметру розвитку [20]. 

КНР – є надзвичайно перспективною в 
економічному і стратегічному плані краї-
ною, країною, що претендує на роль другої 
наддержави в сучасному світі та входить у 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №372_________________________________________



 

 

 

 

    
   

  
    

 

 

 

групу  БРІК.  Україна  ж  в  свою  чергу,  є  дру- 
гою  країною  СНД  за  розмірами  території  і 
географічно вона виступає для КНР як своє- 
рідний  шлях  у  Європу.  Таким  чином  набу- 
вають  стратегічного  значення  пріоритетні 
напрямки  розвитку  співробітництва  між 
двома  країнами  із  безпосередньою  участю
транспорту. У використанні унікальних тран-
зитних  можливостей  України  дуже  зацікав- 
лені країни  Європейського союзу, оскільки
саме  через  територію  України  можуть  бути
прокладені  найкоротші  маршрути  руху  ван- 
тажів  та  пасажирів  зі  Скандинавії  Великої 
Британії,  Балтії,  Західної  Європи  до  країн 
Сходу, у тому числі Китаю. Для деяких спо- 
лучень  виграш  може  складати  до  2000  км. 
Причому  зовсім  необов’язково  споруджува-
ти  нові  шляхи.  Мережа  транспортних  шля- 
хів  України,  насамперед,  залізничних  та  ав-
томобільних, органічно вписується у загаль- 
ноєвропейську – через Польщу, Словаччину, 
Угорщину,  Румунію,  Молдову,  Білорусь, 
Росію.  Вона  також  охоплює  і  незамерзаючі 
морські  порти  Чорноморсько-Азовського 
басейну, що є особливо цінним для україно- 
китайського  співробітництва  у  галузі  транс- 
порту.

  Зокрема  через  територію  України  про- 
ходять  такі  «критські»  коридори,  як  №  3
(Берлін – Вроцлав – Катовіце – Львів – Ки- 
їв), № 5 (Лісабон – Барселона – Трієст – Бу- 
дапешт – Київ),  №  9  (Гельсінкі – Санкт- 
Петербург – Вітебськ – Київ – Кишинів –
Пловдів – Салоніки)  та  №  7  (Дунайський). 
Їхнє  інтенсивне  використання  може  значно 
збільшити  доходи  державного  та  регіональ- 
них  бюджетів,  сприятиме  розвитку  дорож- 
ньої  інфраструктури,  транспортної  та  усіх 
причетних до неї галузей в цілому [21].

  Українська  та  китайська  економіки  є 
радше  комплементарні,  ніж  антагоністичні, 
що свідчить про високе співвідношення екс- 
порту товарних груп в Україні з імпортом за 
цими  групами  у  Китаї. Розрахунок  індексу 
спеціалізації  імпорту  Китаю  свідчить  про 
високу  імпортну  залежність  країни  від  то- 
варних  груп,  за  якими  Україна  має  конку- 
рентні переваги.

  Китай  зацікавлений  у  розвитку  логіс- 
тично-транспортної  системи  України,  яка 
дала  б  змогу  прискорити  та  здешевити  ван- 
тажне  й  пасажирське  сполучення  КНР  із

країнами європейського співтовариства. 
Інша зацікавленість полягає у широких 
споживчих можливостях внутрішнього 
українського ринку. 

 Так, за даними Генеральної митної 
адміністрації КНР, у 2014 році товарообіг 
між Україною та КНР склав 8,594 млрд. дол. 
США, що менше аналогічного показника 
2013 р. на 22,7%. При цьому, експорт това-
рів з України становив 3,486 млрд. дол. 
США (зростання на 6,5%), імпорт – 5,108 
млрд. дол. США (зменшення на 34,9%).  
Сальдо двосторонньої торгівлі на користь 
КНР склало 1,622 млрд. дол. США.  Основні 
позиції українського експорту в КНР у 2014 
році продовжували займати мінеральні про-
дукти (в основному руди залізні, шлаки та 
зола, енергетичні матеріали та ін.), питома 
частка яких становила 65,9% від загального 
обсягу експорту до КНР, а загальний обсяг 
склав 2 млрд. 297 млн. дол. США; жири і 
олії тваринного або рослинного походження 
– 12,9% (450,8 млн. дол. США); продукти 
рослинного походження (переважно зерно-
ві) – 8,7% (302,0 млн. дол. США), деревина 
та вироби з неї – 7,0% (242,6 млн. дол. 
США), механічне обладнання, машини, 
устаткування та механізми – 2,0% (68,5 млн. 
дол. США), недорогоцінні метали та вироби 
з них – 1,1% (38,6 млн. дол. США). Інші то-
варні позиції українського експорту до КНР 
не перевищували 1% у загальній структурі 
експорту.  

Станом на 01.01.2015 р. обсяг інвести-
цій з КНР в економіку України склав 24 
млн. дол. США (з початку року цей показ-
ник скоротився на 1,6 млн. дол.). Найбіль-
ший обсяг китайських інвестицій спрямова-
но до підприємств у сфері промисловості – 
30,5 %, у т.ч. деревообробної промисловості 
– 20 %; сільського господарства – 20 %;  
транспорту – 15 %; оптової та роздрібної 
торгівлі – 14 %.   За даними Міністерства 
комерції КНР станом на 01.01.2015 р. за-
гальний обсяг залучених в економіку Украї-
ни китайських інвестицій становив 55,98 
 млн. дол. США [22]. 

Вищезазначене доводить, що Україна 
стратегічно зацікавлена в активній участі та 
розширенні периметру розвитку міжнарод-
ного співробітництва з КНР, особливо в 
сфері збільшення обсягів зовнішньоеконо-
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мічної діяльності як джерела надходження 
валютної виручки, але значущість її як парт-
нера не повинна розглядатися з позиції еко-
номічної самодостатності, здатності відсто-
ювати національні інтереси. Зростаючий 
попит на транспортні послуги по осі Схід-
Захід та інтенсивна розбудова транспортно-
комунікативних систем сусідніми країнами 
є сигналом для України щодо необхідності 
забезпечення ефективного міжнародного 
співробітництва з питань інтеграції нашої 
країни до транспортної системи Європа-Азія 
та подолання значної кількості невирішених 
питань у частині розбудови національної 
транспортної інфраструктури, підвищення 
конкурентоспроможності транспортної сис-
теми. На сьогоднішній день обсяг товароо-
бігу між Європою та Азією перевищує 1 
трлн. доларів і при середньому зростанні 
торгівлі на 5% на рік до 2030 він подвоїться 
і складе понад 2 трлн. доларів. Товари пере-
важно транспортують в напрямку з Азії до 
Європи, проте в найближчі 10 років товаро-
потік повинен стати двонаправленим. Євро-
пейські виробники зацікавлені у виході на 
ринки Китаю, який поступово перетворю-
ється на найбільшого світового споживача 
[23]. 

Не менш стратегічно значущим у руслі 
забезпечення національної економічної без-
пеки є співробітництво з Китаєм у військо-
во-технічній сфері як експортера інновацій-
них технологій.    

А. В. Єрмолаєв на засіданні круглого 
столу «Україна-Китай: на шляху до страте-
гічного партнерства» слушно вказує на те, 
що в питанні периметру розвитку, мабуть 
для нас найбільш важливим є те, що модер-
нізація України в умовах жорсткої конку-
ренції, зміни впливу на ключові ресурсні 
сфери і сфери пов’язані із розподілом тех-
нологій, роль двигунів, своєрідних локомо-
тивів, які можуть забезпечувати модерніза-
ційні зміни в країні можуть відігравати саме 
нові центри зростання, оскільки на сьогодні 
саме вони є великими споживачами індуст-
ріального ресурсу, продукції машинобуду-
вання і високих технологій країни. Тому 
маємо подвійне завдання: по-перше, макси-
мально використати ресурс співпраці для 
того щоб залучити інвестиції для модерніза-
ції індустріальної бази … і водночас відно-

вити потенціал України як експортера тех-
нологій. У нас є потенціал не тільки на рин-
ку товарів з високою доданою вартістю, але 
й на ринку інтелектуальної продукції та на 
ринку технологій. Тому для України робота 
з центрами зростання – це водночас і обмін 
досвідом і підвищення потенціалу наукового 
співробітництва. Насамперед у фундамен-
тальних царинах, які є сьогодні фаворитами 
у розробці нових технологій: авіакосмічна, 
нанотехнологій і так далі [20].  

Таким чином, на сьогодні маємо уні-
кальний шанс поглиблюючи співробітниц-
тво з Китаєм, здійснити реконфігурацію пе-
риметру подальшого розвитку в цілях забез-
печення національної безпеки. Для цього 
першочерговими завданнями є: по-перше 
використати ресурс співпраці з метою залу-
чення інвестицій для модернізації індустрі-
альної бази, і, по-друге, використати транс-
портний потенціал з метою збільшення ва-
лютних надходжень і зміцнення самодо-
статності.  

Висновки. Загострення економіко-
політичної ситуації в країні, посилення зов-
нішніх загроз безпечного розвитку обумов-
люють необхідність пошуку нових стратегі-
чних орієнтирів розвитку, які сприятимуть 
досягненню економічної самодостатності 
України. Є усі підстави стверджувати, що 
транспортно-комунікативна система може 
стати тим «рятівним кругом» подолання 
депресивних тенденцій загроз нових хвиль 
криз. Реалізація геостратегічних можливос-
тей транспортного комплексу України як 
транспортно-комунікаційного мосту між 
Європейським Союзом та Східною Азією, 
елементом економічного та політичного 
впливу країни в процесах вбудовування в 
нові трансконтинентальні і регіональні по-
токи та мережі соціально-економічної ак-
тивності.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-

КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

Т. А. Чернявская, к. э. н., доцент, Херсонский государственный університет 
 
Статья посвящена исследованию особенностей развития отечественной транспортно-

коммуникативной системы в условиях политической и экономической нестабильности. Дана 
оценка возможности использования транспортного потенциала в контексте обеспечения са-
модостаточного и безопасного уровня развития страны. Исследовано состояние и перспекти-
вы интеграции Украины в транспортную систему «Европа-Азия», проанализированы основ-
ные тенденции развития транспортных систем стран ЕС и Азии. Определены приоритеты 
государственной политики Украины по развитию международного сотрудничества с Китаем. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Л. В. Марценюк, к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

rwinform1@rambler.ru

  В  статті виявлені  актуальні  проблеми  вітчизняної  туристичної  галузі  та  визначені  на- 
прями щодо розвитку туризму. Запропоновано методичний підхід щодо визначення перспек- 
тивного обсягу перевезення туристів, які можуть користуватися залізничними перевезеннями 
на  різних  маршрутах  України  та  Європи.  Показано  переваги  даного  підходу  та  визначено 
його  роль  в  раціональному  розподілі  туристів  за  різними  напрямками  руху  і  підвищенні 
ефективності діяльності усіх учасників вказаного процесу.

  Ключові  слова: туризм,  залізничний  туризм,  туристичний  продукт,  «готель  на  коле- 
сах». 

 
Постановка проблеми. В останні ро-

ки туристична галузь стала важливим соці-
альним і політичним явищем, що здійснює 
вплив на економіку багатьох розвинених  
країн. Сучасний туризм, без сумніву, інтег-
рує практично всі галузі. 

Щорічно у світі здійснюється майже 
мільярд туристичних подорожей. Туризм, 
безумовно, одна із високодохідних галузей. 
Туризм формує до 10% сукупного ВВП кра-
їн ЄС. У розвинених країнах світу туризм 
сприяє соціально-економічному розвитку 
країн.  

За прогнозами ВТО, кількість подоро-
жуючих у найближчі п’ять років зросте до 
1,6 млрд. чоловік за рік, а більше всього на-

буде розвитку внутрішній туризм у Китаї, 
США та Франції. Передбачається, що що-
денні витрати туристів, за винятком витрат 
на авіаквитки, зростуть до приблизно п’яти 
мільярдів доларів у день. Виїзний туризм 
теж не буде стояти на місці. Найбільш масо-
ві туристичні потоки очікуються з США, 
Японії, Китаю, Німечини. Як бачимо, Укра-
їна, на жаль, в цих оптимістичних списках 
не фігурує [1].  

Залучити інвестиції Україна зможе 
лише за умови комплексної розбудови тури-
стичної інфраструктури та розвитком існу-
ючих транспортних систем, а також будів-
ництвом нових об’єктів.   

Аналіз останніх досліджень та пуб-

Ключевые слова: транспортно-коммуникативная система, самодостаточность, безопас-
ность, реактивность, резистентность, транспортный потенциал, транзит, международные 
транспортные коридоры, стратегическом партнерстве. 

 
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT IN TRANSPORT-COMMUNICATION 

SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY AND SUFFICINCY 
T. А. Сhernyavskaya, Ph.D (Econ.), Ass. Prof., Kherson State University 

 
Specific features of the domestic transport and communication system in terms of political 

and economic instability are investigated. The possibility of using the transport potential in the con-
text of self-sufficient and safe level of development is evaluated. The state and prospects of 
Ukraine's integration into the transport system «Europe – Asia» is studied, the main trends in the 
development of transport systems EU and Asia are analyzed. State policy priorities of Ukraine con-
cerning international cooperation with China are determined. 

Keywords: transportation and communication system, self-sufficiency, safety, reactivity, re-
sistance, transport capacity, transit, international transport corridors, strategic partnership. 
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лікацій. Проблемами розвитку туризму зай- 
малися такі вчені, як: Г. Бак [2], Ю. Бараш
[3], Л. Богуш [4], В. Данильчук [5], О. Каль- 
ченко [6], В. Кифяк [7], В. Цибух [8], 
І. Школа [9] та інші. Кожен з них вніс свій 
істотний вклад у дослідження щодо перс- 
пектив розвитку туризму в нашій країні, але 
й досі наша держава, не дивлячись на бага- 
тий природний та історико-культурний по- 
тенціал, використовує його лише на трети- 
ну. Згідно зі статистичними даними, у сфері 
подорожей і туризму Україна посідає 78-е 
місце серед усіх країн світу.

  Формулювання мети статті. Метою 
статті є виявлення актуальних проблем віт- 
чизняної туристичної галузі та визначення 
напрямів державної політики щодо розвитку 
туризму, а також визначення методичного 
підходу щодо визначення перспективного 
обсягу туристів, які можуть користуватися 
залізничними перевезеннями на різних 
маршрутах України та Європи, який відріз-
няється від існуючого використанням будь- 
яких видів колії (широкої, європейської та 
вузької), комфортності готелів та спеціаль- 
ного рухомого складу, якості наданих пос- 
луг та привабливості маршруту подорожі, 
що дозволить раціонально розподіляти ту- 
ристів по різних напрямках руху і підвищи- 
ти ефективність діяльності усіх учасників 
вказаного процесу.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Складна політична та економічна 
ситуація в Україні стримує розвиток турис- 
тичної індустрії. Ситуація невизначеності 
відлякує потенційних іноземних туристів. А 
отже, для покращення ситуації потрібно, в 
першу чергу, вести грамотну інформаційну 
політику, спрямовану на створення пози- 
тивного іміджу країни.

  Після прийняти рішення подорожувати 
перед туристом постає питання вибору транс- 
портного  засобу.  На  сьогоднішній  день 
залізничний транспорт має певні переваги 
серед інших видів транспорту. Подорожі 
залізницею є популярним видом відпочинку 
і за кордоном. Туристичні залізничні марш- 
рути є невід’ємною частиною туристичного 
бізнесу в більшості країн Європи та США.
Це свідчить про успішність і великий стра- 
тегічний потенціал розвитку цього виду від- 
починку [10].  

Серед переваг залізничного туризму – 
можливість використання існуючої інфра-
структури та рухомого складу.  

Метою розвитку залізничного туризму 
є: збільшення доходності залізниці; задово-
лення потреб пасажирів в рухомому складі; 
розвиток комплексності обслуговування на 
залізничному транспорті. 

Туризм є одним із найперспективні-
ших напрямків соціально-економічного роз-
витку регіонів.  

Сьогодні стримують розвиток туризму 
багато факторів, серед яких і недосконалість 
законодавчої бази, і обмеженість асорти-
менту запропонованих послуг, і відсутність 
коштів на реконструкцію пам’яток історії та 
архітектурного мистецтва та повноцінної 
інформації щодо можливих туристичних 
маршрутів. Цей перелік можна ще і далі 
продовжувати. 

В Україні не розвинений сектор турис-
тичної індустрії як такий. Різноманіттям 
туристичних послуг, можуть похвалитися 
переважно міста-мільйонери, міста загаль-
новизнаних зон рекреації та туризму, деякі 
історичні та культурні центри. В той час 
коли в більшості міст України можна розви-
вати промисловий, оздоровчий, екологіч-
ний, навіть екстремальний та інші види ту-
ризму.  

Аналіз стану вітчизняного туристично-
го ринку свідчить про те, що розвиток ту-
ризму в Україні перебуває лише на початко-
вій стадії.  

Задля вирішення поставлених проблем 
необхідна міцна підтримка держави. Спо-
чатку потрібно створити належні умови для 
роботи туристичних підприємств, установ та 
організацій. Потребують розробки й впрова-
дження прогресивні методи і стандарти ту-
ристичного обслуговування; потрібно про-
понувати вигідні умови для підприємців 
малого та середнього бізнесу; підвищувати 
ефективність використання рекреаційних 
ресурсів та об’єктів культурної спадщини; 
зміцнити матеріально-технічну базу туриз-
му. Серед важливих напрямків роботи з пи-
тань розвитку туризму є потужна інформа-
ційна політика [11]. 

Раніше було вказано, що вітчизняні 
туристичні ресурси використовуються дале-
ко не в повному обсязі. Дослідження нау-
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ковців свідчать про те, що одночасна єм-
ність природних ресурсів України з враху-
ванням можливого навантаження та еколо-
гічних вимог складає близько 50 млн. чоло-
вік, в той час як рівень використання внут-
рішніх туристично-рекреаційних ресурсів 
України фактично дорівнює 7–9%. Це ви-
кликано відсутністю коштів на проведення 
ефективної маркетингової політики в сфері 
туризму;  необхідністю отримання візи для 
в’їзду в Україну, що викликає перше нега-
тивне ставлення у потенційних туристів; 
застарілою інфраструктурою; низьким рів-
нем сервісу. 

Регулювання туристичної діяльності в 
Україні здійснюється різними шляхами, од-
ним з найважливіших державних регулято-
рів є правове регулювання. Так, Законом 
«Про туризм» встановлено, що державна 
політика у галузі туризму визначається Вер-
ховною Радою України. Центральним орга-
ном державної виконавчої влади в галузі 
туризму був вже ліквідований Державний 
комітет України по туризму. Головною ме-
тою вищевказаного Закону визначалося 
створення правової бази для становлення 
туризму як високорентабельної галузі еко-
номіки та важливого засобу культурного 
розвитку громадян, забезпечення зайнятості 
населення, збільшення валютних надход-
жень, захист законних прав та інтересів ту-
ристів і суб'єктів туристичної діяльності, 
визначення їх обов'язків і відповідальності. 

Окрім даного Закону сприятимуть роз-
витку туризму в Україні й Укази Президента 
України: від 28 вересня 1996 р. №880/96 
«Про Фонд «Намисто Славутича»; від 21 
вересня 1998 р. №1047/98 «Про День туриз-
му», який відзначається щороку 27 вересня; 
від 14.12.2001 р. №1213 /2001 «Про заходи 
щодо забезпечення реалізації державної по-
літики у галузі туризму». 

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни було затверджено Програму розвитку 
туризму в Україні до 2020 року, основною 
метою якої є створення конкурентоспро-
можного на міжнародному ринку націо-
нального туристичного продукту, здатного 
максимально задовольнити туристичні пот-
реби населення країни, забезпечення на цій 
основі комплексного розвитку регіонів за 
умови збереження екологічної рівноваги та 

культурної спадщини.  
В подальшому потребує розробки ме-

ханізм виконання стратегічних рішень дер-
жавних органів влади. Йдеться про видання 
на їх підставі відповідних підзаконних актів 
та інструкцій, які б сприяли зростанню соці-
ально-економічної ефективності туризму в 
Україні та поповненню бюджетів усіх рів-
нів. 

Вкрай необхідно спростити прикор-
донні і митні формальності, паспортно-
візовий режим тощо.  

На порядку денному стоїть і створення 
неурядової Національної туристичної асоці-
ації (НТА), яка б відстоювала інтереси як 
інвесторів, так і споживачів туристичного 
продукту. 

Одними з найважливіших кроків дер-
жавної політики у сфері туризму повинно 
стати створення позитивного іміджу Украї-
ни як туристичної держави та активне про-
сування туристичного продукту.  

Основою туристичної індустрії є на-
самперед туристична інфраструктура і тур-
послуги. Нинішній стан інфраструктури не 
задовольняє ні вітчизняних, ні іноземних 
туристів, а якість послуг робить сучасні  
туристичні продукти не конкурентоспро-
можними [3]. 

Незадовільний стан дорожнього пок-
риття, низький розвиток єдиної транспорт-
ної мережі, відсутність інформаційного об-
лаштування – все це характеризує нинішній 
стан транспортної інфраструктури більшості 
рекреаційних територій. 

Безумовно, для вирішення всіх окрес-
лених проблем необхідне значне бюджетне  
та приватне фінансування. При цьому пот-
рібно, щоб інвестори отримали дієвий меха-
нізм сприяння інвестиціям.  

Створення конкурентоспроможного 
туристичного продукту, здатного максима-
льно задовольнити туристичні потреби на-
селення країни та забезпечити розвиток те-
риторій – це і є стратегічна мета розвитку 
туристичної галузі в Україні. 

Ключовим завданням є оптимізація 
зв’язків туризму і культури. Саме націо-
нальна культурна спадщина в більшості кра-
їн є потужним генератором залучення ту-
ристичних потоків.  

Важливими факторами, що впливати-
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муть  у  подальшому  на  розвиток  ринку  ту- 
ризму,  є:  демографічні  зміни,  матеріальний 
та соціальний стан населення, рівень освіти, 
тривалість  відпустки,  професійна  зайнятість 
та багато інших чинників [12].

  В Україні подорожує, в основному, на- 
селення  від  25  до  40  років,  в  той  час  як  в
економічно розвинених країнах туристи – це
переважно  люди  старшої вікової  групи  (по- 
над 60 років) [13].

Поступове  збільшення  кількості  пра-
цюючих,  забезпечення  більш  високого  до- 
ходу на кожного члена сім'ї, зростання рівня 
освіти розширять такі сегменти туристично- 
го ринку, як поїздки з метою відпочинку і в 
період  відпусток,  відвідування  тематичних 
парків  і  культурних  заходів,  здійснення  ді-
лових  поїздок,  короткочасних  подорожей  і 
маршрутів вихідного дня тощо.

  Одним із найважливіших чинників, що 
впливає  на  розвиток  туризму,  є  добробут 
населення.  Існує  чіткий  зв'язок  між  тенден- 
цією розвитку туризму, загальним економіч- 
ним  розвитком  і  особистими   доходами 
громадян.  Туристичний  ринок  дуже  відчут- 
ний до змін в економіці. Щорічне збільшен- 
ня  доходів  громадян  України  приведе  до
більш  інтенсивної  туристичної  діяльності  і, 
зокрема,  до  збільшення  кількості  спожива- 
чів з високими доходами.

  Розвиток  туризму  в  Україні  дозволить 
створити додаткові робочі місця, поповнити 
валютний запас, відновити занедбану інфра- 
структуру,  зміцнити  авторитет  у  світовій 
спільноти.

  Очікується,  що  в  найближчому  май- 
бутньому відбудеться інтенсивний  розвиток 
культурно-пізнавального,  тематичного,  при- 
годницького  туризму;  завдяки  жорсткій 
конкуренції якість надаваних послуг у сфері 
туризму  буде  стрімко  зростати;  витрати  до- 
могосподарств  на  подорожі  будуть  рости 
швидше, ніж інші статті витрат [14].

  Серед  найважливіших  факторів  турис- 
тичної  мобільності  населення  можна  виок- 
ремити  наступні:  соціально-економічні  (до- 
бробут,  розміри  національного  доходу,  що 
припадає на одну особу, загальний культур- 
ний  рівень  громадян,  вартість  проїзду,  дос- 
тупність  сполучень,  приналежність  меш- 
канців  до  тієї  або  іншої  соціальної  групи), 
територіальні  (виробничо-господарське  та

історичне значення регіонів, кількість насе-
лення, площа населеного пункту, щільність 
забудови), організаційні (розгалуженість 
розташування транспортної мережі, зруч-
ність використання рухомого складу та пої-
здки, якість обслуговування, витрати часу на 
пересування), та природно-кліматичні [15]. 

Ефективність управління туризмом 
можна розглядати в двох напрямках: еконо-
мічному і соціальному. Основними і най-
більш простими є розрахунки частоти поїз-
док і інтенсивність подорожі. 

В якості загальної концепції соціально-
економічної оцінки розвитку туризму для 
великого туристичного центру чи регіону 
можна прийняти модель, запропоновану Ю. 
І. Блохіним. 

З точки зору економіки міста і регіону 
в цілому туризм можна умовно розглядати 
як одну з її галузей. У цьому випадку порів-
няльну оцінку ефективності різних варіантів 
розвитку туризму слід проводити з ураху-
ванням впливу цієї галузі на функціонуван-
ня інших галузей. Можна в якості критерію 
оптимальності прийняти прибуток, одержу-
ваний соціально-економічною сферою регі-
ону від туристичної діяльності. 

У загальному випадку зазначений при-
буток буде дорівнювати сумі доходів від 
в'їзного та виїзного туризму за  мінусом ви-
трат, які несе економіка регіону на розвиток 
туристичної діяльності. 

Зазначений прибуток являє собою ту 
частину прибутку, одержуваної галуззю, яка 
надходить у розпорядження регіону і витра-
чається поза самої галузі (тобто частина 
прибутку, витрачена на розширене відтво-
рення галузі туризму, не враховується). 

Складові доходів можна представити у 
розгорнутому вигляді окремо по прийому й 
відправленню туристів. 

По прийому туристів буде отримано: 
– прямі доходи від в'їзного туризму у 

вигляді різних регіональних і федеральних 
податків, що виплачуються турфірмами та 
іншими учасниками туристичного бізнесу; 

– доходи від витрат туристів на обслу-
говування; 

– непрямі доходи від завантаження го-
телів, барів, казино, ресторанів, розваг, від-
відування історичних і культурних центрів; 

– непрямі доходи від створення додат-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 79_________________________________________



кових робочих місць. 
По відправленню туристів: 
– прямі доходи від оподаткування ту-

ристичної діяльності по відправці туристів, 
що виплачується турфірмами та іншими 
учасниками бізнесу; 

– доходи від додаткового завантажен-
ня транспортних засобів та інших об'єктів 
сфери послуг, що залучаються при відправці 
туристів; 

 – непрямі доходи від створення дода-
ткових робочих місць в системі обслугову-
вання по відправці туристів. 

Однією з умов туристської діяльності 
повинне з'явитися відрахування частини 
доходів у бюджет регіону від виїзного ту-
ризму. У цій схемі буде реалізовано відомий 
принцип: «Туризм повинен розвиватися за 
рахунок туризму»; в основному ці кошти 
будуть витрачені на розбудову інфраструк-
тури і рекламну кампанію [16]. 

Туристичний потенціал України вико-
ристовується не в повній мірі. Менеджмент 
у цій сфері м’яко кажучи, «кульгає». Турис-
ти, в основному, їдуть до Києва, Львова, на 
Закарпаття, а в недавньому минулому – до 
Криму. Що ж стосується інших міст і регіо-
нів нашої країни, то там теж є потенціал для 
організації доступного та цікавого відпо-
чинку.  

В Черкаській області туристам можна 
запропонувати відвідати Канівський, Чиги-
ринський, Корсунь-Шевченківський націо-
нальні заповідники; Липівський, Русько-
Полянський, Тарасів Обрій заказники; Таль-
нівський, Козачанський, Корсунь-
Шевченківський парки-пам’ятки, а також 
дендропарк світового значення –«Софіївка».  

На Черкащині екскурсоводи можуть 
розказати багато цікавого про дві основопо-
ложні постаті в історії України – Б. Хмель-
ницького і Т. Шевченка, які безпосередньо 
були пов’язані з цим краєм.  

У Черніові туристів приваблює Націо-
нальний архітектурно-історичний заповід-
ник «Чернігів стародавній».  

В Полтаві у рамках програми «Полтава 
туристична» можна дізнатися про події 
Полтавської битви та сучасну Полтаву.  

В Запорізькій області запровадили 
електрону карту туристичних об’єктів та 
вікрили інфоцентр для туристів.  

Дніпропетровщина – багатий край на 
історико-культурну спадщину, тут розташо-
вано більше сотні природно-заповідних те-
риторій і об’єктів. 

На Миколаївщині запроваджена су-
часна модель розвитку туристично-
рекреаційного комплексу Чорноморського 
узбережжя «Чорноморська перлина».  

На Херсонщині створено свою уні-
кальну «Венецію»: місцева влада та підпри-
ємці об’єднали зусилля для облаштування 
45 безлюдних острівців у плавнях Дніпра. 
Згодом на них з’являться усамітнені хутори 
з індивідуальною спеціалізацією.  

Популярним місцем туристичного від-
починку не тільки для вітчизняних, а й для 
іноземних туристів стала Одеса.  

На Вінниччині для розвитку туризму 
розроблена програма «Історія Вінниччини: 
від громади – до особистості».  

Житомирщина визначила сім чудес 
свого краю. Серед об’єктів – каньйон на 
річці Тетерів і водоспад Вчелька в Жито-
мирському районі, Камінне село на Олев-
щині, храм Святого Василія Великого в Ов-
ручі, купальні княгині Ольги в Коростені, 
скеля Голова Чацького і Музей космонавти-
ки у Житомирі.  

На Сумщині можна прогулятися в    
Деснянсько-Старогутському національному 
парку, побачити архітектурні пам’ятки ко-
лишньої гетьманської столиці Глухова, ові-
яну славою «Слова о полку Ігоровім» пу-
тивльську землю. Цікаво туристам буде від-
відати Охтирку, Ромни, Конотоп, Тростя-
нець.  

На Закарпатті відкрито близько 40 ту-
ристичних закладів. Туристів зацікавлять 
замки Мукачева, Ужгорода, Хуста, Невиць-
кого, палаци Чинадієва, Виноградова, Бере-
гова. Для любителів екстремальних видів 
відпочинку є гірськолижні курорти, рафтинг 
по річках Тиса та Черемош, скелелазні мар-
шрути в Карпатах. Незабутні враження мо-
жна отримтаи і на фестивалі вина в Мукаче-
ві та святі бринзи в Рахові. 

Корисні дані оприлюднив Інститут 
проблем управління ім. Горшеніна. Так, в 
129 населених пунктах соціологи опитали 
більше двох тисяч повнолітніх українців. 
Згідно з даними опитування, 22% з них вва-
жають, що найбільший інтерес для туристів 
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у їхньому регіоні становлять історичні 
пам’ятки, 21% – природа, 15% – чистота 
водойм, 11% – лікувальні води, грязі, солі, 
11% – сільськогосподарська продукція. 
Майже не були відзначені релігійні цінності, 
народна творчість, національна кухня та 
археологічні пам’ятки. Проте більше чверті 
респондентів категорично заперечили наяв-
ність у своєму регіоні будь-чого, що може 
становити інтерес для туристів [17]. 

Це свідчить про те, що не тільки у світі 
мало знають про туристичний потенціал 
нашої країни. Про це мало знають і самі 
українці.  

Враховуючи сприятливі природні та 
історичні ресурси, автор пропонує розроби-
ти різні за тривалістю та вартістю маршру-
ти, що  дозволить раціонально розподіляти 
туристів по різних напрямках руху і підви-
щити ефективність діяльності усіх учасників 
вказаного процесу. Ці маршрути можуть 
бути як суто на території Україні, так і змі-
шані – по залізницях і України, і Європи. 
При цьому можливо буде на одному марш-
руті використовувати будь-які види колії 
(широку, європейську та вузьку). Замість 
стаціонарних готелів пропонується постави-
ти на  туристичні маршрути поїзди, переоб-
ладнані під «готелі на колесах», номера-
купе в яких можуть бути від економ-класу 
до шикарних «люксів». Якість наданих пос-
луг повинна наближатися до європейських і 
саме в цьому напрямку можуть бути створе-
ні всі передумови для добросовісної конку-
ренції. 

Висновки. Серед актуальних проблем 
вітчизняної туристичної галузі: складність 
ведення туристичного бізнесу; брак пози-
тивної інформації як на внутрішньому, так і 
на міжнародному інформаційному полі; не-
достатня готельного госрозвиненість -
подарст історикова; занедбаність -куль-
турних пам’яток та інші.  

Задля розвитку туризму основними 
напрямами державної політики повинні ста-
ти: збереження туристичних ресурсів;  вдос-
коналення нормативної бази; створення 
економічних умов для стимулювання роз-
витку туризму; надання пільг для організації 
туристичної роботи; залучення інвестицій в 
розвиток туристичної індустрії; сприяння 
розвитку конкуренції; забезпечення безпеки 

 

 
 

 

 
  

  

   
 

  
  

 

 
 

    
 

 
 

  

 
  

   

 
 

 
 

 

туристів; підтримка науковців; участь у між- 
народних програмах розвитку туризму.

  У статті вперше визначено методичний 
підхід  щодо  визначення  перспективного 
обсягу  туристів,  які  можуть  користуватися 
залізничними  перевезеннями  на  різних  мар- 
шрутах  України  та  Європи,  який  відрізня-
ється  від  існуючого  використанням  будь- 
яких  видів  колії  (широкої,  європейської  та 
вузької),  комфортності  готелів  та  спеціаль- 
ного  рухомого  складу,  якості  наданих  пос- 
луг  та  привабливості  маршруту  подорожі, 
що  дозволить  раціонально  розподіляти  ту- 
ристів по різним напрямкам руху і підвищи-
ти  ефективність  діяльності  усіх  учасників 
вказаного процесу.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
Л. В. Марценюк, к. э. н., доцент, Днепропетровский национальный университет

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна 
 

В статье выявлены актуальные проблемы отечественной туристической отрасли и 
определены направления по развитию туризма. Предложен методический подход к опреде-
лению перспективного объема перевозок туристов, которые могут пользоваться железнодо-
рожным транспортом на различных маршрутах Украины и Европы. Показаны преимущества 
данного подхода и определена его роль в рациональном распределении туристов по различ-
ным направлениям движения и повышении эффективность деятельности всех участников 
указанного процесса. 

Ключевые слова: туризм, железнодорожный туризм, туристический продукт, «отель 
на колесах». 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE 

L. V. Martsenyuk, Ph.D (Econ.), Ass. Prof., Dnipropetrovsk National University of Railway 
Transport named after Academician V. Lazaryan 

 
The topical problems of domestic tourism industry highlighted and the direction for the de-

velopment of tourism are determined. Methodological approach to identify promising traffic of 
tourists who can utilize railway transport in Ukraine and Europe is offered. Advantages of this ap-
proach are shown and its role in rational distribution of tourists in different directions is defined, as 
well as its role in the increased efficiency of actions of all stakeholders. 

Keywords: tourism, railway tourism, the tourism product, «hotel on wheels». 
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ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

УДК 338.45:621 
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ НА ОСНОВІ ЇХНІХ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
 

О. Г. Вагонова, д. е. н, професор, vagonova@nmu.org.ua,  
Л. А. Бондаренко, асистент, LydmilaP@ua.fm 
 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

 
Запропоновано методичний підхід до конструювання інноваційних моделей самоскидів 

виходячи із взаємозв’язку основних технічних параметрів цих машин. Визначено фактори, 
що впливають на економічні результати експлуатації рухомого складу автотранспорту,      
зокрема, витрати палива на 1 т вантажопідйомності та 1 кВт потужності двигуна автомобіля. 
Розроблено метод вибору моделі автосамоскиду за умови найменших витрат палива, що вра-
ховує  взаємозв’язок технічних параметрів рухомого складу.  

Ключові слова: кар’єрні автосамоскиди, технічні характеристики, ефективність транс-
портування, питомі витрати палива, статистичні моделі. 

 
Постановка проблеми. Універсаль-

ність автотранспорту робить його досить 
ефективним транспортним засобом. У     
близький перспективі питома вага автотран-
спорту в обсязі перевезень зросте на видо-
бувних роботах до 70–72%, на розкривних – 
до 35–40%. За допомогою автотранспорту 
щорічно на українських кар’єрах буде пере-
возитися близько 3 млрд. т. гірської маси. 

Ефективність експлуатації авто само-
скидів, за якою здійснюється їх вибір  згідно 
з вимогами процесу транспортування гір-
ських порід на відкритих гірничих розроб-
ках, характеризується, передусім, показни-
ками продуктивності рухомого складу та 
транспортними витратами. На сьогоднішній 
день актуальним залишається питання щодо 
виробництва інноваційних моделей самос-
кидів, які відповідатимуть умовам переве-
зення гірської маси в кар’єрах. Враховуючи 
ці вимоги, автозавод у процесі виготовлення 
таких автомобілів має спрямовувати свою 
діяльність на вдосконалення їхніх діючих 
моделей.  

Даний процес може охоплювати різні 
складові конструкції автомобілів з метою 
підвищення надійності їхньої роботи, зруч-
ності  обслуговування, технологічності екс-
плуатації, екологічності транспортування 
вантажу тощо. Ці напрями удосконалення 
базуються на взаємозв’язку таких основних 
технічних характеристик автосамоскиду як 

вантажопідйомність, потужність двигуна, 
витрата палива та швидкість руху. Саме ці 
характеристики визначають продуктивність 
автомобілів і собівартість транспортування. 
Тому виробник автомобілів повинен врахо-
вувати названий взаємозв’язок з тим, щоб 
позитивний вплив означених характеристик 
посилити, а негативний – послабити.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід зазначити, що вищеозначене  
завдання є надзвичайно важливим, однак в 
методичних підходах до конструювання ін-
новаційних моделей самоскидів для відкри-
тої розробки родовища не отримало на сьо-
годні достатнього науково-прикладного 
розв’язання.  

Так, Малащук Д. В. однією з причин 
повільного розвитку інноваційних процесів 
вважає непідготовленість трудового персо-
налу підприємства здійснювати ефективний 
моніторинг цих процесів згідно з вимогами 
споживачів продукції [1, с.114]. У свою чер-
гу Маркова Ю. В. на основі експертних оці-
нок визначила групи факторів, які вплива-
ють на ефективність інноваційного процесу 
в машинобудівній галузі, а саме: 1) іннова-
ційна спрямованість інвестицій, цінова полі-
тика; 2) творчий потенціал та активність ви-
нахідників; 3) наявність на підприємстві су-
часної інформаційно-аналітичної системи 
управління [2, с.132]. Практично такої ж 
думки  відносно факторів впливу на маши-
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нобудування  дотримується  і  Чубай  В.  М., 
який виділяє наступні складові впроваджен- 
ня  нововведень:  забезпеченість  науково- 
дослідними,  конструкторськими  та  іншими 
новими  науковими  досягненнями;  забезпе- 
ченість  фінансовими  ресурсами;  матеріаль- 
но-технічна складова; спроможність підпри-
ємства ефективно організовувати й управля-
ти процесами [3, с. 184–185].

Наведені  результати  досліджень  свід-
чать  про  те,  що  якість  складної  автомобіль-
ної  продукції  характеризується  багатою 
кількістю показників, для забезпечення яких 
в  умовах  виробництва  на  заводах  впрова- 
джуються  інноваційні  технології  [4,  с.93]. 
Тому  серед  запропонованих  показників  тре- 
ба обирати такі, які у сукупності можуть за-
безпечити виробництво автомобілів, що  від- 
повідатимуть   сучасним  вимогам   за  їхньою
продуктивністю,  надійністю,  технологічніс- 
тю, що є важливою основою розвитку інших 
галузей економіки [5, с.88].

  Як  витікає  з  робіт  Л.  Федулової  та  І. 
Дьячкової, в Україні інноваційна діяльність 
буде ризиковою до тих пір, доки науковець, 
законодавець  та  підприємець  не  будуть  дія- 
ти  та  мислити  однаково[6,  с.31; c.7,  с.104].
Проте практика показує, що вони так робити 
не  зможуть,  оскільки  матимуть  різні  думки 
щодо  перспектив  впровадження  інновацій, 
потреб  підприємства  та  джерел  фінансуван- 
ня.

  Саме  тому  в  основі  вибору  елементів 
вдосконалення  моделі  автомобіля  повинен 
бути  аналіз  ланцюжка  створення  заводом 
споживчих  цінностей  транспортного  засобу, 
одна  із  ланок  якої  є  ключовою  і  може  забез- 
печувати  конкурентні  переваги.  На  думку 
В. Абрамова, можна успішно поєднувати різ- 
ні  типи  інновацій,  наприклад,  з  метою  міні- 
мізації  витрат  впроваджувати  одні  інновації, 
а для підвищення зручності обслуговування –
інші [8].

  Проведений  аналіз  наукових  праць 
свідчить,  що  на  сьогодні  практично  відсут- 
ній  єдиний  підхід  до  обґрунтованого  визна- 
чення  технічних  характеристик  самоскидів, 
яким він має відповідати для роботи в конк- 
ретних  гірничо-технологічних  умовах.  Цей 
підхід  визначатиме  результативність  онов- 
лення  автомобільної  продукції  на  україн- 
ських  заводах.  Виходячи  зі  взаємозв’язку

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

технічних  параметрів,  за  якими  доцільно 
оцінювати  ефективність  транспортування 
гірських  порід  у  кар’єрі,  можна  поліпшити 
діючі  моделі  самоскидів  та  підвищити  їх 
конкурентоспроможність на авторинку.

  Формулювання  мети  статті. Іннова- 
ційна  реконструкція  діючих  моделей  авто-
мобілів  безумовно  передбачає  пошук  нових
підходів,  перетворюючи  певним  чином 
співвідношення  вантажопідйомність  /  поту-
жність двигуна / витрата палива. Це зумови-
ло необхідність проведення  додаткових до- 
сліджень з метою теоретичного обґрунтуван- 
ня  та  визначення  методичних  засад удоско- 
налення  діючих  моделей  кар’єрних  авто  са- 
москидів  виходячи  із  взаємозв’язку  їх  осно- 
вних  технічних параметрів.  В  статті  викла-
дені  результати  цього  дослідження,  викона- 
ного авторами.

Виклад  основного  матеріалу  дослід-
ження. Специфіка  відкритих  гірничих  ро- 
біт, переміщення робочих місць  у кар’єрі, а 
отже, й місць завантаження і відвантаження 
гірської  породи  як  у  часі,  так  і  в  просторі 
обумовлюють ті чи інші конструктивні (ро- 
бочі)  параметри  автосамоскидів  і  форму- 
люють основні вимоги до застосування пев-
них  моделей  рухомого  складу.  Порівняно  з 
зарубіжними  моделями  автосамоскидів  ма- 
лої  вантажопідйомності  13–31  т  (табл.  1), 
які широко застосовуються для перевезення 
гірських  порід  на  кар’єрах,  вітчизняні  мо- 
делі  Кременчуцького  автозаводу  вантажо- 
підйомністю 13,5–22 т за технічними харак- 
теристиками  можуть  мати  високий  рівень 
конкурентоспроможності.

  За коефіцієнтом тари  вітчизняні само- 
скиди практично мають однакову оцінку – у 
середньому  1,75  проти  1,68  у  зарубіжних. 
Середня  вантажопідйомність  зарубіжних 
моделей самоскидів – 21,3 т, моделей КрАЗ
–18  т,  проте  останні  здатні  транспортувати 
вантаж більшого обсягу. Як зарубіжні, так і 
вітчизняні  самоскиди  характеризуються 
майже  однаковою  найбільшою  швидкістю 
руху – 84  км/год.  Важливими  показниками 
рухомого  складу  автотранспорту  є  витрата 
палива  та  потужність  двигуна.  За  цими  по- 
казниками  зарубіжні  самоскиди  у  серед- 
ньому  перевершують  вітчизняні:  вони  ви- 
трачають на 100 км 29,3 л палива, вітчизня- 
ні – 36,1 л, потужність зарубіжних машин – 
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288 кВт, вітчизняних – 226 кВт. Безумовно, 
ці показники впливають на економічні ре-
зультати експлуатації рухомого складу. Для 

оцінки впливу визначені показники витрати 
палива на 1 т вантажопідйомності та 1 кВт 
потужності двигуна самоскида. 

   
Таблиця 1 

Технічна характеристика зарубіжних автосамоскидів малої вантажопідйомності 
 

№ 
п/п 

Показники 
Моделі автомобілів 

Camc 6х4 КамАЗ-55111 Shacman 8х4 
1 Маса автомобіля, т 33 22,4 48,3 
2 Вантажопідйомність, т 18,4 13 31 
3 Максимальна швидкість, км/г 90 90 85 

4 
Контрольний розхід палива 
л/100 км 

33 10,85 38 

5 Радіус повороту, м 7,6 9 18 
6 Потужність двигуна, кВт (к.с.) 250 (340) 165 (225) 345 

 
Продовження таблиці 1 

 

№ 
п/п 

Моделі автомобілів 
Урал 

55570013-40 
МЗКТ-
6515010 

CAMC 6х4 
HN3250P34 

FAW 6х4 
TATRA 

T815-231S25 
1 20,2 41 41 41 28,5 
2 10 25 25 25 16,3 
3 72 75 75 75 85 
4 35 32 28 27 35 
5 11,6 11,5 - 16 19 
6 169 (230) 294 (400) 380 350 325 

 

 

 
 

  Якщо автомобіль має незначну питому 
витрату палива на забезпечення вантажопід- 
йомності,  то  він   викликає  малі  матеріальні 
витрати  на  перевезення  вантажу.  Це  буде 
спостерігатися у випадку високої продуктив- 
ності автомобіля. А для цього він повинний 
мати достатню  потужність  двигуна.  У  свою 
чергу,  ця  потужність  потребує  достатнього 
забезпечення  паливом,  що  призведе  до  під- 
вищення  його  витрати.  Проте,  підвищення 
потужності  має  бути  більшим,  ніж  підви- 
щення  витрати  палива.  У  разі,  коли  питома 
витрата  палива  на забезпечення  потужності 
двигуна  не  зростає,  то  автомобіль  за  цим 
показником буде розглядатися як доцільний.

  Отже,  коли  потужність  двигуна  забез- 
печує  перевезення  вантажу  в  обсязі  ванта- 
жопідйомності  самоскиду,  то  витрата  пали- 
ва  забезпечує  цю  потужність  двигуна.  Про- 
аналізовано зростання витрати палива та по- 
тужності двигуна автомобіля при зростанні

його вантажопідйомності. З аналізу графіків

 

(рис. 1) витікає, що підвищення вантажопід- 
йомності  вітчизняних  самоскидів  не  викли- 
кає  зміни  витрати  палива  за  певною  залеж- 
ністю,  хоча  ця  витрата  з  нею  тісно 
пов’язана.  У  середньому  витрати  палива 
знаходяться  на  рівні  витрат,  які  викликає 
базова  модель  КрАЗ-65055  (вантажопідйом- 
ністю  16  т).  Коливання  витрати  палива  від- 
носно  середньої – 5–10%.  Потужність  дви- 
гуна самоскидів при зростанні їх вантажопід- 
йомності  підвищується,  причому  більшою 
мірою,  ніж  вантажопідйомність.  Це  підви- 
щує  надійність  транспортування  самоскида- 
ми  більших  обсягів  гірської  маси,  у  той  же 
час  витрати  на  її  перевезення  зростатимуть 
прямо пропорційно обсягу породи. Такий же 
характер зміни витрати палива та потужнос- 
ті двигуна при зростанні вантажопідйомнос- 
ті  мають  малі  зарубіжні  моделі  самоскидів, 
хоча  у  середньому  відносно  базової  моделі 
TATRA  T815-231S25  (16,3  т)  можна  відзна- 
чити  деяку  тенденцію  до  зниження  витрати 
палива (рис. 2, а). 
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Рис. 1. Графіки залежності відносної зміни витрати палива (1) та потужності двигуна 
(2) вітчизняних самоскидів при підвищенні вантажопідйомності. 

 
а 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графіки залежності відносної зміни витрати палива (1) та потужності двигуна 
(2) зарубіжних автосамоскидів при зростанні їх вантажопідйомності: а і б – відповідно, для 

самоскидів малої та великої вантажопідйомності.  
 

Проте спостерігається сильна прямо 
пропорційна залежність потужності двигуна 
самоскидів від їхньої вантажопідйомності. 
Моделей великої вантажопідйомності 160–
360 т (Liebherr T-252, Caterpillar 795F, Бе-
лАЗ-75174, БелАЗ-75603, Komatsu-960    
E-1, Euclid EH 4500) при її зростанні у се-
редньому витрата палива відносно його ви-

трати у базової моделі БелАЗ-75174 (160т) 
залишається практично незмінною, а по-
тужність має тенденцію до випереджаючого 
підвищення, хоча ці висновки у розглянутих 
прикладах не завжди підтверджуються 
(рис.2,б).  

Як випливає з аналізу графіків на рис. 
1 і 2, технічні параметри самоскидів, виго-
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товлених різними автозаводами, мають в 
принципі однаковий взаємозв’язок й тенден-
цію до зміни. Взаємозв’язок параметрів має 
забезпечувати адаптацію самоскидів до 
умов транспортування гірських порід: її рі-
вень впливає на собівартість цього процесу.  

На рівні самого самоскида собівартість 
обумовлена вантажопідйомністю, потужніс-
тю двигуна, колісною формулою, обсягом 
кузова, мінімальним радіусом повороту, які 
спільно визначають витрату палива. Оскіль-
ки названі характеристики взаємопов’язані, 
то управляти кожною з них як самостійним 
конструктивним розміром не є можливим. 
Нижче виконані постановочні дослідження, 
ціль яких визначити методичні засади щодо 
встановлення взаємозв’язку між технічними 
параметрами кар’єрних самоскидів та сфор-
мулювати загальний підхід до розв’язання 
цієї задачі за обраним критерієм ефектив-
ності. Дослідження виконані на прикладі 

 

 

зарубіжних моделей рухомого  складу авто- 
транспорту, наведених в табл. 1.

  Згідно  з  названим  вище  підходом  пе- 
редусім встановлюють  взаємозв’язок  між 
вантажопідйомністю Ga та  масою  автомобі-
ля Qa. Із множини типових нелінійних моде-
лей Ga = f (Qa), виходячи з статистичної ви- 
бірки  вказаних  характеристик  знаходимо,
що  найбільш  адекватною  є  ступенева  мо- 
дель  

       Ga  = 0,2743 ∙ Qa
1.2156                    (1) 

 
Коефіцієнт детермінації для моделі (1) 

R2 = 0,989, статистика Стьюдента для коефі-
цієнтів регресії значно більше критичного 
значення (ta = 6,91; tв=22,8), статистика Фі-
шера також значно перевищує її критичне 
значення (F = 519,9). Ці оцінки свідчать про 
високий рівень адекватності отриманої мо-
делі. На рис. 3 наведені фактичні (Ga.ф) та 
отримані по моделі показники (Ga.р). 

 

 
Рис. 3. Залежність вантажопідйомності автосамоскиду (Ga) від маси порожнього авто-

самоскиду (Qa) 
 

З рисунку видно, що розраховані зна-
чення вантажопідйомності практично спів-
падають з фактичними. Таким же шляхом 
визначений взаємозв’язок потужності дви-
гуна Рдв з масою завантаженого авто само-
скиду Qa+ Ga . Найбільш адекватною є на-
ступна ступенева модель: 

 
Рдв = 34,07 ∙ (Qa + Ga)

0,5646                 (2) 
 
Коефіцієнт детермінації для моделі (2) 

R2 = 0,787, статистика Стьюдента для коефі-

цієнтів регресії більше критичного значення 
при рівні значущості α = 0,05 (ta = 7,4; tв = 
4,7), статистика Фішера також перевищує 
критичне значення (F = 22,1).  

Таким чином, отримана модель може 
бути визнана адекватною, а її параметри – 
статистично значущими. На рис. 4 приведені 
фактичні (Рдв.ф) та розраховані (Рдв.р) зна-
чення потужності двигуна при різних зна-
ченнях маси завантаженого автосамоскиду. 
З рисунка витікає, що фактичні дані задо-
вільно узгоджуються з розрахованими. 

Ga.р 
Ga.ф 
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Рис.4. Залежність потужності двигуна (Pдв) від повної маси автосамоскиду (Qa+Ga) 

 

 

  Також встановлений взаємозв’язок між 
швидкістю  руху  автосамоскиду  і   його  тех- 
нічними  характеристиками – потужністю 
двигуна та масою завантаженого самоскида. 
В технічних даних (табл. 1) наводиться мак- 
симальна  швидкість  руху  порожньої  авто- 
машини.  Оскільки  в  цьому  досліджені 
швидкість  завантаженого  автосамоскиду  ві- 
діграє  суттєву  роль,  то  зрозуміло,  що  необ- 
хідно  скорегувати  швидкість  на  величину 
переміщуваного  вантажу.  Такі  дослідження 
авторами цього підходу на основі статистич- 
них  даних  не  проводилися,  а  було  зроблено 
припущення,  що  співвідношення  швидкос- 
тей  руху  завантаженого  і  порожнього  само- 
скидів  обернено  пропорційне  масі  заванта- 
женої і порожньої машин, тобто: 

 

           ,                             (3) 
 
де Vc – швидкість руху машини, скоре-

гована на її навантаження. 
З цього співвідношення зроблено ви-

сновок про те, що чим більше завантажена 
машина, тим нижча швидкість її руху. Та-
ким чином: 

                                      (4) 
 
В результаті випробовування різних 

нелінійних двофакторних моделей була 
отримана найбільш адекватна ступенева мо-
дель: 

 
                     
 

   

 
 

 

 

 

 

  Vc = 86,7 ∙ (Qa + Ga)
-0,565 ∙ Рдв

0,296 . (5)

Коефіцієнт детермінації для моделі (5)
R2 =  0,8,  що  свідчить  про  сильний  вплив 
факторних  змінних,  врахованих  в  цій  моде- 
лі.  Статистика  Фішера F =  5,89,  що  більше 
критичного  значення Fкр. =  5,46  при  рівні
значущості α =  0,1.  Отже,  отримана  модель 
може  бути  визнана  адекватною.  Відмітимо 
також,  що  знаки  коефіцієнтів  регресії  пра- 
вильно  відображають  логіку  зміни  скорего- 
ваної  швидкості  від  зміни  факторних  ознак. 
Так, в моделі маса завантаженого самоскиду 
присутня в ступені з негативним значенням, 
а  потужність  двигуна – з  позитивним.  Зна- 
чить,  при  збільшенні  маси  швидкість  руху 
зменшується, а при збільшенні потужності –
зростає. На рис. 5 наведені значення фактич- 
ної  (Vc.ф)  і  отриманої моделі  (Vc.р)  скорего-
ваної  швидкості  руху  при  фактичних  поєд- 
наннях значень факторів, що розглядаються. 
З  рисунка  видно,  що  розраховані  значення 
цілком  задовільно  узгоджуються  з  фактич- 
ними.

  Для  вибору  доцільної  моделі  машини 
також  треба  встановити  залежність  витрат 
палива Тп (на 100 км шляху) від маси заван-
таженого  автосамоскиду  і  потужності  його 
двигуна.  З  цією  метою  з  множини  неліній- 
них  двофакторних  моделей  була  отримана 
найбільш адекватна ступенева модель:  
 
          Тл = 0,00193 ∙ (Qa + Ga)

0,669 ∙ Рдв
1,17   (6) 

Pдв.ф 

Pдв.р 
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Рис.5. Залежність скорегованої швидкості (Vс) від потужності двигуна (Pдв) і маси за-

вантаженого автосамоскида (Qa+Ga)

 
Отримана модель (6) також перевірена 

на надійність зв’язку між показниками, що 
розглядаються. Коефіцієнт детермінації для 
цієї моделі R2 = 0,844. Він свідчить про те, 
що основний вплив на витрати палива здій-
снюють використані в моделі пояснюючі 
змінні. Статистика Фішера  F = 8,09, що   
більше критичного значення Fкр.= 5,46 при 
рівні значущості α = 0,1. Значить, отримана 
модель може бути визнана адекватною. Ло-
гіка зміни витрати палива від факторних 
ознак правильно відображена в зазначеній 
моделі. Показники ступеня в моделі пози-

тивні, що свідчить про збільшення витрати 
палива з ростом кожного з факторів. При 
цьому коефіцієнт еластичності витрати па-
лива по потужності двигуна (1,17) істотно 
перевищує коефіцієнт еластичності по масі 
завантаженого автосамоскиду (0,669), тобто, 
потужність двигуна є в даному випадку най-
більш суттєвим фактором. На рис. 6 приве-
дені значення фактичної (Тп.ф) і отримані по 
моделі (Тп.р) витрати палива при поєднанні 
значень цих факторів. Рисунок підтверджує 
задовільну узгодженість розрахованих зна-
чень з фактичними даними. 

 
 
Рис. 6. Залежність витрат палива (Tп) від потужності двигуна (Pдв) і маси завантаженого 

автосамоскида (Qa+Ga)

Встановлені взаємозв’язки (3) – (6) є 
теоретичною підставою для вибору моделі 
автосамоскиду за критерієм витрати палива. 
Шукану модель автомашини будемо визна-
чати по його масі  Qa, тому в настройці 
«Пошук рішення» змінна Qa подана як шу-
кана невідома. Вантажопідйомність машини 

Ga визначаємо через Qa за формулою (1). 
Маса завантаженої машини Q = Ga + Qa. По 
формулі (2) розраховуємо відповідну по-
тужність двигуна Рдв. Скореговану швид-
кість руху машини обчислюємо по формулі 
(5), використовуючи в якості аргументів 
встановлені раніше величини Q та Рдв. Ви-

Vс.ф 

Vс.р 

Vc 

Тп.ф 

Тп.р 
Тп 
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трату палива Тп обчислюємо за формулою 
(6).  

Для рішення поставленої задачі плану-
ємо певний обсяг роботи А (т·км). Час, не-
обхідний для виконання цієї роботи, дорів-
нює: 

 
       t = A/(Vc ∙ Ga), год.                       (7) 
 
Виходячи з часу виконання роботи та 

скорегованої швидкості руху, знаходимо 
шлях, пройдений машиною: 

 
          S = Vc ∙ t, км.                             (8) 
 
Як зазначено вище, цільовою функці-

єю даної задачі є мінімізація витрати палива 
(л), що встановлюється за формулою: 

 

                                         (9) 
 
При вирішенні цієї задачі на конкрет-

ному прикладі прийнято обмеження: 
а) маса машини не перевищує деякого 

критичного значення; в вихідних даних по 
табл. 1 приймаємо Qa.max = 48,3 т, отже Qa ≤ 
48,3; 

б) маса машини повинна бути не мен-
ше деякого критичного значення; згідно з 
вихідними даними (табл. 1) маємо Qa.min = 
20,2 т, отже Qa ≥ 20,2; 

в) заданий обсяг роботи А повинен бу-
ти виконаний за час, який не перевищує де-
якого критичного значення, тобто: t ≤ tкр . 

Виходячи з виробничого завдання що-
до обсягу перевезення гірської маси визна-
чимо критичний час. Наприклад, обсяг ро-
боти А = 5000 т·км, а виробниче завдання 
автосамоскиду на перевезення Па = 1000 
т·км/год., тоді tкр = 5000/1000 = 5 год. Вико-
ристовуючи настройку «Пошук рішення», 
отримаємо значення Qa = 33,6 т, Ga= 19,67 т. 
При цьому мінімальна витрата палива скла-
де R = 59,65 л. Порівнюючи отримані харак-
теристики автомашини з даними табл. 1, ба-
чимо, що найбільш близько вони відповіда-
ють моделі автосамоскиду Camc 6x4. 

Якщо зменшити виробниче завдання до 
Па = 800 т·км/год., то час на виконання зав-
дання tкр = 6,25 год. В цьому випадку отрима-
ємо такі значення: Qa= 25,3 т; Ga= 13,9 т,  R = 

56,1 л. До цих характеристик найбільш     
близько відповідає модель КамАЗ-55111.   

Отже, проаналізовані гірничотехнічні 
умови експлуатації та адаптаційні якості ав-
томобілів вітчизняного та зарубіжного ви-
робництва для транспортування гірських 
порід, визначені методичні засади щодо 
вдосконалення діючих моделей кар’єрних 
автосамоскидів за їхніми технічними харак-
теристиками.  

Висновки. Виконане дослідження   
дозволило дійти наступних висновків: 

1. Порівняно з зарубіжними моделями 
автосамоскидів, які широко застосовуються 
для перевезення гірських порід на кар’єрах, 
вітчизняні моделі КрАЗ за технічними ха-
рактеристиками мають достатній рівень 
конкурентних переваг, проте відзначаються 
більшими витратами палива (у середньому 
на 100 км витрачають 36,1 л проти  29,3) та 
меншою потужністю двигуна  (226  кВт 
проти 288).  

  2. Для економічної оцінки ефектив-
ності конструювання моделей самоскиду 
запропонований показник «Витрати палива 
на 1 т його вантажопідйомності та на 1 кВт 
потужності двигуна». Стосовно діючого на 
кар’єрах рухомого складу встановлено, що  
підвищення вантажопідйомності самоскидів 
не викликає зміни витрат палива за певною 
залежністю. Коливання питомої витрати 
палива відносно середньої складає 5–10%. 
Потужність двигуна самоскидів при зрос-
танні їх вантажопідйомності підвищується, 
причому більшою мірою, ніж вантажопід-
йомність.  

3. Розроблено методичний підхід до 
конструювання моделей автомобілів, вихо-
дячи із взаємозв’язку їх технічних парамет-
рів за умови мінімізації питомої витрати па-
лива. На прикладі зарубіжних автосамоски-
дів  (8 моделей) обґрунтовано статистичний 
зв'язок між вантажопідйомністю, масою по-
рожньої та завантаженої машини, потужніс-
тю її двигуна й швидкістю руху, що є фак-
торними ознаками зазначеного критерію 
ефективності. Встановлені доцільні моделі 
автосамоскиду для перевезення на залізо-
рудному кар’єрі певного обсягу гірських 
порід. 

4. Важливим питанням стосовно конс-
труювання кар’єрних автосамоскидів на ос-
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нові взаємозв’язку їхніх технічних характе-
ристик  у подальшому є встановлення до-
цільної моделі машини за умови найменшої 
собівартості транспортування гірської маси.  
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  МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ НА ОСНОВЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ
А. Г. Вагонова, д. э. н., профессор, Л. А. Бондаренко, аcсистент,

ГВУЗ «Национальный горный университет»

  Предложен  методический  подход  к  конструированию  инновационных  моделей  само- 
свалов  исходя  из  взаимосвязи  основных  технических  параметров  этих  машин.  Определены 
факторы,  которые  влияют  на  экономические  результаты  эксплуатации  подвижного  состава 
автотранспорта,  в  частности,  расходы  топлива  на 1  т  грузоподъемности  и  1  кВт  мощности 
двигателя  автомобиля.  Разработан  метод  выбора  модели  автосамосвала  при  условии 
наименьших  расходов  топлива,  который  учитывает   взаимосвязь  технических  параметров 
подвижного состава.

  Ключевые  слова: карьерные  автосамосвалы,  технические  характеристики,  эффектив- 
ность транспортирования, удельные расходы топлива, статистические модели.

  METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES 
OF QUARRY DUMP TRUCKS ON THE BASIS OF THEIR TECHNICAL PARAMETERS

А. G. Vagonova,  D. E., Prof., L. A. Bondarenko, Assistant, SHEІ  «National Mining University

  The methodical approach to the construction of innovative models of trucks based on the in- 
terrelationship  of  the  main  technical  parameters  of  the  machines  is  offered.  The  factors  that  influ- 
ence  the  economic  performance  of  the  rolling  stock  operation  of  motor  vehicles,  in  particular,  the
cost of fuel per 1 ton load capacity and the power of 1 kW engine are determined. A method for se- 
lecting  a  model  dump  with  the  least  fuel  consumption  taking  into  account  the  interrelationship  of 
technical parameters of the rolling stock is developed.

  Keywords: quarry dump trucks, specifications, transport efficiency, specific fuel consumption, 
statistical models.
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УДК 658.589 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Л. М. Варава, д. е. н., професор, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 
 

 
  Обґрунтовано  необхідність  інноваційного  підходу  до  управління  трудовим  процесом  і 

оплатою праці робітників.  Наведено алгоритм впровадження системи грейдів на виробниц-
тві.  Показана  ефективність   використання  грейдінгової  системи  на  гірничовидобувних   під- 
риємствах. 

Ключові слова: інновація, оплата праці, грейд, гірничовидобувні підприємства. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

   

 
 

  Постановка  проблеми. Гірничозба- 
гачувальні  комбінати,  кар'єри,  розрізи,  шах- 
тоуправління,  шахти  і  рудники – це  ком- 
плекс підприємств з видобутку з надр Землі 
відкритим  і  підземним  способами  таких  ко-
рисних  копалин  як  руда,  вугілля,  гірничохі-
мічні  та  неметалеві  й  місцеві  матеріали,  а 
також по їх первинній переробці і збагачен- 
ню.

  Ефективність  роботи  цих  підпри- 
ємств  в  значній  мірі  обумовлюється  недос- 
коналою оплатою праці їх працівників.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід зазначити, що серед значної час- 
тини  працівників   гірничовидобувних  під- 
приємств склалася думка, що інновації на цих 
підприємствах  пов'язані  головним  чином  з 
впровадженням  нових  технологій  і  техніки. 
Однак,  до  об'єктів  інновації  відносяться  не 
тільки  продукція  (види,  якість),  матеріали, 
засоби виробництва, технологічні процеси, а 
й  соціальна  сфера  (зміни  поведінки  співро- 
бітників  організації,  організаційний  розви- 
ток підприємств і організацій).

  Наприклад,  у  роботі  [1]  відомий  вче- 
ний  Ю. П.  Морозова  стверджує,  що  «цілі 
інновацій можна звести до наступних:

  – пошук нового технічного рішення –
створення винаходу;

  – проведення  наукових  досліджень  і 
технологічних розробок;

  – технологічна  підготовка  серійного 
виробництва нової продукції;

  – закріплення  продукції  на  нових 
ринках  шляхом  постійного  вдосконалення 
технології  підвищення  конкурентоспромож- 
ності».

  Формулювання  мети статті. В  умо- 
вах  ринкової  економіки  соціального  типу

система оплати праці повинна стати ваго-
мим елементом мотивації праці в системі 
управління персоналом підприємства. Не 
завжди справедлива і / або непрозора систе-
ма оплати праці призводить до зниження 
продуктивності працівників. Тому викорис-
тання ефективної та прозорої системи сти-
мулювання персоналу стало актуальною 
проблемою для багатьох підприємств гірни-
човидобувних галузей. Рішення даної про-
блеми і є метою цієї статті. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Соціальна сфера, тобто зміна 
поведінки співробітників підприємств, орга-
нізаційний розвиток організації, а також за-
кріплення конкурентоспроможної продукції 
на нових ринках, які безпосередньо пов'яза-
ні з мотивацією праці (від грец. мотив, від 
лат. «moveo» – рухаю, яку сучасний еконо-
мічний словник трактує як «зовнішнє або 
внутрішнє спонукання економічного суб'єк-
та діяльності в ім'я досягнення якихось ці-
лей, наявність інтересу до такої діяльності 
та способи його ініціювання, спонукання» 
[2, с.200]. Тому мотивація і її складові (сти-
мулювання і оплата праці) явно недооціню-
ються. Як показано авторами в цій роботі, 
така недооцінка пов'язана з буквальним пе-
рекладом англійського слова «інновації», що 
означає «введення інновацій, нововведен-
ня». Це пояснюється тим, що ще в колиш-
ньому Радянському Союзі існувала система 
патентного законодавства, охоронні доку-
менти на винахід видавали в основному на 
технічні пристрої і способи (технології), то з 
появою перекладів монографій та наукових 
статей зарубіжних авторів з питань іннова-
цій, саме поняття «інновація» пов'язувалося 
у нас насамперед зі зміною техніки і техно-
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логії. В даний час інновація є елементарною 
складовою підприємництва. У цьому зв'язку
з  розвитком  ринкової  економіки  мотивацій- 
ний  процес  управління  працею  та  її  оплати 
набув широкого поширення

  Донедавна  основою  організації  опла- 
ти  праці  на  гірничовидобувних  підприєм- 
ствах була тарифна система [3], яка включає
тарифні  сітки,  тарифні  ставки,  схеми  поса-
дових  окладів  і  тарифно-кваліфікаційні  ха- 
рактеристики  (довідники).  Тарифна  система
оплати  праці  використовується  для  розподі-
лу робіт залежно від їх складності, а праців- 
ників – залежно від їх кваліфікації та за роз- 
рядами  тарифної  сітки.  Вона  є  основою 
формування  та  диференціації  розмірів  заро- 
бітної плати.

Одним із суттєвих недоліків шкал та-
рифних  ставок,  що  діють,  є  недостатнє  роз-
межування складності  й умов праці, власти- 
вих  видобувній  галузі.  Несприятливі  умови 
роботи в шахтах і на кар’єрах  враховуються 
в основному шляхом загального підвищення
(щодо інших виробництв) тарифних ставок і 
окладів,  виходячи  з  невизначеного  поняття 
«загальногалузеві умови». Як відомо з прак- 
тики,  ці  умови  можуть  істотно  відрізнятися 
не  тільки  на  сусідніх  шахтах,  але  навіть  на 
одній  і  тій  самій  шахті,  де  розробляються 
пласти різної потужності, на різній глибині і 
з  бічними  породами  різної  міцності  і  стій- 
кості.  Крім того,  умови  праці  в значній  мірі 
залежать  від  виду  робіт  на  конкретних ро- 
бочих  місцях.  Таким  чином,  слід  зазначити, 
що  основні  принципи  і  елементи  тарифної 
системи,  що  діють  у  гірничо-видобувній  га- 
лузі,  були  закладені  ще  в  роки  існування 
планово-розподільної  системи,  а  тому  не 
відповідають  сучасним  умовам  господарю- 
вання.

  Правильно  вибудувана  система  опла- 
ти праці працівників є ключовим елементом 
у  підвищенні   ефективності   діяльності  під- 
приємства.  Однією з найбільш  ефективних 
систем  оплати  праці  є  грейдігова,  в  основі 
якої лежить бально-факторний метод амери- 
канського професора Едварда Хея. У даному 
методі за основу була взята факторна систе- 
ма  оцінки посад  і  рівнів,  в  якій  кожній  про- 
фесії  присвоюється  певна  кількість  балів  і 
залежно  від  балів  ця  посада  має  певний  рі- 
вень  (грейд).  Грейдінг  (від  англ.  grading) – 

 

 
 

 

 

 

 

 

класифікація,  сортування,  упорядкування
[4].  Грейдерування – це  позиціонування  по-
сад, тобто розподіл їх в ієрархічній структу- 
рі  підприємства  відповідно  до  важливості 
даної  позиції  для  підприємства.  Тепер  цей 
метод  оплати праці є одним з самих  універ- 
сальних, який враховує інтереси і співробіт- 
ника, і підприємства.

Незважаючи  на  те,  що  вона  була
створена  досить  давно  і  широко  використо- 
вується  на  Заході,  в  нашій  країні  застосову-
ється  порівняно  недавно.  Наприклад,  вона
вже  застосовується  в  таких  відомих  компа- 
ніях  як  «Метінвест»,  «ДТЕК»,  «Київстар», 
«Інтерпайп», в банках, приватних и держав- 
них організаціях.

  Грейдінгова  система  представляє  со- 
бою тарифну, так як і тарифно-розрядна сіт-
ка і грейди є ієрархічною структурою посад,
коли  система  посад  побудована  за  нароста- 
ючим  принципом,  проте  є  і  істотні  відмін- 
ності (табл. 1) [5].

  Сьогодні в Україні використовуються 
кілька варіантів системи грейдів залежно від 
її складності. До першого ступеня складнос- 
ті  слід  віднести  систему  ранжування  посад 
за  величиною  складності.  При  використанні 
такої  системи  не  потрібно  проводити  мате- 
матичні  розрахунки.  Тому  вона  часто  вико- 
ристовується  керівниками   невеликих  під- 
приємств і компаній малого бізнесу після  їх 
попередньої підготовки.

  До другого ступеня складності можна 
віднести  оснований  на  спрощеній  системі 
грейдів  модифікований  бально-факторний 
метод Хея. Використовується він у фірмах з 
невеликим штатом.

  До  третього  і  четвертого  ступенів 
складності відносяться справжні оригінальні 
системи грейдів. Використовуються вони на 
великих  підприємствах  і  фірмах  зі  штатом 
від  500  і  більше  співробітників.  Ці  системи 
основані  не  тільки  на  бально-факторному 
методі,  але  і  на  математичних  розрахунках 
вагомості,  кроку,  на  матрицях,  таблицях  і 
графіках, а головне – на точному і послідов- 
ному  дотриманні  етапів  методології. 
Оскільки  ці  методи  трудомісткі,  то  їх  впро- 
вадження  розтягується  від  шести  місяців  до 
року. При цьому слід попередньо підготува- 
ти  значний  обсяг  необхідної  документації  і 
розробити рекомендації стосовно специфіки  
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Таблиця 1 
Відмінності між тарифною системою оплати праці і грейдами 

Тарифна система Система грейдів 
Побудована на основі професійних знань, 
навиків і стажу роботи 

Передбачається більша лінійка критеріїв, 
що містить такі показники, як управління, 
комунікації, відповідальність, складність 
роботи, самостійність, ціна помилки та ін. 

Посади побудовані за наростаючим прин-
ципом 

Грейдінг припускає перетин двох частин 
прилеглих грейдів. У результаті цього ро-
бочий або майстер нижчого грейда завдяки 
своєму професіоналізму може мати вищий 
посадовий оклад, ніж, наприклад, фахівець 
з охорони праці, що знаходиться поряд у 
грейді вищого порядку 

Ієрархічна структура тарифної сітки засно-
вана на мінімальній зарплаті, помноженій 
на коефіцієнти (міжрозрядні, міжгалузеві, 
міжпосадові і міжкваліфікаційні) 

Структура грейдів побудована тільки на ва-
гомості посади, яка розраховується в балах 

Усі посади шикуються по строгому нарос-
танню вертикалі (від робочого до управлін-
ця) 

Посади розміщуються тільки за принципом 
важливості для компанії  

 
роботи конкретного підприємства. 

Методика грейдингової системи має 
багато різновидів залежно від сфери її за-
стосування. Наприклад, різні системи роз-
роблені на Інгулецькому ГЗК, шахті «Сте-
пова», в «Дніпробленерго», «Київстар» та 
ін. 

Впровадження системи грейдів на   
підприємстві повинно проводиться в кілька 
етапів [6]: 

1. Підготовка робочої групи, вивчен-
ня методики грейдингу. 

2. Розробка документації (концепція, 
положення та інші). 

3. Оцінка посад (анкетування, інтер-
в'ювання, бесіда). 

4. Визначення вимог до посад, уточ-
нення факторів. 

5. Розподіл факторів за рівнями (ран-
жування).  

6. Оцінка кожного рівня. 
7. Оцінка вагомості фактора. 
8. Розрахунки кількості балів для   

кожної посади. 
9. Розподіл балів за грейдами. 
10. Встановлення посадових окладів і 

розрахунок вилок окладів. 
11. Відтворення графіка і аналіз ре-

зультатів. 

 

 

 

  Таким  чином  грейдінгова  система 
оплати  праці  побудована  на  об’єктивній 
оцінці  значущості  тієї  чи  іншої  діяльності. 
Вона  мотивує  працівників,  робить  її  цінним 
інструментом у формуванні структури опла- 
ти  праці.  Використання  грейдінгової  систе- 
ми  Хея  на  Північному  і  Інгулецькому 
ГЗКах, а також на шахтах ДТЕК підтвердила 
її  ефективність, робить підприємства конку- 
рентоспроможними  на  внутрішньому і  зов-
нішніх ринках.

  Висновки. Ефективність  роботи  ба- 
гатьох  гірничодобувних  підприємств  в 
значній мірі обумовлюється недосконалістю 
системи оплати праці їх працівників. Основ- 
ні  принципи  і  елементи  тарифної  системи, 
що  діють  в  гірничо-видобувній  галузі  були 
закладені  ще  в  роки  існування  планово- 
розподільної  системи,  а  тому  не  відповіда- 
ють сучасним умів господарювання.

  В  теперішній  час  інновація  є  елемен- 
тарною  складовою  підприємництва.  У  цьо- 
му  зв'язку  з  розвитком  ринкової  економіки 
мотиваційний  процес  управління  працею  та 
її оплати набув широкого поширення.

  Правильно  вибудувана  система  опла- 
ти праці працівників є ключовим елементом 
у  підвищенні   ефективності  діяльності  під- 
приємства. Однією  з найбільш  ефективних
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систем оплати праці є грейдінгова, в основі 
якої лежить бально-факторний метод амери-
канського професора Едварда Хея. 

Використання грейдінгової системи 
Хея на Північному і Інгулецькому ГЗКах, а 
також на шахтах ДТЕК підтвердила її ефек-
тивність і робить підприємства конкуренто-
спроможними на внутрішньому і зовнішніх 
ринках. 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Л. Н. Варава, д. э. н., профессор, ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 
 

Обоснована необходимость инновационного похода к управлению трудовым процес-
сом и оплатой труда работников. Приведен алгоритм внедрения системы грейдов на произ-
водстве. Показана эффективность использования грейдинговой системы на горнодобываю-
щих предприятиях. 
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INNOVATIVE APPROACH TO WAGES IN MINING INDUSTRY OF UKRAINE
L. N. Varava, D. E., Prof., SHEI «Kryvyi Rih National University»  

 
The necessity of an innovative approach to management and labor payment is analyzed. The 

algorithm of the introduction of the grading system in the workplace is provided. The efficiency of  
using the grading system in mining enterprises is shown. 
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ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

УДК 658.562 
ОРГАНІЗАЩЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 

 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Л. М. Варава, д. е. н., професор, А. Р. Арутюнян, к. т. н., доцент, А. А. Варава, к. е. н.,          
старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 
Розкрито сутність понять «управління конкурентоспроможністю», «система управління 

конкурентоспроможністю підприємства». Розроблено схему механізму організаційно-
економічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства, охарактери-
зовано зміст функціональних підсистем даного механізму. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, управління конкурентоспромож-
ністю підприємства, організаційно-економічне забезпечення управління конкурентоспро-
можністю підприємства. 

 
Постановка проблеми. Розвиток країни 

і її регіонів залежить від багатьох факторів, 
і, в першу чергу, від конкурентоспромож-
ності підприємств-суб’єктів господарюван-
ня. Більшість експертів вважає, що без наці-
ональної стратегії економічного зростання і 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств досягти істотних зрушень у побу-
дові ефективної економіки країни неможли-
во. 

 Економістами-практиками та вченими 
досліджується багато питань щодо конку-
рентоспроможності підприємства та шляхів 
підвищення її рівня. Але варто зазначити, 
що на сучасному етапі при вирішенні про-
блем, пов’язаних з підвищенням конкурен-
тоспроможності підприємств, залишаються 
поза увагою питання управління останньою 
з точки зору організаційно-економічних під-
ходів, які використовуються у практичній 
діяльності.  

З огляду на комплексність питань, які 
слід вирішувати в контексті організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємств, необ-
хідним є визначення особливостей форму-
вання окремих функціональних підсистем, 
які визначають ефективність даного меха-
нізму в сучасних умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемі забезпечення конкуренто-
спроможністю підприємства присвячені на-
укові дослідження відомих зарубіжниих та 
вітчизняних вчених: М. Портера [1–3], Р. А. 
Фатхудінова [4–5], П. С. Завьялова [6], С. 

І. Савчука [7], Г. М. Скударя [8] та ін. Так, 
М. Портером досліджено проблему форму-
вання конкурентних переваг та розроблено 
загальновідому методику аналізу конкурен-
тоспроможності, Фатхудиновим Р. А. за-
пропоновано основні методи управління  
факторами конкурентоспроможності органі-
зації. С. І. Савчуком вирішуються проблеми, 
пов’язані з коректним використанням показ-
ників конкурентоспроможності. У роботі Г. 
М. Скударя проблеми конкурентоспромож-
ності розглядаються у широкому діапазоні 
галузевих аспектів застосування розробле-
них автором методик у практиці діяльності 
великого машинобудівного підприємства. 

Формування мети статті. Метою даної 
статті є узагальнення теоретичних і практич-
них засад забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств, формування органі-
заційно-економічних підходів до управління 
даним процесом в умовах функціонування 
промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємства має два напрями. Перший – 
на завоювання ринків з використанням всіх 
своїх конкурентних переваг; другий – на 
адаптацію і прямий захист окремих елемен-
тів діяльності підприємства.  Як позитивний 
вплив можна розцінювати дію науково-
технічного прогресу (НТП) на підвищення 
конкурентоспроможності та вибір підприєм-
ством конкурентної стратегії. НТП став 
ключовим чинником розвитку провідних 
галузей економіки, під його дією прискоре-
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ними темпами оновлюється технічна база 
виробництва і споживання, безперервно 
удосконалюється продукція що виробляєть-
ся, та поповнюється її асортимент. 

До основних цілей і завдань забезпечен-
ня конкурентоспроможності сучасних під-
приємств слід віднести: розроблення і реалі-
зацію ефективних інноваційних та інвести-
ційних проектів  у виробництві і управлінні, 
організацію науково-дослідних і конструк-
торських розробок перспективних техноло-
гій, створення системи інформаційного і  
кадрового забезпечення, моніторингу вико-
ристання ресурсів, організацію контролю 
ефективності використання фінансових ре-
сурсів. 

Для досягнення цілей підвищення кон-
курентоспроможності підприємства слід за-
безпечити ефективну систему управління 
нею. При формуванні даної системи необ-
хідно виділити основні завдання управління 
конкурентоспроможністю: вивчення ринку 
збуту товарної продукції; вивчення націо-
нальних та міжнародних вимог до продукції, 
що випускається; розробку методів та засо-
бів впливу на процеси дослідження, проек-
тування і виробництва продукції; збір, ана-
ліз, збереження інформації про якісні чин-
ники продукції, зовнішнє середовище під-
приємства та його внутрішній потенціал. 

Під управлінням конкурентоспромож-
ністю слід розуміти постійний, планомір-
ний, цілеспрямований процес впливу на всіх 
рівнях на фактори і умови, що забезпечують 
створення продукції оптимальної якості і 
повноцінне її використання. Управління 
конкурентоспроможністю розглядається як 
коригуючий процес формування виробниц-
тва і споживання продукції для того, щоб 
представити на ринок вже конкурентоспро-
можний товар та знизити вплив випадкових, 
локальних і суб’єктивних факторів.  

При управлінні конкурентоспроможніс-
тю підприємства безпосередніми об’єктами 
управління є процеси, від яких залежить 
якість продукції, що випускається, рівень 
кадрового забезпечення підприємства, фі-
нансові ресурси, виробничі можливості. Ви-
роблення того чи іншого управлінського рі-
шення залежить від відповідності фактично-
го стану процесу з його характеристиками, 
що задані програмою управління. 

Метою управління конкурентоспромож-
ністю є забезпечення життєздатності та ста-
лого функціонування підприємства за будь-
яких економічних, політичних, соціальних 
та інших змін у його зовнішньому середо-
вищі. 

Слід зазначити, що ефективна система 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства повинна бути спрямована на фор-
мування, розвиток та реалізацію конкурент-
них переваг. Тому, до неї треба включати 
складові, що використовуються при оцінці 
конкурентоспроможності підприємства. До 
них належать: показники якості продукції і 
витрат на її виробництво; показники фінан-
сової стійкості, ефективності виробництва, 
екологічності виробництва, ефективності 
соціальних витрат, ефективності диверсифі-
каційних сфер діяльності, ефективності ін-
формаційного забезпечення. Зазначені по-
казники належать  до певних підсистем, рі-
вень розвитку яких на підприємстві визна-
чає його конкурентоспроможність (рис.1). 

Система управління конкурентоспро-
можністю підприємства розробляється з ме-
тою забезпечення життєздатності підприєм-
ства, як суб'єкта економічної конкуренції, та 
його стабільної діяльності під сприятливим 
та загрозливим впливом чинників зовніш-
нього середовища. Для її успішної реалізації 
у практиці діяльності підприємств варто 
створити відповідний механізм. 

Зазначимо, що процес управління кон-
курентоспроможністю підприємства має бу-
ти спрямованим на зменшення негативного 
впливу факторів зовнішнього середовища та 
найефективніше використання його можли-
востей, а також на створення гнучкої систе-
ми прийняття управлінських рішень щодо 
забезпечення його успішної діяльності у  
довгостроковій перспективі. 

У наукових джерелах недостатньо уваги 
приділяється безпосередньо розробці меха-
нізму організаційно-економічного забезпе-
чення управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Уточнимо зміст цього понят-
тя та наведемо схему його дії. 

Під механізмом організаційно-еконо-
мічного забезпечення управління конкурен-
тоспроможністю підприємства варто розу-
міти сукупність засобів та методів створен-
ня системи цілісного управління розвитком 
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підприємства та результатами його діяль-
ності, спрямованого на сталі, довгострокові  
конкурентні позиції його на ринку. 

Основними принципами розробки орга-
нізаційно-економічного механізму управ-
ління конкурентоспроможністю підприєм-
ства є [6]: 

– загальносистемні принципи, а саме: 
принцип комплексності, системності, дина-
мічності, безперервності, оптимальності та 
конструктивності; 

– принципи управління розвитком; 
– стратегічні принципи; 
– принцип інформованості та достатнос-

ті учасників процесу управління; 
– принцип використання безперервного 

моніторингу; 
– принцип забезпечення та підтримки 

диверсифікації стратегій управління конку-

рентоспроможністю підприємства; 
– принцип зворотного зв'язку. 
На рис. 1 відображено, що система 

управління конкурентоспроможністю під-
приємства розробляється та функціонує під 
впливом факторів зовнішнього середовища 
та є складовою частиною системи стратегіч-
ного управління підприємством. 

Дія механізму організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємства у свою 
чергу неможлива без  процесу, пов'язаного з 
розробкою та ефективним функціонуванням 
підсистем управління: управління маркетин-
говою діяльністю; управління якістю; 
управління виробничою діяльністю; управ-
ління фінансовою діяльністю; управління 
персоналом підприємства, інформаційним 
забезпеченням. 

 

 
Рис. 1.Схема механізму організаційно-економічного забезпечення управління конкуренто-

спроможністю підприємства 
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Зазначимо необхідність формування та 
розкриємо зміст кожної підсистеми органі-
заційно-економічного забезпечення процесу 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 

Для вирішення проблеми зростання рів-
ня конкурентоспроможності підприємства 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках важливо забезпечити ефективне 
управління маркетинговою діяльністю. Спо-
чатку необхідно удосконалити наявну струк-
туру маркетингового відділу, особливу ува-
гу також варто приділити процесу вивчення 
ринку, дослідженню перспективних напря-
мів ведення збутової діяльності, а також до-
слідженню питання рівня конкурентоспро-
можності продукції, що виготовляється під-
приємством. 

Важливою складовою організаційно-
економічного забезпечення управління кон-
курентоспроможністю підприємства є під-
система управління виробничою діяльністю 
підприємства, під час розробки та функціо-
нування якої необхідно у першу чергу звер-
нути увагу на технічний рівень виробниц-
тва, який визначається станом технології та 
техніки. Для більшості вітчизняних промис-
лових підприємств актуальною є проблема 
технічного оновлення, а також удоскона-
лення методів та технології виробництва 
продукції, що безпосередньо пов'язано з не-
обхідністю економії виробничих ресурсів та 
поліпшення рівня якості продукції, що ви-
пускається, її окремих експлуатаційних ха-
рактеристик. Наприклад, для гірничо-
збагачувальних підприємств питання зрос-
тання рівня якості продукції пов'язане з не-
обхідністю збільшення величини вмісту за-
ліза. 

Ефективно створена підсистема управ-
ління якістю у свою чергу забезпечує зазна-
чене раніше зростання рівня конкуренто-
спроможності продукції, тому і є однією зі 
складових системи забезпечення процесу 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 

Невід'ємною частиною ефективного за-
безпечення процесу управління конкуренто-
спроможністю підприємства є підсистема 
управління персоналом, від діяльності якої 
залежить і рівень продуктивності праці 
співробітників, і якість робіт, що викону-

 

  

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

ються,  і,  як  результат, ефективність  роботи 
підприємства.  Тому  ефективний  менедж- 
мент  персоналу  забезпечує  успішне  функці- 
онування підприємства як цілісної системи.

  Процес управління фінансовою діяльніс- 
тю  в  свою  чергу  відображає  уміння  пра- 
вильного розпорядження фінансовими  ре-
сурсами  як  у  поточному,  так  і  у  стратегіч-
ному періоді, а також оптимізацію руху фі- 
нансових  потоків,  що  забезпечує  виконання
життєво  важливих  для  підприємства  функ-
цій.

  За  досвідом  відомо,  що  досконала  під- 
система  інформаційного  забезпечення  доз- 
воляє значно підвищувати його конкуренто- 
спроможність  за  різними  напрямами. Інте- 
рес  представляє  виділення  найбільш  харак-
терних  складових  тієї  інформації,  яка  стане 
корисною  при  створенні  та  удосконаленні
підсистем  управління  конкурентоспромож- 
ністю підприємства.

  Як  бачимо  з  рис.  1,  необхідно  провести 
оцінку  ефективності реалізації  розробленої 
системи управління  конкурентоспроможніс- 
тю підприємства, для цього проводять  оцін- 
ку  рівня його конкурентоспроможності,  ви- 
користовуючи методи, засновані: на  теорії
ефективної конкуренції; на оцінці конкурен- 
тоспроможності  товару; на  використанні 
стратегічного потенціалу підприємства; мат- 
ричні методи.

  Розкриємо  сутність  кожного  з  них.  Так, 
метод, заснований на теорії ефективної кон- 
куренції, передбачає такі етапи:

  – розрахунок одиничних показників  кон- 
курентоспроможності  підприємства, які  пе- 
реводять  у  відносні  величини,  порівнюючи 
їх з базовими;

  – розрахунок  критеріїв  конкурентоспро- 
можності  підприємства;  розрахунок  коефі- 
цієнта  конкурентоспроможності  підприєм- 
ства.  Даний  метод  є  зручним,  то охоплює 
основні  напрями  діяльності  організації.  Що 
стосується  методу,  заснованому  на  оцінці 
конкурентоспроможності  товару,  на  відміну 
від  попереднього  він  має  меншу  цінність 
для  практичного  застосування,  тому  що  не 
розкриває  усіх  сторін  такого  складного  по- 
няття,  як  конкурентоспроможність  організа- 
ції.

  Особливою  увагою  користується  метод, 
заснований  на  визначенні конкурентних  пе-
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реваг підприємства, під час застосування 
якого визначаються зовнішні та внутрішні 
конкурентні переваги. Даний метод дає   
можливість моделювати розвиток конку-
рентного потенціалу і конкурентоспромож-
ності підприємства і на базі цього приймати 
управлінські рішення та розробляти альтер-
нативні конкурентні стратегії розвитку. 

конкурентометоди оцінкиМатричні -
спроможності підприємства засновані на 
використанні матриць БКГ та  «Мак-Кінзі», 
які розкривають результати конкурентної 
боротьби та лише виявляють конкурентний 
статус підприємства на ринку. 

Висновки. Отже, із зазначеного можна 
зробити висновок, що система управління 
конкурентоспроможністю розробляється з 
урахуванням конкретної діяльності підпри-
ємства та забезпечує проведення певної по-
літики для досягнення поставлених цілей за 
різними напрямами. Для ефективної реалі-
зації системи управління конкурентоспро-
можністю на підприємствах доцільно ство-
рення механізму його організаційно-
економічного забезпечення, який дозволяє 
ефективно взаємодіяти функціональним під-
системам з метою формування напрямів по-
дальшого «виживання» в умовах жорсткої 
конкуренції. Подальші дослідження пов'яза-
ні з обґрунтуванням показників інноваційної 
діяльності що складають конкурентоспро-
можність підприємства, та розробкою мето-
дичних підходів до визначення їх впливу на 
підвищення конкурентоспроможності під-

приємства. 
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  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Л. Н. Варава, д. э. н. наук, профессор, А. Р. Арутюнян, к. т. н., доцент, А. А. Варава,
к. э. н., старший преподаватель, ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

  Раскрыта  сущность  понятий  «управление  конкурентоспособностью»,  «система  управ- 
ления  конкурентоспособностью  предприятия».  Разработана  схема  механизма  организацион- 
но-экономического  обеспечения  управления  конкурентоспособностью  предприятия,  охарак- 
теризовано содержание функциональных подсистем данного механизма.

  Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия,  управление конкурентоспособ- 
ностью  предприятия,  организационно-экономическое  обеспечение  управления  конкуренто- 
способность предприятия.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОВИТРАТАМИ 

НА ТРУБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

О. А. Топоркова, к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, toporkovalena@rambler.ru, 

Л. М. Савчук, к. е. н., професор, Національна металургійна академія України 
dialog-aktiv@rambler.ru, І. Г. Сокиринська, к. е. н., доцент, Національна металургійна 

академія України, sokirinska@rambler.ru  
 

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення системи управління енерговитрата-
ми за місцями їх виникнення та цільовими напрямами на трубному підприємстві. Запропоно-
вано модель формування операційних центрів основного виробництва на основі системи по-
операційного управління витратами. Визначено послідовність локалізації й розподілу енер-
говитрат на основі елементної структури собівартості. 

Ключові слова: місця виникнення витрат, операційні центри, локалізація і розподіл 
енерговитрат, трубна продукція, енергозбереження, паливно-енергетичні ресурси. 

 
Постановка проблеми. Вирішення 

проблеми енергозбереження потребує мак-
симальної мобілізації в даному напрямку 
всіх структурних елементів господарського 
механізму і багато в чому залежить від якос-
ті управлінських рішень, що знаходяться у 
прямій залежності від достатності отриманої 
керівниками обліково-аналітичної інформа-
ції. Виявлення резервів удосконалення ви-
користання енергоресурсів на підприємстві 
є досить складною проблемою, оскільки 
енергоменеджмент трубних підприємств не 
забезпечує належної диверсифікації мораль-
но застарілих та надлишкових виробничих 
потужностей. Наразі не існує розробленої 
системи нормативних показників енергоєм-
ності за окремими операціями трубного ви-
робництва. 

Існуючий підхід до збору й аналізу ін-
формації стає на перешкоді контролю за 
збереженням та ефективністю використання 
палива та енергії на підприємствах. Особли-

вої актуальності набувають методики аналі-
зу ефективності енергозабезпечення та енер-
госпоживання з урахуванням специфіки 
трубного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. До недавнього часу аналізу енерге-
тичної складової у собівартості продукції не 
приділялося достатньої уваги через її не-
значну питому вагу, але по мірі зростання 
цін на енергоносії, енергетична складова пе-
ретворилась в один із найбільш суттєвих 
факторів зростання собівартості, що негайно 
позначилось на конкурентоспроможності 
готової продукції трубних підприємств. 

Тенденції світового ринку енергетич-
ної галузі роблять акцент на реалізацію за-
ходів щодо енергоефективності та енерго-
збереження, розвиток конкурентного сере-
довища і підвищення ефективності та про-
зорості ринків [1]. 

Бикова Н. Л. наголошує, що в даний 
час у статистичних звітах наводяться показ-

 
The essence of the concepts «competitiveness management», «system of enterprise competi-

tiveness management» is revealed. The scheme of the organizational and economic provision of en-
terprise competitiveness management mechanism is worked out, the contents of this mechanism 
functional subsystems is described. 

Keywords: enterprise competitiveness, enterprise competitiveness management, organization-
al and economic provision of enterprise competitiveness management. 
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ники енергоспоживання в цілому по вироб-
ництву продукції у вартісному виразі. Такий 
підхід дає лише загальну характеристику 
ефективності споживання енергії підприєм-
ством і не дозволяє виявити місце виник-
нення перевитрати того або іншого виду 
енергоресурсу, намітити шляхи їх раціо-
нального використання [2]. 

Шулешко А. В. визначає необхідність 
введення в організаційну структуру відділу 
енергоменеджменту з відповідним набором 
функціональних обов’язків [3]. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної роботи є формування інтегрованої сис-
теми обліку енерговитрат, моделювання її 
складових для трубного підприємства з ура-
хуванням специфіки галузі. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Трубні підприємства мають 
особливості, які пов’язані із технологічною і 
управлінською складовими. Спеціалізація 
досліджуваного підприємства – безшовні 
труби з корозійностійких сталей аустенітно-
го, феритного й аустенітно-феритного класів 
і сплавів на основі нікелю. На сьогоднішній 
день завод виготовляє близько тисячі типо-
розмірів трубної продукції із понад шістде-
сяти марок сталі. Основна спеціалізація ЗАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», да-
лі «СПЮ» – це гарячепресовані труби діа-
метром 57–168мм з товщиною стінки від 4 
до 20мм, холоднокатані труби діаметром 4–
114мм з товщиною стінки від 0,2 до 12мм. 
Основними стандартами, за якими виготов-
ляється продукція даного підприємства є 
ГОСТ, ТУ, ASTM, ASME, DIN, NF, UNI. 

Завод складається з двох цехів основ-
ного виробництва – трубопресового (ТПЦ) – 
для виготовлення гарячедеформованих труб 
і передільних труб для подальшого холод-
ного прокату, і, трубоволочильного (ТВЦ) – 
для виробництва холоднодеформованих 
труб. 

Виробничі потужності ТПЦ складає 
пресова лінія №2, до складу якої входять 
прошивний прес потужністю 1000 тонн і 
профільний прес потужністю 3150 тонн, цех 
працює по чотирьохбригадному безперерв-
ному графіку. Основу технологічного устат-
кування ТВЦ складають 21 стан холодного 
прокатування (ХПТ), 15 роликових станів 
(ХПТР) і 4 стани безоправного волочіння. 

 

 

 

 

 

 

 

  У  металургійному  виробництві  форма- 
ми  організації  процесу  і  руху  предметів 
праці є: потокова, за партіями і одинична.

  На  досліджуваному  підприємстві  має 
місце  поєднання  потокової  та  за  партіями 
форм організації виробництва.

Потокова  форма  характеризується  сис-
тематичним  повторенням  виробничих  цик-
лів  з  безперервним  або  напівпереривчастим 
рухом предметів праці по стадіях (ступеням,
робочим  місцям)  виробничого  процесу.  Ця
форма  ґрунтується  на  послідовному  розта- 
шуванні  устаткування  і прямоточному  русі 
предмету  праці  в  процесі  його  обробки,  що 
досягається  створенням  потокових  ліній. 
Потоковою  лінією  «СПЮ»  є  комплекс  ос- 
новного,  допоміжного  і  підйомно-транс-
портного  устаткування,  що  послідовно  бере 
участь  в  обробці  і  переміщенні  трубних  за-
готовок. У потокову лінію ТВЦ входять: пе- 
чі,  крани,  власне  стани  холодного  прокату  і 
роликові  стани,  пристрої,  для  охолоджуван- 
ня,  розрізання,  правки,  травлення  і  тавру- 
вання металу.

  При  організації  руху  за  партіями  про- 
дукція  (напівфабрикати)  виготовляється 
партіями.  Партією  називається  група  конс-
труктивно і технологічно однойменних пред- 
метів  праці,   що  запускаються  і переміщу- 
ються  у  виробництві  одночасно,  і  обробля- 
ються послідовно  на  кожній  операції.  Від 
розміру  партії  істотно  залежать  питомі  ви- 
трати  часу  на  переналагодження  устатку- 
вання,  тривалість  виробничого  циклу  і  ре- 
зультати роботи цеху і всього підприємства. 
На  досліджуваному  підприємстві  партією  є 
пакет труб.

  Процес  виготовлення  трубної  продук- 
ції  складається  з  певної  послідовності  тех- 
нологічних  операцій,  собівартість  яких 
можна калькулювати як окремо, так і за від- 
повідними блоками (якщо декілька операцій 
виконуються  на  одному  і  тому  ж  обладнан- 
ні).

  Основним  способом  калькулювання 
собівартості  трубної  продукції  є  калькулю- 
вання  за  переділами.  Трубні  підприємства 
об’єднують  у  своєму  складі  цехи  з  вироб- 
ництва  гарячепресованих  та  гарячекатаних 
труб і цеху з виробництва труб методом хо- 
лодного  прокату  і  волочіння.  Зазначені  опе- 
рації  є  досить  енергоємними.  Перетворення
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сировини на готову продукцію відбувається 
в результаті фізико-хімічних і термічних ви-
робничих процесів, кожний з яких є самос-
тійним переділом. Об’єктом обліку витрат в 
цьому випадку є переділ або цех, а всереди-
ні цеху певні види труб, згрупованих в каль-
куляційні групи за принципом однорідності 
трубної заготовки, а також за трудо-
місткістю їх обробки. Фактична собівартість 
труб визначається щомісячно шляхом ді-
лення загальної суми витрат на переділ на 
кількість виготовлених труб. Відповідно, 
сума енерговитрат також розподіляється 
пропорційно кількості виготовлених труб. 

При усьому розмаїтті виробничих тех-
нологій та виготовлюваної продукції, мас-
штабів та структури підприємств, обліку ви-
трат притаманні загальні принципи його ор-
ганізації. До них відносяться:  

 документування витрат в момент їх 
виникнення;  

 повне відображення первинних ви-
трат на виготовлення продукції;  

 групування витрат за об’єктами облі-
ку; групування витрат за місцями ви-
никнення витрат (МВВ);  

 узгодженість об’єктів обліку з каль-
куляційними об’єктами; розширення 
складу витрат, що відносяться на 
об’єкти обліку за їх прямим призна-
ченням;  

 локалізація витрат, пов’язаних з ви-
робництвом певної продукції.  

Усі ці принципи мають бути враховані 
під час організації системи управління енер-
говитратами підприємства [4]. 

Обліком і аналізом витрат енергетич-
них ресурсів займаються такі структурні 
підрозділи: бюро обліку та розподілення 
енергоресурсів (відділ енергоменеджменту) 
та бюро обліку витрат підприємства. Вони 
взаємодіють між собою, надають необхідну 
інформацію, що дозволяє формувати і ви-
значати собівартість виготовленої та реалі-
зованої продукції. До функціональних 
обов’язків відділу енергоменеджменту енер-
горесурсів відносяться [5]: 

 організація технічного обліку спожи-
вання і розподілу енергетичних ресу-
рсів (електроенергія, стисле повітря, 
газ, вода питна та шахтна, теплова 
енергія та ін.) по структурним під-

розділам комбінату; 
 розробка плану виробництва і лімітів 

споживання енергоресурсів струк-
турними підрозділами; 

 збір та зведення інформації про енер-
горесурси від всіх структурних під-
розділів підприємства; 

 складання звітів про надходження та 
витрачання енергоресурсів в цілому 
по підприємству; 

 аналіз витрат енергоресурсів по під-
розділам і комбінату в цілому; 

 розробка і впровадження заходів що-
до економії електричної, теплової 
енергії та енергоресурсів. 

На досліджуваному підприємстві до 
енергетичних витрат відносяться витрати 
пов’язані з споживанням газу, тепла, води та 
електроенергії, які надходять  на підприєм-
ство від сторонніх організацій. Енергетичні 
ресурси даної групи надходять на підприєм-
ство безперервно, тому момент їхнього над-
ходження співпадає з моментом споживан-
ня, і споживання визначає обсяг їхнього   
надходження на підприємство. 

Для підприємств з енергоємними ви-
робничими технологіями доцільно викорис-
товувати метод поопераційного обліку,   
особливо в частині енерговитрат. 

Система поопераційного управління 
енерговитратами будується в декілька ета-
пів. На першому етапі пропонується форму-
вання «Відомості унікальних операцій». Всі 
виконані протягом звітного періоду операції 
трубного підприємства фіксуються у спеці-
альній відомості з обов’язковим зазначен-
ням кількості, довжини та ваги оброблених 
труб. Кількість унікальних операцій складає 
приблизно 60 позицій, між якими необхідно 
розподілити всі енерговитрати цеху за звіт-
ний період. 

Наступним кроком є формування 
«Класифікатора витрат». Процес отримання 
інформації для цілей управління має бути 
забезпечений спеціальною аналітичною сис-
темою рахунків, що передбачає кодування 
статей енегровитрат операційних центрів 
підприємства для їх детального відображен-
ня й подальшого формування внутрішньої 
звітності. При цьому система кодування має 
враховувати виробничу структуру підпри-
ємства, яка визначає центри локалізації ви-
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трат за усіма ієрархічними рівнями, вклю-
чаючи первинні місця виникнення витрат 
(певна операція, група однорідного облад-
нання). 

Далі відповідним чином має бути орга-
нізована система документообігу. В межах 
створеної системи документообігу форму-
ються зведені документи, що накопичують 
інформацію про енерговитрати. За умов оп-
тимально побудованої та ефективно функці-
онуючої системи документообігу менедж-
мент підприємства отримує можливість 
оперативно здійснювати контроль та управ-
ління поточною діяльністю. 

В рамках обліку енерговитрат за міс-
цями їх виникнення наступний етап перед-
бачає виділення операційних центрів за гру-
пами обладнання, оскільки робота будь-
якого устаткування пов’язана з використан-
ням теплової або електроенергії. При фор-
муванні МВВ варто уникати значних уза-
гальнень. 

На останньому етапі відбувається ви-
значення послідовності локалізації і поопе-
раційного розподілу витрат та розрахунок 
собівартості певної партії труб і формування 
системи звітів поточного споживання енер-
говитрат. 

Система звітів щодо поточної діяль-
ності – це дієвий механізм підвищення   
ефективності використання ресурсів, моні-
торингу продуктивності, а також своєрідний 
індикатор якості управління. 

Напрямки обліку витрат встановлю-
ються залежно від того, яка інформація і для 
яких цілей необхідна керівництву, з 
обов’язковим урахуванням затратоутворю-
ючих чинників (структурних або операцій-
них). Облік витрат за видами енергоресурсів 
відображає, які витрати виникли за класифі-
каційними групами, що прийняті на підпри-
ємстві. Під час організації процесу визна-
чення витрат за виробами враховують усі 
витрати, які пов’язані з виконанням вироб-
ничого замовлення або виготовленням оди-
ниці продукції будь-якого виду. Врахування 
витрат за центрами відповідальності є більш 
детальним і передбачає віднесення різних 
видів витрат до тих центрів відповідальнос-
ті, які можуть відповідати за їх розмір. 

Таким чином, формування витрат за 
місцями виникнення, центрами затрат, 

центрами відповідальності та цільовими на-
прямками є основою побудови системи поо-
пераційного управління витратами. У 
зв’язку з цим важливого значення набуває 
групування виробничих витрат залежно від 
їх участі у формуванні собівартості продук-
ції.  

Моделювання процесів формування 
енерговитрат за наведеними ознаками підт-
верджує, що основні витрати виникають на 
робочому місці, агрегаті, верстаті, тощо, але 
це не означає відсутність місць виникнення 
витрат у відповідних центрах відповідаль-
ності. Усі витрати, які відносяться до певно-
го центру, мають бути прямими, а по відно-
шенню до нижніх рівнів вони можуть носи-
ти комплексний характер. 

У сучасних умовах господарювання 
визначення енерговитрат за сферами відпо-
відальності практично не здійснюється. 
Причиною цього є складність технології 
отримання інформації за цільовими напрям-
ками, ігнорування системного підходу до 
управління витратами зазначених центрів. 
Запропонований порядок групування витрат 
усуває такі недоліки. 

Головним рівнем групування енерго-
витрат є підприємство. Цільовий напрямок 
витрат – партія трубної продукції. У запро-
понованій інтегрованій системі наведено 
кілька нових аспектів відображення витрат 
за місцями виникнення і центрами відпові-
дальності. По-перше, центр витрат може бу-
ти першого або другого рівня. Перший рі-
вень, зазвичай, являє собою місце виник-
нення витрат, що виникають на декількох 
операціях у одному центрі відповідальності. 
Залежно від організації й технологічної спе-
цифіки МВВ другого рівня можуть бути від-
сутніми. 

Традиційно, основним моментом при 
виокремленні центрів відповідальності вва-
жають залежність витрат від виробничої 
структури підприємства. Основою запропо-
нованого порядку групування витрат за 
центрами та рівнями відповідальності є ус-
відомлення того, що МВВ – це поле відпові-
дальності. Воно є головним механізмом   
формування витрат усіх рівнів виробничої 
діяльності. Саме МВВ є основною ланкою 
групування витрат за усіма напрямками. З 
урахуванням саме його особливостей необ-
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хідно  формувати  принципи  планування,  об- 
ліку  й  аналізу  витрат,  які  стануть  основою 
для  подальшої  систематизації  центрів  енер- 
говитрат та відповідальності на усіх рівнях.

  Таким чином, отримуємо логічний вза- 
ємозв’язок  процесів  формування   енергови- 
трат,  який  обумовлено технологічною  спе-
цифікою трубного виробництва.

  При організації обліку за операційними 
центрами  енерговитрати  доцільно  реєстру-
вати  з обов’язковим  зазначенням  наступних
ознак:  звітний  період,  цех,  дільниця,  опера- 
ція, рахунок витрат, шифр енерговитрат, ко- 
респондуючий  рахунок  (для  цілей  бухгал- 
терського обліку).

  Таким  чином,  загальний  принцип 
управління   енерговитратами   трубного  під-
приємства за операційними центрами – отри- 
мати  суму  витрат  по  кожній  технологічній
операції  і  розподілити  її  між  партіями  труб, 
що пройшли обробку на відповідному устат- 
куванні.

  Розподіл  витрат  між  технологічними 
операціями  може  бути  проведено  пропор- 
ційно  сумарним  прямим  зареєстрованим  і 
розподіленим  за  спеціальними  правилами 
витратам.

  Модель управління витратами на труб- 
ному  підприємстві  може  бути  представлена 
у  вигляді  матриці  різного  виду  енергови- 
трат, що відносяться до певного об’єкту об- 
ліку  й  до  різних  об’єктів калькулювання. 
Для врахування витрат за місцями їх локалі- 
зації  доцільно  використовувати  математич- 
ну  модель  групування  витрат  за  операцій- 
ними  центрами  витрат  і  відповідальності  у 
розрізі об’єктів обліку. Отримання інформа- 
ції  за  об’єктами  калькулювання  здійснюва- 
тиметься  в  результаті  підрахунку  суми  ви- 
трат  матриці  (операція,  труба,  партія  труб). 
Одночасно маємо зведену відомість витрат у 
розрізі  об’єкту  обліку  (бригада,  дільниця, 
процес,  прохід,  цех),  з  відповідним  ураху- 
ванням  енергоресурсів,  згрупованих  за  еле- 
ментами статей витрат.

  Основними  ознаками,  за  якими  класи- 
фікується трубна продукція є:

 геометричні параметри;
 точність  діаметральних  та  лінійних

розмірів, а також якість поверхні;
 єдність технологічного процесу;
 розмір партії труб;  

  

 

 

 

 

 

 вид трубної заготовки.
  Таким  чином,  трубну  продукцію  мож- 

на  згрупувати  за  ступенем  складності  її  ви- 
готовлення  у  технологічно  подібні  групи, 
при  цьому  визначальними  чинниками  бу- 
дуть кількість проходів, точність розмірів та 
чистота поверхні.

  Згідно  існуючій  методиці  калькулю- 
вання  собівартості  труб,  основним  показни- 
ком  є  трудоємкість  їх  виготовлення,  яка  за- 
звичай  є  однаковою  для  певної  технологіч- 
ної  групи.  Одним  із  інноваційних  варіантів 
розподілу  енерговитрат  може  бути  застосу- 
вання  ранжирування  трубної  продукції  в 
межах  кожної  технологічно  подібної  групи 
для  економічно  обґрунтованого  віднесення 
витрат  між  партіями  труб,  але  застосування
зазначеного підходу можливе також за умов 
впровадження  обліку  витрат  за  операційни-
ми центрами їх локалізації.

  Зупинимося  на  виділенні  місць  виник- 
нення  енерговитрат.  Ми  пропонуємо  усі 
операції трубного підприємства поділити на 
МВВ першого та другого рівня (рис.1). Саме 
МВВ  другого  рівня  і  є  ті  технологічні  опе- 
рації,  вартість  яких  складає  собівартість 
певної партії труб, в якій значну питому ва- 
гу займають енерговитрати.

  Але не завжди є можливість прямо від- 
нести  ті  чи  інші  витрати  на  відповідні  тех- 
нологічні операції  (наприклад, МВВ першо- 
го  рівня  «Термообробка»  включає  три  МВВ 
другого  рівня),  тому  витрати  спочатку  аку- 
мулюються  у  межах  МВВ  першого  рівня,  а 
далі за допомогою вагових коефіцієнтів роз- 
поділяються між  МВВ  другого  рівня  (рис. 
2).

  Таким  чином,  після  виконання  всіх 
етапів зазначеної послідовності локалізації  і 
розподілу  витрат,  отримаємо  вартість  кож- 
ної  операції  в  частині  енерговитрат,  яка  ви- 
конувалася протягом звітного періоду.

  Основою  запропонованої  послідов- 
ності  локалізації  і  розподілу  енерговитрат  є 
елементна  структура  собівартості.  Відповід- 
но, виникає задача визначення цих структур, 
складність  якої  визначається  значною  кіль- 
кістю прямих та зворотних  зв’язків на під- 
приємстві. Для розв’язання задачі визначення 
структури  собівартості  окремих  видів  про- 
дукції за економічними елементами доціль- 
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Рис. 1. Операційні  центри цеху  основного виробництва трубного підприємства           
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Рис. 2. Послідовність локалізації і поопераційного розподілу енерговитрат трубного   
підприємства 

 

 

 

но використовувати матричну модель вироб- 
ничо-господарської    діяльності    підприєм- 
ства.

  Матричною  моделлю  відображення 
витрат  на  виготовлення  трубної  продукції 
пропонуємо  вважати  картку  певної  партії 
труб.  Цей  документ  містить  детальну  ін- 
формацію  щодо  технологічного  процесу, 
використовуваного обладнання, операційно- 
го  центру  здійснення  кожної  операції,  а  та- 
кож  геометричні  параметри  та  вагу  певної 
партії труб.

  Враховуючи  певні  відмінності  у 
складності  технологічних  операцій  дослід-

жуваного підприємства, доцільно викорис-
товувати різні ставки розподілу накладних 
енерговитрат всередині кожного виробничо-
го підрозділу з деталізацією за групами 
устаткування. А загальні витрати обслуго-
вуючих підрозділів розподіляти в такій пос-
лідовності: 

 розподілити загальні енерговитрати 
між цехами підприємства; 

перерозподілити енерговитрати обслугову-
ючих підрозділів між виробничими підроз-
ділами; 

 розрахувати ставки накладних енер-
говитрат для кожного виробничого 
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підрозділу; 
 розподілити накладні енерговитрати 

між пакетами труб. 
Вибір системи виробничого обліку 

залежить від технології і організації вироб-
ництва. Впровадження будь-якої з цих сис-
тем передбачає: побудову організаційної 
структури підприємства; проектування; ви-
бір відповідної системи калькулювання про-
дукції; вибір відповідного методу контролю 
витрат. 

Окрім елементів організаційної   
структури на підприємствах зі складною те-
хнологією виробничого процесу в якості 
місць виникнення витрат можуть бути вико-
ристані групи однотипного устаткування. 
Акумуляція витрат за такими МВВ дозво-
лить отримати достовірну інформацію про 
енерговитрати, що мають місце в рамках 
кожного операційного центру.  

Таким чином, максимально 
прив’язавши енерговитрати підприємства до 
місць виникнення витрат, ми можемо точ-
ніше визначити частку енерговитрат кожно-
го пакету труб. 

Дієвість системи виробничого обліку 
залежить від обґрунтованості витрат на ви-
готовлення продукції, оперативності (облік 
витрат в момент їх виникнення та можли-
вість використання його даних для управ-
ління) та конкретності облікової інформації 
(приналежність до певного МВВ, її досто-
вірність, адресність та достовірна вартісна 
оцінка). 

Враховуючи специфіку виготовлення 
трубної продукції, а саме послідовне вико-
нання певних технологічних та нетехноло-
гічних операцій, необхідною умовою є ство-
рення операційних центрів локалізації ви-
трат та аналітичних групувань за виробни-
чими витратами. Для достовірної локалізації 
загальних витрат за декількома видами   
трубної продукції, необхідно по кожному 
виду труб (або групі однорідної трубної 
продукції) встановити одночасно два 
зв’язані об’єкти обліку витрат. На одному 
відображувати прямі витрати виробництва 
за видами та калькуляційними статтями, а 
на іншому – суму витрат за певними озна-
ками, яка була отримана під час розподілу 
витрат, що залишилися за встановленою для 
таких цілей базою розподілу. 

Висновки. Прийняття управлінських 
рішень по вдосконаленню виробництва по-
винно базуватися на застосуванні економіч-
ного моделювання. Це дає  можливість   
одержати різні варіанти здійснення стратегії 
розвитку підприємства, націленої на постій-
не зниження витрат паливно-енергетичних 
ресурсів, з урахуванням методичних особ-
ливостей розробки напрямків енергозбере-
ження. Їх характеризують заходи технічно-
го, технологічного і структурного енерго-
збереження. Проведене дослідження логіко-
операційних аспектів моделювання процесу 
визначення собівартості труб, що базується 
на максимально повному врахуванні еконо-
мічних інтересів і можливостей, показало, 
що доцільно здійснити типізацію відповід-
них управлінських процедур (технологічних 
операцій). 

Паливно-енергетичні ресурси підпри-
ємства повинні розглядатися як самостійний 
вид матеріальних ресурсів і виступати само-
стійним об'єктом обліку і аналізу. Їх доціль-
но визначити як особливу групу господар-
ських засобів підприємства у вигляді пер-
винних енергоресурсів і проміжних енерго-
носіїв, реальна споживча вартість яких 
реалізується у виробничому процесі. 

Запропонована модель дозволяє роз-
поділяти енерговитрати між відповідними 
операціями (центрами локалізації витрат), 
спираючись на обліково-аналітичну інфор-
мацію, без використання спеціальних при-
строїв обліку, витрати на які призвели б до 
підвищення собівартості трубної продукції. 
Логічний взаємозв’язок процесів формуван-
ня енерговитрат, який обумовлено техноло-
гічною специфікою трубного виробництва, 
дозволяє організувати їх врахування за опе-
раційними центрами із зазначенням таких 
ознак, як: звітний період, цех, дільниця, 
операція, рахунок витрат, шифр енергови-
трат, кореспондуючий рахунок (для цілей 
бухгалтерського обліку). Отже, загальний 
принцип управління енерговитратами труб-
ного підприємства за операційними центра-
ми – отримати суму витрат по кожній тех-
нологічній операції і розподілити її між пар-
тіями труб, що пройшли обробку на відпо-
відному устаткуванні. 
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В статье обоснована необходимость совершенствования системы управления энергоза-
тратами в соответствии с местами их возникновения и целевыми направлениями на трубном 
предприятии. Предложена модель формирования операционных центров основного произ-
водства на основе системы пооперационного управления затратами. Определена последова-
тельность локализации и распределения энергозатрат на основе элементной структуры себе-
стоимости. 
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The need to improve the control system of power consumption according to the places of their 
origin and goal orientation in the pipe business is substantiated. The model of formation of the main 
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sis are determined. 

Keywords: cost centers, operating centers, localization and distribution of energy, pipe prod-
ucts, energy saving, fuel and energy resources. 

 
Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Вагоновою О. Г.             Надійшла до редакції 21.07.15. 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №3 109_________________________________________



УДК 338.4 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ 
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У статті розглянуті концептуальні засади формування маркетингових інформаційних 

систем промислових підприємств. Обґрунтовано, що в умовах несприятливого бізнес-
клімату зростає значення ефективної роботи маркетингової інформаційної системи, яка є 
джерелом достовірної інформації для прийняття управлінських рішень, що спрямовані на 
зниження ризиків промислового підприємства. Запропоновано класифікацію маркетингової 
інформації, яка має прикладну спрямованість на створення спеціальних баз даних 

Ключові слова: маркетингові системи, промислове підприємство, бізнес-клімат, управ-
лінське рішення. 

 
Постановка проблеми. В теорії мар-

кетингу використані найбільш цінні поло-
ження практично всіх економічних шкіл і на 
цій основі сформовано специфічний марке-
тинговий інструментарій. Важливим розді-
лом маркетингу стала теорія маркетингової 
інформації, як наукова основа процесів зни-
ження ринкової невизначеності в умовах 
зростання підприємницьких ризиків. Систе-
моутворюючим поняттям цієї концепції ста-
ло поняття маркетингового середовища: 
«сукупності активних суб’єктів і сил, що 
діють за межами фірми та впливають на 
можливості керівництва службою маркетин-
гу встановлювати і підтримувати з цільови-
ми клієнтами відносини успішного співро-
бітництва» [1, с.141]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Поняття «маркетингове середовище» 
стало першоосновою теорії маркетингової 
інформації, надало їй нової якості у порів-
нянні з теорією економічної інформації та 
визначило сутність і зміст низки похідних 
понять. 

Раніше в економічній теорії, до появи 
поняття «маркетингове середовище», вико-
ристовували спочатку поняття «ринок», піз-
ніше «ринкове середовище», «зовнішнє се-
редовище», «навколишнє середовище». При 
цьому, всі визнавали, що ринкова система є 
складним, різноманітним, різноплановим 
соціальним феноменом, в ній діє безліч 
суб’єктивних і об’єктивних чинників, зміс-
том яких є «різноманітність в єдності і єд-
ність у різноманітності». 

Але представники класичної полі-

тичної економії, неокласичної школи та ін-
ституціоналізму дотримувались діаметраль-
но протилежних позицій. Якщо класики і 
неокласики акцентували увагу лише на 
об’єктивних чинниках, то інституціоналісти 
наголошували на приматі суб’єктивних рин-
кових сил. Значна кількість, різних суб’єктів 
і чинників ринку породжували великі обсяги 
інформації, але в теорії економічної інфор-
мації ця різноманітність нівелювалась по-
няттям ринкова інформація, яке не має за-
гальноприйнятної структуризації. 

Поняття «маркетингове середовище», 
як і поняття «ринкове середовище», поділя-
ється на об’єктивні і суб’єктивні чинники. 
Але на відміну від нього має структурова-
ний характер з поділом на макро- і мікрорі-
вень та деталізацією чинників кожного рів-
ня. З появою терміну «маркетингове середо-
вище» вперше в економічній науці сформу-
вався збалансований підхід до визначення 
впиву об’єктивних та суб’єктивних чинни-
ків на діяльність підприємств. 

Типовий погляд на маркетингове се-
редовище є наступним. Підприємство має 
внутрішнє середовище, в якому діють чин-
ники, що контролюються маркетологами. 
Одночасно, підприємство знаходиться в   
маркетинговому середовищі, в якому діють 
чинники, що не контролюються маркетоло-
гами. Маркетингове середовище становлять 
дві групи чинників: 

– мікромаркетингове середовище з не-
контрольованими чинниками мікроеконо-
мічного рівня, на які маркетологи можуть 
певним чином впливати і в цьому сенсі вони 
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носять суб’єктивний характер; 
– макромаркетингове середовище з не-

контрольованими чинниками макроеконо-
мічного рівня, на які маркетологи не можуть 
впливати, але повинні їх враховувати в 
управлінні маркетинговою діяльністю і в 
цьому сенсі вони носять об’єктивний харак-
тер. 

Скибінський С. В. виділяє наступні 
ознаки маркетингового середовища [2, с. 
169–172]: 

– невизначеність – проявляється у недо-
статній повноті інформації та невпевненості 
у її точності та достовірності; має тенденцію 
до зростання через зростання інтернаціона-
лізації підприємницької діяльності, трудно-
щі накопичення інформації у зв’язку з вико-
ристанням іноземних мов, тенденцію до   
збільшення обсягів інформації; 

– динамічність – проявляється у віднос-
ній швидкості змін середовища; є неоднако-
вою для різних галузей промисловості, краї-
ни та часу здійснення підприємницької ді-
яльності; 

– складність – проявляється у кількості, 
різноманітності та значущості факторів, що 
впливають на середовище: знаходиться у 
прямій залежності від невизначеності сере-
довища; 

– взаємопов’язаність чинників середо-
вища – проявляється у властивості одних 
чинників середовища викликати зміну ін-
ших; 

– непередбачуваність – проявляється у 
складності чи неможливості спрогнозувати 
зміну середовища у якісному, кількісному та 
часовому вимірах; 

– контрольованість – проявляється у   
можливості чи неможливості контролювати 
це середовище підприємством, впливати на 
них у бажаному напрямку. 

На наш погляд, ознака «контрольова-
ність» є некоректною, оскільки чинники  
маркетингового середовища за визначенням 
неконтрольовані. Мова може йти про певну 
можливість впливу на чинники мікромарке-
тингового середовища і повну неможливість 
впливу на чинники макромаркетингового 
середовища. 

Похідним від поняття «маркетингове 
середовище підприємства» є поняття «мар-
кетингова інформація». 

Маркетингова інформація – це ін-
формація, що характеризує стан маркетин-
гового середовища. 

Існує ряд альтернативних класифіка-
цій маркетингової інформації [3, 4]. 

Чеботар С. І., Ларіна Я. С. та ін. за-
пропонували класифікацію маркетингової 
інформації, яка містить десять ознак [5, с. 
72–73]: 

– призначення – вихідні дані, контрольні 
дані; 

– рівень – макропланові дані, мікропла-
нові дані; 

– власність – власність підприємства, 
власність інших підприємств чи держави; 

– міра відкритості – відкрита, приватна, 
секретна; 

– роль в діяльності підприємства – стра-
тегічна, тактична, оперативна; 

– зміст – ідеї (гіпотези, поняття), ме-
тоди (підходи, методики), фактаж (статис-
тика); 

– джерело опитування – внутрішня, зов-
нішня; 

– потреби підприємства – інформація 
про довкілля, наявні можливості впливу на 
ринок, існуючі обмеження впливу марке-
тингового інструментарію в різних умовах 
навколишнього середовища; 

– аспекти маркетингової діяльності – ін-
формація попиту, пропозиції, якою мірою і в 
яких умовах здійснювалось урівноваження 
пропозиції і попиту, стану ринку, спожива-
чів, цін, конкуренції, макросистем; 

– час одержання – вторинна, первинна 
інформація. 

На наш погляд, оскільки маркетинго-
ва інформація відображає характеристики 
маркетингового середовища, то структура 
маркетингового середовища повинна бути 
основою класифікації маркетингової інфор-
мації. Така класифікація повинна ґрунтува-
тися на принципі «чинник маркетингового 
середовища – інформація про чинник марке-
тингового середовища» і бути «наведеною» 
на формування спеціальних баз даних мар-
кетингової інформації для прийняття управ-
лінських рішень. 

Пропонується класифікація марке-
тингової інформації, яка містить п’ять ознак 
і має прикладну спрямованість на створення 
спеціальних баз даних маркетингової ін-
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1) чинник маркетингового середовища:
  – база  даних постачальників  (імпор- 

тери, вітчизняні, виробники, посередники);
  – база  даних маркетингових  посеред- 

ників (оптові, роздрібні);
– база  даних клієнтів  (корпоративні,

кінцеві);
  – база  даних конкурентів  (на внут- 

рішньому ринку, на міжнародному ринку),
– база  даних контактних  аудиторій

(державні  установи,  засоби  масової  інфор- 
мації,  банківські  установи,  страхові  компа- 
нії,  суспільні  організації,  політичні  органі- 
зації);

  – база  даних  макромаркетингового 
середовища (міжнародно-економічні, соці-
ально-економічні,  соціально-демографічні, 
регуляторно-правові,  суспільно-політичні,
науково-технологічні,  природно-екологічні, 
культурні);

2) циклічність поповнення баз даних:
– безперервне;
– періодичне;
3)  наявність  інформації  на  момент

виникнення проблеми:
– первинна (не існує);

  – вторинна (існує – іноземні джерела, 
вітчизняні джерела).

4) форма представлення:
– текстова інформація;
– числова інформація;
– графічна інформація;
– аудіо-, відеоінформація;
5)  можливість  математико-статис-

тичного аналізу:
– кількісна інформація;
– якісна інформація.
Маркетингову  інформацію  доцільно

вважати  цінною,  якщо  вона здатна  забезпе- 
чити  користувачеві  досягнення  поставленої 
мети. Наявність  цінної  маркетингової  ін- 
формації забезпечує оперативність прийнят- 
тя  управлінських  рішень,  скорочує  вплив 
ринкової невизначеності, знижує ризики під- 
приємницької діяльності.

  Така  цінність  проявляється  через  на- 
явність у неї наступних характеристик:

  – цілеспрямованість – ступінь  орієн- 
тації на досягнення встановленої мети;

  – актуальність – ступінь  часової  кри- 
тичності для вирішення певної проблеми; 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

  – достовірність – ступінь  відповід- 
ності  об’єктивній  реальності, точність  від- 
творення стану об’єктa;

  – оперативність – ступінь  своєчас- 
ності надходження;

  – релевантність – ступінь  відповід- 
ності вимогам до необхідних даних;

– повнота  відображення – ступінь
врахування всіх  факторів,  що  визначають 
стан об’єкту;

– зрозумілість – ступніь  можливості
раціональної інтерпретації;

  – узгодженість – ступінь  уникнення 
суперечливих висновків при інтерпретації.

  Похідним  від  поняття  «маркетингова 
інформація»  є  поняття  «система  маркетин- 
гової  інформації»,  для  якого  властиве  дуа-
лістичне трактування.

По-перше,  оскільки  маркетингова  ін-
формація  відображає  стан  маркетингового 
середовища,  а  маркетингове  середовище –
це система значної кількості мікро та макро 
чинників,  то  поняття  «маркетингова  інфор- 
мація»  і  «система  маркетингової  інформа- 
ції»  є  синонімічними.  У  даному  випадку 
термін  «система»  відноситься  до  самої  мар- 
кетингової інформації:  є  формою  її  існуван-
ня  та  природною  властивістю,  відображен- 
ням  системності  зовнішнього  бізнес- 
середовища. Таке трактування не має широ- 
кого поширення.

  По-друге,  поняття  «система  маркети- 
нгової інформації» відображає зміст і форму 
механізму  збору,  обробки,  аналізу, розподі- 
лу,  зберігання  маркетингової  інформації. 
Таке  трактування  є  домінуючим  і  викорис- 
товується в даному дослідженні.

  Стан  наукової  думки  щодо  визначен- 
ня  поняття  «система  маркетингової  інфор- 
мації»  свідчить  про  відсутність  дискусій- 
ності  у цьому питанні. Крім того, однознач- 
но  можна  стверджувати:  поняття  «система 
маркетингової  інформації»,  «інформаційна 
система  маркетингу»,  «маркетингова  ін- 
формаційна система» є синонімами.

  Узагальнюючи,  можна  зробити  вис- 
новок:  маркетингова  інформаційна  система 
є  людино-машинною  системою,  апаратно- 
програмним  комплексом,  що  шукає,  отри- 
мує,  збирає,  накопичує,  обробляє,  аналізує, 
зберігає,  видає  і  розподіляє  маркетингову 
інформацію  для  прийняття  ефективних
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управлінських  рішень  у  маркетингу.  Тобто, 
маркетингова інформаційна система є моду- 
лем  інформаційної  системи  підприємства, 
який  поєднує  виробничі  ресурси  з  техноло- 
гіями  маніпулювання  інформацією  з  вико- 
ристанням  комп’ютерних  засобів  і  цифро- 
вих  каналів  для  задоволення  інформаційних
потреб маркетологів щодо проблемних сфер
маркетингової діяльності.

Метою маркетингової інформаційної
системи  підприємства  є  отримання  цінної
маркетингової  інформації  для  усунення 
ринкової  невизначеності і зниження ризиків 
підприємницької  діяльності  в  процесі 
прийняття  управлінських  рішень  щодо 
проблемних сфер маркетингової діяльності.

Котлер  Ф.  запропонував  концепцію
маркетингової  інформаційної  системи  під-
приємства,  яка  сприймається професійною 
маркетинговою  спільнотою  як  класична  [1, 
с.  113–121].  Її  сутність  полягає  в  наступно- 
му.

Маркетингове  середовище  підприєм-
ства, перебуваючи в перманентному розвит- 
ку,  формує  умови  функціонування,  вимагає 
адаптивної, гармонічної маркетингової стра- 
тегії  і  тактики.  Певні  зміни  маркетингового
середовища очевидні, інші – латентні. Конт- 
роль  цих  змін  вимагає  створення маркетин- 
гової інформаційної  системи  підприємства, 
яка ґрунтується на ефективних методах збо- 
ру і аналізу маркетингової інформації. Своє- 
часне  отримання  інформації  про  стан  чин- 
ників маркетингового середовища дозволить 
підприємству уникнути загроз та стане під- 
ґрунтям  підвищення  конкурентоспромож- 
ності.

  Формулювання  мети  статті. Метою 
даної  статті  є  визначення  основних  засад 
формування  маркетингових  інформаційних 
систем  підприємств,  а  також  виявлення ін- 
формації,  яка  має  прикладну  спрямованість 
на створення спеціальних баз даних.

Виклад  основного  матеріалу  до-
слідження. Серед технологій аналізу марке- 
тингового  середовища  підприємства  най- 
більш  поширеними  є:  аудит,  маркетингове 
дослідження, діагностика, моніторинг.

  Як  показано  на  рис.  1,  маркетингова 
інформаційна  система  створюється  в  аналі- 
тичному  підрозділі відділу маркетингу  під- 
приємства для  аналізу маркетингового сере-

довища та складається з чотирьох підсис-
тем: 

1) внутрішньої звітності; 
2) збору зовнішньої маркетингової 

інформації; 
3) маркетингових досліджень; 
4) аналізу маркетингової інформації. 

 

 
Рис. 1. Схема концепції маркетингової ін-
формаційної підприємства за Котлером Ф. 

 
Підсистема внутрішньої звітності – 

призначена для безперервного збору бухгал-
терської, статистичної, управлінської ін-
формації про стан внутрішнього середовища 
підприємства: збут; запаси готової продук-
ції, сировини; витрати; рух готівки; дебі-
торську та кредиторську заборгованість; об-
слуговування замовлень клієнтів; реєстра-
ційні документи «логістичного циклу» (ви-
хідні і вхідні рахунки, заявки, прибуткові 
ордера, транспортні накладні). На цій основі 
формуються бази даних про внутрішнє се-
редовище підприємства. 

Підсистема збору зовнішньої марке-
тингової інформації, її ще називають «мар-
кетинговою розвідкою» – призначена для 
безперервного збору маркетингової інфор-
мації про маркетингове середовище підпри-
ємства. Формуються наступні бази даних: 
база даних постачальників, база даних мар-
кетингових посередників, база даних клієн-
тів, база даних конкурентів, база даних кон-
тактних аудиторій (державні установи, засо-
би масової інформації, банківські установи, 
страхові компанії, суспільні організації, по-
літичні організації), база даних макромарке-
тингового середовища (міжнародно-еко-
номічні, соціально-економічні, соціально-
демографічні, регуляторно-правові, суспіль-
но-політичні, науково-технологічні, при-
родно-екологічні, культурні). Основне зав-
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дання  підсистеми  полягає  у  відстеженні  ін- 
формації  про  поточні  зміни  у  зовнішньому 
середовищі  підприємства  по  заданих  на- 
прямках та необхідної для вироблення стра- 
тегічних рішень і цілей планування.

  Підсистема  внутрішньої  звітності  та 
підсистема  збору  зовнішньої  маркетингової
інформації працюють в режимі моніторингу
– безперервної  реєстрації  первинної  марке- 
тингової  інформації  про  чинники  внутріш-
нього  та маркетингового середовищ підпри-
ємства.  Мета  моніторингу  маркетингового 
середовища  полягає  в  відстеженні  змін  ста- 
ну  середовища,  виявленні  відхилень,  мож- 
ливостей, загроз.

  Підсистема  маркетингових  дослід- 
жень – дозволяє  отримувати  специфічну  ін- 
формацію,  постійна  реєстрація  якої  непо-
трібна.  Ця  система  працює  періодично,  при
виникненні  необхідності  вирішення  певних 
ринкових  проблем:  впровадження  нового 
товару  на  ринок;  пошуку  нових  ринків  збу- 
ту;  збільшення  продажів;  вивчення  діяль- 
ності  конкурентів;  розробки  рекламної  кам- 
панії.  Маркетингові  дослідження – це  до- 
слідницька  діяльність,  яка  спрямована  на 
задоволення  інформаційно-аналітичних  по-
треб  маркетингу.  Вони  проводяться  для 
отримання  додаткової  маркетингової  інфор- 
мації  з  метою  створення  інформаційно- 
аналітичної бази для прийняття маркетинго- 
вих  рішень.  В  умовах  інформатизації  сус- 
пільства  зростання  обсягу  інформації  має 
експонентний характер і обумовлюється по- 
явою нового технологічного укладу.

  Для   підсистеми  маркетингових  до- 
сліджень такі технологічні виклики, з одного 
боку, полегшують доступ до інформації, а, з 
іншого,  створюють  проблеми  з  її  збережен- 
ням  та  обробкою.  Дане  протиріччя  вирішу- 
ється за допомогою технології Big Data.

  Технологія  Big   Data  допомагає  роз- 
крити  комерційний   потенціал  мегамасивів 
інформації  за  рахунок  пошуку  маркетинго- 
вих  закономірностей  і  фактів  шляхом  агре- 
гування  та  систематизації  великих  обсягів 
даних.  Збирається  і  аналізується  інформація 
про зміст веб-сайтів, їх відвідувачів (звички, 
історія  відвідання  сторінок,  запити,  коло 
спілкування, знайомства). Технологія дозво- 
ляє  детально  проаналізувати  інтереси  і  по- 
ведінку відвідувачів. 

Можливості технології Big Data 
принципово змінюють підхід до проведення 
маркетингових досліджень. З’явилась мож-
ливість автоматично збирати великі масиви 
даних, виявляти взаємозв’язки між ними. 
Технологія Big Data є стеком, тобто ієрар-
хічно організованим набором технологій, які 
включають моніторинг, пошук, вимір, опо-
віщення, очищення, аналіз, архівування ін-
формації. 

Стек Big Data включає: 
1) системи підтримки прийняття рішень 

з інтерфейсом для користувача; 
2) системи аналітичної обробки и вияв-

лення закономірностей; 
3) системи організації і управління да-

ними; 
4) ІТ-інфраструктуру. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ознаками  віднесення  програмних
продуктів (додатків) до технології Big Data є 
здатність:

1) обробки значних обсягів інформації;
2)  доступу  до  будь-яких  джерел  інфор-

мації;
  3)  роботи  з  будь-якими  форматами  ін- 

формації;
4) роботи з інформацією будь-якої струк-

тури;
5) швидкого збору і обробки інформації;
6)  впливу  на  прибутковість  підприєм-

ства.
  До  технології  Big  Data  відносяться 

групи стандартних чи специфічних додатків 
для:  офлайнової  чи  онлайнової  обробки  за 
запитом; виявлення закономірностей в базах 
даних;  оптимізації  логістичних  ланцюгів  в 
різних  видах  діяльності;  аналізу  текстових, 
аудіо, відео форматів інформації, соціальних 
мереж.

  Технологія  Big  Data  дозволяє  змен- 
шити витрати на функціонування маркетин- 
гової  інформаційної  системи  за  рахунок 
скорочення  трудових  витрат,  раціональної 
організації  маркетингової  аналітики.  Вона 
стала  доступнішою  для  більшої  кількості 
користувачів   серед  середніх  та  малих  під- 
приємств.

  Підсистема  аналізу  маркетингової 
інформації – складається  із  статистичного 
банку  (регресійний,  кореляційний,  фактор- 
ний,  кластерний,  дискримінантний  аналізи, 
аналіз часових рядів) та банку математичних
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моделей (ціноутворення, вибору форми дис-
трибуції, рекламного бюджету, управління 
товарними запасами) для виявлення взає-
мозв’язків між чинниками маркетингового 
середовища та прогнозування. 

Підприємство у процесі моніторингу 
маркетингового середовища, а також при 
отриманні результатів маркетингових до-
сліджень для аналізу даних може викорис-
товувати різні методи, методики, програмні 
продукти. Наприклад, для визначення ліній-
ного взаємоз’вязку між факторами застосо-
вується кореляційний аналіз. При наявності 
взаємоз’вязку між змінними модель залеж-
ності визначається за допомогою регресій-
ного аналізу. Для отримання залежності 
змінної від часу застосовуються трендові 
моделі динаміки. А у випадку сезонних ко-
ливань – метод декомпозиції часового ряду. 
Реалізовано ці методи і моделі можуть бути 
в табличному процесорі MS Excel. 

Більш складний аналіз даних вимагає 
спеціальних програмних продуктів, а також 
знань та навичок у використанні. Напри-
клад, для сегментації ринку або групування 
об’єктів застосовується кластерний аналіз. 
Для визначення латентних факторів, які по-
єднують по декілька наявних незалежних 
змінних, та допомагають визначити групи 
впливу на залежну змінну застосовується 
факторний аналіз. Для визначення ступеня 
впливу на залежну категоріальну змінну 
предиктора або декількох предикторів за-
стосовується дисперсійний аналіз. Для ви-
значення незалежних змінних, які вплива-
ють на поділ залежної змінної на декілька 
груп, застосовується дискримінантний ана-
ліз. Ці методи задіються при аналізі великих 
масивів інформації, які отримано за опиту-
ваннями, спостереженнями, експеримента-
ми. Реалізовані ці методи можуть бути у 
програмних продуктах SPSS та Statistica. 

На ринку програмних продуктів, які 
призначено спеціально для здійснення мар-
кетингової діяльності можна виділити: Па-
рус Менеджмент-Маркетинг, Кон-Сі, Мар-
кетинг-аналітика, Marketing GEO, Marketing 
Expert. 

Парус Менеджмент-Маркетинг є 
CRM-системою управління відносинами із 
клієнтами, що дозволяє відслідковувати іс-
торію розвитку відносин із замовниками, 

координувати взаємозв’язки із клієнтами, 
централізовано управляти збутом. 

Програма Парус Менеджмент-
Маркетинг використовується з метою отри-
мання інформації про внутрішнє середови-
ще підприємства, а також для аналізу отри-
маної інформації. 

Програмний продукт Кон-Сі є паке-
том аналітичних програм, в яких застосову-
ються математичні методи і методи матема-
тичної статистики Він підтримує методи 
проведення маркетингових досліджень [6]: 

– анкетування (KonSi-Simple Anketter, 
KonSi-Integrator for Simple Anketter, KonSi-
Anketter for Positioning Brands, KonSi-Priсe 
Sensitivity Meter van Westendorp, KonSi-Priсe 
Sensitivity Meter by Gabor/Granger); 

– сегментацію ринка та позиціювання 
бренда (KonSi- Segmentation&Positioning); 

– прогнозування попиту (KonSi-
Forexsal (Forecasting Expert Sales System); 

– оцінку конкурентів (KonSi-
Competitive Intelligence&Benchmarking, 
KonSi-Benchmarking Prices, KonSi-Multi 
SWOT Analysys); 

– стратегічний аналіз та стратегічне 
планування (KonSi-Simple SWOT Analysys, 
KonSi-Multi SWOT Analysys); 

– аналіз, моніторинг та дослідження 
цін (KonSi-Price Monitoring for Marketing, 
KonSi-Price Monitoring for LOGISTICS, 
KonSi- Benchmarking Prices). 

Програма Marketing Analytic призна-
чена для аналізу статистики продажів з 
будь-якими аналітичним ознаками товарів, 
покупців, каналів збуту і комбінаціям цих 
ознак [7,8]. Програма Marketing Analytic має 
статус 1С-сумісного продукту і обмінюється 
з програмою «1С-Торгівля» за допомогою 
спеціальної процедури, що вбудовуються в 
конфігуратор 1С. 

Marketing GEO містить великий обсяг 
статистичної інформації по регіонах, містах, 
підприємствах і дозволяє виконувати необ-
хідні аналітичні операції для визначення  
місткості та темпів зростання ринку, рівня 
конкуренції за статистичними даними з річ-
ним кроком. Значення цих розрахункових 
критеріїв на виході програми Marketing GEO 
є вхідними даними для побудови матричних 
моделей Portfolio-аналізу в програмі 
Marketing Expert. Крім того, Marketing 
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Analytic вирішує завдання наповнення сис-
теми стратегічного і оперативного плану-
вання маркетингу даними управлінського 
обліку: експортує в програму Marketing 
Expert сегментну модель, що відповідає по-
трібному для аналітика «розрізу» багатови-
мірних даних і містить товари, ціни, обсяг 
продажів. Сегментний аналіз є лише части-
ною, хоча і найважливішою, аудиту марке-
тингу. Програма Marketing Expert допомагає 
провести повний аудит маркетингу, вклю-
чаючи SWOT-аналіз і Portfolio-аналіз і роз-
робити план маркетингу, заснований на ре-
альних облікових даних. Отже, програми 
Marketing Analytic і Marketing GEO забезпе-
чують програму Marketing Expert необхід-
ною інформаційно-аналітичної підтримкою 
при розробці плану маркетингу. 

Висновки. чином,Таким марке-
тингова підприінформаційна система -

в класичному виглядіємства, яка
складається з чотирьох підсистем, фор-
мується для отримання цінної маркетингової 
інформації. Запропоновано класифікація 
маркетингової інформації, яка містить п’ять 
ознак і має прикладну спрямованість на 
створення данихбазспеціальних

чинника)інформації:маркетингової
маркетингового середовища (база даних 
постачальників, база даних маркетингових 
посередників, база даних клієнтів, база 
даних конкурентів, база даних контактних 
аудиторій, база даних макромаркетингового 
середовища); б) циклічність поповнення баз 
даних (безперервне, періодичне); в) 

 
 

 
 

  
   

  
    

   
   

 
 

     
  

   
    

     
  

 

    
    

 

  
   

  

 
  

 
   

наявність інформації  на момент виникнення 
проблеми  (первинна,  вторинна);  г)  форма 
представлення  (текстова,  числова,  графічна, 
аудіо-,  відеоінформація);  д)  можливість 
математико-статистичного  аналізу  (кіль- 
кісна, якісна інформація).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И. А. Педько, к. э. н., доцент,  Одесская государственная академия 

 строительства и архитектуры 
 

В статье рассмотрены концептуальные основы формирования маркетинговых инфор-
мационных систем промышленных предприятий. Обосновано, что в условиях неблагоприят-
ного бизнес-климата возрастает значение эффективной работы маркетинговой информаци-
онной системы, которая является источником достоверной информации для принятия управ-
ленческих решений, направленных на снижение рисков промышленного предприятия. Пред-
ложена классификация маркетинговой информации, которая имеет прикладную направлен-
ность на создание специальных баз данных 

Ключевые слова: маркетинговые системы, промышленное предприятие, бизнес-климат, 
управленческое решение. 
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF MARKETING INFORMATION SYSTEMS 
IN BUSINESS 

I. A. Pedko, Ph. D. (Econ.), Ass. Prof.,  
Odessa State Academy Construction and Architecture 

 
The conceptual basis for the formation of marketing information systems of industrial enter-

prises is discussed. It is proved that the unfavorable business climate increases the importance of 
effective marketing information system, which is a source of reliable information for making man-
agement decisions aimed at reducing the risks of industrial enterprise. A classification of marketing 
information, which has an applied focus on the creation of special databases, is offered. 

Keywords: marketing system, industrial enterprise, business climate, management decision. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 

УДК 331.102.1 
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В ОСВОЕНИИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
 

И. А. Богуш, д. г-м. н., профессор, i_bogush@mail.ru, А. А. Белодедов, к. т. н., доцент, 
а.а.belodedov@mail.ru, А. А. Бурцев, д. г-м. н. a_burtsev@mail.ru, профессор,  

М. Р. Ураскулов, uraskulov.mar@yandex.ru 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова»  
 

В статье рассматриваются проблемы ответственного управления в горнодобывающей 
промышленности, связанной с разведкой, добычей и переработкой колчеданных рудных мес-
торождений. Доказано, что уже разведочный этап сопровождается выбросом на поверхность 
больших масс высокотоксичных колчеданных руд, которые являются причиной загрязнения 
речных вод. Горные работы сопровождаются негативными воздействиями на окружающую 
среду и завершаются формированием центров горнорудного техногенеза. 

Ключевые слова: ответственное горнодобывающее производство, техногенные место-
рождения, центры горнорудного техногенеза. 

 
Постановка проблемы. Как известно, 

освоение рудных минеральных богатств 
осуществляется поэтапно (поиски, разведка, 
эксплуатация, переработка), по мере выпол-
нения которых разрастаются масштабы гор-
ных производств, зон техногенеза, экологи-
ческих влияний и губительного воздействия 
на окружающую среду, в том числе на ис-
точники питьевой воды. Проблема ответ-
ственного менеджмента, связанного с разви-
тием горных производств, требует научного 
изучения и практически обоснованных мер 
по его реализации. 

В данной работе рассматриваются ос-
новные направления ответственного ме-
неджмента в целях сохранности поверх-
ностных питьевых вод Карачаево-
Черкесской Республики Северного Кавказа 
(КЧР) при разработке месторождений кол-
чеданных и полиметаллических руд. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализ проблемы управления 
отходами горнорудных производств на мед-
но-колчеданных месторождениях КЧР про-
веден Н. С. Скрипченко [1] и А. 
В. Андреевым [2]. Для понимания задач от-
ветственного менеджмента важны исследо-
вания проблемы воздействия рудничных вод 
на поверхностные воды, результаты кото-
рых освещены в работах Г. С. Коновалова 
[3], В. А. Мироненко [4], Г. В. Рябова [5], 

А. З. Тамбиева [6], М. Р. Ураскулова [5] и 
других ученых. 

Вместе с тем в имеющихся работах 
уделяется пока слабое внимание системному 
анализу и количественной геоэкологической 
оценке воздействия горнорудных произ-
водств на геологическую среду и поверх-
ностные воды.  

Формулирование цели статьи. Це-
лью данной работы является выяснить ос-
новные принципы ответственного менедж-
мента в освоении рудных месторождений на 
основе количественной оценки  воздействия 
на поверхностные воды и на геологическую 
среду всех видов горнотехнических произ-
водств и центров техногенеза. 

Изложение основного материала ис-
следования. На Северном Кавказе разведка, 
добыча и переработка рудных минеральных 
богатств осуществляется в настоящее время 
на территории республик Северная Осетия 
(Алания) и Карачаево-Черкесская (КЧР). 
Рудные месторождения КЧР сосредоточены 
в высокогорной части республики в зоне 
Передового хребта Северного Кавказа. В 
этой же зоне располагаются истоки горных 
рек (Кубань, Уруп, Большая Лаба, Аксаут, 
Бескес). По этой причине всякие нарушения 
экологической обстановки горным работами 
немедленно сказываются на загрязнении 
речных вод, которые являются главным 
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природным  богатством  КЧР.  В  недрах  рес- 
публики  формируются  уникальные  место- 
рождения  экологически  чистых  пресных 
подземных  вод  ледникового  происхожде- 
ния.  Эксплуатационные  запасы  переуглуб- 
ленных  речных  долин  составляют  порядка 
2,5  млн  м3/сут.,  из  них  утвержденные  запа-
сы – 126,4 тыс. м3/сут.

  Различные  формы  освоения  богатей- 
ших  рудных  месторождений  без  должных
научных  разработок  нередко  приводят  к
техногенной  напряженности  и  невосполни- 
мым  утратам  ресурсов,  распространению 
зоны  техногенеза,  что  может  оказать  пагуб- 
ное  влияние  на  питьевые  воды  уже  в  бли- 
жайшее  время.  Это  целиком  касается  разра- 
ботки  медноколчеданных  месторождения
КЧР [5].

Спецификой  геологоразведочных  ра-
бот в горных условиях КЧР является штоль- 
невая  разведка рудных  залежей  как  наибо- 
лее  эффективная  и  информативная  в  геоло- 
гическом  отношении.  В  условиях  горного 
рельефа  рудные  тела  вскрываются  на  раз- 
ных  горизонтах  штольнями  и  подземными 
буровыми  скважинами.  Бурение  поверх- 
ностных  скважин  затруднено  горным  рель-
ефом и  распространено  только  в  Урупском 
районе  при  пологом  рельефе  предгорий  и 
субгоризонтальном  залегании  рудных  тел. 
Общая  протяженность  разведочных  штолен 
месторождений КЧР превышает 160 км [6].

  Ярким примером штольневой разведки 
является Худесское  медноколчеданное мес- 
торождение,  разведанное   штольнями  об- 
щей  протяженностью  21,1  км  на  разных 
уровнях,  с  разбросом  по  вертикали  более 
300  м.  Здесь  при  пересечении  рудных  ин- 
тервалов  из  горных  выработок  было  извле- 
чено на поверхность и складировано в отва- 
лах 14816 т колчеданной руды. В результате 
на  всем  протяжении  реки  Худес  (22  км)  в 
воде  прослеживаются  повышенные  содер- 
жания  сульфатов  и  токсичных  металлов
(медь  цинк  и  железо).  Тем  не  менее  река 
Худес  является  единственным  водным  ис- 
точником  плато  Бечасын – крупного  центра 
отгонного  скотоводства  трех  республик  Се- 
верного Кавказа.

  Наши  исследования  показали,  что  при 
вскрытии  рудных  тел  десятки  тысяч  тонн 
сульфидной  руды  хаотически  складируются

в зоне активных гипергенных процессов. 
Продукты окисления руды, приводят к зна-
чительному изменению окружающей среды, 
страдают поверхностные воды и почвенный 
покров. Приведенный материал показывает, 
что уже на геологоразведочной стадии гео-
логических работ требуются походы ответ-
ственного менеджмента. 

Добычное производство на рудных ме-
сторождениях, которое может вестись от-
крытым и подземным способами, вызывает 
нарушения массивов горных пород. При 
этом развитие добычного производства ве-
дет к расширению очаговых зон и участков 
горнопромышленного техногенеза – вплоть 
до создания монопромышленных городов и 
поселков. Например, в КЧР современным 
центром разработки рудных месторождений 
является Урупский ГОК, а до 70 гг. прошло-
го векааналогичным центром был полиме-
таллический Эльбрусский рудник. 

Добычные работы привели к созданию 
типичных горнотехнических ландшафтов и 
их элементов с негативным влиянием на 
окружающую среду. Например, выемка от-
крытой разработкой руды Власенчихинско-
го месторождения и затопление карьера в 
пойме реки Власенчиха повлекла за собой 
образование купоросного озера объемом 0,4 
км3, контактирующего с паводковыми во-
дами реки Власенчиха. 

Добычный и перерабатывающий этапы 
горных работ сопровождаются изменениями 
и дальнейшим загрязнением окружающей 
среды. Завершающим этапом горнорудных 
производств является формирование горно-
рудных центров техногенеза, создающих 
дополнительную экологическую нагрузку. 

Проблема ответственного горнодо-
бычного производства особенно остро каса-
ется Худесского месторождения, которое по 
запасам колчеданной массы является самым 
крупным на Кавказе. Худесское месторож-
дение пересекает хребет Ташлы-Сырт и вы-
ходит как в сторону северного подножия г. 
Эльбрус, так и в сторону плато Бичесын. . 
Отработка только верхней половины место-
рождения создаст в горном хребте искус-
ственный перевал шириной 300 м и 300–350 
м ниже отметки водораздельной части 
хребта, что неизбежно нарушит естествен-
ный аэродинамический режим Северного 
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Приэльбрусья. 
Перемещение воздушных масс по ука-

занному перевалу приведет к изменению 
температурного режима не только самого 
крупного на Кавказе высокогорного паст-
бища плато Бичесын, но и к изменению ле-
довой ситуации на массиве горы Эльбрус. 
Последнее обстоятельство опасно катастро-
фическими изменениями гидрологического 
режима рек бассейна Малка и Кубань в ре-
зультате таянья ледников. 

Субвертикальные тела сплошных кол-
чеданных руд Худесского месторождения в 
настоящее время по всему объему рудных 
масс и околорудных метасоматитов вскрыты 
буровыми скважинами и штольнями. Все 
горные выработки обводнены, подземные 
воды циркулируют в рудных залежах на 
всем протяжении по вертикали, в основании 
рудных тел эти воды имеют выход на по-
верхность и попадают в ручьи Кислый и Го-
лубой. При добычных работах остро стоит 
проблема складирования около 30 млн. тонн 
токсичных пиритизированных метасомати-
тов. Места для складирования на открытой 
местности в районе месторождения отсут-
ствуют. 

Разработка Худесского месторождения 
открытым способом повлечет за собой эко-
логическую катастрофу регионального мас-
штаба, которая будет выражаться в неблаго-
приятном изменении химического состава и 
кислотности речных вод на всем протяже-
нии р. Кубань (в том числе БСК). Указанные 
изменения повлекут за собой причинение 
экономического ущерба сельскому хозяй-
ству КЧР, Краснодарского и Ставропольско-
го краев, а также рыбному хозяйству Азов-
ского моря. Поэтому для предотвращения 
указанных катастроф рекомендуется под-
земный способ разработки месторождения с 
закладкой выработанного пространства око-
лорудными породами. 

Кроме того, имеются логистические 
проблемы освоения Худесского месторож-
дения. которые заключаются в хранении и 
транспортировке рудных масс сплошного 
колчедана. В случае переработки руд Уруп-
ской обогатительной фабрикой понадобит-
ся транспортировать 24–25 млн. тонн руды 
на протяжении 170 км. Транспортировка 
руды на такое расстояние по горным доро-

гам сопровождается потерями руды и за-
грязнением речной сети (Кубани, Худеса, 
Малого и Большого Зеленчука, Аксаута и 
Урупа), а также создаст транспортное 
напряжение и аварийность по центральной 
автомагистрали КЧР (Кумыш – Кардоник – 
Зеленчук – Преградная).  

В случае строительства обогатитель-
ной фабрики в районе самого месторожде-
ния за период его эксплуатации необходи-
мо вывозить рудный концентрат в гораздо 
меньшем объеме (220–250 тыс. тонн) до 
станции Джегута на расстояние 120 км. Та-
ким образом, транспортировка руды до 
Урупского ГОКа экономически не привле-
кательна даже для 50-летнего срока отра-
ботки месторождения. 

Развитие Худесского горнорудного 
центра сопровождается строительством 
ЛЭП протяженностью 80 км и автотрассы 35 
км. Эти инфраструктуры Худесского горно-
го предприятия значительно улучшат разви-
тие главного центра отгонного скотоводства 
трех республик – плато Бечасын. Кроме то-
го, транспортные и энергетические артерии 
послужат активному развитию альпинист-
ского и туристического курортного ком-
плекса Северного Приэльбрусья двух Рес-
публик КЧР и Кабардино-Балкарии. Терри-
тория Северного Приэльбрусья по ланд-
шафтным характеристикам и природным 
условиям вполне сравнима с горными аль-
пийскими курортами. 

На перерабатывающем этапе главная 
технологическая и экологическая проблема 
Урупского ГОКа заключается в отстойном 
хвостохранилище, которое представляет со-
бой гидротехнический накопитель в балке 
ручья Богачуха. Значение хвостохранилища 
двояко  с одной стороны этот объект пред-
ставляет большую техногенную опасность 
для окружающей среды и всего бассейна рек 
Уруп и Кубань, поскольку является круп-
нейшим выходом на дневную поверхность 
рыхлых высокотоксичных колчеданных 
масс. С другой стороны, пиритсодержащие 
металлоносные осадки содержат большое 
количество полезных металлов (Cu, Zn, Au, 
Ag, Pt) и являются забалансовыми рудами 
крупного техногенного месторождения, где 
содержится 18,6  млн тонн запасов пиритсо-
держащих металлоносных хвостов; при этом 
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сохраняется устойчивая тенденция для его 
разрастания на ближайшие полвека. 

Основные трудности разделения руд-
ных элементов заключаются в базисной ос-
нове колчеданных руд – пирите. Часть по-
лезных компонентов руд (Co, Ni, Se, Te) 
изоморфно входят в состав пирита, замещая 
железо и серу. Другие элементы (Cu, Zn, Au, 
Ag, Pb, Pt) образуют тесные срастания с пи-
ритом или находятся в виде микровключе-
ний внутри зерен пирита. Извлечение по-
следних может быть осуществлено только 
посредством дробления (истирания) зерен 
пирита, что приводит, однако,  к неполному 
извлечению примесных элементов. При та-
ком состоянии горно-обогатительного про-
изводства остаточные пиритные массы (хво-
сты) всегда будут представлять собой по-
тенциальные забалансовые техногенные ру-
ды.  

Только полная химическая переработ-
ка колчеданных руд может привести к из-
влечению из пирита полезных элементов. 
Такой путь крайне не экономичен при обра-
ботке большого объема пиритных масс. Ос-
новная и самая острая проблема зоны техно-
генеза на этапе переработки колчеданных 
руд связана с использованием отходов гор-
норудного производства на Урупском ГОКе. 
Вовлечение во вторичную переработку ком-
плексных руд Урупского хвостохранилища 
и захоронения вторичных отходов в вырабо-
танном горном пространстве предполагает 
существенное снижение экологической 
напряженности. 

Наряду с изменением поверхностной и 
поземной гидросферы, в местах разведки 
рудных месторождений, добычных и пере-
рабатывающих предприятий формируются 
территориальные горнопромышленные цен-
тры техногенеза, в состав которых входят: 1. 
Разведочные (рудные) поля; 2. Поселки гео-
логоразведчиков; 3. Горнорудные и перера-
батывающие предприятия. Сюда же отно-
сятся и инфраструктурные элементы (доро-
ги, склады, кернохранилища, мастерские, 
гидростанции, и т.п.).  

Суммарным результатом освоения 
рудных богатств КЧР является создание вы-
сокоиндустриальных горнотехнических 
центров. В пределах этих центров сосредо-
точены все объекты, участки и территории 

разведочных, добычных и перерабатываю-
щих работ, а также вся инфраструктура гор-
ных предприятий, со своими обслуживаю-
щими и инфраструктурными подразделени-
ями распространяющаяся в пределах сели-
тебных массивов. Такие центры техногенеза 
имеют тенденцию к постоянному разраста-
нию – вплоть до создания монопромышлен-
ных населенных пунктов.  

В настоящее время в пределах респуб-
лики выделяются следующие горнорудные 
техногенные центры: Худесский, Кубань-
Даутский, Аксаутский, Урупский, Бескес-
Большелабинский. В этих центрах предсто-
ит освоение, разработка медноколчеданных 
и вольфрамовых месторождений. Все цен-
тры горнорудного техногенеза, кроме дей-
ствующего Урупского, расположены в ма-
лолюдных горных областях. На их террито-
риях нет населения, и хозяйственная дея-
тельность не имеет реальных перспектив. 

В некоторых центрах техногенеза 
пройдены все этапы их развития – от зарож-
дения до полной отработки руд (Эльбрус-
ский), в других центрах реализованы в 
настоящее время лишь поисковый и разве-
дочный этапы (Худесский, Бескес-
Большелабинский, Кыркол-Даутский, Акса-
утский). Наибольшего развития на сегод-
няшний день достиг Урупский центр с мо-
нопромышленным поселком городского ти-
па Медногорский.  

Объединенное рудное поле Урупской 
группы месторождений включает рудные 
поля Урупского, Власенчихинского, Перво-
майского, Скалистого и Водораздельного 
месторождений и является центром сосре-
доточения поисковых, разведочных и до-
бычных работ, проводившихся в течение 60 
лет. Это поле занимает нижнее течение реки 
Власенчиха (7 км), отрезок по реке Уруп 
(1,5 км) и водораздел между этими реками 
площадью 12 км2. Поисковые и разведочные 
работы на месторождениях Урупской груп-
пы сопровождались бурением на указанной 
площади более 150 скважин глубиной 200–
600 м. [7]. Монопромышленное городское 
поселение Медногорский оказало влияние 
на окружающую среду и создало очаги ур-
банизации с элементами максимального 
техногенного воздействия на горные поро-
ды, почвы, рельеф и геоморфологические 
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особенности территории, подземные воды, 
геологические и горнотехнические процес-
сы и явления.  

Худесский центр горнорудного техно-
генеза по своей деятельности и времени раз-
вития является исключительно продуктом 
поисково-разведочного этапа ГРР. Освоение 
Худесского месторождения приведет к пол-
ному перерождению высокогорного ланд-
шафта в верховьях реки Худес Северного 
Приэльбрусья. Учитывая повышающийся 
интерес к Северному Приэльбрусью как к 
потенциальному горнолыжному курорту и 
центру альпинизма (такому, как Терскол в 
КБР), можно уверенно утверждать, что ка-
тастрофическое изменение ландшафта гор-
нодобывающей промышленностью будет 
означать экономический ущерб от потерян-
ной выгоды, существенный для бюджета 
КЧР. 

Поскольку все центры горнорудного 
техногенеза располагаются в горной и высо-
когорной части КЧР, рекомендуется следу-
ющее: 

1. В центрах техногенеза с полным 
циклом горнотехнических производств 
(Эльбрусский, или Кубань-Даутский, а так-
же Урупский) следует предусмотреть ком-
плекс мер по экологическому и экономиче-
скому восстановлению земель и водоемов, 
направленный на восстановление продук-
тивности нарушенных земель и улучшение 
условий окружающей среды.  

2. В центрах техногенеза с завершен-
ным разведочным этапом и перспективами 
дальнейшего развития (Худесский, Бескес-
Большелабинский) рекомендуется распола-
гать инфраструктурные элементы (дороги, 
мосты, ЛЭП, а также жилые комплексы) с 
учетом их возможного использования при 
формировании курортных, туристических и 
альпинистских баз.  

Выводы. Исследования показали, что 
управление горнотехническими работами 
по разработке рудных богатств требует 
учета специфики всех этапов этого слож-
ного хозяйственно-технологического про-
цесса. Необходимо понимать, что каждый 
этап (поисковый, разведочный, добычной 
и перерабатывающий) сопровождается 
особым влиянием на окружающую среду, 
влечет усиление горнотехнических и гео-

экологических проблем. 
Исследовнаия показали, что в КЧР 

менеджмент поисково-разведочных работ 
приводит к крупным экономическим, тех-
нологическим и экологическим отрица-
тельным последствиям. Так, объем потерь 
рудных масс при разведке только трех 
колчеданных месторождений составил бо-
лее 50 тыс. т, материальный ущерб состав-
ляет 350-400 млн. рублей. При этом извле-
ченные на поверхность колчеданные мас-
сы загрязняют воды бассейнов рек Кубани, 
Урупа, Большой Лабы, сбрасывая в них 
около 72 тыс. т серной кислоты. 

Добычной этап освоения рудных мес-
торождений создал техногенные структу-
ры шахтных полей и рудничных поселков, 
которые привели к техногенному рассеи-
ванию рудных масс и продуктов их окис-
ления по всей периферии рудников и цен-
тров горных производств, сопровождается 
изменениями геологической среды с фор-
мированиями горнотехнических ландшаф-
тов и общим загрязнением почв, донных 
отложений и речных вод тяжелыми метал-
лами. Показано, что существующий ме-
неджмент приведет к экологической ката-
строфе, загрязнению вод реки Кубани на 
всем ее протяжении. 

Этап переработки рудного сырья ха-
рактеризуется разрастанием общего за-
грязнения окружающей среды и развитием 
горнопромышленных ландшафтов. Глав-
ная экологическая проблема этого этапа 
связана со складированием на поверхности 
громадных рудных масс, выброс которых в 
реку Уруп может вызвать экологическую 
катастрофу бассейна реки Кубань. Вместе 
с тем эти же рудные массы представляют 
собой крупные забалансовые техногенные 
месторождения меди, золота, цинка и дру-
гих металлов.  

Промежуточный и завершающий 
этапы горнорудных производств порож-
дают центры горнорудного техногенеза, 
имеющих тенденцию к разрастанию и со-
зданию экологической напряженности. В 
центрах техногенеза с полным циклом 
горнотехнических работ наблюдается 
практически полная деградация окружаю-
щей среды. 

Горнотехнические работы по разра-
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ботке рудных богатств – сложный и хозяй-
ственно неоднозначный поэтапный про-
цесс, обусловленный экономической необ-
ходимостью и одновременно наносящий 
вред природе.  

Создание высокоиндустриальных 
горнотехнических центров является сум-
марным результатом освоения рудных бо-
гатств и завершается возникновением мо-
нопрофильных поселков городского типа. 
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ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРИ ОСВОЄННІ РУДНИХ РОДОВИЩ

І. А. Богуш, д. г-м. н., професор,  О. О. Білодедов, к. т. н., доцент,
О. О. Бурцев, д. г-м. н., професор, М. Р. Ураскулов, ФГБОУ ВПО «Південно-Російський

державний політехнічний університет (НПІ) імені М. І. Платова»

  У статті на прикладі Карачаєво-Черкеської Республіки розглядаються проблеми відпо- 
відального управління в гірничодобувній промисловості, пов'язаної з розвідкою, видобутком 
і  переробкою  колчеданних  рудних  родовищ.  Доведено,  що  вже  розвідувальний  етап  супро- 
воджується викидом на поверхню великих мас високотоксичних колчеданних руд, які є при- 
чиною  забруднення  річкових  вод.  Гірничі  роботи  супроводжуються  негативними  впливами 
на навколишнє середовище і завершуються формуванням центрів гірничорудного техногене- 
за.

  Ключові  слова: відповідальне  гірничодобувне  виробництво,  техногенні  родовища, 
центри гірничорудного техногенеза.

ON THE PROBLEM OF RESPONSIBLE MANAGEMENT OF ORE DEPOSITS
I. A. Bogusch, Dr. Sc. (Geological and Mineralogical), Prof.; A. A. Belodedov, Ph.D. (Tech.),

    Ass. Prof., A. A. Burtsev, Dr. Sc. (Geological and Mineralogical), Prof., M. R. Uraskulov,
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
The problem of the responsible management at the mining industry related to the exploration, 

extraction and processing of pyritic ore deposits in  Karachay-Cherkess Republic is examined.  It is 
proved that already exploration phase is accompanied by dumping large masses of toxic pyrite ores 
on the surface, which becomes the cause of contamination of river water. It is shown that mining 
operations are accompanied by negative impacts on the environment and finish in the formation of 
the mining centers technogenesis. 

Keywords: responsible mining production, technogenic deposits, mining centers technogenesis. 
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УДК 338.24  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

К. Ф. Ковальчук, д. э. н., профессор, const1955@mail.ru, Н. П. Козенкова, В. Д. Козенкова, 
nkozenkova@gmail.com, Национальная металлургическая академия Украины 

 
Сформулирован методологический  подход к определению категории «устойчивое раз-

витие предприятия». Выделены факторы устойчивого развития предприятия и определены 
подходы к его оценке.  Рассмотрены современные механизмы стоимостно-ориентированного 
управления предприятиями и его финансовыми ресурсами в современных условиях. Уста-
новлена роль контроллинга в обеспечении управления стоимостью предприятия, выделены 
проблемы, связанные с его внедрением на предприятии. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стоимость предприятия, система управления 
стоимостью предприятия, сбалансированная система показателей, мотивация, контроллинг. 

 
Постановка проблемы. Происходя-

щие в экономике Украины процессы рыноч-
ного развития, глобализационные процессы 
интеграции экономики в систему междуна-
родного разделения труда, вызывают необ-
ходимость принятия оперативных решений, 
связанных с адекватным реагированием на 
изменение рыночных условий, реализации 
стратегических планов, формирования ме-
ханизма устойчивого развития предприятий. 
Достижение устойчивого развития – одна из 
наиболее актуальных задач в деятельности 
предприятий, целью которой является обес-
печение стабильности заданного уровня па-
раметров производственных, социальных и 
экономических показателей развития при 
минимальных затратах  потребности. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Общетеоретические вопросы 
формирования механизма устойчивого раз-
вития предприятий и их успешного функци-
онирования в условиях рыночной экономи-
ки в разное время нашла отражение в пуб-
ликациях известных отечественных и зару-
бежных ученых [1–3]. Вместе с тем, практи-
чески до настоящего времени не сформули-
ровано общепринятого определения меха-
низма устойчивого развития отраслей, ком-
плексов и предприятий. 

В работах зарубежных и отечествен-
ных авторов раскрыта проблематика стои-
мостно-ориентированного подхода к управ-
лению предприятием, охарактеризован про-
цесс перехода к такому управлению и клю-
чевые факторы успеха его осуществления, 
обозначены модели оценки стоимости.  

Формулирование цели статьи. Су-
ществующие методики сконцентрированы 
на вопросах управления затратами, повыше-
ния рентабельности, и практически не рас-
сматривают проблем взаимоувязки страте-
гических и оперативных планов, развития 
контроллинга, тем самым игнорируя стои-
мостной аспект, столь важный для владель-
цев бизнеса. Это предопределило цель 
настоящей работы – рассмотреть современ-
ные механизмы стоимостно-
ориентированного управления предприяти-
ями и его финансовыми ресурсами в совре-
менных экономических условиях. 

Формулирование цели статьи. Су-
ществующие методики сконцентрированы 
на вопросах управления затратами, повыше-
ния рентабельности, и практически не рас-
сматривают проблем взаимоувязки страте-
гических и оперативных планов, развития 
контроллинга, тем самым игнорируя стои-
мостной аспект, столь важный для владель-
цев бизнеса. Это предопределило цель 
настоящей работы – рассмотреть современ-
ные механизмы стоимостно-
ориентированного управления предприяти-
ями и его финансовыми ресурсами в совре-
менных экономических условиях. 

Изложение основного материала ис-
следования. В современных условиях обес-
печение устойчивого развития промышлен-
ных предприятий возможно только в усло-
виях применения всего инструментария, ис-
пользуемого в рамках рыночной экономики.   

Следует отметить, что термин «устой-
чивый» традиционно применяют по отно-
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шению к структуре или системе в контексте 
описания способности объекта сохранять 
требуемые свойства при условиях действия 
возмущений, а также для характеристики 
системы, обеспечивающей способность воз-
вращаться в равновесный, исходный или 
близкий к нему установившийся режим пос-
ле выхода из него в результате какого-либо 
воздействия [1]. Термин рассматривается 
также в контексте проявления свойств це-
лостности системы, означающих согласо-
ванность взаимодействия составляющих си-
стемы и относительную независимость от 
внешней среды. Применительно к понятию 
«устойчивое развитие» следует отметить, 
что на сегодняшний день нет его общепри-
нятого определения. А. Г. Гранберг понима-
ет под устойчивым развитием сбалансиро-
ванное социально-экономическое развитие, 
не разрушающее окружающую среду и 
обеспечивающее непрерывный прогресс в 
обществе. Достаточно парадоксально опре-
деление устойчивого развития, данное аме-
риканским ученым Х. Дейли: устойчивое 
развитие – это развитие без роста [2]. 
Устойчивое развитие предприятия – это це-
ленаправленный процесс динамичного из-
менения количественных и качественных 
показателей его деятельности, обеспечива-
ющий переход предприятия на определен-
ный уровень, заданный его целями, на осно-
ве адаптации его внутренней среды к разно-
направленному воздействию факторов 
внешней среды. При этом подразумевается 
поддержание всех параметров предприятия 
в определенном диапазоне [3]. Рассматривая 
определения других авторов и исследовате-
лей [4], можно отметить, что под устойчи-
вым развитием понимается функционирова-
ние предприятия, которое обеспечивает до-
стижение равновесия между экономической 
деятельностью и состоянием окружающей 
среды; достижение устойчивого роста эко-
номики; повышение качества жизни; сохра-
нение социальных и культурных ценностей. 
Основой устойчивого экономического раз-
вития предприятий является динамическая 
устойчивость, формирующая смену равно-
весных состояний в определенные периоды 
времени, отвечающих требованиям внешней 
среды и обеспечивающих достижение так-
тических и стратегических целей деятель-

ности предприятия. Очевидно, оно должно 
быть управляемым, а управление должно 
использовать определенный набор методи-
ческих приемов и компонент, позволяющих 
адекватно оценить уровень развития пред-
приятия в воздействовать на его изменение.  

Можно выделить несколько подходов 
к оценке уровня развития предприятия [5]: 
соотнесение источников средств предприя-
тия c активами предприятия; рассмотрение 
имущества предприятия в разрезе активов и 
пассивов;  анализ структуры капитала; ана-
лиз и оценка поддержания структуры источ-
ников средств предприятия.  

Развитие теорий экономического роста 
вообще и теорий устойчивого развития 
предприятий, в частности, способствовали 
изменению приоритетов предприятий в 
направлении динамики развития. Измени-
лись и соответствующие индикаторы разви-
тия предприятия – показатели прибыльно-
сти и рентабельности сменили показатели, 
характеризующие долю рынка, объемы ге-
нерируемых доходов и рыночную стоимость 
предприятия. 

Главной стратегической целью пред-
приятий становится максимизация стоимо-
сти бизнеса. Для реализации политики 
управления на современном этапе развития 
экономических отношений необходимо 
иметь систему стратегических целей, орга-
низованную и сбалансированную систему 
методов измерения параметров стратегии. 
Смена технологий и продуктов, осознание 
многовариантности хода событий и возмож-
ностей менеджеров влиять на них независи-
мо от роста инструментов  снижения риска, 
невозможность оперативного реагирования 
без профессиональных знаний, развитие фи-
нансового рынка – все это повлияло на из-
менение  концепции  управления. 

Изменения операционной деятельно-
сти, связанные с ростом новых технологий, 
быстрыми изменениями ассортимента про-
дукции, услуг, средств передачи информа-
ции и коммуникационными связями с 
контрагентами, выходом на мировые рынки, 
реализация нового видения перспектив раз-
вития бизнеса обусловила развитие нового 
научно-практического направления в ме-
неджменте – концепции стоимостного 
управления – VBM (Value-Based 
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Management). В ее основе лежат деклариро-
вание максимизации стоимости как цели де-
ятельности и построение системы оценки 
результатов на основе стоимости, выстраи-
вание по этому интегрированному показате-
лю рычагов управления(функций и инстру-
ментов, часто называемых драйверами 
(drivers). 

Можно отметить, что развитие кон-
цепции Value-Based Management привело к 
появлению множества ее разновидностей, 
таких как SVA (Shareholder Value Added или 
приращение акционерного капитала); EVA 
(Economic Value Added или экономическая 
добавленная стоимость); CVA (Cash Value 
Added или управление денежной доходнос-
тью); CFROI (Cash Flow Return on 
Investment или скорректированные денеж-
ные притоки и оттоки); EBM (Expectations-
Based Management или менеджмент на осно-
ве ожиданий); MVA (Market Value Added 
или управление рыночной добавленной сто-
имостью); RCF (Residual Cash Flow или 
управление денежной добавленной стоимос-
тью); CFA (Cash flow added или добавлен-
ный денежный поток); Модель Эдварда-
Белла-Ольсона (EBO), являющаяся модифи-
кацией концепции экономической добав-
ленной стоимости; FCFF (Free Cash Flow to 
the Firm или свободный денежный поток); 
FEVA (Financial and Economic Value Added 
или финансово-экономическая модель до-
бавленной стоимости); концепция марке-
тинга, ориентированного на стоимость, и 
другие разновидности. В основе этих разно-
видностей лежит ключевой показатель, ко-
торый позволяет измерять, прогнозировать, 
и, соответственно, управлять стоимостью 
предприятия [6]. 

Принято считать, что ключевой пока-
затель призван измерять фундаментальную 
стоимость предприятия, а уже через ожида-
ния – его рыночную стоимость. Связь между 
рыночной и фундаментальной стоимостью 
обеспечивает наиболее значимый показа-
тель (или совокупность показателей), на ко-
тором строится система управления стои-
мостью. В разных трактовках в роли такого 
индикатора используются ROI, ROE, ROA, 
RONA, CF, TSR и др. 

Следует отметить, что промышленные 
предприятия, в частности – металлургичес-

кие, в последние годы начинают широко ис-
пользовать VBM-показатели EBITDA и 
маржинальная EBITDA. Также используют-
ся такие показатели, как чистая операцион-
ная прибыль после налогообложения 
NOPAT, или чистый операционный доход за 
вычетом откорректированных налогов 
NOPLAT. Однако рассчитываемые показа-
тели EBITDA и NOPAT носят статический 
характер и не учитывают динамику опера-
ционной деятельности предприятия и изме-
нения его рыночной стоимости. Поэтому 
промышленные предприятия традиционно 
используют систему показателей: имуще-
ственного состояния, ликвидности, финан-
совой устойчивости, деловой активности и 
рентабельности и др.  В связи с расширени-
ем присутствия предприятий на мировых 
фондовых рынках, важное значение приоб-
ретают показатели роста, среди которых 
рост доходности акций (EPS) и показатель 
роста цены и доходности (PEG), внутренняя 
норма доходности по проектам (IRR), сред-
невзвешенная стоимость привлечения капи-
тала (WACC). На общефирменной уровне 
предпочтение отдается WACC. Цена при-
влеченного капитала определяется пропор-
ционально доле заимствованного и соб-
ственного капитала как источников финан-
сирования, характеризует эффективность 
финансовой деятельности предприятия, со-
здает ценность для акционеров, обеспечивая 
доходность на инвестированный капитал 
выше стоимости этого капитала. На показа-
тель WACC влияют ликвидность и финан-
совый рычаг. Благодаря этому некоторые 
специалисты предлагают WACC в качестве 
ведущего показателя в рамках фактора рис-
кованности бизнеса [7–8].  

Таким образом, можно отметить, что 
появление VBM-концепции стало следстви-
ем усиления стратегических акцентов в ме-
неджменте, усиление важности понимания 
приоритетности прибыли будущих периодов 
и источников ее генерирования. Подход, за-
ложенный в эту концепцию, ориентирует 
компанию на приращение стоимости, кото-
рая зависит от множества факторов, в том 
числе от масштаба реинвестирования при-
были. Помимо арифметического роста фак-
торов производства в этом случае возникает 
эффект синергии и эффект масштаба, при-
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экономическиедополнительныеносящие
выгоды. 

В 1998 году  в Великобритании 
агентством LIMA были проведены исследо-
вания по проблемам применения концепции 
VBM в европейских странах. Исследование 
показало значительную неоднородность 
восприятия концепции VBM. Для  ряда  
компаний  использование VBM ограничива-
лось оценкой эффективности стратегиче-
ских решений по критерию NPV (оценка по-
глощений и инвестиционных проектов). 
Другие компании трактовали применение 
VBM в  качестве дополнительного  инстру-
мента постановки целей и оценки деятель-
ности либо по всей компании (рыночная ка-
питализация), либо для отдельных подраз-
делений. В Германии, Ирландии, Швейца-
рии, Австрии 75% крупнейших компаний 
применяли в своей практике VBM, в то вре-
мя как в Британии – 65%, во Франции – 
50%, Италии – 40%, а в Норвегии и Швеции 
лишь треть [9]. Более широкое использова-
ние получили такие модификации стои-
мостной модели как  методы  анализа и 
управления  добавленной стоимостью (value 
added method). Наиболее популярными ста-
новятся модели экономической добавленной 
стоимости EVA (Economic Value Added), 
SVA (Shareholders Value Added), CFROI 
(Cash Flow Return of Investment), Ольсена 
(Edwards-Bell-Ohlson valuation model – 
EBO).  

Еще один подход в рамках добавлен-
ной стоимости, сокращенно называемый 
SVA (shareholder's value added) определяется 
как метод как метод анализа добавленной 
стоимости собственного капитала. Метод  
денежной добавленной стоимости (CVA) 
разработан в Швеции в 1996 году Э. От-
тосоном и Ф. Вейссенридером. В нем так 
же, как и в концепции EVA инвестиции, 
осуществляемые в компании разделяются на 
две категории: стратегические и нестратеги-
ческие. Стратегические инвестиции имеют 
целью  создание новой стоимости. Финансо-
вое управление компанией в данной модели 
заключается в максимизации разности де-
нежного потока от текущей деятельности 
компании и денежного потока стратегиче-
ских инвестиций. 

стоимостносистемыОснову -

 

 
 

 

 

ориентированного  управления  развитием 
составляют следующие механизмы. Вначале 
формируется  целевая  модель  системы 
управления  стоимостью  предприятия,  кото- 
рая  является  составной  частью  процесса 
управления  в  целом  и  представляет  собой 
совокупность  подсистем,  отражающих  раз-
личные  стороны  менеджмента  операцион-
ной,  финансовой  и  инвестиционной  дея- 
тельности,  а  также  принципов,  методов,
функций  управления  и  условий  функциони-
рования,  и  направлена  на  достижение  стра- 
тегических целей. В ее основе лежат факто- 
ры  стоимости, воздействие  на  которые  поз- 
воляет  достигать  необходимого  результата. 
Влияние  этих  факторов  оценивается  в  виде 
ключевых  показателей  деятельности  (KPI),
которые,  в  свою  очередь,  выстраиваются  в 
сбалансированную  систему  показателей
(BSC)  с  целью  достижения  оптимального 
баланса между факторами стоимости.

  В качестве ключевого индикатора рос- 
та  стоимости  используется  показатель  до- 
бавленной экономической стоимости (EVA). 
В  виде  информационных  потоков  выступа- 
ют  отчеты,  формы  и  порядок  предоставле- 
ния  которых  регулируют  содержание,  объ-
ем,  периодичность  предоставления  и  поль- 
зователей  информации.  Критериями  приня- 
тия  решений  ЛПР  являются  целевые  значе- 
ния  факторов  стоимости  компании – KPI, 
объединенных в BSC.

  Внедрение  сбалансированной  системы 
показателей  (BSC)  проводится таким  обра- 
зом, чтобы увязать показатели была со стра- 
тегическими  целями  развития  предприятия, 
и,  тем  самым,  формализовать  причинно- 
следственные связи между отдельными пер- 
спективами стратегии развития.

  Реализация  стратегии  обеспечивается 
функционированием  системы  текущего 
бюджетирования,  которая  сочетает  в  себе 
функции  оперативного  и  стратегического 
управления.  При  этом  в  бюджетах  подраз- 
делений  предприятия  предусматриваются 
мероприятия,  направленные  на  достижение 
плановых  значений  целевых  показателей, 
устанавливаются  ответственные  за  их  ис- 
полнение,  разрабатывается  система  мотива- 
ции  персонала,  увязанная  с  ключевыми  по- 
казателями  деятельности,  организуется  кон- 
троль за исполнением. 
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Следующим механизмом стоимостно-
ориентированного управления является 
маржинально-стоимостной подход к цено-
образованию. Он основан на теории стои-
мости, капитала и маржинального анализа. 
В рамках этого подхода каждому доходному 
подразделению финансовой структуры 
предприятия устанавливается индивидуаль-
ное бюджетное задание на целевое маржи-
нальное покрытие постоянных расходов и 
создание добавленной стоимости компании.  

Стоимосто-ориентированное управле-
ние предполагает внедрение процессного 
управления предприятием, ориентированно-
го на формирования потоковых диаграмм 
создания ценностей с методикой перехода 
от исходного состояния процессов к сцена-
рию улучшенных процессов с процедурой 
постоянного мониторинга процессов; си-
стема учета и контроля несоответствий, 
включая методику борьбы с внутренними  и 
внешними отказами; использование систе-
мы управления качеством процессов компа-
нии. 

В основу системы мотивации, ориен-
тированной на рост EVA, положен показа-
тель экономической добавленной стоимос-
ти. Персонал для целей мотивации разделен 
на категории. Условием выплаты премии 
является выполнение бюджетного задания 
по показателю spread EVA, рассчитанного 
как разность рентабельности и средневзве-
шенной стоимости инвестированного капи-
тала. Величина общего мотивационного 
фонда определяется по шкале, выражающей 
зависимость между EVA и начисленным 
мотивационным фондом. 

Одним из главных условий успешного 
внедрения системы управления стоимостью 
является заинтересованность и понимание 
необходимости происходящих изменений 
всеми сотрудниками компании, в первую 
очередь руководителями, что требует орга-
низации системы обучения и переподготов-
ки персонала. 

Следует отметить, что система охва-
тывает все сферы деятельности предприятия 
и требует значительной информационного, 
функционального, институционального и 
инструментального обеспечения. Механиз-
мом такого обеспечения может служить 
контроллинг, в рамках которого объединя-

ются такие функции менеджмента, как це-
леполагание, планирование, учет, монито-
ринг и контроль, информационные потоки, 
регулирование и анализ.  

В широком смысле, контроллинг – это 
ориентированная на достижение целей инте-
грированная система информационно-
аналитической и методической поддержки 
процесса планирования, контроля, анализа и 
принятия управленческих решений по всем 
функциональным сферам деятельности 
предприятия, обеспечивающая динамиче-
ское равновесие бизнеса в условиях неста-
бильности внешней и трансформации внут-
ренней среды, компромисс приоритетов 
всех групп участников бизнеса через дости-
жение баланса  интересов. В узком смысле, 
контроллинг можно рассматривать как 
внутрифирменный институт, основанный на 
нормативных документах, правилах и ре-
гламентах, ориентированный на сглажива-
ние противоречий, возникающих между 
структурными подразделениями во внут-
ренней среде, и сокращение разрыва уров-
ней ожиданий предприятия и его потенци-
альных контрагентов во внешней среде. Это 
достигается посредством разработки правил 
внутренней конкуренции и компромиссных 
механизмов сближения ожиданий участни-
ков во внешней среде [10]. 

При использовании всех составляю-
щих контроллинга повышается степень 
управляемости объекта контроля; обеспечи-
вается своевременная адаптация системы 
управления к изменениям внутренней и 
внешней среды; эффективно используются 
разнообразные ресурсы и потенциал компа-
нии; обеспечивается эффективное функцио-
нирование экономики в условиях многопла-
новой конкуренции; расширяются возмож-
ности перехода экономики на инновацион-
ный путь развития. 

Главная задача контроллинга состоит в 
том, чтобы путем своевременной подготов-
ки и предоставления необходимой управ-
ленческой информации ориентировать ру-
ководство на принятие оптимальных в кон-
кретной обстановке решений и необходи-
мых практических действий.  

Большинство современных авторов 
разделяют функции контроллинга и ме-
неджмента, отмечая информационную и ме-
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тодологическую функции контроллинга. 
Определения данного понятия весьма раз-
личны – инструмент методического и ин-
формационного сопровождения процесса 
управления, информационное обеспечение 
управления, финансово-экономическая 
функция в менеджменте, функция информа-
ционного сопровождения процесса плани-
рования. Следует помнить, что контроллинг 
– инструмент регулярного менеджмента; он 
нацелен на выбор оптимальных управленче-
ских решений и основывается на научных 
методах моделирования и оптимизации. 
Применение инструментов контроллинга 
позволяет предприятиям добиваться высо-
ких результатов в таких областях, как пла-
нирование, прогнозирование, финансовая 
устойчивость. 

Как известно, основной задачей любой 
управленческой информационной системы 
является удовлетворение информационных 
потребностей менеджеров всех уровней 
предприятия для успешной реализации их 
функций и подготовки эффективных реше-
ний.  

С информационной точки зрения про-
цедура управленческого выбора может быть 
представлена в следующей последователь-
ности: сбор данных о состоянии объекта 
управления; накопление информации; пере-
работка информации, т.е. ее обобщение и 
систематизация; передача информации; раз-
работка имеющихся альтернатив на основе 
моделирования и сравнительного анализа 
возможных вариантов; выдача информации; 
получение и анализ контрольных результа-
тов внедрения решения. 

Сама информационная база процесса 
выработки и принятия управленческих ре-
шений должна учитывать, как внутренние, 
так и внешние воздействия на организацию, 
что делает необходимым формирование не 
только информации о законодательной базе, 
нормативных документах более низкого 
уровня, определенных статистических базах, 
но также данные,  в полной мере характери-
зующие состояние и тенденции изменения 
внутренней и внешней для объекта среды.  

На современном предприятии подраз-
деления, обеспечивающие поступление и 
обработку соответствующей информации, 
как правило, включаются в состав централь-

ной службы контроллинга. Соответственно 
в центре сферы компетенции службы кон-
троллинга находятся работы, связанные с 
планированием и формированием отчетно-
сти, включающие координацию работ по 
планированию и составлению бюджета, со-
гласование целей и планов и др.  

Процесс формирования системы кон-
троллинга на предприятии предусматривает 
использование информационных техноло-
гий, позволяющих отслеживать финансовую 
информацию и использовать ее как инстру-
мент эффективного управления при реше-
нии задач краткосрочной и долгосрочной 
перспективы. 

Использование контроллинга предпо-
лагает наличие соответствующего инстру-
ментария. Так, для оперативного контрол-
линга могут быть использованы такие ин-
струменты как АВС-анализ, анализ объема 
заказов, анализ возникающих на предприя-
тии узких мест, функционально-
стоимостной анализ, XYZ-анализ и другие. 
Видно, что все эти методы, в конечном ито-
ге дают результат в количественном выра-
жении, что предполагает необходимость 
разработки системы показателей и нормати-
вов для измерения и экономической оценки 
технико-экономического уровня предприя-
тия, под которым понимается  конкретная, 
комплексная характеристика степени про-
грессивности основных форм и элементов 
производства, а также степени социально-
экономического развития предприятия.  

Инструментарий контроллинга можно 
разделить на 4 группы задач и соответству-
ющих им инструментов: формализация цели 
(инструмент – BSC); построение сценариев 
развития (инструмент –имитационные мо-
дели); выбор оптимальных сценариев (ин-
струмент –оптимизационные модели); под-
держка управления по отклонениям (ин-
струмент – методы оперативного планиро-
вания и контроля, финансового анализа). 

Использование двух инструментов – 
BSC и имитационного моделирования – 
позволяет моделировать поведение измери-
мых показателей, характеризующих уровень 
достижения цели, при различном сочетании 
факторов как внешней, так и внутренней 
среды предприятия. Применение аналитиче-
ских моделей, использующих методы выбо-
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ра оптимальных сценариев, позволяет суще-
ственно сократить набор вариантов и облег-
чить процесс планирования деятельности 
предприятия. 

На рынке имеется ряд комплексных 
информационных систем для подготовки 
принятия решения. К ним относятся, в част-
ности, R/3 компании SAP AG, SAS System 
компании SAS Institute, Oracle Express ком-
пании Oracle, «Галактика» компании Галак-
тика. Масштабные и дорогостоящие систе-
мы ERP-класса (Enterprise Resource 
Planning), позволяющие интегрировать 
функции планирования всех ресурсов пред-
приятия, находят свое место на рынке. Си-
стемы класса ERP (Enterprise Resource 
Planning) могут представлять собой идеаль-
ный инструментарий контроллинга в ста-
бильной среде с жестко прописанными пра-
вилами.  

С точки зрения динамичной среды 
предприятий текущего периода, представля-
ет значительный интерес системы класса 
BPM (Business Performance Management) – 
управление эффективностью бизнеса. Про-
дукты класса BPM могут быть не встроены 
внутрь ERP систем, а находиться над 
остальными продуктами, увязывая множе-
ство продуктов в единое целое. 

Стандарты BPM разрабатывает BPM 
Standards Group, образованная компаниями 
IBM, SAP AG, Hyperion Solutions Corp., IDC, 
META Group, Applix, BPM Partners и The 
Data Warehousing Institute. BPM Standards 
Group определяет термин BPM как набор 
интегрированных замкнутых управленче-
ских и аналитических процессов, поддержи-
ваемых специальными технологиями и ори-
ентированных на решение задач в области 
стратегического, финансового и оператив-
ного управления. BPM рассматривается как 
единство методологической и информаци-
онной составляющих. 

Методологическая составляющая BMP 
состоит в формировании стратегии, плани-
ровании на основе показателей, мониторин-
ге и контроле, анализе и регулировании. Все 
данные этапы вместе составляют управлен-
ческий цикл. Таким образом, методология 
BMP оптимальным образом подходит для 
формирования инструментария контроллин-
га. Компании, которые уже завоевали место 

на рынке ERP-решений и сегодня стремятся 
разрабатывать и развивать системы класса 
BPM, рассматривая их как логическое про-
должение своих ERP-комплексов. К таким 
разработчикам относятся SAP, Oracle и 
PeopleSoft. К числу независимых продавцов 
BPM-систем, относятся такие компании, как 
Hyperion, Cognos, SAS, Geac (Comshare). Та-
ким образом, сопоставление и анализ мето-
дологии контроллинга и BPM показывает их 
близкое сходство. Поэтому информационная 
составляющая BPM может рассматриваться 
как основной технический инструментарий 
контроллинга.  

На практике требуются инструменты, 
настроенные на решение задач с учетом 
особенностей отрасли или переживаемого 
периода в развитии предприятия. В таком 
случае и инструментарий BPM может ока-
заться, с одной стороны, излишне перегру-
женным частностями, с другой стороны – не 
позволяющим решить конкретную задачу 
без существенной перенастройки. Такие за-
дачи решают, используя адаптированные к 
задаче имитационные модели компании, ис-
пользуя возможности MS Excel и MS VBA, 
описывая особенности конкретного бизнеса 
с требуемой на данном этапе его развития 
разумной степенью детализации.  

 Значительный интерес представляет и 
другой подход – использование концепции 
Data Mining. Data Mining переводится как  
«добыча» или «раскопка данных». Часто 
вместе с Data Mining используют термины  
«выявление знаний в базах данных» 
(knowledge discovery in databases) и «интел-
лектуальный анализ данных». Их можно 
считать синонимами Data Mining. Термин 
Data Mining определяет не столько кон-
крентную технологию, сколько сам процесс 
поиска корреляций, тенденций, связей и за-
кономерностей путем различных математи-
ческих и статистических алгоритмов: клас-
теризации, создания субвыборок, регресси-
онного и корреляционного анализа. Цель 
этого поиска – представление данных в чет-
ком виде, который отображает бизнес-
процессы, а также построение моделей, при 
помощи которых можно спрогнозировать  
процессы, являющиеся критичными для 
планирования и контроля  бизнеса. 

Сегодня существует достаточно боль-
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шое  количество  методов  исследования  дан- 
ных:  регрессионный,  дисперсионный  и  кор- 
реляционный  анализ  (SAS  Institute,  StatSoft 
и  др.);  методы  анализа  в  конкретной  обла- 
сти,  базирующиеся  на  эмпирических  моде- 
лях; нейросетевые алгоритмы, идея которых 
основана на аналогии с функционированием
нервной ткани и состоит в том, что входные
параметры  рассматриваются  как  сигналы, 
которые  преобразуются  в  соответствии  с
наличием  связей  между  «нейронами»,  а  как
ответ,  анализ,  являющийся  результатом, 
рассматривается  как  отклик  всей  сети  на 
входные  данные.  Связи  в  этом  случае  со- 
здаются  при  помощи  так  называемого  изу- 
чения  сети  при  помощи  выборки  большого 
объема,  которая  содержит  как  исходные
данные, так и правильные ответы;  алгорит- 
мы – выбор  близкого  аналога  исходных
данных  из  имеющихся  в  наличии  историче- 
ских данных.

  Метод  также  называют  методом  «бли- 
жайшего соседа»; деревья решений – иерар- 
хические структуры, которые базируются на 
наборе вопросов, предусматривающих ответ 
«да или нет»; несмотря на то, что этот метод 
обработки  данных не  всегда  идеально  нахо-
дит  существующие  закономерности,  он  до- 
статочно  часто  используется  в  системах 
прогнозирования благодаря наглядности по- 
лученных  ответов;  кластерные  модели  (мо- 
дели  сегментации)  используются  для  объ- 
единения похожих событий в группы на ос- 
новании  похожих  значений  нескольких  по- 
лей  в  наборе  данных,  а  также  популярны 
при  создании  систем  прогнозирования;  ал- 
горитмы  ограниченного  перебора,  опреде- 
ляющие частоты комбинаций простых логи- 
ческих  событий  в  подгруппах  данных;  эво- 
люционное программирование – поиск и ге- 
нерация  алгоритма,  который  выражает  вза- 
имосвязь  данных  на  основании  начального 
алгоритма,  который  модифицируется  в  про- 
цессе  поиск;  иногда  поиск  осуществляется 
среди  каких-либо  определенных  видов 
функций (например, полиномов).

  Важное  положение  Data  Mining – не- 
тривиальность  разыскиваемых  шаблонов. 
Это  означает,  что  найденые  шаблоны  долж- 
ны  отражать  неочевидные  и  неожиданные
(unexpected)  регулярности  в  этих  данных, 
такие,  которые  формируют  так  называемые

«скрытые знания» (hidden knowledge). Ис-
пользование Data Mining в контроллинге 
может базироваться на исчислении величин 
отклонений в исходных данных (рыночных, 
инвестиционных, экономических или соци-
альных) целевых показателей в зависимости 
от полученных отклонений в результирую-
щих показателях.  

Внедрение контроллинга представляет 
собой планируемые организационные изме-
нения, затрагивающие такие взаимосвязан-
ные и взаимодействующие переменные, как 
сотрудники, организационная культура, ин-
формационные технологии, структура и 
стратегия предприятия. 

Первым этапом является обоснование 
и принятие решения о внедрении системы 
контроллинга. Анализ практики внедрения 
контроллинга показывает, что благоприят-
ным моментом для начала построения си-
стемы контроллинга является появление 
слабых сигналов о возможных рисках для 
перспективного успешного функционирова-
ния предприятия. В обосновании решения о 
внедрении контроллинга можно выделить 
три компоненты: наличие проблем, обу-
словливающих необходимость внедрения; 
доказательство эффективности внедрения; 
доказательство уместности и своевременно-
сти внедрения. В рамках последней компо-
ненты проверяется наличие у предприятия 
достаточных финансовых, производствен-
ных и людских ресурсов. Необходимо также 
учитывать и психологический климат в кол-
лективе, складывающийся на момент приня-
тия решения.  

Вторым этапом является диагностика 
существующих элементов и систематизация 
требований к реализации системы контрол-
линга. После принятия решения о внедрении 
необходимо провести анализ существующих 
на предприятии компонент контроллинга: 
систем учета, планирования, контроля и ин-
формационного обеспечения. На основе ре-
зультатов проведенного анализа качества 
управления и существующих элементов 
контроллинга систематизируются основные 
проблемы и требования к постановке систе-
мы контроллинга, а также факторы, ограни-
чивающие его реализацию.  

Постановка системы управленческого 
учета является одним из главных условий 
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функционирования контроллинга и выделя-
ется как еще один этап его организации. Си-
стема управленческого учета является цен-
тральным источником информации и долж-
на быть организована таким образом, чтобы 
обеспечить возможность оперативного по-
лучения информации, необходимой для реа-
лизации  функций планирования, контроля и 
анализа. Последним этапом является разра-
ботка организационно-методической моде-
ли, которая позволяет определить содержа-
ние контроллинга, взаимосвязь его элемен-
тов и принципы их функционирования. 

В целом процесс формирования моде-
ли проводится в рамках реализации следу-
ющих аспектов: функциональный, на кото-
ром определяется цель создания системы 
контроллинга и определяются ее функции; 
элементный, на котором определяется необ-
ходимое количество сотрудников отдела 
контроллинга; однородные по содержанию 
функции закрепляются за конкретными со-
трудниками; в зависимости от возложенных 
функциональных обязанностей формируют-
ся требования и полномочия работника; ме-
тодический, на котором производится опре-
деление основных методов и инструментов 
реализации возложенных функций; адапта-
ция методов контроллинга к специфике 
предприятия; структурный, на котором 
определяется внутреннее строение службы 
контроллинга: выявляются внутренние вза-
имосвязи и зависимости между сотрудника-
ми отдела; организационный, на котором 
определяется способ включения отдела кон-
троллинга в организационную структуру 
предприятия, а также схема. подчинения и 
ответственности сотрудников; коммуника-
ционный, который предполагает формиро-
вание пакета внутренних регламентных до-
кументов; он характеризуется функциональ-
ное взаимоотношение контроллинга с ос-
новными подразделениями предприятия. И, 
наконец, необходим выбор способа автома-
тизации контроллинга – либо на основе су-
ществующей информационной системы, ли-
бо иной специализированной системы. 

Выводы. Таким образом, устойчивое 
развитие предприятия – это постоянное ди-
намическое качественное изменение показа-
телей предприятия,  основным условием ко-
торого является наличие статической и ди-

намической устойчивости предприятия. Пе-
реход к стоимостно-ориентированному 
управлению позволяет проводить оценку 
стратегической эффективности на основе 
показателя экономической добавленной 
стоимости, анализировать факторы, влияю-
щие на стоимость бизнеса.  

Для управления предприятием, ориен-
тированным на стоимость, необходимо два 
важнейших условия: внедрение стоимостно-
го мышления у сотрудников и выявление 
факторов стоимости. Также необходимо ор-
ганизовать систему, которая будет опреде-
лять и контролировать весь процесс оценки 
стоимости. Эффективным решением про-
блемы гармонизации интересов собственни-
ков и менеджмента компании, обеспечения 
контроля за результативностью менеджеров 
является комбинация концепций BSC и 
EVA. Такая комбинация позволяет отразить 
в финансовых целях и ориентирах видение 
менеджментом будущего предприятия, а да-
лее провести декомпозицию этих целей и 
разработать мероприятия по гармонизации 
интересов собственников, потребителей и 
партнеров через совершенствование бизнес-
процессов.  

Такой подход реализует вхождение 
контроллинга составной частью в общую 
систему стоимостно-ориентированного 
управления, заостряет внимание на объекте 
его практического приложения, прикладно-
го воздействия,  позволяет определить клю-
чевые направления принимаемых управлен-
ческих решений, направленных на повыше-
ние стоимости предприятия. 
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ
РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

К. Ф. Ковальчук, д. е. н, професор,  Н. П. Козенкова, В. Д. Козенкова,
Національна металургійна академія України

  Сформовано методологічний підхід до визначення категорії «стійкий розвиток підпри- 
ємства».  Виділено  чинники  стійкого  розвитку  підприємства  та  визначено   підходи  до  його 
оцінки.    Розглянуто  сучасні  механізми   вартісно-орієнтованого управління підприємством 
та його фінансовими ресурсами в сучасних умовах. Встановлено роль контролінгу в забезпе-
ченні управління вартістю підприємства,  виокремлено проблеми,  пов’язані з його впровад- 
женням на підприємстві.

  Ключові  слова:  сталий  розвиток,  вартість  підприємства,  система  управління  вартістю 
підприємства, збалансована система показників, мотивація, контролінг.
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K. F. Kovalchuk, D.E., Prof.; N. P. Kozenkova; V. D. Kozenkova,
National Metallurgical Academy of Ukraine

Methodological approach to the definition of the category «sustainable development of an en-
terprise»  is  created.  Factors  of  sustainable  development  are  pointed  out  and  approaches  to  its  as- 
sessment are considered. Modern mechanisms of value-based management are considered.

  The role of controlling in providing value-based management of an enterprise is established, 
and the main problems of introducing the controlling system at the enterprise are considered.

  Keywords: sustainable development, enterprise value, the control system of the enterprise val- 
ue, balanced scorecard, motivation, controlling.
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У роботі розглянута проблема дослідження шляхів підвищення точності прогнозів у 
розрізі побудови стратегії управління інвестиційним портфелем із урахуванням впливу різ-
них факторів. Запропоновано механізм управління інформаційними потоками для інвести-
ційного портфеля, що ґрунтується на прогнозах за використання нейронної мережі із рішен-
ням через матрицю управління. Наведено результат прогнозування нейронною мережею за 
інформацією часових рядів, статистики, динаміки рівня доходу різних типів цінних паперів. 
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Проведено аналіз можливостей по покращенню точності прогнозу, а також наведено алгорит- 
ми, за  допомогою яких їх можна здійснювати для інвестиційного портфеля.

  Ключові  слова:  управління  інвестиційним  портфелем,  матриця  управління,  алгоритм, 
нейронна  мережа,  ефективність  прогнозів,  механізм  управління  інформаційними  потоками, 
цінні папери. 
 

Постановка проблеми. Пошук спосо-
бів збереження та примноження капіталу 
через фінансові ринкові міжнародні зв’язки 
приводить до виявлення широких можливо-
стей одного з таких, що має великий потен-
ціал ефективного залучення у діяльність  
підприємств, котрий полягає у створенні та 
застосуванні інвестиційного портфеля за ви-
користання високоприбуткових цінних па-
перів міжнародних компаній. 

За нинішніх умов в Україні, зміцнення 
позицій та збереження капіталу під час кри-
зових явищ – це основна ціль антикризової 
діяльності, а застосування портфельної тео-
рії та практики через міжнародні зв’язки на-
дає можливість зменшити вплив кризових 
явищ. 

Проте, за значної кількості альтерна-
тивних цінних паперів для створення ефек-
тивного інвестиційного портфеля потрібна 
стратегія, а для здійснення активних опера-
цій з цінними паперами потрібний постій-
ний моніторинг та контроль над динамічни-
ми змінами в доходностях цінних паперів, 
що обрано для портфеля. Загалом, при ви-
борі типів цінних паперів робиться оцінка 
ризику. За результатами створюється такий 
набір типів, що має при значній доходності 
менший ризик, а кожен з обраних даних ти-
пів цінних паперів не відноситься до подіб-
ної економічної галузі – доцільна диверси-
фікація портфеля. 

Відомо, що ефективність та прибутко-
вість портфеля зростають при активних діях 
інвестора – це проявляється у постійному 
реінвестуванні з певним періодом та зміні й 
пристосуванні портфеля до постійно змін-
них умов у кожен з таких періодів. Проте 
дана стратегія потребує значного контролю 
над інформацією та виявленням динаміки 
змін доходностей для всіх тих цінних папе-
рів, що можуть бути включені до портфеля, 
що формує проблему планування, прогнозу-
вання та управління інформацією при керу-
ванні інвестиційним портфелем. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемами аналізу часових рядів, 
моделювання та прогнозування, а також за-
стосування даної теорії в управлінні інвес-
тиційним портфелем та формалізацією не-
обхідної інформації займаються вчені всього 
світу, зокрема Бокс Дж. [1], Геєць В. М. [2], 
Клебанова Т. С. [3], Назаренко О. М. [4] то-
що вказують на особливу складність роз-
робки прогнозних моделей, механізмів 
управління потоками даної інформації, а та-
кож їх аналізу. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті покращення точності прогнозів 
як інформаційних каналів у розрізі викорис-
тання їх для утворення стратегії управління 
інвестиційним портфелем з урахуванням 
впливовості різних факторів, що також 
пов’язані із способами їх аналізу: множин-
ністю можливостей інвестора та його поін-
формованістю (інтуїтивний аналіз), ситуацій 
розвитку економічного середовища (фунда-
ментальний аналіз) та підходів і підготовку 
вхідних даних для аналізу – статистичні та 
прогнозні моделі (технічний аналіз). 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Проте, для створення такої стратегії 
необхідно знати перспективи, а також конт-
ролювати процес розвитку динаміки ціноут-
ворення. Відштовхуючись від основної 
стратегії інвесторів необхідним, перш за все, 
є виявлення найближчої і найточнішої ін-
формації про динаміку доходностей всіх об-
раних акцій – це основна проблема, що ви-
никає особливо тоді, коли важливо знати не 
статистичні відомості, а прогнозні. Розраху-
нок таких прогнозів – складний як техніч-
ний, так і теоретичний процес. Для того, 
щоб робити прогноз динаміки стохастично-
го процесу, під який потрапляє динаміка ці-
ноутворення доходностей цінних паперів 
потрібно мати достатньо інформації. 

На практиці основними способами, що 
використовуються для досліджень, аналізу, 
моделювання економічних та фінансових 
систем задля управління, планування та 
прогнозування, імітації використовуються 
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наступні методи:
 статистичні:
 одновимірні моделі: моделі умовно-

го середнього – ARMA/ARMAX, а також 
моделі умовної волатильності –
GARCH/EGARCH, GJR та їх варіанти;

 багатовимірні моделі: VAR, VEC,
тест коінтеграції;

 модель корекції помилками (ECM,
та векторна VECM);

 функцій імпульсного відгуку (IRF):
 статистичні тести тощо;
 ймовірнісно-статистичні та методи

статистики нечислових даних, у тому числі 
інтервальної  стистики та інтервальної мате- 
матики, а також методи теорії нечіткості:

 стохастичні диференційні рівняння;
   метод Монте-Карло, методи 

броунівського руху тощо;
 теорія ігор;

   теорія штучного інтелекту (ней- 
ронні мережі, генетичні алгоритми тощо);

 методи експертних оцінок та експер-
тний метод прогнозування.

  Завдяки розвитку та використання 
комп’ютерних технологій широкі можливо- 
сті для застосування у моделюванні та про- 
гнозуванні отримали нейронні мережі, ме- 
тоди систем підтримки прийняття рішень, 
методи експертного прогнозування.

Проте, із-за використання теорії штуч-
ного інтелекту, стало зрозуміло, що метод 
прогнозування та моделювання на основі 
нейронних мереж досить ефективний та 
прогресивний. А виняткові переваги, попри 
існуючі недоліки, нейронних мереж визна- 
чають сутність даного методу.

  Основними перевагами застосування 
нейронних мереж при прогнозуванні є:

  1. Універсальність. На вхід до ней- 
ронної мережі може подаватися різнотипна 
інформація з різними властивостями, при 
цьому у неї немає жодних вимог як до пев- 
ного типу розподілення вихідних даних, так 
і до лінійності цільової функції (нормалізо- 
вані дані).

  2. Простота. Результат можливо 
отримати і без спеціальної підготовки, немає 
необхідності глибокого розуміння внутріш-
нього механізму мережі на відміну від мето- 
дів статистичних. 

3. Можуть включати велику кількість 

початкових параметрів. Моделювання мож-
ливе при величезній кількості змінних.  

4. Висока швидкість знаходження за-
лежності через одночасну обробку вхідних 
даних усіма нейронами. 

Основними недоліками та проблемами, 
що виникають при практичному застосуван-
ні нейронних мереж є: 

1. Складність при побудові та визна-
ченні архітектури нейронної мережі для 
конкретної задачі. Немає стандартного спо-
собу конструювання нейронної мережі для 
конкретно однієї задачі. 

2. Складність інтерпретації результа-
тів навчання мережею. Для більшого ряду 
задач ефективніше використовувати інші 
математичні способи моделювання, так як 
частіше нейронні мережі представляють со-
бою «чорний ящик», що важко використати 
для обґрунтування задач, проте для прогно-
зування динамічних стохастичних рядів во-
ни себе зарекомендували досить добре [5–
7]. 

Отже, окрім формально-економічних 
методів, для моделювання та прогнозування 
часових рядів являється доцільним й вико-
ристання теорії штучного інтелекту, зокрема 
нейронних мереж [5–6]. 

Зокрема, щодо вирішення проблеми 
точності при прийняті рішень, моделі з ви-
користанням нейронних мереж дають змогу 
включати всю динаміку ціноутворення до-
ходності цінних паперів, з урахуванням ди-
наміки всіх доступних факторів впливу на 
них – точність підвищується за рахунок ви-
користання додаткової, навіть ледве коре-
льованої інформації з вихідним потоком з 
певною значимістю (можливість врахування 
інтуїтивного аналізу та утворення прогнозу).  

Для інвестора дуже важливою є ін-
формація прогнозного значення доходнос-
тей цінних паперів, адже вона надає можли-
вість врахувати всі ризики при інвестуванні. 
Побудова портфеля на основі прогнозу – це 
доцільний спосіб примноження та збере-
ження власного капіталу. 

Тому, надалі буде розглянуто можли-
вості управління прогнозною інформацією 
для керування інвестиційним портфелем при 
наявності прогнозної моделі. 

Для того, щоб побудувати прогнозну 
модель ціноутворення доходностей цінних 
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паперів розглянемо застосування нейронних 
мереж на практиці. Для цього необхідно 
з’ясувати теоретичні основи прогнозування 
за допомогою нейронних мереж, визначити 
якими мають бути параметри та характерис-
тики нейронної мережі. 

Загальна схема нейромережевого пе-
редбачення часових рядів включає наступні 
етапи: 

1. інтервалу.Визначення часового
Формування бази даних. 

2. Кодування входів – виходів (ней-
ронні мережі можуть працювати тільки з 
числами). 

3. Нормування даних (результати ней-
роаналізу не повинні залежати від вибору 
одиниць виміру). 

4. Попередня обробка даних (видален-
ня очевидних повторень з даних полегшує 
нейронній мережі виявити нетривіальні за-
кономірності). 

5. Навчання кількох нейронних мереж 
з різною архітектурою (результат навчання 
залежить, як від розмірів мережі, так і від її 
початкової конфігурації). 

6. Відбір оптимальних мереж – тих, 
які дадуть найменшу помилку передбачен-
ня. 

7. Адаптивне пророкування і прийнят-
тя рішень. 

Побудова прогнозу фінансових часо-
вих рядів має свою специфіку. На першому 
етапі визначаються базові характеристики 
даних, база даних. Підзадача формування 
вхідних потоків в задачах прогнозування 
часових рядів часто припускає використання 
«методу вікон». Метод вікон полягає у ви-
значенні двох вікон W1 і W0 з фіксованими 
розмірами n і m відповідно.  

Ці вікна, здатні переміщатися з деяким 
кроком (лагом) по часовій послідовності іс-
торичних даних, починаючи з першого еле-
мента, причому перше вікно W1, отримавши 
n даних, передає їх на вхід нейронної мере-
жі, а друге – W0 – подається на вихід з m 
даними. Отримана на кожному кроці пара 
W1>W0 використовується як елемент на-
вчальної вибірки (розпізнаваний образ, або 
спостереження,у роботі використано W1=7, 
W0=1 з лагом в 1). Кожен наступний вектор 
отримується в результаті зсуву вікон вправо 
на один крок.  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 
 

  Передбачається  наявність  прихованих 
залежностей  в  часовій  послідовності  (як  ви- 
вчення  безліч  спостережень).  Нейронна  ме- 
режа,  навчаючись  на  цих  спостереженнях  і 
відповідно  налаштовуючи  свої  коефіцієнти, 
намагається  вирахувати  закономірності  і 
сформувати  потрібну  опцію  прогнозу.  На
основі  методу  вікон  можливий  однокроко-
вий або багатокроковий прогноз.

Слід  зазначити,  що  одним  з  ключових
моментів в аналізі фінансових часових рядів
є  попередня  обробка  даних,  яка  сприяє  ус- 
пішному  навчанню  нейронної  мережі,  і  мо- 
же  включати  цілий  набір  методів.  Головне 
завдання при  попередній обробці – зниження 
надмірності,  що  призведе  до  підвищення 
інформативності  прикладів  і,  тим  самим,
підвищить якість нейропрогнозу.

Ефективним  методом  відбору  най-
більш  інформативних  входів  є  алгоритм 
box_counting. Ефективними є також вейвлет- 
перетворення  вхідних  даних,  фільтри  Кал- 
мана, спектральна обробка.

  Архітектура  нейронної  мережі  зале- 
жить від поставленого завдання, в більшості 
випадків  найбільш  оптимальною  архітекту- 
рою  для  прогнозування  фінансових  часових
рядів  є  багатошаровий  персептрон  зі  зво- 
ротним  поширенням  помилки  (що  і  вико- 
ристаний в роботі).

  Оцінка  помилки  прогнозу  не  менш 
важлива, ніж сам прогноз. Оскільки прогно- 
зування  ніколи  не  зможе  повністю  знищити 
ризик при прийнятті рішень, необхідно явно 
визначати  неточність  прогнозу.  Як  і  саме 
прогнозування,  прогнозуюча  система  по- 
винна  забезпечувати  визначення  помилки 
прогнозування [5; 8].

Розглянемо приклад застосування ней-
ронних  мереж  при  прогнозуванні  динаміч- 
ного  ряду  доходностей.  Модель  прогнозу- 
вання побудуємо в MatLab за наступним ал- 
горитмом:

  Оскільки,  досліджено,  що  для  прогно- 
зування часових  рядів  використовуються 
модель  трьохшарового  персептрона  як  ней- 
ронної  мережі,  то  спершу  необхідно 
з’ясувати  основні  параметри  обраного  типу 
нейронної мережі:

  – кількість вузлів у вхідному прошар- 
ку;  

– прихованомуувузлівкількість
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прошарку;  
– кількість вузлів у вихідному про-

шарку;  
– лаг;  
– розмірність n та m, розмірність ві-

кон W1 та W0 відповідно, що частково за-
лежать від технології моделювання. 

Для цього найкращим було б автома-
тизувати даний процес знаходження пара-
метрів через або використання статистичних 
методів (використання аналітичної інфор-
мації про статистику), або експеримент, що 
основується на порівнянні результативності 
таких нейронних мереж, що мають різні па-
раметри – вибір мережі здійснюється при 
таких параметрах, при яких вона навчаю-
чись n-разів, вивела найкращий результат 
навчання. 

Тобто, результати навчання нейронних 
мереж можна порівняти через оцінку якості 
побудованої на їх основі моделі. Для оцінки 
прийнято використовувати числову харак-
теристику помилки, котра відображається 
зазвичай через коефіцієнт детермінації  

(1) (для нелінійної регресії бажано щоб був 
більше 0,75) та середню помилку апрокси-
мації (2).  

Перед дослідженням виставляється 
умова валідації за цими двома оцінками 
(якого значення мають досягти оцінки). При 
цьому ці оцінки розраховані за наступними 
формулами: 

  

 (1) 

 
де – залишкова 

дисперсія,що визначається виходячи зі зна-
чень моделі ; 

 – загальна дисперсія 

результативної ознаки . 

(2) 

 
допустима межа  – не більше 10% [9].  

Для знаходження параметрів нейрон-
ної мережі, при яких буде краще моделюва-

тися та відтворюватися прогноз, параметри 
будемо послідовно змінювати. При цьому, 
за одну таку зміну параметрів виконується 
n-разове навчання нейронної мережі – при 
одних параметрах створюється -на кіль-

 

 
 

 

кість  моделей  за  рахунок  зміни  процесу  на-
вчання.  Даний  процес  повторюється  до  тих 
пір,  доки  числова  оцінка  не  задовольнить 
умову валідації, а для моделі з’ясовуються її 
параметри,  при  яких  виконується  дана  умо- 
ва.

Запропоновано  використовувати  алго-
ритм, що зображено на рис. 1, – за можливос-
тей  побудови  їх  в MatLab було  і  отримано 
результати в табл. 1.

  Отже, було утворено нейронну мережу 
з  такими  параметрами,  при  яких  нею  моде-
люється  процес  з  відповідними  критеріями
валідації: 

за алгоритмом рис. 1. 
Для побудови прогнозу були викорис-

тані такі вхідні параметри: 
1. Аналітичні дані по цінам доходнос-

кожний період (167 значеньтей за , 
), що розраховано в Excel е-

   

 
 

 

 
 

 

та  пер

несено в MatLab (3). Початкові дані взяті по 
компаніям,  що  вибрані  випадковим  чином  з 
сайту  http://finance.yahoo.com:  Hewlett- 
Packard  Company  (HPQ) – NYSE  (Sector: T- 
echnology), Nokia Corporation (NOK) – NYSE
(Sector:  Technology),  Apple  Inc.  (AAPL) –
NasdaqGS  (Sector: Consumer  Goods), 
International  Business  Machines  Corporation
(IBM) – NYSE  (Sector:  Technology),  та 
General  Electric  Company  (GE)  –  NYSE
(Sector: Industrial Goods).

Статистична  інформація  взята  по  ско-
регованій ціні та дивідендам  за період 

від 1 лютого 2000 року по 26 січня 2014 ро-
ку з місячним інтервалом для утворення ви-
бірки навчання нейронної мережі. Для пере-
вірки прогнозування за межі даного гори 
вибірку зі 168 ( ) часових значень подовже-

но на 12 до 26 січня 2015 року. Для аналізу 
та обробки даної інформації використано 
Excel та MatLab. Для розрахунку цін доход-
ностей взята формула з [6; 9]:  

 
(3) 
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= 1 −
��

залишків

��
�

= 1 −
∑(�����)

∑(����)
 ,

�0 ≤ ρ�� ≤ 1�

��
залишкова = ∑(� − ���)

��
� = ∑(� − ��) 

���

 

A� =
�

�
∑ �

����

�
� ∙ 100%,    

� ̅

� ̅
rτ = ln �

�τ��τ

�τ��
� , τ = 1, N�����.    

0,75 ≤ ��� ≤ 1, �̅ − не більше 10% 

Pτ Dτ



 
Рис. 1. Блок-схема алгоритму формалізації нейронної мережі для моделювання та про-

гнозування динаміки доходностей типів цінних паперів в MatLab
2. Побудовано нейронну мережу, що експериментально (по алгоритму рис. 1) 
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���(�) 
– �-та нейронна мережа для побудови 

моделі доходностей типів ЦП (167 даних); 
� – кількість генерацій ���(�) (у роботі вибра-

но 50, більше – краще) 

Початок 

0,75 ≤ ��� ≤ 1 

A
�

> 10% 

(по 167 даним) 

вибирається 
���(�) 

 

� = 1, � 

�(�) = A
�

 
� = 0 

�(0) = 11% 

�(�) > �(�) 

� генерованих ���(�) порівню-
ються та вибирається тільки одна 
���(�) :  

� = �  � = � 

Кінець 

Формулювання нейронної мережі з поступовою зміною параметрів: 
розмір вікна �1 – �(= 7), перший вхідний прошарок; 
кількість k (=77) вузлів, один прихований прошарок; 
розмір вікна �0 – �(= 1), з лагом в 1-цю чи вибраним, один 

вихідний прошарок. 



отримала наступні початкові параметри для 
тришарового персептрона за умови, що кое-
фіцієнт детермінації  (для нелі-

нійної регресії по 100% вибірки (167 зна-
чень)) та середню помилку апроксимації 

 при навчальній вибірці (80% (133 

значення)): один вхідний прошарок, у якому 
кількість значень , один прихо-

ваний прошарок із 77 вузлів та один вихід-
ний, у якому , з лагом в 1-цю. 

3. Для навчання було вибрано 80% ви-

бірки, 10% для валідації та 10% для тесту зі 
167 значень цін доходностей. Для кожної 
компанії окремо побудовано прогнозну мо-
дель на основі нейронної мережі з цими ж 
параметрами. В результаті було отримано 
моделі прогнозування цін доходностей по 
кожним обраним фінансовим активам. Роз-
раховано прогнозні значення на 12 місяців 
очікуваних доходностей цінних паперів 

. Ре-

зультати записані у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Прогнозні значення доходності цінних паперів на початок для кожного прогнозного моменту 
 

 

Компанії 
HPQ NOK AAPL IBM GE 

1 0,04644 0,02749 -0,07497 0,01491 0,00601 
2 0,09011 0,03381 -0,05559 0,05402 0,09194 
3 -0,02583 0,02075 -0,03116 0,02789 -0,03390 
4 0,02431 0,00724 0,23582 0,01751 -0,02638 
5 0,04569 0,01113 -0,06402 0,03171 0,11820 
6 -0,05653 0,02613 0,19163 0,01583 -0,05457 
7 0,06049 0,02371 -0,19395 0,01173 0,10800 
8 0,00180 0,00062 -0,02998 -0,00218 0,23232 
9 0,01216 -0,00875 0,07336 -0,01364 -0,04216 
10 -0,08464 0,00822 0,16978 -0,00419 0,26817 
11 -0,00262 -0,00692 0,07839 0,00157 -0,00415 
12 -0,01008 0,00549 0,05485 0,01506 0,69294 

 
Отже, було отримано прогнозні дані 

для значень доходностей цінних паперів – 
основні вхідні дані для стратегічного плану-
вання по управлінню інвестиційним порт-
фелем (табл. 1) [11–13]. 

Виявлення проблем підвищення точ-
ності як перспектив дослідження та пропо-
зиції їх вирішення. Задля постійного конт-
ролю та покращення точності знайдених ре-
зультатів у відповідності до дійсності, є не-
обхідним використання, для моделі прогно-
зування, кібернетичного контуру, зв’язку 
(контуру із зворотнім зв’язком) до помилки 
прогнозу, як додаткова умова – задача 
управління. До цього, на практиці, можна 
застосувати, моделювання білого шуму, що 
у свою чергу викликане не залежними від 
закону руху ціни хаотичними коливаннями. 
Такий рух негативним чином впливає на ре-
зультати прогнозних моделей динаміки ці-
ноутворення доходностей фінансових акти-

 

 

вів, що утворені на основі нейронної мережі, 
адже вона може давати після навчання менш 
задовільні  результати.  Проте  дослідивши 
характеристику  цього  білого  шуму  (через 
дослідження помилки моделей) та визначив- 
ши  можливість  його   об’єктивного  адитив- 
ного відображення в моделі, можна побуду- 
вати  більш  точну  прогнозну  модель [14]. 
Але  навіть  без  очистки  від  білого  шуму  у 
початкових  даних,  використані  нейронні 
мережі  для  прогнозу  окремо  для  кожного 
типу цінних паперів досить добре впоралися 
з  моделюванням  та  прогнозуванням  й  з 
включеним шумом табл. 2.

  У  результаті  маємо  змогу  отримати 
початкові  дані  для  побудови  плану  по 
управлінню  інвестиційним  портфелем,  від- 
бору  найкращих  типів  цінних  паперів,  ви- 
значення розмірів часток інвестицій по кож-
ному  виду  цінних  паперів,  що  були  вибрані
– застосування  стратегії  диверсифікації  при
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 (або ������,��

�
), де � = 1, �, � = 12. Р



необхідності, при цьому завдяки прогнозу 
можливим є планування на кожен шаг про-
гнозного періоду на весь визначений про-
гнозний горизонт з можливостями постійної 

корекції через контур зворотного зв’язку 
прогнозу за різними моделями прогнозуван-
ня. 

Таблиця 2 
Перевірка прогнозу ретроспективним способом від реальних даних по (2) за заданої 

верифікації 

t 

Значення  на початок для кожного прогно-

зного моменту 
Фактичні значення на кінець для кожного 

прогнозного моменту 

HPQ NOK AAPL IBM GE HPQ NOK AAPL IBM GE 

1 0,5539 0,6983 2,2108 0,7414 0,8069 0,0299 0,0911 0,0619 0,0577 0,0311 

2 0,0103 2,0296 3,8178 0,3943 4,5597 0,0892 -0,0328 0,0197 0,0387 0,0165 

3 2,2204 0,0365 1,3288 0,3628 1,8996 0,0212 0,0215 0,0948 0,0205 0,0377 

4 0,8059 0,9100 1,9113 1,3384 5,8360 0,0135 0,0805 0,0810 -0,0518 -0,0039

5 2,0917 0,8020 3,3449 2,8758 51,8844 0,0148 0,0562 0,0273 -0,0169 -0,0023

6 2,0170 0,4531 5,7776 0,7163 0,2415 0,0556 0,0478 0,0283 0,0558 -0,0440

7 0,0693 0,5610 3,4445 0,2149 2,3176 0,0650 0,0540 0,0793 0,0149 0,0326

8 1,0300 0,9424 0,7364 0,8309 72,5577 -0,0599 0,0107 -0,0173 -0,0129 0,0032

9 0,0747 0,6148 0,0557 0,9052 6,6018 0,0113 -0,0227 0,0695 -0,1438 0,0075

10 1,9972 3,2623 0,6220 66,8794 9,4296 0,0849 -0,0036 0,1047 -0,0001 0,0257

11 1,0743 0,8535 2,0516 1,1460 0,8541 0,0353 -0,0472 -0,0745 -0,0107 -0,0285

12 0,6930 0,6891 1,2529 1,5849 26,5493 -0,0328 0,0177 0,0243 -0,0257 -0,0271

1,0532 0,9877 2,2129 6,4992 15,2949 

Таким чином, можна сформулювати 
наступний алгоритм A по формалізації по-
чаткових даних для управління інвестицій-
ним портфелем, для розв’язку проблеми по 
знаходженню оптимального розміру порт-
феля із можливістю створення стратегії ди-
версифікації інвестиційного капіталу та 
плану інвестування [13]): 

Алгоритм A: 
1. Збір первинної інформації – визна-

чення статистичної вибірки даних, знахо-
дження додаткової інформації та аналіз ме-
тодик її включення у наступних етапах. 

2. Побудова моделі прогнозування чи
використання наявної інформації (у роботі 
використовується модель на основі нейрон-
ної мережі) з врахуванням або без випадко-
вої величини у вигляді білого шуму. 

3. Розрахунок вторинної інформації
при застосуванні прогнозної моделі. 

4. Контроль прогнозу за реальною ди-

намікою для підвищення точності моделі, 
що відбувається через застосування додат-
кового контуру зворотного зв’язку на кінце-
вий результат (постійне здійснення пунктів 
3-5; модифікація доступних моделей про-
гнозування (реалізація навчання нейронних
мереж)).

5. Отримання результатів та висновків.
6. Проведення відповідно до результа-

тів  прогнозу  прийняття  рішення  та  плану-
вання. 

7. Перевірка та розрахунок економічно-
го ефекту від застосування даного методу 
прийняття рішень по корекції. 

Проте, отримані результати після про-
гнозу з використанням нейронних мереж 
доходності цінних паперів можна надалі роз-
глядати також і в комплексі з іншими спо-
собами моделювання, імітації процесу ди-
наміки доходностей. У відповідь на будь-
яку додаткову інформацію у різний прогноз-
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ний  період , а також альтернативи моде-

 

 

   

 

 

лей  прогнозування  та  їх  різна  результатив- 
ність,  що  можуть  бути  залучені  інвестором,
необхідно розробити стратегію інвестування 
і за даними критеріями. Оскільки для інвес-
тора  дуже  важливим  є  як  володіння  рента-
бельними цінними паперами  (приносять  ви- 
сокі  стабільні  дивіденди),  так  і  прийняття 
рішення  щодо  здійснення  активних  дій –
отримання  прибутку  через  покупку  та  про- 
даж цінних паперів, що входять в портфель, 
на  основі  визначеного  ризику,  необхідно
мати  комплексний  механізм  по  забезпечен-
ню  найкращої  стратегії  при  належній  ін- 
формації  по  прогнозу.  Оскільки  прогнозні 
моделі  дозволяють з  деякою  точністю  спро- 
гнозувати  майбутню  дохідність  цінних  па- 
перів, є можливість здійснювати активні дії, 
проте пасивна стратегія, а особливо через те, 
що вона дозволяє без особливих дій отриму- 
вати  пасивний  дохід  від  обраних  видів  цін-
них  паперів,  також  привертає  увагу.  Якщо 
для  прогнозу  можуть  використовуватися 
різномасштабні моделі, на основі яких мож- 
на  здійснювати  навіть  щоденні  зміни  порт- 
феля, то для інвестора при прийнятті рішень 
з  підтримкою  технічного  аналізу  проблема- 
тичним є визначення прийняття єдиної стра- 
тегії,  котра  попри  активні  чи  пасивні  дії  ін- 
вестора  приносила  б  найбільший  прибуток. 
За рахунок всієї вхідної інформації та засно- 
ваного на ній прогнозу доходності через тех- 
нічний  аналіз,  зазвичай,  здійснюється  пе- 
реформування  портфеля  з  рівним  відрізком 
часу, як для пасивної стратегії, або змінним, 
як для активної. Звідси, необхідним є розро- 
бка  такого  механізму  прогнозування  для  ін- 
вестиційного  портфеля,  що  дозволяв  би 
приймати  для  різних  видів  цінних  паперів 
властиву  до  них  стратегію  управління  (при 
одночасній  або  мінімізації  ризику  за  визна- 
ченої дохідності, або максимізації доходності  
за прийнятного ризику – постановка задачі).  
Отже,  можна  поставити   ще   таку   задачу – 
сформулювати  окремо   до   кожного   обра- 
ного виду  акції за  диверсифікації  портфеля, 
як  результату технічного  аналізу, механізм 
прогнозування  доходностей  цінних  паперів  
для побудови ефективної стратегію  інвесту- 
вання,  при цьому  має  вирішуватися   проб- 
лема   постійно-змінного   впливу на  резуль- 
тат  нової  інформації  як  вхідних  потоків

кожної використаної інвестором прогнозної 
моделі – аналіз має ставити на меті викорис-
тання широкого спектру інформаційних по-
токів, що входять до цих моделей. Отже, 
останнім було визначено положення щодо 
потреби створити підхід не лише по визна-
ченню прогнозу доходностей цінних паперів 
різних типів для визначення об’єму інвести-
цій у відповідну акцію, що дозволяв би оп-
тимізувати портфель, а й визначати котра 
інформація є важливою (який прогноз є точ-
нішим, у якій періодиці і як сильно впливає 
на можливість приймати рішення) – має на-
даватися можливість у будь-який період пе-
реформувати портфель у відповідності до 
всіх інформаційних потоків. Для ефективно-
го управління портфелем може здійснюва-
тися перехід між пасивною та активною 
стратегіями, що досить розмитий, і для різ-
них видів акцій приймати відповідну страте-
гію – це складний процес, що визначений 
динамікою доходностей та доступністю реа-
лістичної щодо неї інформації у різний пері-
од. 

Проте, якщо задля максимізації доходу 
припускається збільшення ризику, напри-
клад за однокроковою моделлю в [13] про-
понується фіксувати необхідний дохід і мі-
німізувати ризик відносно доходності, котру 
можна прогнозувати як запропоновано рис. 
1 та A, то при багатокроковій задачі є важ-
ливим кожного разу досліджувати, окрім 
цього, ще й вплив на прогноз додаткових 
потоків інформації, що створить додатковий 
зворотній контур по управлінню вхідною 
інформацією, окрім контуру по корекції по-
милки прогнозу (лише для прогнозних мо-
делей). Тож, слід модифікувати алгоритм A 
у відповідності до змінних (за будь-якого 
моменту часу) та постійних (поточних на 
кожний період) вхідних потоків, за чого по-
трібно сформувати зворотні зв’язки на вхід-
ні дані. 

Так, якщо, в залежності від інформації 
як вхідних потоків, є альтернативи прогнозу 
в час , то в цей час перед інвестором стоїть 

питання: чи потрібно робити переформу-
вання портфеля. Оскільки кожна прогнозна 
модель індивідуальна, то потрібно приймати 
рішення відносно оцінки кожної за їх ре-
зультативністю. Сигналом для переформу-
вання служить наступна умова: при плану-
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ванні та оптимізації інвестиційного портфе-
ля за певною альтернативою може досягати-
ся менший ризик, при цьому прибуток при 
цій альтернативі не менший від поперед-
ньої. 

Тож, у випадку коли відомим є різного 
рівня прогноз динаміки доходностей цінних 
паперів (різні прогнози показують загалом 
відмінну прогнозну динаміку), то 
об’єктивним буде здійснення перевірки та 
оцінки кожного прогнозу відносно їх мож-
ливостей точно прогнозувати на увесь ви-
значений строк від часу  (момент отриман-

ня нової інформації). Таким чином, ставить-
ся додаткова задача ранжування за критері-
ями точності прогнозних моделей, що отри-
мані в різний час, котрі перевіряються лише 
по результатам прийняття рішення. Це свід-
чить, що в моделі управління з різними мо-
делями прогнозування обов’язково мають 
бути контури зворотного зв’язку до вихід-
них даних як контроль за ефективністю 
прийнятого рішень за різними моделями – за 
оцінкою результату економічного ефекту за 
будь-якого прогнозу по помилці 

(4) 

 
 

де – фактична доходність цінних 

паперів на прогнозний горизонт, а 

– прогнозована величина або очікувана до-
ходність цінних паперів на весь прогнозний 
горизонт;  – розподіл інвестицій за -ми 

типами цінних паперів на кожен момент ча-
су 

Отже, у цьому випадку пропонується 
створити матрицю з даними для управління 
– матрицю управління прогнозною інфор-
мацією для інвестиційного портфеля, що 
відображатиме всі альтернативи прогнозу-
вання у різний період часу  з відповідними 

їм помилками прогнозу та оцінкою резуль-
тативності . Вона має відображати резуль-

тати контурів зворотних зв’язків: на вхідні 
дані – мають відповідати за контроль над 
підвищенням точності прогнозу – вибір 
кращого у певний момент (будь-який як по-

точний) , і за відслідковування цінності но-

вої інформації – чи є необхідність змінити 
прийняте рішення раніше  при появі нової 

інформації в час ); на вихідну інформацію 

 

 

 

 
 

– відображає  властивості  обраних  прогноз- 
них потоків даних за даними на кожен пері-
од результативності прийнятих рішень і  сиг- 
налізують  про  суттєві  зрушення  та  необ- 
хідність пошуку інформації (чи не є застарі- 
лими  всі  використанні  інформаційні  потоки 
даних).

  Дослідження  та  постановка  суміжних 
проблем,  в  котрих  може  застосовуватися 
матриця управління.

  Проблеми при застосуванні прогнозної 
інформації в плануванні та оптимізації інвес-
тиційного  портфеля,  що  супроводжується 
постановкою  контурів  зворотного  зв’язку, 
тобто утворенням матриць управління:

  1. Оскільки,  використовуються  змінні 
прогнозні  моделі,  що  покращуються в  часі 
через  сформовані  контури  зворотних 
зв’язків, а динаміка доходностей непередба- 
чувана,  то  завжди  існує  імовірність,  що  в 
певний  час  одна  з  моделей  прогнозування 
буде  кращою  за  іншу,  цей  час  визначити 
важко,  проте  вважається,  що  кожен  прогноз 
здатен  впливати  на  прийняте  рішення  у
будь-який момент часу . 

 

 

  2. За  даною  інформацією  може  бути 
утворено  загальний  комплексний  інформа- 
ційний механізм прийняття рішення, котрий 
заснований  на  кожному,  без  виключення 
жодної моделі, прогнозі зі звітністю резуль- 
тативності  кожного такого прогнозу та при- 
йнятого  рішення  і  можливого  прийнятого 
рішення  не  за  вибраними  прогнозами.  Цю 
можливість потрібно розглянути як гіпотезу
– існує  можливість  утворити  такий  набір 
прогнозних результатів динаміки доходності 
цінних паперів за увесь час управління інвес- 
тиційним  портфелем,  котрий  відповідав  би 
реальній  динаміці  відносно  знаходження 
моменту  часу  пікових  змін  (росту  та  падін- 
ня)  доходності  кожного  відібраного  типу 
набору цінних паперів портфеля, якщо є до- 
статньо  інформації для  утворення  прогнозу, 
припускається (Гіпотеза 2), що є можливість

визначення моменту часу , коли 

для точного прогнозу необхідно здійснити 
перехід на інший тип прогнозної моделі і 
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відомо на котру серед доступних інвестору, 
завдяки постійного накопичення та до-
слідження інформативної статистики по 
можливим та прийнятим для прийняття рі-
шення результатам інвестування. Така гіпо-
теза висувається через важливість часу при-
йняття рішень, а отже і їх правильність на 
основі інформації, що відома. 
Отже: 

Гіпотеза 1. Кожен прогноз здатен 
впливати на прийняте рішення у будь-який 
момент часу . 

Гіпотеза 2. Різні прогнозні моделі, що 
описують стохастичний процес у визначе-
ний час  здатні відтво-

рювати поточний стохастичний процес точ-
ніше за інші, причому кожна окрема модель 
діюча, проте діє краще за інші лише на кон-
кретний період  починаючи з визначеного 

 часу. Визначення елементів  прак-

 
 

 

тично  можливе,  причому  кожне  з  них  може 
бути описане  певними  функціями  від  часу 
для визначення їх на практиці.

  Отже,  утворивши  відповідні  зворотні 
контури  може  відслідковуватися  чітка  ди- 
наміка   доходності   та  прийматися  найпра- 
вильніше рішення за наявною інформацією  в 
заданих інвестиційних періодах портфеля та 
поза  ними. Визначено,  що  результати  цих 
контурів мають  формувати постійну  статис- 
тику прийнятих рішень та можливих рішень 
за наявної інформації в різний час.

Пропонується  використати  цю  статис-

тику для дослідження гіпотези 1 – потрібно 
відслідковувати частоту використання для 
прийняття рішення, визначених як найкра-
щих на момент дій, за увесь час інвестуван-
ня, по результатам інвестування, всіх про-
гнозів. 

3. Також, якщо включити до цієї ста-
тистики час за яким прогноз був отриманий, 
то є можливість розглянути та дослідити гі-
потезу 1 – зазвичай прогнози, що побудовані 
на основі нової інформації більш точніші.  

Отже, якщо дана гіпотеза буде під-
тверджена, то має сенс в підвищенні значи-
мості сучасніших прогнозів відносно попе-
редніх, що математичним виразом може ви-
ражати коефіцієнти значимості, визначені 
по часу отриманого прогнозу або часу даних 
котрі використані в моделі прогнозу. Такі 
дані необхідні для визначення найбільш   
точних та часто використовуваних прогно-
зів, можливостей досягти кращих результа-
тів. Проте вирішальним має бути лише ре-
зультат кожної, що перевіряється на виході, 
як інформація про можливу та отриману, на 
основі вибраного прогнозу, доходність 
портфеля та похибку від реальної прибутко-
вості портфеля як процес отримання оцінки 
ефективності. Таким чином, отримаємо від-
носно постійний набір прогнозних моделей 
для ефективного керування інвестиційним 
портфелем за наявності різної інформації у 
будь-який момент часу 

Таблиця 3 
Приклад загальної форми матриці управління 

 
Для пунктів 5–7 загального алгоритму 

A практичних дій, із-за включення до моделі 
контурів зворотного зв’язку, запропоновано 

доповнення Б для вдосконалення ефектив-
ного прийняття рішення за наявності зібра-
них даних в матрицю управління наступним 
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θ з деяким шагом ∆t 

 
Альтернативи прогнозів X1 ⋯ Xi ⋯ Xn 

Час застосування – фіксований з шагом 
∆�, або час фіксації 
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або час фіксації 
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Визначення елементів �, ∆�, � на наступні 
періоди відносно статистики для плану-

вання та прийняття рішення 
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чином, Додаток Б: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 
 

 
 
 

 
 

  1. Якщо  приймається  рішення  на  ос- 
нові прогнозу динаміки доходностей цінних 
паперів,  то  розв’язуються  оптимізаційні  за- 
дачі  над  інвестиційним  портфелем,  а  далі –
прийняття рішення.

2.  Якщо ризик за певні періоди віднос-
но  великий,  то  для   оптимізаційної  задачі
мінімізації ризику кінцеву прибутковість, як 
контролюючий  параметр, – слід  зменшити
(визначається  або  самим  інвестором  або
швидкістю росту ризику з ростом прибутко- 
вості).

  3. Якщо  з’являється  додаткова  інфор- 
мація і прогноз в деякий момент часу на пер- 
спективу може бути іншим ніж визначений 
попередньо,  то  вибір  залишити  чи  змінити
сформований  портфель  визначається  через 
відносний  по  часу  результат  ризику,  що
приймається (перевіряється ретроспективою 
з  коефіцієнтом  значимості  по  часу  отрима- 
ної інформації по прогнозу).

  4. За  результатами  по  доходності 
портфеля  на  визначений  попередньо  період 
змін  по  інвестуванню  в  різні  цінні  папери
(акції)  визначаються  ті  включені  прогнозні 
моделі, що давали б кращий результат, якщо
досягається  співпадіння  в  виборі  найкращо- 
го  методу прогнозування  на  початку  та  в 
кінці  моделі,  то  розглядається  можливість 
покращення тих, що не увійшли до обраних 
на  основі  визначених  помилок  для  них –
вважається,  що  динаміка  доходностей  в  різ- 
ний  період  може  краще  відображатися  на 
деякому  відрізку  часу іншими  моделями,  а 
ніж  попередньо  вибраними,  а  також  кожна 
модель  у  часі  може  модифікуватися  (визна- 
чається  циклічність  по  наявним  змінам  че- 
рез моделювання та прогнозування).

  5. Прогнозна  інформація  отримана  за 
моделювання процесу зміни доходності цін- 
них  паперів  надає  можливість  через  оцінку 
помилки  моделювання робити  його  модифі- 
кацію – ведеться пошук способів покращити 
модель.

  6. Робиться  оцінка  важливості  вхідної 
інформації  (особливо  при  факторних  моде- 
лях прогнозування) в залежності від періоду 
її реалізації.

  7. Розробляється  на  основі  прогнозної 
інформації  модель  її  правильного  врахуван- 
ня  та  аналізу  при  плануванні  та  оптимізації
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інвестиційного портфеля.
  8. Робиться  оцінка  прийнятого  рішен- 

ня  та  результативності  включеної  інформа- 
ції через результат.

  Висновки. Досліджено,  що  окрім  ви- 
бору  моделей,  котрі  використовуються  для 
прогнозу важливим є і їх покращення віднос-
но їх результативності та оцінки погрішно-
сті. Для підвищення ефективності прийняття 
рішення  пропонується  лише  ранжувати  за
часом  та  ефективністю  наявні  прогнози –
жоден  варіант  моделювання  не  відхиляєть- 
ся,  що  дає  можливість  знаходити  найкраще 
їх  використання  за  різної  ситуаційності  ди- 
наміки доходностей для різних цінних папе- 
рів  та  інвестиційних  портфелів.  Найгірші 
прогнози  за  весь  період  досліджуються  для
модифікації по покращенню їх точності. Бу- 
ло  виявлено  проблематичні,  вузькі  питання 
та  можливості  виявлення  їх  рішення:  Гіпо- 
теза  1  та  Гіпотеза  2,  рішення  котрих  запро- 
поновано  знайти  по  формуванню  та  дослід- 
женню статистики в матриці управління.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ       
ПРОГНОЗОВ ДИНАМИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Н. О. Ризун, к. т н., доцент, П. В. Гудым, аспирант,  
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля 

 
В работе рассмотрена проблема исследования путей повышения точности прогнозов в 

разрезе построения стратегии управления инвестиционным портфелем с учетом влияния раз-
личных факторов. Предложен механизм управления информационными потоками для инве-
стиционного портфеля, который основывается на прогнозах при использовании нейронной 
сети с решением через матрицу управления. Приведен результат прогнозирования нейронной 
сетью по информации временных рядов, статистики, динамики уровня дохода различных ти-
пов ценных бумаг. Проведен анализ возможностей по улучшению точности прогноза, а так-
же приведены алгоритмы, при помощи которых их можно осуществить для инвестиционного 
портфеля. 

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем, матрица управления, алгоритм, 
нейронная сеть, эффективность прогнозов, механизм управления информационными потоками, цен-
ные бумаги. 

 
 
USING THE MODELS OF NEURAL NETWORKS FOR MAKING FORECAST OF THE 

SECURITIES PRICING POLICY DYNAMICS 
N. A. Rizun, Ph. D (Tech.)., Ass. Prof., P. V. Gudim, post-graduate student, 

Dnipropetrovsk University of Alfred Nobel 
 

The paper studies the problem of planning and forecasting, improving forecasts accuracy 
while constructing the strategy of investment portfolio management under the influence of various 
factors. The information flow control mechanism for investment portfolio based on the forecasts 
using neural network with the solution through control matrix is proposed. The results of neural 
network predicting for time series data, statistics, of different securities types return dynamics are 
presented. Analysis of possibilities to improve the accuracy of prediction is carried out and algo-
rithms capable of making such forecasts are presented.  

Keywords: investment portfolio management, control matrix, algorithm, neural network, 
forecasts performance, information flow control mechanism, securities. 
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УДК 316.47 
ПАРТНЕРСТВО КАК МЕТОД  ПРОДВИЖЕНИЯ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 

В. Я. Швец, д. э. н., профессор, vasil-shvetc@ukr.net,Л. Л. Палехова, к. э. н., доцент, 
pall@hotmail.ru, ГУВЗ «Национальный горный университет»,  

М. Шмидт, д. т. н., профессор, umweltplanung(at)tu-cottbus.de, Бранденбургский технический 
университет Коттбус-Зенфтенберг, Д. Палехов, к. ю. н., palekdmy@tu-cottbus.de, 

Бранденбургский технический университет Коттбус-Зенфтенберг 
  

В статье уточнена сущность партнерства как прикладного механизма модернизации 
высшего образования, сформулированы специфические признаки партнерства в сфере выс-
шего образования для целей устойчивого развития. Обоснованы основные виды и функции 
партнерства для перехода украинских вузов  на новую модель высшего образования. Показа-
ны различия и взаимосвязь  внутреннего и внешнего партнерства для продвижения принци-
пов высшего образования для устойчивого развития, проанализирован опыт партнерских от-
ношений ДВНЗ «Национальный горный университет» и Бранденбургского технического 
университета Коттбус-Зенфтенберг для повышения уровня знаний и осведомленности о раз-
личных аспектах устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, высшее образование для устойчивого развития, 
партнерство внешнее и внутреннее, партнерство университетов. 

 
Постановка проблемы. В докладе 

«Мы народы…» от 27 марта 2000 г., посвя-
щенного задачам нового тысячелетия, Кофи 
Аннан подчеркнул, что именно образование 
должно обеспечить переход нашего видения 
устойчивого развития (англ. «Sustainable 
Development») в реальность [1]. В декабре 
2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приня-
ла резолюцию 57/254 «Десятилетие образо-
вания в интересах устойчивого развития 
(2005-2014 гг.)», которая обозначила цели и 
задачи всех уровней образования для созда-
ния более жизнеспособного и справедливого 
общества. Модель высшего образования в 
интересах устойчивого развития (англ. 
«Higher Education for Sustainable 
Development», далее – ВОУР) представлена 
как целостно-реформистский подход к под-
готовке специалистов, научных и руководя-
щих работников новой формации, отлича-
ющихся прогрессивными взглядами на жиз-
ненные ценности, владеющих  знаниями и 
умениями для сбалансированного (экономи-
ческого, экологического и социального) 
управления развитием всех видов деятель-
ности.  

Всемирная конференция ЮНЕСКО по 
образованию в интересах устойчивого раз-

вития (31 марта – 2 апреля 2009 г., Бонн, 
Германия) определила главные функции 
университетов в трансформации традицион-
ной системы высшего образования как: обу-
чение, научные исследования и вовлечение 
местного населения, чтобы развивать знания 
по устойчивому развитию на локальном и 
глобальном уровнях. 

После целой серии региональных кон-
ференций, встреч министров  и широких 
консультаций 37-й  сессия  Генеральной  
конференции ЮНЕСКО (2013 г.) приняла 
Глобальную программу действий по расши-
рению масштабов образования для устойчи-
вого развития на  период после  2015 г., с 
уточнением подробной дорожной картой по 
ее реализации [2]. В том числе в документе 
подчеркивается, что вузы должны стремить-
ся к переходу на ВОУР не только посред-
ством «озеленения» учебных программ и 
научных исследований, но и демонстрируя 
устойчивость всей своей деятельности как 
хозяйствующего субъекта (концепция «зе-
леного» кампуса). 

В докладе ЮНЕСКО, посвященного 
анализу прогресса образования в интересах 
устойчивого развития  [3], отмечено, что за 
период Десятилетия вузы значительно про-
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двинулись в поддержке приоритетов устой-
чивого развития. В США, Канаде, Велико-
британии, Дании, Германии и некоторых 
других странах усилилась динамика «озеле-
нения» университетских учебных планов и 
программ, расширяется изучение инстру-
ментов устойчивого развития для различных 
профессий и специальностей. Эксперимен-
тирование с формами и методами обучения 
доказало возможность многообразия подхо-
дов к достижению целей ВОУР.  

Однако в докладе делается вывод, что 
глобальная трансформация высшего образо-
вания в направлении устойчивого развития 
пока не произошла. Имеются лишь немно-
гочисленные примеры полностью «зеленых» 
университетов. Для многих стран и универ-
ситетов большой проблемой остается недо-
статок опыта, знаний и других ресурсов для 
внедрения новой модели образования. 

В этой связи Всемирная конференция 
по образованию в интересах устойчивого 
развития (12 ноября 2014 г., Айти-Нагоя, 
Япония) и Всемирный форум по образова-
нию (19-22 мая 2015 г., Инчхон, Республика 
Корея) уделили особое внимание методам 
наращивания потенциала ВОУР, подчеркну-
ли важность развития партнерства универ-
ситетов и  солидарности всех заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров) [4].  

Использование разных форм партнер-
ства может помочь украинским университе-
там ускорить их включение в мировой про-
цесс системных реформ высшего образова-
ния, учитывая принципы и ценности, общее 
видение и цели новой модели развития об-
щества. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблема интеграции идеи 
устойчивого развития в высшее образования 
все чаще обсуждается в украинской научной 
литературе. В  публикациях анализируются 
пути  реформирования высшей школы, уси-
ления конкурентоспособности выпускников 
вузов на международном рынке труда, под-
черкивается роль университетов в достиже-
нии устойчивого развития экономики Укра-
ины и необходимость изучения вопросов 
устойчивого развития студентами разных 
специальностей [5–8].  

Вместе с тем, следует отметить, что 
авторы, обсуждая вопросы ВОУР, чаще все-

го предлагают расширение изучения эколо-
гических дисциплин («Безопасность жизне-
деятельности», «Основы экологии», др.) для 
неэкологических специальностей (техничес-
ких, экономических, др.), часто с оговоркой 
– «когда это целесообразно» [7-8]. Таким 
образом,  прослеживается позиция подмены 
образования для устойчивого развития рас-
ширением сферы экологического образова-
ния. 

Модель ВОУР, однако, ожидает от 
университетов более глобальных действий. 
Высшее образование должно осуществить 
методологический сдвиг от простой переда-
чи знаний, требуемых для осуществления 
профессиональной деятельности, к воспита-
нию у студентов (в том числе экологических 
и неэкологических специальностей) эколо-
го-социальной ответственности, вооружение 
их комплексом знаний (инструментарием), 
для управления устойчивостью на уровне 
своей профессиональной деятельности, 
умениями предупреждать влияния разных 
видов процессов на природные экосистемы 
и социальные структуры [5; 9].  

Для украинских вузов такой подход 
является принципиально новым и сложным. 
В научных исследованиях пока уделяется 
слабое внимание изучению возможностей 
партнерства как метода продвижения инте-
ресов устойчивого развития. 

Формулировка цели статьи. Данное 
научное исследование имеет цель выяснить 
сущность, основные функции и виды парт-
нерства для перехода украинских вузов на 
модель высшего образования для устойчи-
вого развития. 

Изложение основного материала ис-
следования. Сегодня национальные интере-
сы Украины состоят в ответах на многочис-
ленные вызовы и проблемы, которые долж-
ны решаться, учитывая политику, тенденции 
и опыт реализации международных, евро-
пейских и национальных инициатив по раз-
витию образования для устойчивого разви-
тия. 

Отметим, что Национальная стратегия 
развития образования в Украине на период 
до 2021 г. выдвигает ключевой задачей раз-
витие мышления, ориентированного на бу-
дущее, и подготовку специалистов с высо-
кой социальной ответственностью. Тем не 
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менее,  как  подчеркивает  министр  образова- 
ния и науки С. М. Квит [10], украинская сис- 
тема  высшего  образования  развивается  по- 
ка  пассивно  и  экстенсивно;  у  нас  нет  уни- 
верситетов,  отвечающих  современным  тре- 
бованиям,  способных  влиять  на  националь- 
ную  экономику,  решать  кардинальные  тех-
нологические и общественные проблемы.

  Следуя рыночной  логике,  украинские 
университеты  все  больше  утрачивали  свои
идентичные  ценности – единство  обучения
и научных исследований, преданность инте- 
ресам подлинного знания, служение задачам 
развития  общества. Можно утверждать, что 
в  Украине  пока  отсутствует  опыт  образова- 
ния  для  устойчивого  развития.  Поэтому 
важно,  чтобы  в  процессе  происходящих  ре-
форм  задачи  ВОУР  имплементировалась 
надлежащим  образом,  обеспечивая адекват-
ную  систему  подготовки  кадров  для  дости- 
жения устойчивого развития общества.

  Как подчеркивает Джим Элдер (дирек- 
тор  федерального  агентства  по  развитию 
экологической  грамотности,  США),  универ- 
ситеты  призваны  формировать  у  студентов 
понимание  взаимосвязи  между  экономикой, 
энергетикой,  окружающей  средой  и  соци-
альным  благополучием,  обучать  их  «зеле- 
ным»  принципам  и  инструментам  менедж- 
мента,  которые  и  называются  устойчиво- 
стью  [11,  с.108].  Изучая  проблему  ВОУР  в 
разных  странах,  многие  исследователи  (М. 
Того [12,  с.  61–63]  и  др.)  пришли  к  таким 
важным  выводам.  Во-первых,  обучение  ме- 
тодам принятия  устойчивых решений долж- 
но стать главной заботой современного уни- 
верситета.  Сегодня  менеджмент  в  системе 
образования  часто  использует  формальные 
показатели  эффективности,  которые  до- 
вольно далеки от реальных ожиданий обще- 
ства.  Во-вторых,  необходимы  специальные 
совместные  усилия  для  формирования  и 
продвижения  ВОУР  в  обществе.  ВОУР  не 
должно  стать  некой  пиар-акцией  универси- 
тетов  или  кафедр,  для  которых  важно  крат- 
косрочное привлечение  внимания  целевой 
аудитории,  Деятельность  по  ВОУР  должна 
принести  стратегический  результат,  созвуч- 
ный  целевым  установкам  мирового  сообще- 
ства,  задачам  устойчивого  развития  своей 
страны и региона.

При этом, как подчеркивает, например,

  

 

 

 
 

 

 

профессор  A. E.  Дж.  Вальс  [13, с.380]  (ди- 
ректор  Центра  по  устойчивому  развитию  и 
продовольственной  безопасности,  Вагенин- 
генский университ, Нидерланды), универси- 
теты  несут  совместную  ответственность  по 
созданию  пространства  для  «мышления 
устойчивого  развития»,  появлению  новых
идей  и  критическому  переосмыслению  ста-
рых. Поэтому партнерство должно стать  ос- 
новным  прикладным  механизмом  модерни-
зации  и  обновления  качества  образования,
продвижения идей устойчивости развития.

  Вместе  с  тем  анализ  украинских  офи- 
циальных документов и научной литературы 
по вопросам развития образования, показал, 
что  механизм  «партнерства»  в  этой  сфере 
трактуется достаточно разнообразно: добро-
вольное  соглашение  о  сотрудничестве,  де- 
ловая  коммуникация,  социальный  диалог,
формализованная  кооперация  и  т.д.;  часто 
эти  термины  применяются  как  синонимы 
или  противопоставляются.  В  частности,  О. 
М.  Головинов,  Л.  А.  Дмитриченко,  изучая 
аспекты  государственно-частного  партнер- 
ства в образовании, определяют партнерство 
как формализованная кооперация [15, с.85].

Обращаясь  к  этимологии  слова  (англ.
partner,  однокоренное  слово  от  portion – до- 
ля,  часть,  порция,  partition – разделение, 
распределение)  можно  настаивать  на  том, 
что  партнерство  в  сфере  образования – это 
специфическая  форма  сотрудничества  лю- 
бых  заинтересованных  лиц  (юридических, 
физических,  их  объединений)  в  целях  фор- 
мирования,  развития  и  продвижения  про- 
грессивных технологий и  знаний  через  сис- 
стему  образования  и  просвещения.  Сторо- 
нами  такого  сотрудничества  могут  быть  об- 
разовательные  учебные  заведения  всех 
уровней,  научно-исследовательские  органи- 
зации,  органы  государственной  власти  и 
местного  самоуправления,  бизнес  структу- 
ры,  другие  лица,  которые  заинтересованы  в 
объединении  усилий  для  получения  сов- 
местных результатов в сфере образования.

  Спецификой такой кооперации для це- 
лей  ВОУР  является  относительно  низкий 
уровень  формализации,  поскольку  участни- 
ки,  хотя  и  опираются  на  соответствующие 
договоренности  сторон,  однако  при  выпол- 
нении  своих  обязательств  довольно  часто 
сталкиваются с сильными различиями  усло-
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вий и невозможностью повторить чужой 
опыт, а потому должны проявлять инициа-
тивность и творческий подход, открытость 
новому опыту и желание превратить идеи 
устойчивого развития в реальность. 

Анализ концептуальных документов, 
определяющих сущность ВОУР, и научных 
работ,  изучающих опыт «зеленых» универ-
ситетов,  позволил выделить специфические 
признаки партнерства в сфере высшего об-
разования для целей устойчивого развития: 

1. Выгода от перспектив ВОУР – 
партнерство консолидирует и объединяет 
партнеров с учетом их опыта и возмож-
ностей вклада в совместную деятельность 
для получения каждым участником возмож-
ных выгод при общей перспективе достиже-
ния целей ВОУР; 

2. Реформистский характер – партнер-
ство для ВОУР обеспечивает выработку и 
осуществление особых действий в целях по-
вышения эффективности образовательных 
услуг исходя из базовых ценностей и фун-
даментальных потребностей общества; 

3. Открытость для участия – партнер-
ство для ВОУР опирается на установление 
связей и создание партнерских сетей таким 
образом, чтобы образование сыграло важ-
ную роль в предоставлении возможности 
всем членам общества работать вместе над 
созданием устойчивого будущего; 

4. Стратегическая направленность –  
партнерство для ВОУР своими действиями 
влияет на перспективу достижения страте-
гических целей устойчивого развития обще-
ства; такое сотрудничество, как правило, ба-
зируется на долгосрочных договорах и ком-
плексных проектах, охватывающих образо-
вательную, научную и инновационную сфе-
ры; 

5. Холистический (целостный) подход 
– партнерство предполагает поддержку ин-
тегрального обучения и междисциплинарно-
го подхода в системе высшего образования 
и образовательной политике в целом; 

6. Комплексный охват – тематические 
задачи партнерства для ВОУР ориентиру-
ются на широкий круг вопросов развития, 
включая различные элементы, формы, про-
цессы обучения и исследования; 

7. Инновационность решений – парт-
нерство для ВОУР включает не столько со-

действие новшествам и модернизации про-
цессов образования, сколько получению 
принципиально нового содержания образо-
вания и принципиально нового профессио-
нализма преподавания, которые действи-
тельно обеспечивали бы развитие базовых 
способностей будущих специалистов, необ-
ходимых для  устойчивого развития обще-
ства; 

8. Широкие  консультации – партнер-
ство для ВОУР приветствует самые широ-
кие консультации со всеми заинтересован-
ными сторонами, в том числе не являющи-
мися участниками договорных отношений. 
Задачей таких консультаций является при-
влечение внимания общественности к про-
блеме устойчивого развития и образования 
для устойчивого развития.  

Виды и формы любых партнерских от-
ношений обусловлены особенностями его 
участников. В сфере образовательных услуг 
участники партнерских отношений могут 
быть разделены на два типа: 1) внутренние –  
администрация вузов, преподаватели, сту-
денты, внутренние общественные формиро-
вания (первичные профсоюзные организа-
ции, студенческие советы, т.д.); 2) внешние 
– потенциально заинтересованные юриди-
ческие и физические лица, а также их раз-
личные объединения (учебные заведения и 
научно–исследовательские институты, орга-
ны государственной власти и местного са-
моуправления, бизнес сектор, средства мас-
совой информации, общественные органи-
зации и ассоциации –  экологические, моло-
дежные и другие, т.д.). 

Изучение практики украинских уни-
верситетов показало, что сегодня внешнее 
партнерство развивается в самых  разнооб-
разных направлениях. Особо важная роль 
отводится государственно-частному парт-
нерству как средству привлечения в сферу 
образования дополнительных ресурсов     
частного сектора [15], расширения возмож-
ностей наладить двусторонние взаимно по-
лезные связи с бизнес структурами [16].  

Любой вуз стремиться укрепить кон-
такты со стратегически важными партнера-
ми за счет реализации совместных научно-
образовательных проектов, в том числе при 
поддержке МОН Украины и использования 
средств международных образовательных 
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фондов. Университеты  являются членами 
самых разных международных научных и об-
разовательных организаций: Евразийская 
ассоциация университетов (EUA), Великая 
хартия университетов, Европейское обще-
ство инженерного образования (SEFI), 
Международная ассоциация по экономии 
электроэнергии (IAEE), Международный 
университет ресурсов (IUR), т.д. 

Эффективным и результативным при-
знано двухстороннее сотрудничество. 
Например, ДВНЗ «Национальный горный 
университет» (далее – НГУ) осуществляет 
двустороннее сотрудничество с 56 универ-
ситетами и учреждениями Германии, Поль-
ши, России, Центральной и Западной Евро-
пы, Ближнего Востока, Азии, США и Кана-
ды, Многие проекты связаны с аспектами 
эффективного использования природных 
ресурсов и энергоэффективности. Тем не 
менее в Украине нет пока ни одного «зеле-
ного университета»..  

Надо подчеркнуть, что аспект ВОУР 
предполагает осуществление прорывных 
инноваций – радикальную трансформацию 
потребительских свойств образовательных 
продуктов и услуг, которые предлагаются 
рынку. Такие инновации невозможны без 
внутренних преобразований – соединения 
воли, амбиций и желаний в изменениях, ак-
кумуляции организационных, творческих и 
других усилий членов университетского со-
общества. Поэтому именно внутренне парт-
нерство закладывает начала ВОУР, необхо-
димую степень и глубину проводимых ре-
форм по «озеленению» университетов. 

Отметим, что внутренние участники 
уже связаны конкретными правовыми от-
ношениями, в которых четко определены их 
взаимные права и обязанности в образова-
тельном процессе. Поэтому хотя внутренне 
партнерство по ВОУР носит добровольный 
характер, оно опирается на имеющиеся рам-
ки правовых обязательств. 

Проблема внутреннего партнерства 
университетов для целей ВОУР тесно связа-
на с типом их внутренней организации. Чем 
больше специальностей готовит вуз и раз-
нообразнее в целом его деятельность, тем 
более самостоятельными являются его внут-
ренние подразделения, тем более высокоор-
ганизованным должно быть управление. 

При комплексном переходе университета на 
принципы ВОУР, если одно из функцио-
нальных подразделений (институт, кафедра, 
др.) нарушает свои обязательства по пере-
ходу на новые принципы образования, то 
вся система устойчивости начинает рушить-
ся. 

Для целей ВОУР управление универ-
ситетом и его подразделениями должно об-
ладать высокой гибкостью и мобильностью, 
что в результате должно обеспечивать, с од-
ной стороны, возможность постоянной эво-
люционной адаптации университета к тре-
бованиям устойчивого развития общества, с 
другой стороны, возможность совершать ре-
волюционные шаги в развитии, резко повы-
шающие его конкурентоспособность на 
рынке услуг высшего образования.  

Внутреннее партнерство в вузах всегда 
является  неисчерпаемым ресурсом для по-
вышения качества  образовательных услуг. 
ВОУР не может быть реализовано без сов-
местных усилий всех участников образова-
тельного процесса, особенно преподавате-
лей и студентов. Такое партнерство необхо-
димо, чтобы превратить внутренний потен-
циал университета в некую новую ценность 
– новый тип образовательной услуги в соче-
тании с новым типом межличностных от-
ношений, влияя на изменение качества жиз-
недеятельности университета. 

В научных трудах, посвященных про-
блемам развития высшего образования, все 
настойчивее подчеркивается роль универси-
тетов в подготовке будущих специалистов, 
обладающих не только профессиональными 
знаниями, но и новым типом мышления, ко-
торое будет способствовать в будущем жить 
и работать с учетом всего комплекса задач 
развития общества. Поэтому к функциям 
внутреннего партнерства для ВОУР отно-
сятся не только «озеленение» учебных пла-
нов и программ для разных специальностей, 
но и генерирование методов «зеленого» по-
ведения всех членов университетского кол-
лектива. 

В таком направлении показателен 
опыт одного из самых  «зеленых» вузов Гер-
мании – Бранденбургского технического уни-
верситета Коттбус-Зенфтенберг (далее – 
БТУ). БТУ сертифицирован на соответствие 
экологическому стандарту EMAS (англ. 
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Environmental Management and Audit 
System), согласно которому обязуется раз-
рабатывать и исполнять программы по бе-
режному использованию ресурсов.  

В своей внутренней политике БТУ 
особое внимание уделяет развитию партнер-
ской ответственности студентов, вовлекая 
их в процесс совместного строительства 
устойчивого будущего. Особую роль в реа-
лизации этой политики играет Студенче-
ский совет БТУ (Studentenrat, далее – StuRa) 
[17], важным направлением деятельности 
которого является пропаганда экологиче-
ской ориентации жизнедеятельности.  

В частности, StuRa осуществляет ин-
формационный обзор новостей по вопросам 
экономии ресурсов в университете – уста-
новка автоматически закрывающихся две-
рей в аудиториях для предотвращения поте-
рей энергии, поддержка печатной продук-
ции, которая выпускается из перерабатыва-
емой бумаги, т.д. Для популяризации креа-
тивных решений используются стенды, пла-
каты, IT-объявления, пр. под рубрикой «Что 
может сделать каждый в BTУ для окружа-
ющей среды ...»  (нем. «Was jeder an der BTU 
für die Umwelt tun kann...»). StuRa выпускает 
тематические брошюры с эко-советами (нем. 
Eco-Tipp), например – «Как вы можете сде-
лать ‘зеленое’ Рождество» (англ. «How to 
have a ‘green’ Christmas»).  

Каждый месяц StuRa совместно с дру-
гими структурами университета организо-
вывает неделю мероприятий по экологиче-
ской тематике – показываются фильмы, 
проводятся выставки, организуются дискус-
сии с приглашенными экспертами по задан-
ной теме. Раз в месяц проводится «Зеленый 
стол» – открытая встреча, на которой об-
суждаются разные проекты студентов, свя-
занные с улучшением экологии. 

Для обеспечения финансовой под-
держки «зеленых» проектов была запущена 
программа «Евро окружающей среде». Фонд 
формируется за счет отчисления одной евро 
из каждого семестрового взноса универси-
тету (обучение в БТУ является бесплатным, 
но со всех студентов БТУ взымаются се-
местровые взносы для решений некоторых 
нужд  студентов). По этой программе любой 
студент может обратиться с экологической 
идеей в соответствующее бюро StuRa и, ес-

ли она будет одобрена экспертами, то из 
фонда будут выделены деньги на ее реали-
зацию. Например, так возник проект по ор-
ганизации площадок для ремонта велосипе-
дов. 

Политика внутреннего партнерства в 
БТУ включает активное привлечение сту-
дентов в качестве научных сотрудников 
(нем. Studentische/Wissenschaftliche Hilfskraft 
– или коротко HiWi). На соответствующих 
кафедрах  HiWi могут работать по 9,5 часов 
в неделю. Предложения по участию в «зеле-
ных» научных проектах можно найти на 
доске объявлений кафедр или факультетов. 

Для украинских университетов ВОУР 
является еще новым явлением; для всех ви-
дов  профессий и специализаций пока суще-
ствует огромный разрыв в актуальности по-
лучаемых знаний с точки зрения задач 
устойчивого развития. Анкетный опрос, 
проводимый в Институте экономики ДВНЗ 
«Национальный горный университет» пока-
зал, что  студенты и преподаватели пока не-
достаточно понимают смысл ВОУР и не мо-
гут объяснить, какие изменения требуется 
произвести в системе высшего образования. 

Студенты в целом слышали об устой-
чивом развитии, однако 49% из них относят 
эти вопросы к сфере деятельности экологов 
и государственных органов; они не пред-
ставляют, как эти вопросы могут решаться в 
их профессии. Оценка готовности препода-
вателей к внедрению ВОУР показала, что 
только 30% преподавателей уверены в необ-
ходимости «озеленения» учебных программ 
для неэкологических специальностей, всего 
лишь 17% используют информацию об 
устойчивом развитии  в своих лекциях и се-
минарах. При интервьюировании почти все 
опрошенные выразили сомнение относи-
тельно возможности перехода своего уни-
верситета на «зеленый» тип жизнедеятель-
ности. 

При таком уровне готовности препо-
давателей и студентов очень сложно органи-
зовать переход на модель ВОУР собствен-
ными силами. Важно сотрудничество с вуза-
ми, имеющими опыт и знания в  «озелене-
нии» учебных планов и программ, а также 
прошедших путь  организации «зеленого» 
кампуса [9]. 

Опираясь на партнерские отношения с 
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Бранденбургским техническим университе-
том Коттбус-Зенфтенберг, Институт эконо-
мики НГУ начал пилотный проект по «озе-
ленению» учебных планов и программ по 
специальностям менеджмент и маркетинг. 
Проект включает два взаимосвязанных 
направления работ – это адаптация базовых 
учебных программ и развитие необязатель-
ных форм накопления экологических зна-
ний. Что касается первого направления, то в 
настоящее время оно реализуется на основе 
подключения к платформе электронного 
обучения ECO-Campus, разработанной и об-
служиваемой силами БТУ. 

В первом семестре 2014 г. к платформе 
ECO-Campus были подключены студенты 
(бакалавры и магистры) специальности мар-
кетинг с целью имплементации темати-
ческих модулей при изучении нескольких 
базовых дисциплин – «Оценка маркетинго-
вой деятельности» «Инвестирование», «Марке-
тинг промышленных предприятий», «Маркетинг 
высокотехнологичных рынков». В программу 
изучения этих дисциплин были введены 
мультидисциплинарные модули по четырем 
тематическим направлениям – доброволь-
ные экологические стандарты (введение), 
добровольные экологические стандарты для 
формирования политики и деятельности, 
экологическая оценка проектов и оценка 
жизненного цикла. 

В целом эксперимент подтвердил вы-
сокий интерес к учебным модулям, предло-
женным БТУ. Также было доказано, что 
свободный доступ студентов к on-line плат-
форме ECO-Campus позволяет быстро 
наращивать знания и самостоятельно рас-
ширять осведомленность по использованию 
инструментов устойчивого развития в своей 
профессии. 

В литературе пока мало уделено вни-
мания анализу эффективности необязатель-
ных инструментов обучения, которые при-
званы  поддержать инновации в формальном 
образовании. Практика НГУ свидетельству-
ет о высоком интересе студентов и препода-
вателей  к необязательным программам обу-
чения, которые предлагаются в формате 
партнерского сотрудничества с БТУ. К та-
ким, в первую очередь, следует отнести ака-
демический обмен студентами по программе 
STUDEXA. Обучаясь в БТУ на факультете 

ресурсного менеджмента, студенты  хорошо 
воспринимают новые формы и методы обра-
зования, с интересом изучают предметы, 
адаптированные к задачам устойчивого раз-
вития. 

Мощным инструментом повышения 
уровня знаний и осведомленности о различ-
ных аспектах устойчивого развития являют-
ся Летние школы. Для реализации целей 
партнерского проекта НГУ-БТУ в сентябре 
2015 г. запланировано проведение летней 
школы «Озеленение» учебных планов и 
программ – интеграция аспектов устойчиво-
го развития в университетское образова-
ние», для которой целевой аудиторией яв-
ляются молодые преподаватели, аспиранты 
и студенты магистратуры вузов Днепропет-
ровской области. 

Нельзя недооценивать роль партнер-
ства в проведении научно-методических 
конференций, семинаров, встреч, способ-
ствующих пробуждению интереса к вопро-
сам политики устойчивого развития в раз-
ных областях деятельности. Так, например, 
в рамках партнерского проекта НГУ-БТУ в 
декабре 2014 г. была проведена научно-
практическая конференция «Менеджмент, 
маркетинг, предпринимательство: содействие 
устойчивому развитию», которая должна 
была показать глубину проблематики 
устойчивого развития в разных сферах дея-
тельности, а также особенности реформы 
образования для целей устойчивого разви-
тия. В работе конференции приняли участи 
ученые из тридцати университетов пяти 
стран постсоветского пространства.  

Тем не менее, следует признать, что 
имплементация ВОУР в НГУ продвигается 
очень медленно. Недостаток внутренней ак-
тивности преподавательского состава, ад-
министрации и студентов в восприятии 
опыта и знаний «зеленого» университета в 
значительной степени снижает эффектив-
ность данной партнерской программы. 

Выводы. Исследование показало, что, 
модель ВОУР ожидает от украинских уни-
верситетов глубоких инновационных дей-
ствий, которые с одной стороны, призваны 
подчинить принципы и содержание высшего 
образования идеям устойчивого развития 
общества; обучение методам принятия 
устойчивых решений должно стать главной 
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заботой современного университета. С дру-
гой стороны,  университеты  всей своей дея-
тельностью должны демонстрировать 
устойчивость как хозяйствующего  субъек-
та. 

При переходе на модель ВОУР каж-
дый университет вносит неоценимый вклад 
в создание устойчивого развития своего ре-
гиона, страны и всего мирового сообщества. 
Вместе с тем университеты несут совмест-
ную ответственность по расширению пони-
мания устойчивого развития. В этом 
направлении партнерство должно стать ос-
новным прикладным механизмом модерни-
зации и обновления качества образования, 
продвижения идей устойчивости развития. 

Партнерство в сфере образования по-
нимается как специфическая форма сотруд-
ничества любых заинтересованных лиц в 
целях формирования, развития и продвиже-
ния прогрессивных технологий и знаний че-
рез систему образования и просвещения. 
Для целей устойчивого развития такое парт-
нерство имеет специфические признаки: вы-
года от перспектив ВОУР; реформистский 
характер; открытость для участия; стратеги-
ческая направленность; холистический (це-
лостный) подход; комплексный охват; инно-
вационность решений; широкие  консульта-
ции.  

Партнерские отношения для целей 
ВОУР могут быть разделены на два типа: 
внутренние и внешние. На  первом этапе 
имплементации идей ВОУР, безусловно,  
очень важно внешнее партнерство, особенно 
с «зеленым» университетом. Вместе с тем 
такое партнерство может дать ощутимый 
эффект только опираясь на системную кон-
солидацию внутреннюю усилий, поскольку 
прорывные  инновации, какими являются 
принципы ВОУР,  невозможны без внутрен-
них преобразований – объединенных усилий 
всех членов университетского сообщества.  
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ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕТОД ПРОСУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

В. Я. Швець, д. е. н., професор, Л. Л. Палехова, к. е. н., доцент,  ДВНЗ «Національний          
гірничий університет»,  

М. Шмідт, д. т. н., професор, Д. A. Палехов, к. ю. н., Бранденбурзький технічний           
університет Коттбус-Зенфтенберг   

 
У статті уточнено сутність партнерства як прикладного механізму модернізації вищої 

освіти, сформульовано специфічні ознаки партнерства у сфері вищої освіти для цілей сталого 
розвитку. Обґрунтовано основні види та функції партнерства для переходу українських ви-
шів на модель вищої освіти для сталого розвитку.  Показано відмінності та взаємозв'язок 
внутрішнього і зовнішнього партнерства для просування принципів вищої освіти для сталого 
розвитку, проаналізовано досвід партнерських відносин ДВНЗ «Національний гірничий уні-
верситет» та Бранденбурзького технічного університету Коттбус-Зенфтенберг для підвищен-
ня рівня знань та поінформованості щодо різних аспектів сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, вища освіта для сталого розвитку, партнерство зовні-
шнє і внутрішнє, партнерство університетів. 

 
PARTNERSHIP AS A METHOD FOR PROMOTING THE MODEL OF HIGHER EDUCATION 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
V. Ya. Shvetz, D.E., Prof., Ludmila Palekhova, Ph. D (Econ.), Ass. Prof.,  

SHEI «National Mining University»,  
Michael Schmidt D.Sc.(Tech.), Prof., Dmitry Palekhov, Ph.D (Law),  

Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg. 
 

This article explores the concept of partnership as an applied tool for modernisation of univer-
sity education and formulated specific characteristics of university partnership for the purpose of 
promoting sustainable development. The authors discussed the main types and functions of partner-
ship in the context of transition of Ukrainian universities towards the new model of higher educa-
tion. The article revealed the differences and interrelation between internal and external partnership 
for promoting principles of sustainable development in the higher education. Finally, the authors 
analysed the experience of partnership relations between the SHEI «National Mining University» 
and the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg in improving the standard of 
knowledge and increasing awareness about various aspects of sustainable development. 

Keywords: sustainable development, university education for sustainable development, inter-
nal and external partnership, university partnership. 
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УДК 004.91 
ПРОЕКТ «КУРС: ОСВІТА» ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
М. Г. Ватковська, канд. філос. наук, Дніпропетровський обласний інститут  післядипломної 

педагогічної освіти, vatkovskaya@gmail.com  
 

В статті обґрунтовані напрями модернізації системи державного управління в сфері 
освіти за рахунок широкого застосування комплексних інформаційно-освітніх проектів. Роз-
глянуті складові програмного комплексу «КУРС: Освіта», впровадження якого покликане 
оптимізувати процес державного управління освітньою галуззю на всіх його рівнях. 

Ключові слова: електронно-освітній проект, інформатизація, інформаційна система, 
модернізація, освіта, управління.    
  

 

 

 

 

 
  

  Постановка  проблеми. Реалії  сього- 
дення  висувають  перед  усіма  державними 
інституціями  нові вимоги, одна з яких – по- 
треба  відповідати  викликам  інформаційного
суспільства.  Модернізація  системи  держав- 
ного  управління,  її  переорієнтація  на  мож-
ливості  застосування  новітніх  інформацій- 
них  технологій  є  найважливішим  фактором 
підвищення ефективності процесу публічно- 
го управління у наш час. Одним з пріоритет- 
них  напрямів  державного  управління  є  ре- 
формування освітньої галузі. «Система осві- 
ти  є  однією  з  найбільш  наближених  до  кін- 
цевого  споживача  (громадянина),  її  основ-
ною  ознакою  має  бути  динамічність  та  го- 
товність  швидко  відповідати  на  запити  часу 
та  потреби  ринку»  [1,  с.31].  Як  відповідь  на 
ці  виклики,  в  останнє  десятиліття  набуває 
поширення  такий  напрям  модернізації  сфе- 
ри  освіти  як  впровадження  інформаційно- 
освітніх проектів, які принципово змінюють 
уявлення  про  процес  управління.  Одним  з 
таких  проектів  є  програмний  комплекс 
«КУРС:  Освіта»,  впровадження  якого  поча- 
лося  з  лютого  2009  року  і  триває  й  нині. 
Слід  зазначити,  що  для  модернізації  дер- 
жавного  управління  цей  проект  має  велике 
значення,  адже  відповідає  цілям  дорожньої 
карти  реформ  модернізації  системи  управ- 
ління освітою в Україні, а саме:  «сприяє  під- 
вищенню  якості  освітніх  послуг  та  підви- 
щенню  конкурентоспроможності  націо- 
нальної освіти» [1, с.40].

Аналіз  останніх  досліджень  і  публі-
кацій. В  Україні  аналіз  модернізації  дер- 
жавного  управління  у  галузі  освіти  входить 
до  кола  наукових  інтересів  таких  вітчизня- 
них  фахівців,  як  М.  М. Білинська [2],  С. 
В. Григанська [3],  Т.  О. Лукіна [4],  С.

В. Майборода [5], В. М. Огаренко [6], Л. 
Л. Прокопенко [7], В. В. Сиченко [8] та інші. 
Також ця розробка спирається на норматив-
но-правові акти [9–11], що регулюють на 
законодавчому рівні особливості впровад-
ження та використання у галузі освіти скла-
дових досліджуваного програмного комп-
лексу. Під час дослідження автором аналізу-
валися і безпосередньо можливості: системи 
електронної реєстрації в дошкільний нав-
чальний заклад [12], Комп’ютерних програм 
«КУРС: Школа» та «КУРС: Дошкілля» [13-
14], Порталу «Мої знання» [15], концепції 
впровадження єдиної освітньої мережі в ре-
гіоні [16]. 

Разом з тим треба відзначити, що спо-
стерігається дефіцит наукових досліджень з 
проблематики застосування конкретних ін-
струментів управління освітньою галуззю в 
умовах становлення інформаційного сус-
пільства, чим обумовлено вибір даної теми 
для вивчення. 

Формулювання мети статті. Основне 
завдання даної статті полягає в аналізі 
управлінського аспекту функціонування 
складових програмного комплексу «КУРС: 
Освіта», що забезпечить модернізацію під-
ходів до державного управління на рівні 
впровадження електронних проектів.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У дослідженні «Модернізація систе-
ми управління освітою в Україні: дорожня 
карта реформ» [1] автори пропонують пере-
лік рекомендацій щодо проведення реформ 
у системі управління освітою в Україні, се-
ред яких варто зупинитися на такому поло-
женні. Потрібно «створити єдине електрон-
но-освітнє середовище (ЕОС), до якого бу-
дуть підключені всі рівні «управлінської ве-
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ртикалі», навчальні заклади всіх сфер, типів 
та форм власності та їх працівники з різним 
рівнем доступу та функціональності, а та-
кож споживачі послуг (діти, батьки)» [1, 
с.54]. У контексті останнього варто відзна-
чити, що саме подібні електронно-освітні 
проекти як «КУРС: Освіта» є одним з кроків  
модернізації всієї освітньої галузі України у 
цілому та аспекті створення єдиного елект-
ронно-освітнього середовища зокрема. Про-
грамний комплекс «КУРС: Освіта» являє 

собою різнорідні освітні проекти, кожен з 
яких має свою мету та спрямований на задо-
волення потреб різних категорій спожива-
чів, але разом зі своєю автономністю, про-
грами «КУРСу: Освіта»  поєднані між со-
бою різноманітними базами даних та про-
грамами-сателітами. Для більш детального 
аналізу особливостей функціонування про-
грами «КУРС: Освіта» доцільно розглянути 
його складові, подані в таблиці  (табл.1). 

Таблиця 1 
Складові програмного комплексу «КУРС: Освіта» 

 
Назва складової Характеристики складової 

Комп'ютерна програма 
«КУРС: Школа»  

Дозволяє автоматизувати і якісно управляти навчальним процесом, генерує 
обов’язкові форми звітності ЗНЗ-1 і 83-РВК, затверджені наказом Міністер-
ства Освіти і Науки України [9-10] та форму статистичної звітності 77-РВК, 
затверджену наказом Держкомстату і пересилає їх електронні версії згідно 
підпорядкованості. Може працювати у двох режимах: з доступом і без дос-
тупу до мережі Інтернет. 

Комп'ютерна програ-
ма «КУРС: Дошкілля» 
 

Призначена для ведення єдиної бази даних дитячої дошкільної установи, 
управління процесами, обліку дітей дошкільного віку і автоматичного 
складання обов'язкового статистичного звіту за формою 85-к. [14].   

Портал ІСУО – інформаційна 
система управління освітою 

Призначений для консолідації даних із загальноосвітніх та дошкільних на-
вчальних закладів (з програм «КУРС: Школа» та «КУРС: Дошкілля»), на 
порталі генеруються обов'язкові форми звітності, затверджені діючим зако-
нодавством [17].  

Програма «Електронна реєст-
рація в ДНЗ»  

Дає можливість уникнути проблем щодо отримання місць у дитячому садо-
чку, поставивши дитину в електронну чергу, не виходячи з дому [17]. За-
вдяки електронній реєстрації, управлінець, маючи відповідні адміністратив-
ні права (на порталі ІСУО [17]), має змогу контролювати процес зарахуван-
ня дітей, відслідковувати категорії дітей, що в невдовзі прийдуть до ДНЗ та 
запобігати корупційним діям на цьому ґрунті.  

Портал «Мої знання» - елект-
ронні щоденники в Інтернеті 

 Призначений для управління навчальним закладом і поліпшення якості на-
вчального процесу, а також покращення взаємодії між вчителями, учнями та 
батьками. Структурно портал «Мої знання» може бути поділений за різними 
групами користувачів – для шкіл, для вчителів, для учнів та для батьків [15].  

 

У межах зазначених складових про-
грамного комплексу «КУРС: Освіта» можна 
виокремити елементи, що є виразно управ-
лінськими та забезпечують різні рівні 
управління сферою освіти.  

Так, програма «КУРС: Школа» [13] з 
позиції управління змінює уявлення про 
роль керівника у сфері освіти у цілому, по-
чинаючи від керівництва школи і завершу-
ючи управлінцями найвищої ланки. За до-
помогою програми складається розклад за-
нять, який визначає роботу вчителів та уч-
нів, адміністрації та всього закладу в цілому 
і, як наслідок, поліпшується ефективність 
роботи школи, складаються більш комфорт-
ні умови для її плодотворної роботи. Корис-

туючись програмою, директор школи має 
змогу, задаючи параметри системі, створю-
вати різноманітні звіти в автоматичному 
режимі. Це забезпечується за рахунок того, 
що програма працює з особистими даними 
кожного учасника-суб’єкта навчально-
виховного процесу, узагальнює їх. Напри-
клад, завдавши певні параметри пошуку, 
директор школи має змогу отримати інфор-
мацію про певну категорію викладачів, а 
саме – за віковим, професійним континген-
том. У свою чергу відділи (управління) осві-
ти районних державних адміністрацій мо-
жуть зробити це на своєму, районному рівні, 
через портал інформаційної системи управ-
ління освітою, який є сателітом проекту 
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«Курс:Освіта». Крім того, запровадження 
такої моделі управління, спрощує процедуру 
прийняття освітянських звітів на місцевому, 
районному та обласному рівнях.  

Відповідно, варто відзначити, що до 
основних принципів управління програми 
«КУРС: Школа» слід віднести: розширення 
функціональних можливостей системи, з 
урахуванням як побажань навчальних за-
кладів, так і рівня управлінської системи;  
гнучкість системи програми до індивідуаль-
них потреб освітніх установ; принцип адап-
тивності та простоти в експлуатації, програ-
ма не вимагає спеціальної підготовки та 
вміння працювати зі складними програмно-
апаратними засобами. У межах функціону-
вання цієї програми змінюється роль управ-
ління освітнім процесом, зокрема в позиціях 
формування звітів та можливості отримання 
інформації соціально-демографічного та со-
ціально-економічного характеру з певної 
школи, певного району, міста та регіону в 
цілому, державним службовцем на район-
ному, обласному, загальнодержавному рів-
нях державного управління у галузі освіти. 

«КУРС: «Дошкілля» [14] враховує всі 
відомості про педагогічний склад, вихован-
ців, їх батьків або опікунів, веде контроль і 
відображення відвідуваності протягом тиж-
ня, місяця, року, для окремих груп так і для 
усього закладу в цілому, покращує ефектив-
ність роботи дитячої дошкільної установи, 
створює комфортніші умови для плідної ро-
боти персоналу. За допомогою програми 
«КУРС: Дошкілля» здійснюється плануван-
ня роботи адміністрації і всього закладу в 
цілому. У межах комп’ютерної програми 
«Дошкілля» державний службовець отримує 
доступ до звітів дитячих навчальних закла-
дів, має змогу створювати власні звіти, спи-
раючись на базу цього курсу.  

Програма «Україна. Інформаційна сис-
тема управління освітою» [17] – це той ре-
сурс, який змінює уявлення про особливості 
контрольних функцій державних службов-
ців, уявлення про особливості взаємин дер-
жавних службовців та їх клієнтів. І головне 
на чому треба наголосити – ІСУО робить 
процес взаємин у сфері освіти  прозорим та 
відкритим.  

Так з головної електронної сторінки 
ІСУО, маючи права адміністратора можна 

завдавати певну систему пошуку інформації, 
через встановлені фільтри за параметрами 
пошуку: дошкільні навчальні заклади/ за-
гальноосвітні навчальні заклади, персонал 
ДНЗ/ЗНЗ, діти ДНЗ/ЗНЗ. Такий пошук по-
легшує  вибірку необхідних даних і скла-
дання різноманітних звітів, значно зменшує 
час між заданими параметрами і отримани-
ми даними, змінюючи таким чином, саму 
модель управління.  

Наслідком впровадження ІСУО в 
Україні можуть стати зміни до управління 
фінансовою системою освіти, зміни системи 
контролю якості освіти, в системі моніто-
рингу фахової підготовки вчителів / викла-
дачів, зміни у процесі забезпечення (матері-
ального та технічного) усіх ЗНЗ. Впровад-
ження ІСУО в Україні здійснюються на ос-
нові чинної нормативно-правової бази [11].  

ІСУО вирішує проблеми забезпечення 
органів управління освітою повною опера-
тивною та достовірною інформацією про 
діяльність навчальних закладів, що дає мож-
ливість здійснювати освітній менеджмент на 
більш високому рівні, ефективніше плану-
вати витрати бюджетів всіх рівнів в рамках 
реалізації освітянських програм, раціональ-
но та обґрунтовано корегувати напрями для 
подальшого розвитку освіти як окремих ре-
гіонів, так і держави в цілому, а з іншого бо-
ку – забезпечувати відповідний рівень конт-
ролю за діяльністю навчальних закладів 
[18].  

Проект «Електронна реєстрація в 
ДНЗ» як складова «КУРСУ: Освіта»  змінює 
звичне уявлення про управління освітнім 
процесом, оскільки, щоб, наприклад, мати 
узагальнену картину про кількість дітей, що 
знаходяться у черзі до дитячого садка, дер-
жавному службовцю не знадобиться багато 
часу та паперова документація. Електронна 
реєстрація дозволяє працівникам управлінь і 
відділів освіти координувати наповнення 
груп у ДНЗ та забезпечує повну прозорість і 
відкритість цього процесу. 

Таким чином, проведений аналіз особ-
ливостей формування ІСУО як складової 
частини програмного комплексу «КУРС: 
Освіта» дає змогу говорити про те, що сьо-
годні ця система є одним з етапів модерні-
зації багаторівневої системи публічного 
управління у галузі освіти України, що ха-
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рактеризується такими показниками. Ство-
рення первинних баз даних установ і закла-
дів освіти, що постійно оновлюються, опра-
цьовуються, узагальнюються і піднімаються 
на вищий рівень у межах даної інформацій-
ної системи управління, що спрощує  про-
цедуру оброблення статистичної звітності і є 
основою для створення інформаційного за-
безпечення на кожному з рівнів управління. 
ІСУО сприяє формуванню єдиного стандар-
ту прийняття звітної інформації, де управлі-
нець виконує роль модератора, позбавляю-
чись при цьому певних владних повнова-
жень. ІСУО виступає як узагальнена управ-
лінська система, яка змінює усю вертикаль 
процесу публічного управління, в межах 
якої утворюється єдиний інформаційно-
освітній простір, основна мета існування 
якого – змінити модель управління. 

У межах аналізу управлінського аспек-
ту функціонування програмного комплексу  
«КУРС: Освіта» зупинимось на ще одному її 
складнику – порталі «Мої знання» [6], який 
слід вважати одним з елементів модернізації 
багаторівневої системи управління у галузі 
освіти України. Портал має чітку ієрархічну 
систему управління, де кожен користувач 
має право отримувати та коригувати лише 
ту інформацію, що знаходиться в межах йо-
го повноважень, що безперечно підвищує 
якість та ефективність роботи цього пор-
талу. 

Висновки. Проведений аналіз управ-
лінського аспекту функціонування складо-
вих програмного комплексу «КУРС: Освіта» 
дає змогу констатувати таке. Модернізація 
сфери освіти шляхом впровадження ком-
плексних інформаційно-освітніх проектів 
дозволяє охопити широке коло управлін-
ських проблем, починаючи від особливостей 
управління дошкільним навчальним закла-
дом, закінчуючи управлінням навчальним 
процесом у школі. Складові програмного 
комплексу «КУРС: Освіта» покликані опти-
мізувати процес держаного управління ос-
вітньою галуззю на всіх її рівнях. Внаслідок 
їх практичного впровадження є змога конс-
татувати зміни, що відбулися в галузі 
управління сферою освіти. Змінилася роль 
державного службовця чи посадової особи 
місцевого самоврядування від «чиновника, 
що вимагає звітну інформацію», від контро-

лера до активного учасника процесу, який 
шляхом використання інформаційних тех-
нологій спроможний самостійно формувати 
потрібну статистичну інформацію, перевіря-
ти її за допомогою Інтернету, що говорить 
про оптимізацію процесу взаємодії суб’єктів 
управління навчального процесу. Також 
впровадження цього проекту змінює тради-
ційне уявлення про те, як можна влаштувати 
дитину до дошкільної установи, уявлення 
про те, що батьки самі можуть обрати садо-
чок, який їм до вподоби і зробити це не ви-
ходячи з дому. Електронна реєстрація у ДНЗ 
вирішує ці проблеми. Зміни стосуються і 
процесу взаємодії батьків з вчителями та 
школою в цілому. Тепер батьки мають змогу 
у зручний для них час дізнаватися про особ-
ливості навчально-виховного процесу своїх 
дітей. У такий спосіб залучаються до взає-
модії усі зацікавлені. Тут також частково 
знімається аспект необхідної фізичної при-
сутності державного службовця у навчаль-
ному закладі для його перевірки – є можли-
вість зробити це через віртуальний простір. 
В цілому, варто відзначити, що проект  
«КУРС: Освіта» радикально змінює уявлен-
ня про те, що таке освітня послуга і про те, 
що таке управління освітнім процесом. 

Подальшого дослідження потребують 
інші інформаційно-освітні проекти, що 
сприяють модернізаційним змінам держав-
ного управління в галузі освіти України.   
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  ПРОЕКТ «КУРС: ОБРАЗОВАНИЕ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

М. Г. Ватковская, канд. филос. наук, Днепропетровский областной институт
последипломного педагогического образования

  В статье обоснованы направления модернизации системы государственного управления в 
системе  образования  за  сет  широкого  использования  комплексных  информационно- 
образовательных  проектов.  Рассмотрены  составляющие  программного  комплекса  «КУРС:
Образование»,  внедрение  которого  призвано  оптимизировать  процесс  государственного 
управления образовательной отраслью на всех его уровнях.

  Ключевые слова: электронно-образовательный проект, информатизация, информационная 
система, модернизация, образование, управление.

THE «COURSE: EDUCATION» PROJECT AS PART OF MODERNIZATION OF THE
PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF EDUCATION IN UKRAINE

          M. G. Vatkovska, Ph. D (Philosoph.), Dnepropetrovsk regional Institute of
postgraduate pedagogical education

  The directions of governmental administration's modernization in the system of education with a 
help of a wide use of multipurpose information and educational projects are grounded. The compo- 
nents  of  program  complex  «COURSE:  Education»  are  examined,  the  implementation  of  which  is 
aimed to optimize the process of governmental control in the educational sector at all its levels.

  Keywords: electronic and educational project, informatization, informational system, moderniza- 
tion, education, management.
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УДК 378.4(438):005 
ANALYSIS OF VIRTUAL UNIVERSITIES ACTIVITY  

ON THE EXAMPLE OF POLISH E-LEARNING PLATFORMS 
 

M. D. Rizun, post-graduate student, SHEI «National Mining University», mariia.rizun@gmail.com 
 

The phenomenon of virtual universities is stated to be a new step in education. The role of virtual 
universities in education is analyzed on the example of Polish e-learning platforms. The most notable 
definitions of virtual universities are given in the paper. The expanded classification of virtual universi-
ties is presented with the objective to simplify the process of their assessment and selection. Conclu-
sions are drawn based on the statistics of differences and similarities of virtual educational platforms in 
Poland. 

Keywords: e-learning platform, virtual platform, virtual university, classification, assessment. 
 

Statement of problem. The process of ed-
ucation has always been connected with such in-
stitutions as schools, universities, colleges etc. It 
has been a common concept that information and 
knowledge can be transferred only by means of a 
direct interaction between a student and his/her 
teacher. The first attempt to separate them was 
taken with the help of correspondence, when 
printed media allowed learners to perceive 
knowledge at home. Later, the development of 
information and communication technology 
(ICT) and its application to education greatly ex-
panded possibilities of institutions to deliver 
learning in a variety of venues. Institutions that 
use ICT as the tool to deliver learning can be de-
fined as virtual institutions [6]. Due to the rela-
tive newness of the phenomenon of virtual insti-
tutions, there is rather little research in this area, 
particularly with a focus on their characteristics 
and distinctions.  

Analysis of recent papers. The phenome-
non of virtual institution has obtained many other 
synonymous names: virtual university, e-
university, online university, e-learning platform, 
distance learning, distributed learning, networked 
learning, virtual learning community, virtual ed-
ucational platform, flexible learning environ-
ment, web-based learning, and computer learning 
[5, 1]. However, it will not be a mistake to claim 
that the most frequently used notion for this phe-
nomenon is «virtual university» (VU).  

The scope of terms associated with VU has 
created a respectively wide range of its defini-
tions. The most notable are presented further: 

1. An institution which is involved into the 

educational process as a direct provider of learn-
ing opportunities to students and is using infor-
mation and communication technology to deliver 
its programs and courses and provide tuition sup-
port. It is also likely to be using ICT for such 
other core activities as: administration, materials 
development, production and distribution; deliv-
ery and tuition; career advising, prior learning 
assessment and examinations [5]. 

2. An organization that has been created 
through alliances/partnerships to facilitate teach-
ing and learning to occur without itself being in-
volved as a direct provider of instruction [10]. 

3. A distance learning consortium com-
posed of public higher education institutions 
(two-year and/or four/year) within a single sys-
tem or state [4]. 

4. A model of a real university in the virtu-
al space, which offers all its services to the learn-
ers in an integrated way through Internet. These 
services include online learning materials, spe-
cialized virtual centers for courses development, 
library and administrative functions, interactive 
environment for asynchronous and synchronous 
communications and online collaboration [13].  

5. A multimedia network learning envi-
ronment that differs from more traditional learn-
ing environments because it is customizable [8]. 

6. A virtual learning environment that re-
draws the physical boundaries of the classroom, 
allows learning to be a continuous time-
independent process and enables multilevel, mul-
tispeed knowledge creation through the use of 
information technology [11]. 

7. An extended learning community, which 
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constitutes virtual campus on the basis of ad-
vanced communication tools as World Wide Web 
and telephone systems [12]. 

To summarize the above-mentioned defini-
tions it is reasonable to claim that virtual univer-
sity is a consortium of «bricks-and-mortar (the 
term «brick-and-mortar» describes the physical pres-
ence of a building(s) or other structure) institutions, 
united in the virtual space through the tools of 
World Wide Web and ICT, with the aim of shift-
ing physical borders of a classroom and provid-
ing distant, time-independent learning process, 
available and suitable for everyone with a desire 
to study.  

In 1999, Wolf and Johnstone created the 
institutional taxonomy to clarify the conventional 
terms applied for existing structures of higher 
education. As part of this taxonomy a «public 
virtual university classification matrix» was de-
veloped to simplify the process of differentiating 
between the types of VU [7].  

Aim of the paper. The main objective of 
this research papers is to present the classifica-
tion of virtual universities, developed by the au-
thors, and to consider, how it can be applied in 
practice to assess VUs. 

Materials and methods. On the basis of 
Wolf and Johnstone's taxonomy and taking into 
consideration the work [3] the authors have 
worked out their own expanded classification of 
virtual universities (figure 1), which includes 
wide range of features a VU may have.  

The objective of the developed classifica-
tion is to create the system approach to the VU 
assessment, which will unite points of view from 
totally different sides, representing the interests 
of various participants of the operation process of 
virtual educational platforms. The authors sug-
gest to consider two groups of participants, who 
belong to the external and internal environment 
of VUs. Such division will allows to systematize 
the tasks and goals of all components of the VU 
system on micro- and macro-levels.  

1. External: 
a) educational system representatives, who 

monitor and support the educational process;  
b) governmental representatives, exercising 

control of the currents state of educational 
sphere;  

c) companies, which use or sell virtual 
platforms for advertisement placement (media 
companies);  

d) businesses, providing new technologies 
of educational process organization (platforms 
for web-conferences and seminars, cloud storage 
etc.) or searching for new investment projects. 

2. Internal: 
a) universities, eager to cooperate or to 

share experience;  
b) lecturers, interested in the implementa-

tion and development of innovative educational 
techniques;  

c) students, who prefer distant education to 
the so-called «brick-and-mortar» institutions. 

Internal environment forms the basis of VU 
operation and is the essential part of its success. 
The presented elements of external environment, 
from the authors’ point of view, effectively re-
flect the interests of internal participants in the 
macro-sphere, notably: university’s mission 
(governmental representatives), juridical aspects 
(educational system representatives), informa-
tional issues (media companies) and technical 
support (business representatives).  

The classification structure includes 10 sec-
tions, 13 subsections and 61 elements, which al-
low to receive a full description of any VU and 
carry out a comparative analysis when choosing 
an ideal virtual platform for particular purposes. 

1. Organization 
This section allows to create general im-

pression about university’s origin, principles of 
its foundation and management. This information 
can help estimate a university in the process of 
choosing the learning platform, but it does not 
give an objective judgment about the quality of 
knowledge given. 

1.1. Structure 
a) Number of member-universities: 1; 2–5; 

5–10; >10. 
b) Member-universities origin: 1 country; 2 

countries; >2 countries. 
c) Foundation: university consortium; in-

dependent business. 
d) Offline students office (if present): uni-

versity of origin; separate administration. 
e) Member institutions: universities, cul-

tural institutions, businesses. 
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Fig.1.Virtual University Expanded Classification 
Source: authors’ development. 

 
1.2. Authorities 
a) No specific organizational structure. 
b) Strict organizational hierarchy (presi-

dent, rector, vice-rector, secretaries etc.). 
2. Educational Process 
The easiness of access to lectures and all 

other study materials at any time is the guarantee 
of students’ active involvement with the educa-
tional process and their readiness to apply for 
other courses in future. 

2.1. Accessibility 
a) Lectures available at any time / Only re-

al-time broadcasting. 
b) Lectures for those who missed campus-

based classes. 
2.2. Performance  
a) Forms of tuition: lectures; workshops; 

individual tasks; group work; intermediate tests; 
final exams; tele-seminars. 

b) Forms of lectures: text, illustration, au-

EXTERNAL ENVIRONMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Media companies 

 

 

 

Business 

INTERNAL ENVIRONMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecturers 

 

 

 

 
 

Government 

 

 

 

 
 

Educational system representatives 

VIRTUAL UNIVERSITY 

Organization 

Progress and 
Impact 

Administration 

Structure 

Authorities 

Students data 

Study process 

Educational 
Process 

Accessibility 

Performance 

Enrollment 

Data 

Requirements 

Finance 

University 
financing 

Students fees 

Students Staff 

Interaction 

Interaction 

Enrollment 

Data 

Requirements 

Finance 

University 
financing 

Students fees 

Educational Pro-
cess 

Accessibility 

Performance 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION AND TRAINING______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2015,  №3162_________________________________________



 

dio, video, animation, simulation. 
3. Enrolment 
The “Data” subsection is mostly valuable 

for teachers, authorities, scientific research and 
social surveys. Students will hardly pay attention 
to the information about their peers when they 
are much more interested in what they can learn 
(see section 8). On the other hand, the require-
ments for application may reduce the range of 
VUs one wants to enter because of age, national 
or qualification limits. 

3.1. Data 
a) Keeping enrolment data. 
b) Reporting enrolment data officially. 
c) Enrolment data available for students. 
3.2. Requirements 
a) Previous qualification required. 
b) Available only for students of member-

universities / Available for everyone. 
c) Age limit. 
4. Students 
The current section does not influence the 

decision-making process of a student very much, 
but it can at least witness the level of VU’s popu-
larity among students all over the world. 

a) Number of students: <50; 50–150; >150. 
b) Students nationality: countries of mem-

ber-universities; international. 
5. Finance 
The necessity to pay fees for the whole ed-

ucation process or at least for the degree certifi-
cates at a VU may significantly decrease the 
number of its potential students – due to the fi-
nancial difficulties some of them may have. The 
subsection «University financing» may be useful 
for investors or governmental bodies as well as 
for lecturers looking for vacancies at VUs. But it 
is supposed to be of no interest for students. 

5.1. University financing 
a) Self-supporting. 
b) Supported by state. 
c) Investments. 
d) Sponsors. 
5.2. Students fees 
a) Free tuition / Tuition fee required. 
b) Separate payment for certificate or di-

ploma / Payment included in tuition fee. 
c) Scholarship available. 
6. Staff 

If a student sees the process of VU selec-
tion as a really important task, he/she will defi-
nitely pay attention not only to the content of 
courses, but to the lecturers who deliver these 
courses, to their qualification and experience. 
However, academic rank does not characterize 
lecturer’s talent to teach, his/her personal quali-
ties or level of knowledge in the specific area. To 
obtain such information, it is reasonable to pay 
attention to students’ feedback about each lectur-
er of any course (see section 7). 

a) Number of lecturers: <10; 10–20; >20. 
b) Number of courses per one lecturer: 1; 

2–5; >5. 
c) Lecturers qualification: professors, sen-

ior lecturers, doctoral students; possession of ad-
ditional qualification certificates. 

d) Place of work: university of origin, 
member-university, business representatives (en-
trepreneurs). 

7. Interaction 
Students’ feedback about courses, lecturers 

and VU’s work in general is valuable and essen-
tial for two different reasons. First of all, students 
get the feeling that their thoughts are important 
for the VU’s authorities and they believe that 
their opinions can help improve VU’s operation. 
Thus they become more involved. Secondly, stu-
dents may really come up with some good ideas 
and if the university’s administrators are ready to 
take some critics, they can benefit greatly from 
bringing to live some evaluable fresh ideas. 

a) Students feedback page. 
b) Students chat/forum. 
c) Availability of direct student-teacher 

communication (email; Skype; tele-tutoring on 
the web-site etc.). 

d) Student evaluation (courses, lecturers 
and teaching materials). 

e) Lecturers peer evaluation.  
f) External expert evaluation. 
8. Educational Programs 
This section provides information, which is 

of major importance for university’s potential 
students. It describes the level of education pro-
vided on the virtual platform, allows to pay atten-
tion to the features, which may not come to mind 
(e.g. transferred credits, presence of a guest 
speaker). 
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8.1. Type 
a) Bachelor / Master / Postgraduate pro-

grams. 
b) Separate courses. 
c) Vocational education . 
d) Corporate education. 
e) Programs for secondary education (K-12 

education). 
f) Focused on one research area (e.g. eco-

nomics) / Wide range of specialties available. 
8.2. Result 
a) Degree granted / No degree granted. 
b) Course certificate / Degree diploma. 
c) Final course/diploma work required. 
d) Online exams / At-site exams. 
8.3. Additional 
a) Online education / Blended learning 

(mix of online media and face-to-face teaching). 
b) Courses available in one language / Bi-

lingual courses / Multilingualism. 
c) Courses obligatory for campus-based 

students (as extra credits). 
d) Possibility to transfer credits (within 

programs and institutions, locally, nationally and 
internationally). 

e) Guest speakers invited. 
f) Availability of additional study materi-

als. 
9. Student’s Administration 
The presence of an expanded student’s pro-

file (section 9.1) simplifies the access to the en-
rolment data, but, first of all, it allows students to 
track their success in education and compare 
their rating with that of others. This system pro-
vides a rather high level of motivation as very 
few students may feel satisfied being in the bot-
tom of the total rating list. Additional units of 
motivation are also created by the originality of 
evaluation (e.g. the popular element of gamifica-
tion [9]. The possibility to form personal sched-
ule (see section 9.2) is what actually attracts peo-
ple to use virtual universities – one can not only 
stay at home to learn, but also gets a chance to 
choose when he/she wants have a certain lecture 
or pass an exam. 

9.1. Students data 
a) Students profiles: personal data; pro-

gress data; progress data available for everyone; 
students’ progress rating. 

b) Online students office / Offline students 
office. 

9.2. Study process 
a) Possibility to form personal schedule. 
b) Progress evaluation: ECTS points, sim-

ple 1 – 5 grades; unique evaluation system (col-
lecting some special points, gaining “populari-
ty”/”likes” etc. – gamification element). 

10. Progress and Impact 
The elements of this section are mostly im-

portant for the VU itself. For instance, the faster 
it can be found via web-search, the more people 
will be interested and the more potential students 
can be attracted. The presence of sponsors and 
partners gives a VU a number of strong ties, 
which assist the further promotion of its services 
to its target audience.  

a) Advertisement (online and offline). 
b) Citation during web-search. 
c) Frequency of new course development. 
d) Sponsorship. 
e) Dictating tuition policy. 
f) Partnership. 
E-learning in Poland. In the recent years 

Poland has taken big steps in the field of e-
learning and many academic institutions are suc-
cessfully developing their virtual platforms. Stu-
dents and academic workers are realizing the im-
portance of this form of education and online 
courses are extensively introduced as comple-
mentary or obligatory classes, and even as sepa-
rate study programs with a degree [2]. The expe-
rience of e-learning is actively shared during con-
ferences and seminars and contributions into the 
development of virtual education in Poland are 
made every day.  

Due the above-mentioned reasons the au-
thors have chosen Polish education platforms for 
the first approbation of the suggested classifica-
tion of virtual universities. 

For the analysis the authors have selected 
13 educational platforms based in Poland. For the 
reason of confidentiality and in order not to break 
the author's rights we will not to disclose the 
names of these platforms. However, we refer to 
these platforms using acronyms, created from 
first letters of their official names. Table 1 pre-
sents the list of the platforms and shows whether 
they are created on the basis of an academic in-
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stitution or exist as sole institutions.  
As it can be seen, nearly 85% of the con-

sidered platforms exist as parts of “brick-and-
mortar” academic institutions and thus are creat-
ed either to provide access to additional study 
materials for full- or part-time students or to at-
tract applicants for online study programs. Usual-
ly, such programs are supposed to give a degree 
of the university or origin in the end of the whole 

course.  
On the other hand, 25% of the listed plat-

forms exist as sole units and do not depend on 
any academic institutions. Some of them may be 
supported by educational foundations or some 
institutions, but the administration of the plat-
form and its educational programs lies on sepa-
rate business unit. 

Table 1  
Polish E-Learning Platforms 

Source: web-sites of e-learning platforms 

No. Acronym Origin No. Acronym Origin No Acronym Origin 

1 PVU 
Academic 
institution 

5 CZN 
Academic 
institution 

9 UPE 
Academic 
institution 

2 WSE 
Academic 
institution 

6 CHP 
Sole insti-

tution 
10 WSF 

Academic 
institution 

3 PS 
Academic 
institution 

7 PEK 
Academic 
institution 

11 COE 
Academic 
institution 

4 EN 
Academic 
institution 

8 PPE 
Academic 
institution 

12 PKS 
Academic 
institution 

 
13 OZE 

Sole institu-
tion 

 
Application of the VU expanded classifi-

cation: Polish example. As it was stated above, 
the classification was developed in order to ob-
tain the system approach that will take into con-
sideration interests of different participants of the 
operation process of virtual universities. For a 
more thorough analysis of the activity of virtual 
universities in Poland the authors chose only one 
group of the participants – students, who belong 
to the internal environment of a VU and whose 
opinion is supposed to be the most valuable in 
the process of universities assessment and selec-
tion. 

Table 2 presents the list of 20 elements of 
the classification structure, which were picked by 
the authors and which are suggested to be the 
most critical factors influencing students’ final 
decision. The table also reflects the results of the 
conducted analysis: percentage of virtual plat-
forms possessing the corresponding qualities.  

Additional characteristics for some ele-
ments include the option «N/a» – the authors 
mean that such information is not available. For 
some universities this means that it is not possi-
ble to receive such information without being 
registered as a student; the registration is not 

available for everyone. For some platforms it 
may mean that such information is available only 
on special request (e.g. the possibility to transfer 
credits between programs or universities). 

If looking at the list from the point of view 
of a student choosing a virtual educational plat-
form, we can use the obtained data to receive a 
rather clear picture. 

Most part of e-learning platforms are based 
on only one academic institution (84,62%); near-
ly half of them provide access only for their own 
students (46,15%), when most of them make 
their courses available for everyone regardless 
the place of study or work (53,85%). Only 
38,46% of virtual universities offer full courses 
for Bachelor, Master or Postgraduate programs, 
but most of them attract students with separate 
courses from various scientific areas (84,62%). 
That explains the fact that only 15,38% of plat-
forms grant a degree giving a corresponding di-
ploma and 46,15% do not; they will also not ask 
to write a final diploma thesis for the course 
(46,15%). With the 46,15% of universities that 
do not require previous qualification for applying 
to their courses, one will easily find a suitable 
program, even if for some reasons he has not re-
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ceived any diploma before. 
Table 2 

Analysis of Polish Virtual Universities 
Source: authors’ calculation of data, obtained from e-learning platforms 

No. Element 
Number 
of VUs 

No. Element 
Number 
of VUs 

1 
Number of member-

universities 
1 84,62% 

12 
Course certifi-
cate / Degree 

diploma 

Yes 15,38% 

> 2 15,38% No 23,08% 

2 Lectures available at any time 100,00% N/a 61,54% 

3 
Lectures for those who 
missed campus-based 

classes 

Yes 7,69% 
13 

Final 
course/diploma 
work required 

Yes 7,69% 

No 23,08% No 46,15% 
N/a 69,23% N/a 46,15% 

4 
Previous qualification 

required 

Yes 23,08% 

14 

Online education 53,85% 

No 46,15% Blended learning 30,77% 

N/a 30,77% N/a 15,38% 

5 

Available for students of member-
universities 

46,15% 

15 
Possibility to 

transfer credits 

Yes 14,80% 

Available for everyone 53,85% No 32,45% 

6 

Free tuition 30,77% N/a 52,75% 

Tuition fee required 15,38% 
16 

Online students office 7,69% 

N/a 53,85% Offline students office 92,31% 

7 Scholarship available 
Yes 15,40% 

17 
Possibility to 
form personal 

schedule 

No 53,85% 

No 84,60% N/a 46,15% 

8 Students chat/forum 
Yes 53,85% 

18 
Progress evalua-

tion 

ECTS 23,08% 

N/a 46,15% 1-5 grades 7,69% 

9 
Bachelor / Master / Post-
graduate programs 

Yes 38,46% 
Unique 
system 

15,38% 

No 46,15% N/a 53,85% 

N/a 15,38% 

19 
Citation during 

web-search 

Low 30,77% 

10 Separate courses 
Yes 84,62% Middle 15,38% 

No 15,38% High 53,85% 

11 

Degree granted 15,38% 

20 
Frequency of 

new course de-
velopment 

Middle 7,69% 

No degree granted 46,15% High 7,69% 

N/a 38,46% N/a 84,62% 

 
Unfortunately, only 15,4% of virtual uni-

versities offer scholarship to the most successful 
students of for those with bad financial condi-
tions. At the same time most of them do not 
charge tuition fee (30,77%). 

All virtual platforms ensure 24/7 access to 
all study materials. That means a possibility to 
study early in the morning, during the lunch-
break or at midnight – if one is a «night owl» (a 
"night owl" is someone who begins sleeping late and 
wakes up late), and there is no need to depend on 
the time of a lecture’s broadcast. Nevertheless, it 
is still necessary to follow the rules of VUs when 
fulfilling the intermediate and final tasks and ex-
ams – all of them have strict deadlines and usual-

ly there is no way to create personal schedule of 
passing them (53,85% do not give such possibil-
ity and at 46,15% it is not stated exactly).  

Students may also find it useful to have a 
chance to transform the obtained ECTS credits 
within their e-learning programs or even to their 
“brick-and-mortar” universities. However, only 
14,8% of the platforms will definitely give such 
an option. Yet we have no information about al-
most 53% of them. At the same time, 23,08% of 
VUs use ECTS to assess students’ results, while 
23,08% use 1-5 grades or other system. 

Even though 53,85% of the VUs offer a to-
tally online education without any need to attend 
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university buildings, 92,31% have their offices 
«offline», so one may have to visit them for the 
issues of registration, payment (in case it is re-
quired) or some other problems that may arise.  

Finally, almost 54% of the e-learning plat-
forms are easy and quick to be found via any In-
ternet browser. Yet only few of them (7,69%) 
develop new courses frequently and could inter-
est their regular customers with brand new offers.  

Conclusion. Virtual institutions have ap-
peared from an attempt to use ICT to separate a 
student and his/her teacher in the process of the 
knowledge transfer. Despite the range of synon-
ymous names given to the notion of virtual insti-
tution, the term «virtual university» has obtained 
the widest usage. The variety of definitions de-
scribing the phenomenon of a VU can be summa-
rized and define a virtual university as a consor-
tium of «bricks-and-mortar» institutions, united 
in the virtual space through the tools of World 
Wide Web and ICT, with the aim of shifting 
physical borders of a classroom and providing 
distant, time-independent learning process, avail-
able and suitable for everyone with a desire to 
study.  

The main objective of this paper was 
presentation of the developed expanded classifi-
cation of VUs, which forms the system approach 
to the VU assessment and unites points of view 
from totally different sides, representing the in-
terests of various participants of the operation 
process of virtual educational platforms. The par-
ticipants are suggested to be divided into those 
who belong to the external and internal environ-
ment of e-learning platforms.  

The authors have selected 13 education 
platforms based in Poland for the first approba-
tion of the suggested classification of virtual uni-
versities. For a more thorough analysis only one 
group of the participants was chosen – the stu-
dents, whose opinion is supposed to be the most 
valuable in the process of universities assessment 
and selection. 

Application of the authors’ classification 
has allowed to reveal major differences in the 
activity of e-learning platforms, such as: financial 
terms they offer, educational programs and edu-
cational policy, terms of enrolment, evaluation 
system etc. Statistics received with the help of 

this classification should simplify the understand-
ing of the situation at the market of e-learning 
and the factors, which the classification includes, 
should assist students in the process of selection 
of a VU because they precisely formulate the 
most critical characteristics and consider virtual 
universities from all possible points of view.  

Further application of the expanded classi-
fication will let receive a wider picture when 
VUs will be examined with a glance on all partic-
ipants of the operation process of virtual educa-
tional platforms. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ 

М. Д. Різун, аспірант, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
 

Віртуальні університети розглядаються як новий етап в освіті, їх діяльність аналізується на 
прикладі дистанційної освіти в Польщі. Приведено найбільш значущі визначення поняття вірту-
альних університетів. З метою спрощення процесу оцінки та відбору віртуальних університетів 
представлено їх розширену класифікацію. Висновки по застосованню класифікації зроблено на 
засадах даних о розбіжностях і подібностях польських віртуальніх освітніх платформ. 

Ключові слова: дистанційна освіта, віртуальна платформа, віртуальний університет, класи-
фікація, оцінка. 

 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 
М. Д. Ризун, аспирант, ГВУЗ «Национальный горный университет» 

 
Виртуальные университеты рассматриваются как новый этап в образовании, их деятель-

ность анализируется на примере дистанционного обучения в Польше. Приведены наиболее зна-
чимые определения понятия виртуальных университетов. С целью упрощения процесса оценки 
и отбора виртуальных университетов представлена их расширенная классификация. Выводы по 
применению классификации сделаны на основе данных о различиях и сходствах польских вир-
туальных образовательных платформ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальная платформа, виртуальный универ-
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  Соціально-економічний  розвиток 
завжди  перебував  у  центрі  уваги  представ- 
ників  соціально-політичної  думки,  оскільки 
людство завжди хотіло зазирнути у майбут- 
нє  і  зрозуміти,  яким  буде  суспільство,  в 
якому  відбувається  його  життєдіяльність  і 
завдяки яким силам воно може змінюватися 
на користь Людини.

  Економічна  наука  також  не  стояла 
осторонь цих питань: такі видатні мислителі 
як  Ф.  Ж.  Тюрго, А.  Сміт, Дж.  С.  Мілль, К. 
Маркс, Ф.  Ліст,  В.  Зомбарт,  М.  Вебер, Т. 
Веблен, Д. Норт, Р. Коуз, О. Вільямсон Дж. 
Б’юкенен  та  багато  інших у  своїх  роботах 
більшою  чи  меншою  мірою  підіймали  пи- 
тання про  історичний рух суспільства з ми- 
нулого через теперішнє в майбутнє.

  Досліджуючи складові  переходу сус- 
пільства  у  нову  якість,  економісти- 
теоретики  виділяли  як  економічні (техніка, 
технологія,  кваліфікація  робочої  сили,  при- 
родні ресурси, поділ праці, конкуренція, за- 
ощадження),  так  і  позаекономічні  чинники, 
пов’язані  з інтелектуальним  прогресом 
людства,  демографією,  свободою,  виконан- 
ням  законів,  захищеністю  прав  власності, 
етичними принципами, ідеологією, ефектив- 
ними  економічними,   правовими  і  політич- 
ними інститутами.

  Для  економістів  минулого  було  ціл- 
ком  зрозумілим,  що  економіка  не  є  самодо- 
статньою системою, здатною до розвитку за 
рахунок  власних регуляторів, а є системою, 
що глибоко інтегрована  у  суспільство і вза- 
ємодіє з іншими його складовими.

  На  жаль, наприкінці  ХХ  ст. ці великі 
ідеї  були  підпорядковані  неоліберальній 
економічній  доктрині,  яка  була  покладена  в 
основу трансформаційних перетворень пост- 
соціалістичних  країн. Час  показав, що  аб- 
солютизація  виключно  економічних  чинни- 
ків  розвитку  є  історичною  помилкою.  Саме 
тому сьогодні  все  більше  науковців  почи- 
нають  приділяти  увагу  інституціональним

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

складовим  функціонування  суспільства,  ви- 
вченню тих факторів  його  розвитку,  які  не 
зводяться  тільки  до  економічних. У  цьому 
відношенні  монографія Литвиненко  Наталії 
Іванівни «Інституціональні   складові  соці-
ально-економічного розвитку країни»1 є  ак- 
туальною і своєчасною.

  Дана  робота  є  спробою  визначити, 
який  вплив  справляє  на  розвиток  інституці- 
ональне  середовище  економічної  системи,  а 
також  виокремити  ті  його  складові,  які  цей 
розвиток уповільнюють або пришвидшують. 
Відповідно,  автор  намагається  розробити 
напрями економічної політики держави, яка, 
впливаючи на певні інститути та зв’язки між 
ними,  могла   б  спрямовувати  розвиток  до 
чітко визначених цілей.

  Таке амбітне завдання вимагає вибо- 
ру адекватної методології дослідження і нею 
у дослідженні стає еволюційна версія інсти- 
туціоналізму. Автор  намагається  знизити 
рівень  складності  феномену  інститут  і  оби- 
рає  у  якості  одиниці  аналізу  норму  як  при- 
пису  до  здійснення  соціально  прийнятних 
дій. Представляючи останню у вигляді своє- 
рідного   «гену»,  дослідниця  отримує  той 
компонент,  який  є  присутнім  у  кожному 
економічному,  правовому,  політичному  та 
соціокультурному інституті і який, на її дум- 
ку,  формує   інституціональне  середовище 
економічної системи.

  Така  методологія дозволила 
пов’язати  людину (з  якою  автор  пов’язує 
кінцеву  мету  будь-якого  економічного  роз- 
витку) із всіма системами суспільства, виді- 
лити суттєві функції,  які виконують  складо- 
ві  інституціонального  середовища  по  від- 
ношенню  до  економічної  системи,  і  при 
цьому  продемонструвати  можливості  та  на- 
прями  впливу держави на  економічний  роз-
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виток   через  цілеспрямовану  зміну  інститу- 
тів.

  У  якості  базових  норм  інституціона- 
льного середовища у роботі обрано свободу, 
толерантність,  довіру,  рентоорієнтовану  та 
правову  поведінку,  визначено  їх  сутність  та 
показано,  через  які  механізми  ці  норми
впливають на розвиток.

  Заслуговує  на  особливу  увагу  той 
факт,  що  автор  не  зупиняється  на  досягну-
тому  і  йде  у  своїх  дослідженнях  далі – оби-
рає індикатори для кількісної оцінки якісних 
показників  інституціонального  середовища
(а  по  відношенню  до  ряду  норм  створює  їх 
самостійно), за  допомогою  кореляційного 
аналізу встановлює, що норми мають зв'язок 
як  з  рівнем  соціально-економічного  розвит-
ку,  так  і одна  з  одною  і  на  цій  основі  дово- 
дить  існування  чітко  визначених  активних
зв’язків,  на  які  може  впливати  держава,  ак- 
тивізуючи розвиток.

  При  цьому  вказується,  що  на  групи 
країн  з  різним  рівнем  соціально- 
економічного  розвитку  справляє  суттєвий 
вплив  різна  комбінація  елементів  інституці- 
онального середовища.  Тому, вважає автор, 
в  одних  країнах  держава  може,   впливаючи
на певні норми, досягати каскадного ефекту 
і  швидко  реформувати  інституціональне  се- 
редовище,  а  в  інших – має  зосереджуватися 
на багатьох  напрямках,  і намагатися  одно- 
часно задіяти якомога більше зв’язків.

  На  нашу  думку,  наукова   цінність 
монографії  якраз і полягає  в  тому, що в ній 
на  основі  емпіричного аналізу  доведено  той 
факт, що механічне перенесення на націона- 
льний ґрунт успішних  західних  інститутів 
не  призводить  до  успіху:  якісна  природа  і 
кількість  зв’язків  між  нормами  створюють, 
як колись зауважив Д. Норт, той ефект колії, 
який  дозволяє  країнам рухатися з вкрай об- 
меженими можливостями.

  Ця теза підтверджується ще раз, коли 
автор виявляє специфіку інституціонального 
середовища  економічної  системи  України  і 
приходить  висновку,  що  для  даної  країни 
існує обмежена кількість активних  зв’язків 
між  нормами, на  які  можна  впливати  з ме- 
тою впливу на розвиток. Як  слідує із моно- 
графії, інституціональне середовище  еконо- 
мічної  системи  України  має  специфічний 

 

 

 

 

 

 

характер. Загалом рівень  показників, що ха- 
рактеризують  норми, які  його  формують, є 
нижчим  за  середні  показники  групи  країн, 
до  якої належить  вітчизняна  економіка.  Це 
пояснюється,  в першу чергу,  тим, що  нор- 
ми,  правила  та  інститути  в   країні  у  своїй 
більшості  сформувались  в  залежності  від
інституту  власності,  інституту  бюрократії  і
переважно  на  основі  неформальних  норм, 
які  склалися  ще  за  часів  СРСР, економіка
якого носила дуальний характер – була вод-
ночас  плановою  й  ринковою,  легальною  і 
нелегальною.   З  цього  зроблено  висновок, 
що  інституціональне  середовище  економіч- 
ної  системи  України  не  відповідає  вимогам 
ефективного  функціонування й розвитку, 
так  як  ґрунтується  на  нормах  персоніфіко-
ваної  довіри,  обмеженої  фізичної  та  еконо- 
мічної  свободи,  має  високий  рівень  рентоо-
рієнтованої поведінки, яка виправдовує осо- 
бисте  збагачення  за  рахунок  інших  осіб,  а 
також підтримує правовий нігілізм.

  Безумовною цінністю роботи є те, що 
автор  доводить  неефективність  інституціо- 
нального  середовища  української  економіки 
на основі результатів, отриманих у ході про- 
ведення  власних  соціологічних  досліджень
всеукраїнського  масштабу  (дослідження 
цінностей за методикою Г. Хофстеда та цін- 
нісних  орієнтацій  за  методикою  О.  Потьом- 
кіної),  які  здійснювалися  у межах науково- 
дослідної  теми  «Економічний  світогляд 
українського суспільства в період трансфор- 
маційних змін» ДВНЗ НГУ (номер держав- 
ної реєстрації 0110U005381). Індикатори, що 
відображають  реальний  стан  економічної 
свідомості  пересічних  українців,  а  також  їх 
кореляція  з  базовими  нормами  і  індексом 
людського  розвитку, переконливо  доводять 
необхідність  в  країні  конструктивних  ре- 
форм інституціонального характеру.

  Практична  цінність  монографії  поля- 
гає у тому,  що результати наукових  дослід- 
жень  і  здобутків  автора  охоплюють  різні 
сфери національної економіки, можуть бути 
корисними  для   представників  державних 
органів   виконавчої   та  законодавчої  влади, 
профспілок  та  об'єднань  роботодавців,  осві- 
тян,   науковців  і всіх  тих,  хто  цікавиться 
проблемами інституціональної економіки.  
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