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Сертификат, подтверждающий знание польского языка на
уровне B2 – бесплатный экзамен

Институт развития международного сотрудничества, который является
партнером Consilium Sp. z o.o., проводит дистанционно, с использованием
специализированной современной Интернет-платформы, бесплатный
экзамен для лиц, для которых польский язык является иностранным, на
уровне В2.
По результатам экзамена выдается сертификат, подтверждающий знание
польского языка на уровне В2 согласно с общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common
European Framework of Reference, CEFR).
Сертификат необходим с целью подачи документов абитуриентами,
поступающими в польский вуз, преподавателями — при присуждении
научного звания профессора, доцента, с.н.с. и для других лиц.

Сертифікат про знання польської мови на рівні B2 –
безкоштовний іспит

Інститут розвитку міжнародної співпраці, який є партнером Consilium Sp. z o.o.,
проводить дистанційно, з використанням спеціалізованої сучасної Інтернетплатформи, безкоштовний іспит для осіб, для яких польська мова є
іноземною, на рівні В2.
За результатами іспиту видається сертифікат, що підтверджує знання
польської мови на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських
компетенціями володіння іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка
(Common European Framework of Reference, CEFR).
Сертифікат необхідний з метою подачі документів абітурієнтами, які
вступають до польського ВНЗ, викладачами – при присудженні наукових
звань професора, доцента, с.н.с. і для інших осіб.
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INTERNET TELEVISION AS A MODERN COMMUNICATION
PLATFORM
Abstract. The research paper deals with Internet television as a modern
and up-to-date communication platform. The work focuses on the researches of
Ukrainian and foreign scholars. The topicality of the research paper is due to the
current trends in the formation of theories of social communications in relation to
the identification of communication parameters and the opportunities of Internet
television as the core for implementation of mass communication processes.
The network environment in general gave an excellent impetus to the
creation of many communication platforms that are different in nature, but
united by the sole purpose of providing and realizing an information and
communication resource. This leads to the formation of a number of features of
communication platforms, their differences and even specifics of language styles.
The attempt is made in the paper to classify Internet television from the
standpoint of the technical platform, giving grounds for further study of sociocommunicational units of Internet television as an applied socio-communicational
technology.
We believe the described possible components of the model of Internet
television as a specific communicational platform to be a considerable
contribution.
Keywords: Internet television, communicational platform, social
communicational processes, model, Web 2.0 format, media space
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 13
Introduction.
Modern
trends
in
the
development
of
sociocommunicational processes now require constant studies and improvements due
to the functioning of modern communication platforms. To date, the study of
Internet television is a topical issue, because it is this issue that modern
researchers (Dosenko, Sytnyk, and others) refer to one of the most powerful
communication platforms.
Not much attention is being paid today to studying the process of
functioning of convergent audiovisual content. This process is now taking place in
a context of technological change in media and media space. Positioning of the
latest media and convergence of media has become the basis for building and
forecasting future media changes. Moreover, this approach becomes fundamental
to the formation of the nature of modern journalism, which also infuses nature
and socio-communicational processes. Larysa Mudrak noted that “this approach
will allow specifying the approaches to state regulation of new convergent media”
[Mudrak 2011].
Topicality of the chosen research subject matter is also due to the fact that
the current changes in the media space in general and Internet television in
particular are conditioned by the synthesis of many factors, with the primary
factor being Internet television (as a relatively new technology and applied sociocommunicational technology), which is a driving force that affects the society

© Andrii Dutchak
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and its behaviour. But as one of the vectors of its development of Internet
television with convergent media and is at the formation stage.
Since the topic of our choice is interesting for studying the issue, it should
be noted that a large number of scientists directly or indirectly paid attention to
it: Horodenko O., Dosenko A., Polisuchenko A., Sytnyk O., Potiatynyk B.,
J. Trappel, T. O’Reilly and many others.
Major research findings.
This paper aims at studying Internet television as a communication
platform and presenting possible parameters of its modeling.
In accordance with the set goal, we set the following tasks:
 find out the terminological apparatus of the theoretical concept of
“communicational platform”;
 present own vision of the phenomenon of “Internet televusuion as a
communicational platform”;
 describe the Internet television model;
 propose the definition of convergent audiovisual information content.
Research methods. When writing a scientific paper, we used such
research methods as historical, descriptive, conceptual analysis methods,
structural method, pilot modeling method, which were used for a detailed study
of the above-mentioned range of problems. But before detailing Internet
television as a communicational platform, “communicational platform” as a
theoretical unit shall be defined. One of the first definitions we found during the
analysis of the issue was the following: the communication platform is a platform
for presentation of pilot projects on environmental issues or their updating,
implemented by or on the initiative of public organizations in different cities of
Ukraine [ZIIF 2017]. This definition is provided by Zaporizhzhia International
Investment Forum (ZIIF).
Anzhelika Dosenko interprets the notion of a communicational network
platform as follows: ‘This is an Internet service (resource) which task is to gather
a large (large-scale) target audience and its systematic information servicing...’
[Dosenko 2012]. It should be noted that the scientist gives such a characteristic
to blogs as a kind of amateur media downloads. But since blogs also function in
the network, we can say that such a feature is also inherent in Internet television
as a platform for communications. In the writings of the same author we find: ‘a
communicational platform as a theoretical concept is somewhat unexplored ... it
requires to be clarified and detailed in the context of social communications. It
should be interpreted in the context of network communications as a platform, a
relatively stable information area, which is constantly updated by a
communicant...’ [Dosenko 2014].
Consequently, it follows from all of the above that Internet television can
be interpreted as a platform, because it: a) is an information platform being
constantly updated; b) has a large consumer audience. It is worth noting that
unlike blogs, network television has a censorship that somehow regulates
information flows that go to the masses, thus formulating public opinion.
However, for studying Internet television as a communication platform,
one should take into account the research of O.M. Horodenko, who interprets the
very Internet network as a separate independent mass communication media,
emphasizing that the former has all the signs of the latter. But after analyzing
the works of domestic scientists, we do not find definition of the Internet as a
mass media. A. Dosenko says that this is not possible so far, because ‘...the
Internet is not specified in the law of Ukraine on the mass media’ [Dosenko

10
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2012], and as long as this condition is not met, modern scientific circles can
qualify it only as a platform, the researcher notes.
Taking into account the experience of foreign colleagues, the concept of
‘para-media’ can be found. This term was introduced to the scientific circles by a
Swiss scholar J. Trappel and put on its list what our Ukrainian scientists call
“amateur media” and “social media” (blogs, artlogs, tweeters, etc.). In his works
he focuses on the fact that communication platforms are supported by Web 2.0
format, which is the implementation of new forms of public communication. A.
Dosenko considers blog as a form of public communication.
Tim O'Reilly (in 2004) described Web 2.0 as a leading foundation due to
which the interconnection of the Internet platforms will become increasingly
better when there is an increasing number of users worldwide. This will only lead
to a systematic development of the information matrix, resulting in the creation
of online communities that will have all the opportunities of full coverage, that is
the factor of media versatility will be formed. The scientist stressed that being
within the digital society, the access to the informational plane is being formed,
which is the base for building any modern public relations, because only a few
contemporaries do not use a network, and therefore can afford to ignore the laws
of communication in the Internet.
We consider Internet television as a form of such communication, referring
it to typologization of mass media, because it has all the media components: text
and photos from print media, sound from the radio, moving picture from
television; in addition, Internet publications have much in common with
information agencies [Horodenko 2013]. In our case, we shall focus on text,
photo, images and video. This is an electronic media, which we can describe as a
much broader concept than a traditional television, which involves traditional and
innovative, creates a diffuse zone for the features of the mass communications
means and the media, gives way to new genres, parameters and trends of
functioning.
So, it’s worth mentioning that during the study of the Internet television
one should also take into account the other aspect of the development of social
communications, namely the Internet communication sector of the modern
Ukrainian media space.
Mudrak L. notes that in the context of modern interpretation of new mass
media, the following common features shall be distinguished:
 audiovisuality of the information being spread;
 Internet network is a way of delivery;
 updating and currency of content;
 permanent name and address fixup of the service;
 the purpose of the activity is to provide new content for consumption;
 editorial control [Mudrak 2011].
We believe that in order to further study the issue, one should try to
classify Internet television from the point of view of technical support, which will
help to simplify the approach to the issue under research. The first example is
the IPTV platform, which is a set of closed telesystems used by cable network
owners to provide video services via IP channels, which are protected by the
latter against third-party unauthorized access.
Television in the network can also be interpreted as a platform for
communications via internet-broadcasting (or Internet broadcasting). According
to Oleksii Sytnyk, ‘broadcasting can be carried out in a streaming, which is a kind
of direct broadcasting on cable, on-air and satellite television. In addition,
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broadcasting can be carried out on demand, which can be relatively compared
with a preview of the previously recorded program’ [Horodenko, 2013]. But it is
worth noting here that the synthesis of two types of broadcasting is the most
commonly used in the network. The first is the so-called view in the flow, and the
other is on demand. Moreover, a large number of websites use television
Internet broadcasting along with the publication of text and photo materials,
which is a product of convergence. Such websites are suggested to be marked as
Internet channels [Horodenko 2013].
To interpret an Internet television as a communication platform, we can
adapt the features of the Internet channel to it, forming the definition as follows:
this is a network mass media where the informational field is distributed to a
wide audience through Internet broadcasting and audiovisual communicators.
The next example can the features of Internet television taken over from
video hosting, where inhabitants of the network can create content and create
streaming broadcasting.
And we consider an independent (network) Internet channel to be the last
example, because it does not have a conventianal analogue, which
fundamentally changes the approaches to the analysis of informational space.
Internet television by its nature has a broader range of media products
than the audience of conventional media is accustomed to consume in a
traditional media space. Polisuchenko A.Yu. notes, ‘Internet television uses open
standards and formats that allow each user to become a speaker. The open
platform guarantees, along with broadcast channels, virtually unlimited number
of authored or independent Internet channels’ [Polisuchenko 2014].
The communicating person has the opportunity to receive a direct
communicative channel regardless of the provider to which it is attached. The
technical component of Internet television is described as an independent
component of the telecommunicational process. Broadcasting of this kind of
television is intended for the global (worldwide) audience, if it does not
contradict the rules of distribution of video content and does not extend to
prohibited Internet channels (such as websites of the Russian media space which
are closed to the Ukrainian consumer).
The fact that modeling Internet TV as a platform should be oriented to an
infinitely large target audience (and not the TA of a particular country, even if it
is interpreted as a mass) should be considered the leading in the described
vector of research. This leads to a systematic segmentation of the language of
the network, entailing the creation of narrowly oriented communication
platforms. Internet portals for bloggers (group 40), lawyers, IT professionals,
football fans, etc. can be examples here.
That is, the model of modern Internet television can be conceptually
described by the following components:
 global spread;
 interactivity;
 hypertextuality;
 multilingualism;
 convergence;
 archiving (constantly updated and unlimited);
 availability of additional servers;
 low cost of broadcasting;
 low cost of consumption;
 focus on personal consumption (but this component does not differ
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from conventional media.)
So, studying Internet television as a communication platform, one should
understand that it is its first part is the leading one the 21st century.
Video broadcasts in the network were launched not only by TV channels,
but also radio stations and even print media. After active start of introducing the
blog, videoblog appeared as a kind of video diary. Magazines and newspapers
(Natalie, Mama.UA, etc.) also move towards the visualization of information. So,
correspondents are filming video materials and illustrate written journalistic texts
that not only enliven content but also inspire more users to access these online
resources. Polisuchenko A. notes: ‘Convergence took place not only in the mass
media, but such projects as theatrical Internet festivals, short-length Internet
cinema and series for mobile phones periodically appear in the network’
[Polisuchenko 2014].
So, it is reasonable to talk here about the fact of media convergence,
which can be considered as a process of synthesizing the media and electronic
communications into a single information plane. This phenomenon in the media
space should be analyzed from the point of view of the rapid development of
applied communication technologies (the emergence of Internet television as a
kind of applied socio-communicational technology). It is nothing but a typological
kind of media convergence as a process which has undergone changes of the
technical revolution, or digitization. This led to the expansion of the parameters
of functioning and the possibility of distributing content regardless of vector of
the mass media (information, entertainment, etc.).
But, along with the systematic development and benefits of Internet
television, as a communicational platform it has a number of shortcomings. Its
development is directly related to the development of network infrastructure,
and one of the key issues to date is the quality of video and sound. Users adapt
the video (that is, compress it on their own), which negatively affects the quality
of the media product, even if the product of authoring origin.
Oleksii Sytnyk said in this regard: ‘The main factors that affect the quality
of video on the Internet is the speed of connecting users to the network and the
price of traffic. The impetus for the development of Internet television is gradual
liberalization of prices for unlimited connection to the network. This changes the
user’s preferences of the content, just like the transition from dial-up to ADSL
connection’ [Sytnyk 2016].
Moreover, currently there is a number of problems with amateur (or
copyright) and related rights to media materials that can be protected by the
current legislation of Ukraine. Most of the traditional TV media channels (in
Ukraine, it is Novyi Kanal, STB, 5 Kanal, and BBC among foreign channels)
restrict Internet broadcasting of their own programs in the country, which leads
to inconveniences to the target audience, because it cannot use the information
fund (only its posted part) in case if, for example, someone missed the news.
General trends of functioning of the Internet as a communicational platform
already exclude such a factor, since with its spread ‘it erased the boundaries of
space and time’ [Dosenko 2014]. But today, this is due only to the fact that a
certain part of conventional media has simply no rights to cross-border
broadcasting.
But at the same time, there is a number of campaigns and channels that
prohibit posting sites videos infringing copyright on the websites. This is a real
problem on the territory of Ukrainian media space, since the websites and social
networks have been recently blocked by the Order of the President of Ukraine
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Petro Poroshenko (No. 133, dated April 28, 2017). As an option, this leads to the
fact that Ukrainians are not accustomed to paying for what they did for free
(downloading software, watching movies, news, etc.), and the employees of
companies (or the users themselves) using pirated editions are forced to remove
pirated content.
But despite this, there is a huge number of new, but already secure
videos. This is due to an increase in the level of national consciousness of
Ukrainians, which is growing, albeit slowly.
So, we can state the following: Internet television as a communication
platform covers a huge audience (and this is definitely an advantage). Having a
lot of common features with a conventional relative, it has a fairly high threshold
for attracting the attention of the consumer audience. The duration of
information (video) here can be more than 30 seconds, because each user has
the opportunity to watch it (news, release) as many times as he likes. In this
type of television an informational product can be presented to the TA “live”
more often than in conventional media. We believe that the Internet television
content enables the target audience to influence it through feedback (chats,
forums, comments, etc.).
Soloviov M. wrote on this subject: ‘The Internet version of television gives
the recipient wider opportunities for feedback to the media online, which is
especially valuable for a post-industrial society. Internet television is an open
network in which a lot of small and medium-sized video producers offer
authoring content that is constantly evolving’ [Soloviov 2009].
The modern development of Internet television is very close to a diffusive
communicational platform (for example, as blogospheres, but with their own
peculiarities), everyone can form a content there that is already partially (or
fully) reflected in the global network.
There are different informational resources in the Internet plane which aim
at supplying video content. However, the issue of studying and detailing the
functioning of convergent audiovisual information content is topical today.
Concerning the definition of this concept, we must point out that not a large
number of modern scholars have provided a clear definition of it. We believe, this
is a kind of content where there is a number of compulsory components,
including an online platform, technical support, editing, thematic binding,
systematic updates, and stable target audience (which is not regressive). We
emphasize that this type of content is possible in many informational digital
formats: from on-line analogues and broadcasts of conventional media to
distance learning or videoconferencing.
It is worth noting that every year the number of approaches to studying
Internet television as a communicational media platform is growing increasingly.
In particular, it is considered from the point of view of the use of, interference
with and influence on it by the target audience. ‘The problem of choice among
several options of solving the recipient’s problem requiring practical verification
of the effectiveness of each of the proposed ones is quite common. Independent
testing requires the use of time and labour resources and can have unpredictable
consequences. Therefore, there is a need for expert professional assistance. An
active transformation of television content occurs simultaneously with the rapid
development of the latest technology in the 21st century’ [Dobrovna 2016].
It should be noted that the process of Internet integration of the TV
network was also conditioned by the fact that the television has lost sufficient
time frame that it had during the operation of conventional media. With the
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spread of the Internet as an information platform, it is no longer enough to
duplicate the broadcast and informational material, as the information needs of
the consumer audience themselves grew. So, it is worth emphasizing here that
Internet television provides unique opportunities to the TA to participate in the
existence of the information field of the Internet analogue of the channel. By
using all possible forms of feedback, the target audience has the opportunity to
influence the development of events in the media, erasing there the very limits
between the professional conventional journalism and its amateur analogue. This
leads to the fact that every consumer who has more or less good networking
skills can compose news according to his or her own preferences.
Internet television today is a leader in the spread of socially important
information and has the most powerful leverage of effect on public. It uses the
audiovisual component as the strongest moment of influence and dictation of the
rules of social behaviour.
Dobrova S. writes: ‘Creation of Internet TV channels, not a separation
from the retransmission content, but the creation of its own are achievements of
the modern Ukrainian Internet television’ [Dobrova 2016]. But, in our opinion,
the significant benefits of successful functioning of the Internet television are
mobility, interactivity, interaction with the audience, openness, cooperation with
international Internet TV channels. Preserving these components will further
strengthen and improve the multifunctional Internet television model.
Prospects for further studies. Network resources are now used to
generate informational content. Internet television as a communicational
platform requires further study, detailing and classification of its existing
communication units. Not only theoretical foundations shall be studied, but also
the legal responsibility that should be based thereon, and promote the
dissemination of information through the prism of the communicational filter.
Due attention should be paid to the role of the target audience when
developing, implementing and disseminating information content on the Internet.
Conclusions. In our opinion, Internet television shall be interpreted as a
communicational platform, as it is an open network that constantly develops
enriching its base of video content with its own authoring content by diversified
media material.
Having made our own research, we described the definition of Internet
television as a communicational platform, suggested a definition of convergent
audiovisual informational content, described the advantages and disadvantages
of Internet television from the standpoint of social communications, analyzed the
ideas of modern scholars and their approaches to interpretation of this type of
modern communication and proposed possible components of the model of
Internet television as a communicational platform.
It is obvious that the current situation with regard to convergent media
and their content depends on the further development of technological processes
and the response of society to this development. The definitions of new media
are being constantly updated, their theoretical block and classifications are being
clarified and the models are being formed.
It should be noted that Internet television (as a kind of new media) is
determined by the structure (even party in the political field), since for most
contemporaries the Internet is a reputable and convenient source of information,
and the channels of communication are the dominant subject. Study of the state
of Internet television in the media sphere of modern Ukraine is due to the
current social and economic situation (politics, economy, level of education and
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consciousness of the nation, etc.), which in turn helps to effectively regulate the
communication situation and neutralize negative phenomena in the
communicational sphere.
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УЧАСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РЕЙТИНГАХ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО PR-ПРОСУВАННЯ
Анотація. У статті розглядаються проблеми формування рейтингів
ВНЗ, як одного із основних чинників проведення успішної вступної кампанії.
Рейтинг університету є інструментом PR-просування освітніх послуг у вищій
школі. У статті йдеться про принципи складання рейтингів університетів.
Розглядається досвід формування рейтингових систем. Аналізуються
чинники, які впливають на потрапляння до світових рейтингів університетів.
Автор подає своє бачення ситуації, що склалася з українськими ВНЗ у
контексті світових рейтингових систем. Окрім цього у статті аналізуються
шляхи формування рейтингів, як інструменту ефективного PR-просування.
Детально розглядаються види рейтингів та основні аспекти, на які слід
звертати увагу при формуванні стратегії PR-комунікації ВНЗ з цільовими
аудиторіями.
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UNIVERSITY RATINGS PARTICIPATION AS AN INSTRUMENT OF
EFFECTIVE PR-PROMOTION
Abstract. This article deals with a problem of forming university ranking
as one of the key factors of a successful inaugural campaign. University Ranking
is a tool of advertising and PR-promotion in educational services of high school.
The article refers to the principles of rating universities. We consider experience
crossing of rating systems. The factors that influence and inclusion of a
university to the rating systems has been analyzed. The author presents his
vision of the situation of Ukrainian universities in the context of international
rating systems. In addition, the article analyzes the principle of combining rating
systems and how they can be used in an effective PR-promotion for university
education market. Details the types of ratings and the main aspects that should
be looking for when forming strategy of university PR- communication with
target groups.
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Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 13
Вступ. Світові тенденції сучасного розвитку науково-освітнього
процесу у світі свідчать, що дедалі швидше відбувається модернізація всіх
процесів. Вченими все активніше пропонуються нові прогресивні технології
щодо ефективного вирішення управлінських проблем. Україна, як і будь-яка
інша держава, не лишається осторонь у справі вирішення цієї проблеми.
Аналізуючи освітні процеси провідних країн, можна зазначити, що
основним чинником оцінювання ВНЗ є орієнтованість на пріоритети
державних органів і структур, що фінансуються державою. Окрім того – це
мають бути університети, які пов’язані з державним контролем,
акредитацією, порівнянням ВНЗ та розподілом фінансових ресурсів.
Західні експерти, говорячи про управління якістю вищої освіти,
застерігають: «має існувати система перевірок і балансів з тим, щоб
демократія стала інструментом прогресу, а не університетського паралічу».
Вони пропонують запровадити у ВНЗ дієву і прозору систему комунікації між
учасниками навчально-виховного процесу та менеджментом за для
підвищення якості управління всіма процесами в університеті [Козлакова
2007].
Щодо оцінювання діяльності ВНЗ на території України, то ця галузь
поки вивчена мало, не розроблено системи визначення чинників та
показників, які впливають на якість вищої освіти, механізмів організації та
регламентації процедур визначення рейтингів, методики їх розрахунку. Тому
пропонуємо розглянути використання рейтингових систем та процедури
ранжирування ВНЗ як інструменту в механізмі державно-громадського
управління якістю вищої освіти на закордонному досвіді.
Дбаючи про майбутнє, потенційні студенти намагаються отримати
якнайбільше інформації про ВНЗ, в якому планують здобувати вищу освіту.
Важлива роль у цьому належить різноманітним рейтингам ВНЗ. Подібні
рейтинги здатні продемонструвати компетентність того, чи іншого
університету. Окрім того подібні рейтинги можуть формуватися за
спеціалізацією в залежності від того, до чого здібний абітурієнт.
Метою статті є розкриття ролі університетськіх рейтингів та їх
використання, як ефективного PR-інструменту для популяризації іміджу ВНЗ.
Аналіз напрацювань за темою. Дослідженням проблематики
рейтингів ВНЗ займалась велика кількість науковців: О. Курбана,
Г. Почепцова, В. Різуна, В. Іванов, А. Литвин, М. Горкіна та ін. В цьому
аспекті методологією складання рейтингів займались: В. Вінсмейн, Дж Уайт,
Т. Кумбс, Дж. Грунінг та ін. Проте ця тема вимагає подальшого дослідження у
зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в Україні та загальними
змінами, що відбуваються у соціо-культурному та політичному житті країни.
Звертаючись саме до дослідження рейтингів слід зазначити, що
випускники, які здобули освіту у ВНЗ більш високого рейтингу, отримують
зазвичай значно більшу заробітну платню, ніж ті, що навчались у ВНЗ з
нижчим рейтингом [Briggs 1998, Ice 1991]. Також очевидно, що, здебільшого,
кращі рейтинги мають ВНЗ з розвинених країн. У той же час подібна
відповідність рейтигів ВНЗ та рівню зарплат притаманна лише країнам ЄС та
США.
Результати дослідження. Перший університетський рейтинг створив
колектив журналу U.S. News and World Report у 1983 р., й опублікував його
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під назвою «Кращі коледжі Америки». За останні 25 років сформувалося
уявлення міжнародної спільноти про досконалість університетських
рейтингів. Вони об’єктивно відображають рівень і якість вищої освіти в різних
країнах та поступово здобувають визнання серед академічних діячів як
ефективний механізм оцінювання академічної якості та репутації [Carney
1993].
Перший рейтинг, який підготували в межах проекту «Академічний
рейтинг університетів світу» (ARWU), було розроблено Інститутом вищої
освіти Шанхайського університету Хіа Тон. Він не лише впливав на вибір
студентів щодо власних капіталовкладень, а й був вектором-вказівником для
інших ВНЗ щодо покращення якості освіти. За роки існування на його сайті
висловили свою думку понад 1 млн відвідувачів, серед яких більше 30 %
продемонстрували однозначну підтримку публікації рейтингів, більше 60 %
надали переважно позитивні відгуки і внесли пропозиції про вдосконалення
рейтингу, лише 5 % оцінили проект негативно [Курило 2006].
Нині найбільш визнаними у світі є такі рейтинги: ARWU, що охоплює
500 кращих університетів (Шанхайський рейтинг) та міжнародний рейтинг
«Додаток з вищої освіти» до газети «Times», який уперше був опублікований
у 2004 р. і включав 200 кращих університетів світу.
Шанхайський рейтинг розроблявся за такими критеріями та індикаторами:
якість освіти (10 %), яку визначають за кількістю випускників, що стали
Нобелівськими лауреатами, а також за кількістю нагороджених медалями в
певних галузях знань (наприклад, медалями Всесвітньої спілки математиків)
тощо; рівень викладачів (40 %), який розраховують за такими складниками:
кількість викладачів – Нобелівських лауреатів, а також кількість нагороджених
знаками спеціальної відзнаки в певних галузях знань (20 %); також індекс
цитування в наукових публікаціях у 21 предметній категорії версії ISI Highly Cited
(20 %); результативність наукових досліджень (40 %), яку визначають за
кількістю статей, опублікованих у престижних академічних наукових журналах
світу («Nature», «Science»та ін.) за останні п’ять років, кількість статей з
високими індексами цитування з природничих та соціальних наук;
«академічна густина» університету (10 %), яку визначають відношенням
сумарної кількості балів із зазначених вище індикаторів до чисельності
академічного персоналу повного робочого дня [World university raitings
2017].
Засновники Шанхайського рейтингу наголошують на відкритості й
доступності використованих для складання рейтингів даних, які беруть з
авторитетних і визнаних в усьому світі джерел [Курбатов 2008].
Розглянемо критерії, що використовуються в рейтингу газети «Тimes»,
тобто якість наукових досліджень, академічна експертна оцінка, індекс
цитувань, показник працевлаштування випускників ВНЗ, інтернаціоналізація,
якість навчання. Індикаторами якості наукових досліджень визнано
академічну експертну оцінку та індекс цитувань, також до рейтингу належать
показники щодо працевлаштування випускників ВНЗ, інтернаціоналізація та
якість навчання [Serwach 2008].
Академічне
експертне
оцінювання
здійснюється
міжнародною
компанією QS 2, яка відома своєю діяльністю у сфері працевлаштування
випускників ВНЗ.
У експертизі бере участь понад 1600 академічних експертів приблизно
з 90 країн світу без залучення адміністративних працівників і офіційних
представників. Індекс цитування використовують для оцінювання результатів
наукової діяльності та визначають кількістю посилань у престижних наукових
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журналах у розрахунку на одного викладача. Дані отримують з «Основних
показників у науці» Томсонівського наукового інституту у Філадельфії.
Показник
працевлаштування
випускників
ґрунтується
на
звітах
рекрутерських компаній. Індикаторами міжнародного статусу університету
можна вважати залученість викладачів з інших країн до навчального
процесу. Індикатором якості навчання є співвідношення між кількістю
викладачів і студентів (цей показник має характеризувати прагнення
університету забезпечити належну якість вищої освіти).
Як свідчить статистика, за підсумками рейтингів АRWU і журналу
«Тіmеs», жоден український ВНЗ ніколи не потрапляв до найкращих 200 і
500 університетів світу. При цьому зазначимо, що нині більш, ніж 2,5 млн
студентів з України навчаються за кордоном, причому щороку цей показник
збільшується на 20 % [Serwach 2008].
Лідером за кількістю кращих ВНЗ у рейтингах є Сполучені Штати
Америки, де зосереджено 75 % з 20 кращих ВНЗ; від 33…54 % зі 100 кращих
ВНЗ; від 27,5…43,5 % з 200 кращих ВНЗ світу.
Поки між ВНЗ тривають дискусії щодо користі рейтингів, кількість
останніх збільшується та вдосконалюється. За версією журналу Times, за
2013 р. найкращими ВНЗ світу визнано Cambridge University, Oxford
University у Великобританії; Harvard University, Massachusetts Institute of
Technology, Yale University, Stanford University, California Institute of
Technology у США.
Більшість рейтингових схем ґрунтуються на методах оцінювання та
підсумовування, проте це не завжди правильно, оскільки призводить до
збільшення відмінностей між ВНЗ, у результаті чого навчальним закладом із
незначними відмінностями присвоюються різні рейтинги [Standarts for quality
2013].
Більш
досконалий
метод,
запропонований
американськими
науковцями, передбачає використання статистичної процедури, відомої як
аналіз латентних змінних. Такий аналіз показує ступінь похибки, властивої
порядковому ранжуванню університетів. Цей метод дає змогу системно
оцінити рейтинг ВНЗ за всіма показниками та визначити найбільш потрібні.
У закордонній практиці управління якістю вищої освіти вже давно
набули особливої популярності й активно розвиваються рейтинги, «таблиці
ліг» університетів тощо. Спостерігаються тенденції формування державних,
регіональних, інституціональних та програмних рейтингів. Зарубіжний досвід
вказує на переваги моделі ранжирування «Університет у цілому», що є
комплексним оцінюванням діяльності університету щодо якості вищої освіти.
Для визначення рейтингу університетів у світовій практиці використовують
такі параметри: репутацію у суспільстві, дані вступного конкурсу, науковий
потенціал професорсько-викладацького складу, фінансові ресурси ВНЗ,
ступінь задоволеності студентів організацією й якістю навчального процесу,
задоволеність роботодавців якістю підготовки фахівців [Gregory].
Отже, в рейтингах ARWU і Times наочний пріоритет мають кількісні
критерії наукового потенціалу (наукові дослідження і кваліфікація
викладацького складу), що становить 80 і 60 % відповідно. Як важливий
показник рейтинг Times використовує співвідношення кількості викладачів і
студентів, який у кращих університетах світу становить 1 до 6 (в Україні 1 до
(10–12)). За оцінками президента Академії наук вищої школи України М. І.
Дробнохода, в нашій країні на одного викладача ВНЗ припадає майже 34
студенти [Денисенко 2013].
Україна має певний досвід розроблення та використання рейтингових
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систем, хоча суспільне ставлення до них дещо неоднозначне. У дослідженні
В. В. Гапон доведено, що «рейтинг як інтегральний індекс ВНЗ є показником
його престижності та найоб’єктивнішим критерієм у системі оцінювання їх
діяльності» [Гапон 2006]. Для оцінювання діяльності ВНЗ В. Козлакова
запропонувала технологічну схему, що складається з таких процедур:
формування показників, які характеризують діяльність університетів;
прогнозування та виявлення найсуттєвіших аспектів, які впливають на
освітню діяльність; визначення критеріїв оцінювання та встановлення їхньої
пріоритетності [Козлакова 2007].
Рейтингові системи мають низку завдань, серед яких, такі [World
university raitings 2017]:
 інформувати суспільство про розвиток вищої освіти, державногромадське управління її якістю;
 інформувати всі зацікавлені сторони та учасників навчальновиховного процесу про ефективність та результативність їхньої роботи;
 корегувати стратегії розвитку вищої освіти за допомогою прийняття
адекватних до ситуації управлінських рішень щодо вдосконалення системи
управління якості вищої освіти;
 забезпечити органи державного управління вищою освітою
інформацією про стан та динаміку змін у розвитку ВНЗ як за галузевими
групами, так і в системі їх позиціювання на ринку освітніх послуг і ринку
праці.
Ніколаєнко С. М. зазначає, що МОН України, формуючи рейтингові
індикатори, не враховувало всіх видів діяльності ВНЗ через брак повної
первинної бази даних [Ніколаєнко 2007]. Це свідчить про те, що деякі
важливі дані щодо управління якістю вищої освіти не охоплено моніторингом
органів державного управління вищою освітою, тому доречно було б створити
національну систему моніторингу.
Однак ми не погоджуємося з думкою дослідниці Г.О. Козлакової щодо
розгляду системи ранжирування та рейтингів ВНЗ як складової системи
моніторингу [Козлакова 2007]. Можна вважати розглянуті процедури
вторинними, тобто такими, які вибудувані на матеріалах процесу
моніторингу.
Власне
моніторинг
є
засобом
збирання
достовірної,
неупередженої, об’єктивної інформації, оброблення якої та використання в
процедурі ранжирування дає підстави вважати її невипадковою та вартою
уваги для оцінювання якості вищої освіти. Однак словосполучення «система
моніторингу» доцільне лише тоді, коли створена ефективна система аналізу
показників ВНЗ. Тільки за таких умов рейтинг стане справжнім інструментом,
а не приводом для чергових тлумачень його як ракурсного бачення з
невідомо чиїх і яких позицій та інтересів.
ВНЗ України активно пропонують тематичні напрями, щоб покращити
позиції в рейтингах, за якими вони б досягли певних успіхів, – «Лідерство.
Міжнародне, державне та галузеве визнання», «Ефективність наукової та
науково-технічної діяльності», «Підготовка наукових та науково-педагогічних
кадрів». Менше пропозицій з напрямів із більш скромними здобутками –
«Кадровий потенціал», «Болонський процес», «Джерела фінансування»,
«Використання ресурсів» тощо. Пропозиції ВНЗ було враховано МОН України
для актуалізації переліку тематичних напрямів та переліку рейтингових
індикаторів оцінювання результативності їхньої діяльності [Арапова 2008].
Ректори європейських університетів, проголосивши зону Європейської
вищої освіти, визначили три етапи виконання університетами загальних
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вимог: самооцінювання, оцінювання колегами (університетами певної групи) і
загальне оцінювання (загальний рейтинг). Системний аналіз напрямів
розв’язання проблем забезпечення якості вищої освіти у вітчизняних
технічних університетах, здійснений науковцями відділу теорії і методології
природничої та інженерної освіти Інституту вищої освіти АПН України,
свідчить про найбільшу динаміку просування в зазначеному напрямі НТТУ
«КПІ». У 2013 р. науково-методичний центр системного аналізу і статистики
визначив рейтинг 26 інститутів і факультетів НТТУ «КПІ», використавши для
цього метод рангів на основі 25 показників. Найбільшому значенню
присвоювали перше місце, а найменшому – останнє. Зведені дані отримано з
відповідних
управлінських
департаментів
університету
за
групами
[Департамент навчально-виховної роботи 2013].
Традиційно наприкінці кожного навчального року Центр міжнародних
проектів «Євроосвіта» за погодженням з Міжнародною наглядовою радою,
подає академічний рейтинг університетів «Топ 200 Україна» [Козлакова
2007].
Протягом кількох років абсолютними лідерами серед ВНЗ України
залишаються
НТУУ
«КПІ»
та
Київський
національний
університет
ім. Т. Шевченка. Зберегли провідні позиції Харківський національний
університет ім. В. Каразіна, Національний університет «Києво-Могилянська
академія», Національний медичний університет ім. О. Богомольця, які
входять до п’ятірки лідерів.
Для зазначених університетів характерне поліпшення показників за
всіма напрямами діяльності – розвитком навчально-наукової бази,
нарощуванням дослідного потенціалу, підвищенням якості підготовки
студентів,
розширенням
міжнародного
співробітництва,
залученням
талановитої молоді (кількість абітурієнтів, які закінчили школу із золотою
медаллю і мали нагороди різних олімпіад, сягає 50 %). Випускники цих
університетів мають на ринку праці високу репутацію.
Однак рейтинг «Топ–200 Україна» зовсім не враховує наукові
публікації в авторитетних виданнях та їх цитування як важливу форму
використання результатів науково-дослідної роботи. У ньому містяться не
зовсім зрозумілі індикатори, наприклад «членство ВНЗ в Європейській
асоціації університетів, у Великій асоціації університетів, у Євразійській
асоціації університетів, у мережі університетів Чорноморського регіону», що
мають результат 19 %. Незрозумілим порівняно з рейтингами ARWU і Times
виглядає індикатор співвідношення кількості магістрів і кількості бакалаврів і
спеціалістів, що має результат 7 %. У зазначених рейтингах максимально
високі вимоги до кваліфікації викладачів і випускників, включаючи
результати їх працевлаштування. У рейтингу Times, на відміну від «Топ–200
Україна», потужно подано інтернаціоналізацію (зарубіжні викладачі та
студенти) з показником 10 %, тоді як в Україні – лише 1 % [Воронкова 2010].
Визначення рейтингів ВНЗ і навчальних програм нині стало глобальним
явищем. Воно слугує таким цілям: задовольняє потреби споживачів в
отриманні зрозумілої та об’єктивної інформації щодо рівня підготовки фахівців
у тих чи інших ВНЗ; сприяє виникненню здорової конкуренції між ними;
надає певне обґрунтування для виділення державних і недержавних коштів
на їх утримання та розвиток; допомагає диференціювати різні типи ВНЗ та
навчальні програми і дисципліни. Крім того, добре зрозумілі й інтерпретовані
системи визначення рейтингів ВНЗ сприяють визначенню якості вищої освіти
в конкретній країні, доповнюючи ретельну роботу з оцінювання якості, яку
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проводять громадські й незалежні агенції, що займаються акредитацією в
різних країнах світу.
У своїй статті, яка називається «Визначення університетських рейтингів
– складова євроінтеграції в освітній сфері», академік М. Згуровський
виокремлює такі цілі й завдання, які потрібно виконувати під час складання
рейтингів ВНЗ [Згуровський 2006]:
1.
Вони мають поєднувати різноманітні підходи для оцінки внесків
ВНЗ у вищу освіту, навчальні процеси та отримані результати. Система
визначення рейтингів може надавати порівняльну інформацію та поліпшувати
розуміння вищої освіти, але вона не повинна бути основним методом
оцінювання того, чим є вища освіта.
2.
Вони мають бути чітко зрозумілими і відповідати меті визначення
рейтингів та оцінювання діяльності цільових груп. Визначення рейтингів має
будуватися відносно певної мети. Показники, які призначені для досягнення
конкретної мети й інформування однієї цільової групи, можуть не відповідати
іншій меті чи цілям інших цільових груп.
3.
Система має визнавати різноманіття ВНЗ і враховувати їхні різні
місії та цілі. Наприклад, підходи до оцінювання діяльності закладів, які
орієнтовані на дослідження, відрізняються від підходів до закладів, котрі
надають широкий доступ до освіти різним верствам населення.
4.
Система повинна використовувати об’єктивні інформаційні
джерела та дані, які надходять із кожного із джерел з обов’язковим
посиланням. Результати визначення рейтингів залежать від аудиторії, що
надає інформацію (студенти, професори, службовці, працедавці), та джерел,
від яких надходить ця інформація (бази даних, експертні групи, статистичні
довідники). Доцільно аналізувати та порівнювати інформацію з різних джерел
для отримання більш повної картини про діяльність кожного ВНЗ, який бере
участь у визначенні рейтингу.
5.
Система
повинна
враховувати
лінгвістичний,
культурний,
економічний та історичний контексти вищої освіти тієї чи іншої країни для
визначення рейтингів ВНЗ. Під час визначення міжнародних рейтингів слід
враховувати відхилення або значну розбіжність окремих індикаторів та
показників для різних країн. У цьому разі потрібно коректно формулювати
постановку завдання та чітко визначати мету цієї процедури. Не всім країнам
чи системам освіти властиве одне й те ж саме розуміння того, що становить
«якість підготовки» у ВНЗ, тому, визначаючи рейтинги ВНЗ, недоцільно
наполягати на такому порівнянні. Важливо, щоб ті, хто займається
визначенням рейтингів, відповідали за якість зібраних даних, методологію і
розповсюдження. Також потрібно здійснювати розроблення та порівняння
рейтингових показників.
6.
Методологія визначення рейтингів ВНЗ повинна бути прозорою.
Вибір методів, що використовуються під час визначення рейтингів, має бути
зрозумілим. Прозорість повинна включати обґрунтований підрахунок
показників і чітку інтерпретацію даних та їх походження.
7.
Показники й індикатори мають обирати відповідно до їхньої
значущості та достовірності. Цей вибір повинен ґрунтуватися не лише на
наявності й доступності даних, а й на можливості кожного індикатора чи
набору даних адекватно репрезентувати якість підготовки, важливі
академічні й організаційні характеристики ВНЗ. У кожному разі необхідно
чітко визначити, чому ці дані використовуються і що вони мають
репрезентувати.
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8.
Якщо є можливість, необхідно оцінювати не лише результати
діяльності ВНЗ, а й заходи, які до цих результатів приводять. Оцінювати
заходи важливо, оскільки вони відображають загальну політику конкретного
ВНЗ щодо вдосконалення його діяльності та найчастіше доступна для
оцінювання. Оцінювання результатів дає більш точну картину якості
підготовки
фахівців
у
цьому
закладі
або
дозволяє
докладніше
охарактеризувати навчальні програми. Тому під час розроблення систем
визначення рейтингів ВНЗ має забезпечуватися необхідний баланс між
оцінюванням результатів їхньої діяльності та заходами, які до цих результатів
приводять.
9.
Необхідно чітко визначити значущість різних показників, які
використовують для оцінювання рейтингів університетів, і встановити
діапазони цих змін, тобто порівняння діяльності різних ВНЗ має проводитися
за умови, що всі показники, які використовуються для цього порівняння,
приведено до єдиної платформи з погляду їх інтерпретацій (розмірностей),
одиниць виміру та діапазонів їх змін. Потім проводять збирання та
оброблення даних.
10. Необхідно приділяти увагу етичним нормам під час визначення
рейтингів ВНЗ. Для забезпечення достовірності та широкого суспільного
визнання кожного рейтингу відповідальні за цю роботу повинні бути
максимально об’єктивними й неупередженими, а методика оцінювання –
прозорою та зрозумілою суспільству.
11. Необхідно використовувати перевірені дані або дані, які можуть
бути перевірені. Рівень довіри до них має бути максимально високим.
12. Проводячи
рейтингове
оцінювання
ВНЗ,
необхідно
використовувати дані, які зібрано на основі використання науково
обґрунтованих методів та підходів.
13. У процесах визначення рейтингів ВНЗ, окрім аналізу кількісних
характеристик їхньої діяльності, потрібно здійснювати аналіз якісних
характеристик на основі процедур і методів експертного оцінювання. У цих
процесах необхідно враховувати результати експертизи навчальних закладів
і використовувати їх для визначення саме рейтингів. Визначення рейтингів
має бути системою, що постійно використовує дані експертизи для розвитку
методології оцінювання.
14. Значну увагу потрібно приділяти організаційним заходам, які
сприяють підвищенню достовірності визначення рейтингів ВНЗ. Ці заходи
повинні включати організацію консультативних або наглядових органів,
бажано за участю міжнародних експертів. Кінцевим етапом є подання
результатів визначення рейтингів.
15. Під час розробки та застосування системи визначення рейтингів
ВНЗ необхідно надавати громадськості якісне та повне висвітлення всіх
використаних чинників і запропонувати вибір, як презентувати рейтинги.
Таким чином, використовуючи ці результати, громадськість матиме
можливість краще розуміти показники, що використовуються для визначення
рейтингів навчальних закладів або навчальних програм. Крім того, вони
зможуть приймати власні рішення, звертаючи увагу на показники, щоб
аналізувати діяльність ВНЗ.
16. Результати потрібно скомпонувати та подати так, щоб уникнути
або зменшити вплив помилок, які допущені під час визначення вихідних
даних, на кінцеві значення рейтингів. Окрім того, вони мають бути
організовані так, щоб помилки та погрішності можна було скорегувати. ВНЗ,
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роботодавці та громадськість мають бути поінформовані про помилки, які
були допущені».
17. Логічним продовженням мало б стати використання результатів
таких рейтингів у процедурах ліцензування, акредитації ВНЗ, якщо не в
перших позиціях, то принаймні в сумарній складовій для висновків
відповідних комісій. Такий підхід чітко узгоджувався б з державногромадським механізмом управління якістю вищої освіти в Україні.
Висновки. Основними цільовими аудиторіями ВНЗ є потенційні
студенти (абітурієнти), їхні батьки, студенти, співробітники, випускники,
конкуренти, дослідні комітети, бізнес-структури, роботодавці, державні
органи, неурядові організації, місцеві співтовариства, ЗМІ.
PR як один з видів діяльності, що спрямований на досягнення
порозуміння
та
формування
позитивного
ставлення,
забезпечує
конкурентоспроможні позиції ВНЗ на ринку освітніх послуг, надає
перспективи щодо його подальшого ефективного існування.
Аналіз діяльності ВНЗ України у сфері комунікації дозволяє виявити такі
недоліки: на відміну від провідних ВНЗ світу, навчальні заклади України не
формують єдиної для всього університету комунікативної політики,
підпорядкованої чітко визначеним цілям та планам, що має наслідком
недостатнє використання можливостей комплексу комунікацій і знижує
ефективність його окремих заходів; рекламні заходи провадяться стихійно,
переважно напередодні й під час роботи приймальних комісій, що також
зменшує ефективність маркетингових комунікацій; рекламні та PR заходи
щодо формування і стимулювання попиту на послуги освіти провадяться
переважно непрофесійно, що також суттєво знижує їхню ефективність; не
повною мірою та безсистемно використовуються всі складники маркетингових
комунікацій (проведення соціологічних досліджень; проведення днів
відкритих дверей; рекламна поліграфія; сувенірна продукція; робота з
потенційними абітурієнтами; використання власного інтернет-сайта ВНЗ;
робота із соціальними мережами в Інтернеті тощо); через відсутність
спеціальних маркетингових структур, подібних до описаних вище структур
західних університетів, які б здійснювали розробку, планування, проведення
і аналіз усієї комунікативної діяльності у ВНЗ, рекламні та PR зусилля
розпорошуються і не досягають очікуваного ефекту.
Рейтинги ВНЗ є частиною системи національної та світової звітності й
оцінювання якості освіти. У рейтингах ВНЗ потенційний споживач освітніх
послуг найчастіше шукає інформацію про те, який навчальний заклад надає
їх найбільш якісно. На підставі проведеного аналізу можна говорити про те,
що рейтинги ВНЗ потрібно розглядати як один з ефективних маркетингових
інструментів, якими може послугувати навчальний заклад на конкурентному
ринку освітніх послуг. Також рейтинги ВНЗ можна використовувати як
ефективний інструмент позиціювання комплексу освітніх послуг, оскільки
споживач схильний довіряти оцінкам незалежних експертів.
Література
Арапова, О. М. Ранжирование высших учебных заведений как елемент
интеграции
в
европейский
образовательный
процесс.
URL:
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2008_2/019-024.pdf.
Воронкова, А. Е., Гриньова, Н. Є. (2010). Концептуальні основи побудови
моделі менеджменту якості надання освітніх послуг. Актуальні
проблеми економіки, № 2, с. 39–47.

© Andrii Kyrychok

25

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 8(27) 2017 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 8(27) 2017

Гапон, В. В. (2006). Оцінювання освітньої діяльності вищих навчальних
закладів: компаративний аналіз та моделі порівняльної педагогіки :
автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гапон Володимир
Володимирович ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2006. – 22 с.
Денисенко, М. П., Бреус, С. В. (2013). Вища освіта в Україні: проблеми та
перспективи. Економічна теорія. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN
&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzuk_2013_33_5.p
df.
Департамент навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ», 2010–2013. URL:
http://student.kpi.ua/nashi-proekti/plakatnost.
Згуровський, М. З. (2006). Визначення університетських рейтингів —
складова
євроінтеграції
в
освітній
сфері.
ZN.UA.
URL:
https://dt.ua/EDUCATION/viznachennya_universitetskih_reytingiv__sklado
va_evrointegratsiyi_v_osvitniy_sferi.html.
Козлакова, Г. О. (2007). Методичні підходи до визначення якості навчання
в технічних університетах [Текст] // Проблеми якості освіти:
теоретичні і практичні аспекти : матеріали методолог. семінару АПН
України, 15 листоп. 2007 р. – Київ : СПД А. М. Богданова, c. 271–274.
Курбатов, С. (2008). Куда пойти учиться: взгляд из Поднебесной // Зеркало
недели, №4, с. 15.
Курило,
В. С.
(2006).
Досягнення
та
перспективи
міжнародного
співробітництва у забезпеченні якості освіти // Проблеми якості освіти:
теоретичні і практичні аспекти : матеріали методолог. семінару АПН
України, 15 листоп. 2006 р. – Київ : А. М. Богданова, с. 236–240.
Ніколаєнко, С. М. (2007). Рейтингові системи – складова національного
моніторингу якості вищої освіти // Вища школа, № 4, с. 3–14.
Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників. Затверджено Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.04.2011 р.
№ 404
EURO
volunteer
uniform
revealed
in
Kyiv
URL:
www.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1674634.html.
Gregory, A. To Spin or not to Spin – The Ethics of Public Relations. Retrieved
from http://www.proi.org/inst/news/pa99-03.html.
Briggs, W., & Martinelli, K. A. (1998). Integrating public relations and legal
responses during a crisis: The case of Odwalla. Public Relations Review,
24, 443–460.
Carney, A., & Jorden, A. (1993). Prepare for business-related crises. Public
Relations Journal, 49, 34–35.
Ice, R. (1991). Corporate publics and rhetorical strategies: The case of Union
Carbide’s Bhopal crisis. Management Communication Quarterly, 3, 41–
62.
Serwach, J. (2008). How we keep score: College rankings, reputation and the
University of Michigan. The University of Michigan. Final Paper and Policy
Analysis for Education 561, December 8, 2008. Retrieved from
http://www.academia.edu/186691/How_we_keep_score_College_rankin
gs_reputation_and_the_University_of_Michigan.
Standards for quality? A critical appraisal of the Berlin Principles for
international rankings of universities. (2013). Taylor&Francis online.
Retrieved
from
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538322.2013.852708?j

26

© Andrii Kyrychok

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 8(27) 2017 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 8(27) 2017

ournalCode=cqhe20.
World
university
raitings.
(2017).
Elisiver.
Retrieved
from
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
References
Arapova, O. M. Ranzhirovanie vysshih uchebnyh zavedenij kak element
integratsii
v
evropeyskij
obrazovatelnyj
protsess.
URL:
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2008_2/019-024.pdf.
Briggs, W., & Martinelli, K. A. (1998). Integrating public relations and legal
responses during a crisis: The case of Odwalla. Public Relations Review,
24, 443–460.
Carney, A., & Jorden, A. (1993). Prepare for business-related crises. Public
Relations Journal, 49, 34–35.
Denisenko, M. P., & Breus, S. V. (2013). Vischa osvita v Ukraini: problemy ta
perspektyvy. Ekonomichna teoria. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN
&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzuk_2013_33_5.p
df.
Departament navchalno-vihovnoYi roboti NTUU «KPI», 2010–2013. URL:
http://student.kpi.ua/nashi-proekti/plakatnost.
Gapon, V. V. (2006). Otsiniuvannia osvitnoi dialnosti vyschyh navchalnyh
zakladiv: komparatyvnij analiz ta modeli porivnialnoi pedagogiky : avtoref.
dis. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / Gapon Volodymyr Volodymyrovych ;
APN Ukrainy, In-t vischoi osvity. – Kyiv, 2006. – 22 s.
Gregory, A. To Spin or not to Spin – The Ethics of Public Relations. Retrieved
from http://www.proi.org/inst/news/pa99-03.html.
Ice, R. (1991). Corporate publics and rhetorical strategies: The case of Union
Carbide’s Bhopal crisis. Management Communication Quarterly, 3, 41–
62.
Kozlakova, G. O. (2007). Metodychni pidhody do vyznachennia iakosti
navchannia v tehnichnyh universytetah [Tekst] // Problemy iakosti osvity:
teoretychni i praktychni aspekty : materialy metodolog. seminaru APN
Ukrainy, 15 listop. 2007 r. – Kyiv : SPD A. M. Bogdanova, c. 271–274.
Kurbatov, S. (2008). Kuda poyti uchitsya: vzglyad iz Podnebesnoy // Zerkalo
nedeli, 4, s. 15.
Kurilo, V. S. (2006). Dosiagnennia ta perspektyvy mizhnarodnogo
spivrobitnytstva u zabezpechenni yakosti osvity // Problemy iakosti osvity:
teoreyichni i praktychni aspekty : materialy metodolog. seminaru APN
Ukrainy, 15 listop. 2006 r. – Kyiv : A. M. Bogdanova, s. 236–240.
Nikolaenko, S. M. (2007). Rejtyngovi systemy – skladova natsionalnogo
monitoryngu iakosti vyschoi osvity // Vyscha shkola, 4, s. 3–14.
Serwach, J. (2008). How we keep score: College rankings, reputation and the
University of Michigan. The University of Michigan. Final Paper and Policy
Analysis for Education 561, December 8, 2008. Retrieved from
http://www.academia.edu/186691/How_we_keep_score_College_rankin
gs_reputation_and_the_University_of_Michigan.
Standards for quality? A critical appraisal of the Berlin Principles for
international rankings of universities. (2013). Taylor&Francis online.
Retrieved
from

© Andrii Kyrychok

27

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 8(27) 2017 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 8(27) 2017

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538322.2013.852708?j
ournalCode=cqhe20.
Typove polozhennia pro pidrozdil vyschogo navchalnogo zakladu schodo
spryiannia pratsevlashtuvanniu studentiv i vypusknikiv. Zatverdzheno
Nakazom Ministerstva osvity i nauki, molodi ta sportu Ukrainy
27.04.2011 r. # 404 EURO volunteer uniform revealed in Kyiv. URL:
www.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1674634.html.
Voronkova, A. E., Grinova, N. E. (2010). Kontseptualni osnovi pobudovy modeli
menedzhmentu yakosti nadannia osvitnih poslug. Aktualni problemy
ekonomiki, 2, s. 39–47.
World
university
raitings.
(2017).
Elisiver.
Retrieved
from
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
Zgurovskiy, M. Z. (2006). Vyznachennia universytetskih rejtingiv — skladova
Evrointegratsii
v
osvitnij
sferi.
ZN.UA.
URL:
https://dt.ua/EDUCATION/viznachennya_universitetskih_reytingiv__sklado
va_evrointegratsiyi_v_osvitniy_sferi.html.
Data przesłania artykułu do Redakcji: 05.08.2017
Data akceptacji artykułu przez Redakcję: 07.08.2017

28

© Andrii Kyrychok

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 8(27) 2017 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 8(27) 2017

Литовченко І.Л.
д.е.н., професор,
Одеський національний економічний університет,
завідувач кафедри маркетингу
Одеса, Україна
irinaltigrovna@ukr.net
Жарська І.О.
к.е.н., доцент,
Одеський національний економічний університет,
доцент кафедри маркетингу
Одеса, Україна
terana22@ukr.net

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«МАРКЕТИНГ»
Анотація. Сучасна економіка потребує посилення маркетингової
діяльності суб’єктів ринку; збільшується потреба в кваліфікованих фахівцяхмаркетологах. Актуальними є заходи щодо популяризації спеціальності
«Маркетинг» та навчальних закладів, які здійснюють відповідну підготовку. У
роботі
представлено
дослідження
досвіду
проведення
PR-заходу
«Міжнародний
конкурс
для
студентів
і
школярів
«Реклама-фест»
викладачами та студентами кафедри маркетингу Одеського національного
економічного університету. Охарактеризовано особливості, цілі та завдання
Конкурсу, його позиціонування серед таких заходів в Україні. Проаналізовано
результати використання інструментів залучення учасників Конкурсу, як у
віртуальному, так і реальному середовищі, та структуру отриманого
комунікативного ефекту. Обґрунтовано, що Конкурс є ефективним
інструментом просування спеціальності на ринку освітніх послуг і
формування професійних навичок у студентів.
Ключові слова: маркетинг освітніх послуг, PR-захід, ефективність,
залученість
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CURRENT METHODS OF PROMOTION OF THE SPECIALITY
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Abstract. Modern economy needs to strengthen marketing activity of its
participants. The demand for marketing specialists has increase significantly.
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Actions for promoting of specialty “Marketing” and educational institutions, which
carry out training of such experts, are topicality. The research of experience of
the PR-event «International competition for students and schoolchildren
“Reklama-Fest”, which is conducted by teachers and students of the Marketing
Department of Odessa National Economic University presented. The
characteristic of features of “Reklama-Fest”, its purpose and tasks, positioning
among the same student's public festivals in Ukraine is given. The research of
results of use of marketing instruments of involvement of participants of the
«Reklama-Fest» were made. The results of involving are considered as in the
real so in a virtual environment. The analysis of structure of the gained
communicative effect has been carried out. It is substantiated that the PR-event
is an effective tool for promoting the specialty “Marketing” on the market of
educational services and the formation of professional skills among students.
Keywords: educational services marketing, PR-events, efficiency,
involvement
Formulas: 1, fig.: 3, tabl.: 6, bibl.: 14
JEL Classification: D12, I21
Вступ. Сьогодні державні вищі навчальні заклади функціонують в
умовах ринкової економіки та жорсткої конкурентної боротьби як між собою,
так і з приватними організаціями, в тому числі іноземними. Тому, для
забезпечення стійкого стану на ринку та залучення абітурієнтів, кожен
навчальний заклад повинен активно використовувати сучасні маркетингові
інструменти формування власного іміджу. Відповідно, зростає необхідність
використання нових форм та методів маркетингових комунікацій.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Основи формування
маркетингових комунікацій підприємств та організацій визначені у роботах
таких зарубіжних та українських учених, як Д. Аакер, А. Батр, Дж. Бернет,
Е. Блейк, Е. Бонд, А. В. Войчак, Е. Діхтль, С. М. Ілляшенко, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, К. Ларсон, Дж. Лейхіфф, Т. І. Лук’янець, Дж. Майєрс, С. Моріарті,
Дж. Пенроуз, Л. Персі, Т. О. Примак, Є. В. Ромат, Дж. Россітер, У. Уеллс,
Р. Фіздейл, Т. Харріс. В їх дослідженнях розглядається понятійний апарат,
принципи, методи і підходи до формування програм маркетингових
комунікацій та оцінки їх ефективності.
Специфіка проведення маркетингових комунікацій у сфері освітніх
послуг розглядається в роботах В. В. Божкової та Я. О. Тимохіної [Божкова,
Тимохіна 2011], А. М. Костюченко [Костюченко 2011], О. С. Євсейцевої та
М.О. Ормонова [Євсейцева, Ормонов 2012]. Окремими вченими проводяться
дослідження щодо використання вищими навчальними закладами сучасних
інформаційних технологій при проведенні ними комунікативної політики.
Перш за все, слід відмітити роботи С. О. Коновалової [Коновалова 2014] та
О.В. Мельникової [Мельникова 2015].
В цілому, слід відзначити, що більшість вчених обґрунтовують
необхідність використання вищими навчальними закладами маркетингових
комунікацій для залучення абітурієнтів. Проте, сьогодні різноманітність
комунікаційних інструментів та наявність різних каналів та середовищ
комунікації, в яких відбуваються маркетингові процеси, сприяють
впровадженню нових підходів до управління політикою просування.
На початку 1990х років ХХст. у теорії просування сформувався новий
підхід – з’явилась концепція інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК).
Формування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій пов’язане
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передусім з роботами американських і англійських вчених Р. Лаутерборна,
С. Танненбаума і Д. Шульца [Schultz, Tannenbaum, Lauterborn 1993],
К. Беррі, А. Пулфорда, П. Сміта [Smith, Berry, Pulford 1999], Д. Піктона і
А. Бродеріка [Pickton, Broderick 2005], у яких вперше був використаний
системний підхід для розробки комунікативних програм підприємств.
У сфері освітніх послуг проблеми використання концепції інтегрованих
маркетингових комунікацій стають усе більш актуальними і потребують
подальших досліджень.
Метою статті є розробка науково-методичних положень з проведення
PR-заходів для популяризації спеціальності «Маркетинг».
Результати дослідження. Проведення ефективної комунікативної
політики є обов’язковим елементом маркетингової програми будь-якого
підприємства чи організації. Проте, хаотичне використання окремих
комунікативних інструментів в умовах сучасного висококонкурентного ринку
не може забезпечити досягнення стратегічних маркетингових цілей.
Довгостроковий результат може бути досягнутий лише за умови
розробки комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Адже,
об’єднання різних комунікаційних заходів у послідовну єдину програму
дозволяє більш чітко спрямувати кожен інструмент на відповідну аудиторію
та отримати синергетичний ефект [Литовченко, Шкурупська 2015].
В системі інтегрованих маркетингових комунікацій важливе місце
посідають PR-заходи. Важливість проведення PR-заходів обумовлена тим, що
вони є одним з головних інструментів формування іміджу навчального
закладу на ринку освітніх послуг, що в свою чергу є обов’язковим елементом
ринкового позиціонування. Так, К. Кедем [Kedem 2011] пропонує
позиціонувати навчальні заклади на основі таких параметрів: репутація на
ринку освітніх послуг, масштаби діяльності, популярність серед учнів чи
студентів, цінова політика, філантропічна підтримка.
Крім того, освітні заходи є важливим інструментом безпосереднього
залучення потенційних абітурієнтів до навчального закладу. За результатами
маркетингового дослідження [Educational Marketing 2010] було виявлено, що
учасники маркетингових заходів певного навчального закладу є більш
лояльними до нього, ніж інші абітурієнти. Зокрема, ймовірність придбання
ними освітнього продукту цього навчального закладу у 29 разів більше, ніж у
тих, хто отримав інформацію через ЗМІ, і у 5 разів більше, ніж у тих, хто
отримав інформацію через інструменти директ-маркетингу. Більше того, після
придбання освітнього продукту вони характеризуються більшим ступенем
задоволеності від його використання і тому частіше рекомендують друзям
вступати до свого навчального закладу.
Для популяризації спеціальності «маркетинг» і, відповідно, збільшення
кількості абітурієнтів кафедрою маркетингу Одеського національного
економічного університету проводиться Міжнародний конкурс для студентів і
школярів «Реклама-Фест» (2013 р., 2015 р.).
За результатами дослідження, проведеного автором, виявлено зокрема,
що споживачів освітніх послуг за спеціальністю «Маркетинг» можна поділити
на декілька сегментів: споживачів, для яких важливим є імідж вищого
навчального закладу; споживачів, яким потрібен диплом про вищу освіту і
спеціальність не має значення, та споживачів, які бажають продемонструвати
творчість у навчанні [Жарська 2014]. Відповідно, прийняття участі у PRзаходах, організованих кафедрою маркетингу, дає можливість студентам
університету розкрити свій творчий потенціал, підвищує рівень їх
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задоволеності процесом навчання і сприяє формуванню іміджу навчального
закладу з високим рівнем якості послуг. З іншого боку, різноманітні навчальні
і позанавчальні заходи є самостійним джерелом поширення інформації про
університет серед потенційних абітурієнтів.
Таким чином, маркетингові комунікації університету одночасно
спрямовуються на обидва сегменти споживачів, вибір яких є усвідомленим, а
майбутній навчальний заклад і спеціальність мають принципове значення.
Порівняно із іншими заходами, які проводять українські навчальні
заклади у сфері маркетингу, Конкурс має низку особливостей, які покладені
в основу його позиціонування у конкурентному середовищі (рис. 1).

Конкурс
«Реклама-Фест»
Jlt
Залучення
студентів та
школярів

Грошові призи
та призи від
спонсорів

Багатопрофільність
конкурсу

Майстеркласи з
маркетингу

Безкоштовна
участь

Святковий формат
проведення

Рисунок 1 – Відмітні риси конкурсу «Реклама-Фест»
Джерело: власна розробка

Розглянемо виділені особливості більш детально.
1. Винагороди для переможців – за умовами Конкурсу учасники,
роботи яких посіли перші три призові місця в кожній номінації, отримують
грошові премії. Також, передбачені спеціальні призи від компаній-партнерів.
2. Святковий формат проведення конкурсу – Конкурс організовано у
вигляді фестивалю з використанням таких атрибутів:
 реєстрація учасників та надання їм інформаційних матеріалів
партнерів, сертифікатів учасників і анкет зворотнього зв’язку;
 банери з символікою Конкурсу і бренд-wall з логотипами партнерів,
розміщені на основних майданчиках Конкурсу;
 ведучі і музика для створення святкової атмосфери та інтерактивної
взаємодії з аудиторією під час Конкурсу;
 кава-брейк для гостей та учасників після кожної сесії;
 сертифікати для учасників і членів студентського оргкомітету;
 грамоти з подякою для навчальних закладів, учні або студенти яких
прийняли особливо активну участь у Конкурсі.
3. Залучення студентів та школярів – у Конкурсі приймають участь дві
категорії учасників: студенти вищих навчальних закладів і коледжів та
школярі без вікових обмежень. Для школярів такий формат дозволяє більше
дізнатись про спеціальність «маркетинг», поспілкуватись зі студентами та
маркетологами-практиками, а також побачити університет «зсередини» та
відвідати навчальні аудиторії.
4. Багатопрофільність конкурсу – умовами Конкурсу не передбачена
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обов’язкова тематика, тому роботи можуть бути виконані на абсолютно різні
теми, в тому числі і на соціальні.
5. Майстер-класи з маркетингу – формат Конкурсу передбачає не
тільки безпосередньо змагальну програму, а і низку розвиваючих заходів у
сфері рекламного бізнесу та маркетингу: лекції та майстер-класи від
компаній-партнерів, бізнес-тренерів, одеських та українських спікерів та ін.
6. Безкоштовна участь – передбачено, що кожен учасник або команда
безкоштовно подають свої роботи для участі у конкурсній програмі. Для тих
учасників, які не змогли особисто прийти до університету та представити
свою роботу у день Конкурсу, оргкомітет обов’язково надсилає поштою
сертифікат про участь та виграні призи (для переможців).
Головною метою проведення Конкурсу є популяризація спеціальності
«Маркетинг» і професії «маркетолог». Разом з тим, Конкурс є
багатоаспектним та дозволяє також реалізувати і інші завдання (табл. 1).
Таблиця 1 - Цілі та завдання Конкурсу «Реклама-Фест»
Завдання
Реалізація завдання
 досвід організації PR-заходів;
 формування навичок розробки рекламного продукту
та роботи зі спеціальними програмами;
 ознайомлення з вимогами рекламних агенцій та
інших виробників до макетів рекламних матеріалів;
Нові форми
 досвід роботи у соціальних мережах;
практичної
 відпрацювання техніки особистих продажів;
підготовки
 ознайомлення студентів і школярів з новітніми
студентів
технологіями у галузі реклами і маркетингу в цілому;
 формування
навичок
аналітичної
роботи
і
контроллінгу;
 надання студентам інформаційної бази для підготовки
бакалаврських робіт;
 вміння працювати у команді.
 розміщення реклами Конкурсу та його організаторів
Формування
(кафедра маркетингу ОНЕУ) у соціальних мережах, у
позитивного
матеріалах електронної розсилки до навчальних
іміджу
закладів, у поліграфічних матеріалах тощо;
університету та
 презентації у школах, коледжах, ліцеях;
кафедри
 розміщення матеріалів про Конкурс на інформаційних
маркетингу
ресурсах компаній-партнерів.
 формування у школярів і абітурієнтів уявлення про
Популяризація
маркетинг в цілому;
спеціальності
 формування
етичних
стандартів
проведення
«Маркетинг»
рекламних кампаній.
 надання
студентам
можливості
особистого
знайомства з потенційними роботодавцями у сфері
маркетингу;
Взаємодія
 формування творчих портфоліо для майбутнього
університету та
працевлаштування випускників;
бізнесу
 надання представникам бізнесу можливості знайти
перспективних студентів для проходження практики,
стажування або роботи у своїй компанії.
Джерело: побудовано за власними дослідженнями
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Участь у Конкурсі надає можливість школярам поспілкуватись зі
студентами університету та почути їх відгуки про навчання, самостійно
зробити перші проекти в сфері майбутньої спеціальності та спробувати власні
сили. Крім того, оскільки немає нижньої межі для учасників Конкурсу, то
молодші учні можуть прийти з батьками або вчителями та безпосередньо
поспілкуватись зі студентами або викладачами. Аналогічно, студенти інших
навчальних закладів або спеціальностей після участі у Конкурсі можуть
висловити бажання вступити до магістратури Одеського національного
економічного університету на спеціальність «Маркетинг».
Основні кількісні показники Міжнародного конкурсу «Реклама-Фест» у
2013 р. та у 2015 р. наведені на рис. 2.

Рисунок 2 – Кількісні показники проведення Конкурсу у 2013 р. та у 2015 р.
Джерело: власна розробка

Показники 2015 р. значно перевищують рівень 2013 р. Зокрема, у
Конкурсі 2015 р. прийняло участь 137 учасників із 36 навчальних закладів, у
тому числі учні з 8 шкіл. Таким чином, кількість учасників у 2015 р.
збільшилась порівняно із 2013 р. на 37 осіб або у 2,14 раз, що свідчить про
актуальність та ефективність проведеного заходу, правильність обраного
формату та напрямку його розвитку.
Оскільки подальший розвиток Конкурсу безпосередньо залежить від
кількості залучених учасників, то було поставлено завдання проаналізувати
ефективність використаних інструментів просування.
Аналіз проведено у декілька етапів на основі інформації про учасників
Конкурсу:
1. Сформовано таблицю учасників, в якій вказано навчальний заклад,
в якому навчається кожен учасник.
2. Побудовано матрицю розмірністю m х n, в якій m – кількість
учасників, n – кількість використаних інструментів залучення учасників. В
нашому випадку розмірність матриці склала 143 х 5. По кожному
навчальному закладу відмічено, які інструменти залучення учасників були
використані.
3. Для того, щоб структурувати отриману множину даних, нами було
запропоновано розділити всі навчальні заклади, учні або студенти яких
прийняли участь у Конкурсі, на категорії на основі критерію «кількість робіт,
поданих на Конкурс». Таким чином було отримано 7 категорій навчальних
закладів:
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І категорія – 1 робота від кожного навчального закладу;
ІІ категорія – 2 роботи від кожного навчального закладу;
ІІІ категорія – 3 роботи від кожного навчального закладу;
ІV категорія – 4 роботи від кожного навчального закладу;
V категорія – 7 робіт від кожного навчального закладу;
VI категорія – 11 робіт від кожного навчального закладу;
VII категорія – 27 робіт від кожного навчального закладу.
4. По кожній категорії навчальних закладів пораховано кількість
використаних інструментів залучення учасників.
Підсумкові результати аналізу наведені у табл. 2.

Розсилка запрошень
адміністраторам
сторінок у «ВК»
навчальних закладів

Зовнішня реклама
(плакати, постери)

4
7
1
2
1
0
0
0
11

5
7
0
1
1
0
0
0
9

6
5
2
1
1
0
0
1
10

7
9
0
1
1
0
0
1
12

Середня кількість
контактів з навчальними
закладами даної категорії

Презентація
оргкомітету

3
4
2
1
0
1
0
0
8

залучення

Сумарна кількість
контактів з навчальними
закладами даної категорії

Запрошення по
електронній пошті
для учбового
закладу

2
23
6
2
2
1
1
1
34

Офіційний лист до
навчального закладу

1
1
2
3
4
5
6
7
Разом

Кількість навчальних
закладів у категорії

Категорія навчального
закладу

Таблиця 2 - Матриця аналізу використаних інструментів
учасників Конкурсу
Кількість контактів з усіма навчальними
закладами даної категорії

8
32
5
6
4
1
0
2

9
1,4
0,8
3
2
1
0
0,07

Джерело: побудовано за власними дослідженнями

Аналіз даних табл. 2 дозволяє зробити такі висновки:
1. Найбільша кількість контактів приходиться на навчальні заклади
першої категорії (32 контакти), що складає 1,4 контакта в середньому на
один навчальний заклад. Незважаючи на те, що учасники від навчальних
закладів цієї категорії подали лише одну роботу, загальна кількість таких
закладів є найбільшою, а учасники від цих навчальних закладів забезпечили
сумарно 24,5% всіх робіт, поданих на Конкурс.
2. Навчальні заклади першої категорії були охоплені максимальною
кількістю комунікативних інструментів. Для них були використані всі п’ять
інструментів, за допомогою яких здійснювалось просування Конкурсу:
офіційний лист до навчального закладу, e-mail-розсилка, презентація
оргкомітету, розсилка запрошень адміністраторам груп ВК і зовнішня
реклама.
Відповідно, навчальні заклади цієї категорії, в середньому більш
активно прийняли участь у Конкурсі порівняно з навчальними закладами
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інших категорій, адже їх частка є максимальною у загальній кількості
навчальних закладів (68%).
3. Кількість учасників від навчальних закладів всіх інших категорій є
значно меншою порівняно з учасниками від закладів першої категорії (їх
частка сумарно складає 32%).
Для цих навчальних закладів переважно було використано три
інструменти просування – офіційний лист до навчального закладу, e-mailрозсилка і розсилка запрошень адміністраторам груп ВК, оскільки такі
інструменти, як презентація оргкомітету і зовнішня реклама були використані
лише для навчальних закладів м. Одеса.
4. Навчальні заклади, які були охоплені найменшою кількістю
комунікаційних інструментів (V, VI і VII категорія) майже не прийняли участь
у Конкурсі – кожна категорія включає лише один навчальний заклад. Разом з
тим, кожен із цих трьох навчальних закладів підготував значно більшу
кількість робіт порівняно із закладами перших трьох категорій.
До V, VI і VII категорій увійшли навчальні заклади, учасники від яких
приймали участь у Конкурсі «Реклама-Фест»-2013., що підтверджує
необхідність формування довготривалих партнерських взаємовідносин між
різними навчальними закладами.
Таким чином, проведення двох заходів у 2013 р. та у 2015 р.
дозволило отримати цікавий результат, який потребує подальшого
теоретичного обґрунтування та виявлення додаткових факторів, від яких
залежить ефективність інструментів залучення учасників.
Для оцінки відносної результативності використаних інструментів
просування в отриманій матриці відмічені «ефективні контакти» – ті ВНЗ, для
яких був використаний певний інструмент просування і їх учні або студенти
прийняли участь у Конкурсі. Якщо для певного ВНЗ було задіяно декілька
інструментів просування і його учні або студенти прийняли участь у Конкурсі,
то для кожного інструменту просування цей контакт був визначений як
«ефективний».
Розраховано відносний показник, який показує відношення кількості
ефективних контактів до загальної кількості контактів окремо за кожним
інструментом просування. Відносний показник для визначення ефективності
інструментів залучення учасників Конкурсу вирішено використати для того,
щоб привести дані по досить різних інструментах просування до єдиних
одиниць виміру. Підсумкові результати аналізу наведені у табл. 3.
Таблиця 3 - Інструменти залучення учасників Конкурсу
Канали залучення учасників
Офіційний лист до
навчального закладу
Запрошення по електронній
пошті для учбового закладу
Презентація оргкомітету
Розсилка запрошень
адміністраторам сторінок у
«ВК» навчальних закладів
Зовнішня реклама (плакати)

Кількість
контактів

Кількість
ефективних
контактів

% ефективних
контактів від
загальної кількості
контактів

12

8

66,7

112

11

9,82

15

10

60,00

21

10

47,62

204

12

5,88

Джерело: побудовано за власними дослідженнями
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Як бачимо, у відносному вираженні найбільш ефективними виявились
такі інструменти, як «Офіційний лист до навчального закладу», «Презентація
оргкомітету» та «Розсилка запрошень адміністраторам сторінок у «ВК» інших
навчальних закладів», які в сутності є інструментами прямого маркетингу.
Слід відмітити, що кількість залучених учасників Конкурсу залежить не
тільки від проведеної комунікативної кампанії, а і від результатів попередніх
заходів. Адже, в результаті проведення PR-заходів обов’язково досягається
також і комунікативний ефект, до якого, перш за все, слід віднести
розповсюдження інформації про Конкурс в мережі Інтернет: у соціальних
мережах та на web-сайтах партнерів Конкурсу і навчальних закладів, що
наведено у табл. 4.
Таблиця 4 - Кількість відгуків про Конкурс у мережі Інтернет
Джерело інформації
2013 р.
Партнери
4
Навчальні заклади-участники
3
Разом
7

2015 р.
4
10
14

Джерело: побудовано за власними дослідженнями

Як бачимо, у 2015 р. відбулось значне збільшення відгуків про Конкурс
з боку навчальних закладів, що сприяє досягненню головної мети Конкурсу –
популяризація спеціальності «маркетинг».
Для того, щоб забезпечити наповнення призового фонду та
відшкодувати витрати на проведення заходу, Конкурс проводиться завдяки
підтримки компаній, які можуть виступити в одній із 3-х категорій:
генеральний спонсор, офіційний спонсор та спонсор.
Проаналізувавши
кількість контактів з потенційними спонсорами і кількість залучених
спонсорів за допомогою кожного з каналів можна розрахувати ефективність
кожного з них (табл. 5.).
Виходячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що найбільш
ефективний засіб просування – презентації членів організаційного комітету.
Незважаючи на те, що за допомогою такого інструменту, як
«електронна розсилка» було залучено найбільше спонсорів, ефективність
цього методу найменша – 0,37%.
Таблиця 5 - Канали залучення партнерів Конкурсу
Канал
Кількість
Кількість ефективних
контактів
контактів
2013
2015
2013
2015
Електронна
57
1090
1
4
розсилка
Партнери
10
2
3
0
кафедри
Презентації
членів
53
15
2
2
оргкомітету
Особисті контакти
7
90
4
3
студентів
Повторна участь
10
2
Сума
70
1207
10
11

Ефективність,
%
2013
2015
1,75

0,37

30

0

3,77

13,33

57,14

3,33

-

20,00

Джерело: побудовано за власними дослідженнями
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використовувати такі методи залучення спонсорів, як: «Презентації
організаційного комітету» та залучати партнерів і спонсорів, які вже
приймали участь у конкурсі раніше.
При проведенні оцінки комунікативного ефекту проведених заходів,
на нашу думку, важливо проаналізувати рівень залученості їх учасників.
Поняття «залученість» перейшло у сферу маркетингу з психології, де вона
розглядалась як одна з характеристик мотивації людини. У теорії споживчої
поведінки термін «залученість» вперше був використаний у роботі Герберта
Кругмана [Krugman, 1966], який вивчав ефективність телевізійної реклами.
Він визначив його як кількість зв’язків між рекламованим продуктом і самим
споживачем, побудованих під час контакту з рекламним повідомленням.
У цьому дослідженні під залученістю будемо розуміти ступінь інтересу
учасників, у тому числі потенційних, до проведеного заходу і його основних
елементів та кількість зусиль, які вони готові докласти для прийняття участі у
подальших заходах. Оцінку рівня залученості учасників Конкурсу «РекламаФест» проведемо окремо для віртуального і реального середовища.
1. Залученість аудиторії Конкурсу у віртуальному середовищі
проаналізуємо за допомогою дослідження поведінки користувачів сторінки
спільноти
Конкурсу
у
соціальній
мережі
«ВКонтакте»
(https://new.vk.com/reklamafest).
На рис. 3 наведені основні показники відвідуваності сторінки Конкурсу
з серпня 2015 р. по січень 2016 р. Саме в цей період відбувались активні дії з
популяризації Конкурсу:
 з серпня 2015 р. по грудень 2015 р. – розміщення контенту,
спрямованого на залучення потенційних учасників (правила прийняття участі
у Конкурсі, новинки у сфері маркетингу, приклади успішних рекламних
кампаній, інформація від партнерів Конкурсу, пости організаційного
характеру);
 з грудня 2015 р. по січень 2016 р. – розміщення контенту,
спрямованого на підтримання зворотнього зв’язку з учасниками (опитування,
розміщення учасниками своїх робіт, розміщення фото- і відеоматеріалів з
Конкурсу).

Рисунок 3 – Відвідуваність сторінки спільноти Конкурсу у соціальній мережі
«ВКонтакте»
Джерело: власна розробка
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За період з серпня по листопад 2015 р. до сторінки спільноти Конкурсу
було залучено більше шестисот унікальних користувачів. Кількість
користувачів рівномірно зростає кожного місяця і досягає максимуму перед
початком проведення Конкурсу – у листопаді 2015 р. (607 унікальних
користувачів). До кінця грудня кількість користувачів дещо знизилась (до
582 унікальних користувачів), а у січні 2016 р. вже починається стрімке
падіння (до 147 унікальних користувачів).
Динаміка зміни кількості переглядів контенту сторінки спільноти
Конкурсу також характеризується зростаючою тенденцією протягом
аналогічного періоду (серпень-листопад 2015 р.). Але, на відміну від
кількості унікальних користувачів, кількість переглядів зросла і у грудні
2015 р. У січні 2016 р. кількість переглядів контенту сторінки Конкурсу різко
знизилась.
На основі підходу, запропонованого сервісом Social Bakers [Social
Bakers], визначимо коефіцієнт залученості (Engagement Rate), який показує
ступінь активності користувачів на сторінці та їх реакцію на розміщені
повідомлення.
Для того, щоб визначити коефіцієнт залученості, використаємо
формулу (1):

(1)
Слід відмітити, що наведена формула не враховує той факт, що не всі
дописувачі можуть бачити записи сторінки. Тому, у знаменнику формули
використаємо не кількість дописувачів, а охоплення аудиторії, тобто кількість
людей, які бачили повідомлення.
За допомогою інструменту «статистика спільноти» визначимо кількість
користувачів, що бачили записи сторінки до, під час, та після Конкурсу, а
також кількість лайків, перепостів та коментарів, які здійснили користувачі за
той самий період.
Тепер визначимо рівень залученості до, під час, та після проведення
Конкурсу:
[(3+0+0)/1] x [100% / 150] = 2%.
= [(28+3+0/ 2] x [100% / 380] = 4,07%.
= [(19+2+0/ 2] x [100% / 315] = 6,35%.
Як бачимо, коефіцієнт залученості зріс, що свідчить про зростання
інтересу учасників Конкурсу до проведеного заходу.
2. Для оцінки залученості споживачів у реальному середовищі
нами було проведено письмове опитування учасників та гостей Конкурсу у
2013 р. (119 респондентів) і 2015 р. (79 респондентів) та запропоновано 3
показники для визначення її рівня:
- задоволеність;
- бажання приймати повторну участь;
- очікування.
Розглянемо основні результати опитування.
1. Рівень задоволеності. Дуже важливо, щоб проведені організацією
заходи, викликали високу задоволеність їх учасників. Просто залучити нових
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споживачів та привернути їх увагу недостатньо, тільки позитивне враження
від контакту може забезпечити подальшу взаємодію споживача та організації
і допоможе створити довгострокові відносини.
Для оцінки рівня задоволеності Конкурсом було використано закрите
питання «Яке враження у Вас залишив Конкурс «Реклама-Фест»?». За
результатами дослідження 52,9% респондентів обрали варіант «відмінне
враження», 42% респондентів обрали варіант «гарне враження» і 6,7%
респондентів обрали варіант «Конкурс мене не вразив». Жоден респондент
не вказав, що Конкурс справив на нього погане враження.
Для порівняння, у 2013 році 36,7% респондентів при відповіді на
аналогічне питання обрали варіант «відмінне враження», 58,2% респондентів
обрали варіант «гарне враження» і 5,1% респондентів обрали варіант
«Конкурс мене не вразив».
Таким чином, можна відзначити значне зростання кількості споживачів
з найвищим рівнем задоволеності (на 16,2%).
2. Бажання приймати повторну участь. Задоволеність відіграє важливу
роль у підтриманні та підвищенні інтересу до послуги, але нам потрібно
переконати потенційних споживачів перейти до дії, тобто до прийняття
споживчого рішення. Саме рішення про подальшу участь у Конкурсі показує
дійсний рівень залученості споживачів.
Для визначення намірів респондентів про подальшу участь було
використано запитання «Чи будете Ви брати участь у наступному Конкурсі?».
З опитаних респондентів 24,1% відповіли, що обов’язково будуть
приймати участь у наступному Конкурсі, 41,8% відповіли «скоріше за все,
так», 24,1% відповіли «не знаю», 3,8% відповіли «скоріше за все, ні» і 2,5%
відмовились від участі. Отже, абсолютна більшість респондентів (сумарно
65,9%) висловили бажання прийняти участь у наступному Конкурсі.
3. Очікування. Кожен споживач, який приймає участь у певному
заході, визначає для себе пріоритетні завдання або вигоди, які він прагне
отримати. Саме підтвердження або не підтвердження споживацьких
очікувань найбільш сильно впливає на подальше рішення приймати участь у
інших заходах цієї ж організації. Результати опитування учасників та гостей
Конкурсу щодо виправдання їх очікувань наведені на рис. 4.

Рисунок 4 - Очікування учасників від Конкурсу у 2013 р. та у 2015 р., %
Джерело: власна розробка
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Дослідження показало, що рівень задоволеності у 2015 р. підвищився
порівняно із 2013 р. Так, у 2015 р. 96,2% респондентів сумарно вказали, що
їх очікування повністю або частково виправдалися. У 2013 р. цей показник
склав 90,8%. Разом з тим, значення обох показників є достатньо високими.
Висновки. Дослідження досвіду проведення Міжнародного конкурсу
для студентів і школярів кафедрою маркетингу Одеського національного
економічного університету дозволило сформувати такі висновки:
1. Жорстка конкуренція на ринку освітніх послуг змушує навчальні
заклади впроваджувати у свою діяльність новітні маркетингові технології. З
метою залучення потенційних абітурієнтів до університету та підвищення їх
зацікавленості у спеціальності «маркетинг» кафедра маркетингу Одеського
національного економічного університету кожні два роки проводить
Міжнародний Конкурс для студентів і школярів «Реклама-Фест».
Захід спрямований не тільки на формування позитивного іміджу
кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету,
але і має важливе соціальне значення, адже сприяє налагодженню зв’язків
між навчальним закладом і представниками бізнесу.
2. Проаналізовано основні результати проведення Конкурсу у 2013 і
2015 роках та виявлено, що кількість учасників ІІ Конкурсу значно
перевищує рівень 2013 р. Основна причина такого збільшення полягає в
тому, що учасники оргкомітету вже мали досвід проведення такого заходу
(2013 р.), а учасники та партнери І Конкурсу розмістили низку повідомлень
про нього у мережі Інтернет.
3. Досліджено
ефективність
комунікаційних
інструментів,
використаних для просування Конкурсу. Для цього структуровано
інформацію про учасників Конкурсу та виділено 7 категорій навчальних
закладів залежно від кількості робіт, поданих кожним навчальним закладом.
По
кожній
категорії
навчальних
закладів
проведено
аналіз
використаних комунікаційних інструментів та виявлено, що отримані
результати
потребують
подальшого
теоретичного
обґрунтування
і
методичних розробок з метою визначення додаткових факторів, від яких
залежить кількість залучених учасників.
4. Проведені дослідження комунікативного ефекту та проаналізовано
рівень залученості учасників Конкурсу окремо для віртуального і реального
середовища.
Аналіз залученості аудиторії Конкурсу у віртуальному середовищі
проведено за допомогою розрахунку коефіцієнту Engagement Rate до, під
час, та після проведення Конкурсу. Відмічено зростання коефіцієнту
залученості з 2% у період до початку проведення Конкурсу до 6,35% у
період після проведення Конкурсу. Зростання коефіцієнту залученості
більше, ніж в три рази свідчить про те, що формат Конкурсу викликав
зацікавленість його учасників і, відповідно, підвищення активності аудиторії
сторінки спільноти Конкурсу в період його проведення.
Аналіз залученості аудиторії Конкурсу у реальному середовищі
проведено за допомогою розрахунку таких показників, як задоволеність,
бажання приймати повторну участь та очікування, які були визначені за
результатами письмового опитування учасників Конкурсу. Порівняння
результатів опитування у 2013 р. і 2015 р. дозволило виявити зростання
значень всіх трьох показників залученості, що вказує на зростання
комунікативної ефективності проведеного заходу.
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У подальших дослідженнях передбачається розробити основи
формування програм ІМК для комунікативної підтримки проведення PRзаходів вищими навчальними закладами, а також визначити додаткові
інструменти залучення партнерів для кожного заходу.
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SCENARIO MAPS OF MANAGEMENT AS EFFECTIVE CONCEPT
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
Abstract. The article is devoted to the solution of actual questions
concerning introduction of new managerial approaches for sustainable business
development through forming maps of decisions. Scenarios of development
enterprise according to temporal and spatial context of its activity are developed.
Contour of enterprise information system as environment of organizational,
technological, hardware and communication and information instruments that
used to processing, transmission and storage of data is formed. Principles
concerning processing of hypotheses of development and subsequent develop
models of reaction on processes and phenomena to provide activation of
enterprise activity are suggested. Such principles are coordinated map of
decisions concerning hypotheses and models of reactions to them that allows to
develop effective information relations in enterprise management system.
Scenario constructions allow to increase effectiveness of management decisions
and is foundation of creative approach that change qualitative characteristics of
information system.
Keywords: scenario maps, principles, management, enterprise,
development, strategy
Formulas: 1, fig.: 2, tabl.: 0, bibl.: 10
JEL Classification: L10, M13, M20
Introduction. Extensive changes in world economic space, becoming of
global media society, changes of priorities and regulators of enterprise activity,
active dominant of knowledge, technologies intelligence are influenced on
organization and development of economic systems. Organization of business
entity carried out in extremely difficult development conditions, for which
inherent ambivalent character – turbulence and expanding range of tools and
activation of business. However, more opportunities have many difficulties during
adaptation economic systems to changes, because such systems are not
completely ready to transformations and trying to preserve positions without risk
that accompanies changes.
Literature
review
and
the
problem
statement.
Scientists
D. H. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens [Meadows, Randers, Behrens 1972],
D. Rushkoff [Rushkoff 2016], T. Bochulia [Bochulia 2016], Ya. Fedorak [Fedorak
2006], R. O. Kostyrko [Kostyrko 2015], M. Reeves, K. Haanaes, J. Sinha
[Reeves, Haanaes, Sinha 2015], F. Hylton [Hylton], D. M. Lytovchenko
[Lytovchenko 2010], C. Laszlo, N. Zhexembayeva [Laszlo, Zhexembayeva 2011],
V. S. Ponomarenko [Ponomarenko 2016] have laid scientific basis for
modification of management system taking into account innovations of
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development of economic systems. But at the undeniable value of scientific
research of domestic and foreign academic community is still topical the need for
systematization of approaches to forming strategy for sustainable development
of enterprise on the basis of scenario maps of management.
Research goal is development of proposals concerning drafting scenario
maps of making decisions as plan of development with monitoring and
coordination of business processes taking into account features of modern stage
of economic systems development that involves business differentiation for
development of individual strategy.
The totality of general scientific methods of knowledge processes and
phenomena that are basis for development of scenario maps of management has
become theoretical and methodological basis of scientific research. At scientific
research used: gnoseological method for concretization of concepts and
categories that are main accent of defining scenario maps of management;
system-structural method for concretization of principles of processing of
hypotheses and subsequent develop models of reaction; method of analogy for
forming scenarios of development enterprise according to temporal and spatial
context of its activity; methods of theoretical generalization and comparisons for
determination of prospects and directions of improving the efficiency of scenario
maps of management to improve efficiency of formation and implementation
leading influence with provision of continuous process of changes and
innovations.
Research results. Harmoniousness and sustainability of socio-economic
development predetermine the need formation of such model that embodies
world system, which is sustainable without unforeseen and uncontrolled collapse
and capable of provide basic development needs [Meadows, Randers, Behrens
1972]. Today for companies and organizations primary should be the objective is
not growth but prosperity [Rushkoff 2016]. Therefore scenarios of management
are means and objective of provision of conditions for activation development
business. Mainly enterprises are chosen traditional pattern scenario of
management – preservation of competitive positions without introduction of
innovations that characterized by lack of guaranteed effect. The main limiting
factors are excessive caution and leveling of individuality in management.
Enterprise has to determine its vector of development with considering strategy
of transformation, business values, target activity (meaning and causes of
existence), on the basis of which management scenario is developed,
actualization of which should be carried out according to time and spatial context
of enterprise activity at economic external environment (Fig. 1) [Bochulia 2016,
p. 144].
Enterprise during formation of development scenario guided by choice,
changes and context, namely by circumstances, factors and conditions (context),
in which economic entity is carry out and develop activity. Availability of choice
contributes to assessment advantages and disadvantages of option selected
management scenario, elements of which are updated and modified according to
actual conditions of internal and external environment of enterprise activity.
Changes accompanying development of enterprise in active at coordination
of relations at management horizontal plane, communication phenomenon of
which is to achieve continuous coordination between subsystems of economic
entity management.
Changes are logical and objective process that accompanies development
and involves rejection of traditions in favor new, for which information is needed
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with quality parameters that allow to promptly respond to changes and make
decisions on prospect.
Opportunities
Risks

Effect0
(chaotic
way of
adapting)

Effect1
(active coordination
of changes; continuity
of updating activity;
scenario planning)

Time
«Comfort zone» of enterprise
«Zone of change and development» of enterprise
«Zone of development opportunities» of enterprise
Figure 1 – Scenarios of development enterprise according to temporal and spatial
context of its activity
Sourse: own development

Enterprise activity is limited by spatial and temporal context, resulting
information and analytical environment should be flexible with active
coordination of information relations between management subsystems and
external environment. Hierarchical (vertical) order of information relations and
information regulation been transformed into horizontally integrated system.
Such option of organization information and analytical environment of enterprise
is most conservative, because provides internal needs with external conditions of
business activity.
Management scenario is needed to improve efficiency of formation and
implementation leading influence with provision of continuous process of changes
and innovations that are most correspond to characteristics of enterprise activity.
The main marker of efficiency of enterprise activity is its ability at minimal
amounts of time to transform important strategic and operational decisions into
action, that is implementation of developed management scenarios [Fedorak
2006].
Effectiveness of management scenarios depends on several of economic,
social and environmental criteria and indicators that indicate practice of
enterprise economic activity and characterize the effectiveness of decisions
made. System of criteria are proposed for real evaluation of enterprise
sustainable development in the long term and adjustment of strategy
parameters: financial and economic sustainability (economic efficiency of
enterprise activity); social sustainability (efficiency of enterprise business
relationships); environmental sustainability (effectiveness of environmental
activities) [Kostyrko 2015, p. 307–308] that provides comprehensive research of
status and prospects activities of economic entity. It is necessary to analyze
criteria and then choose and implement the most appropriate strategy [Reeves,
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Haanaes, Sinha 2015].
Enterprise should come out from «comfort zone» to «opportunities zone»
for provision of development and for this risk taking and responsibility for
partnerships with external economic environment are inherent.
Such outcome should carried out according to necessary conditions that
provides development of management scenario with unique set of factors and
functions as core competencies with contributing to achieving of balance in
changes of internal and external environment of enterprise activity with
forecasting of trends and causes of changes world economic space. This is
justified foresight of business activity without reference to warranty of getting
results and willingness to timely development of model reaction to transforms in
economy with architectonics of risk management.
Models that provide unquestionably positive, conditionally positive and
negative results should be balanced for more objective of decision. In other
words arithmetic mean between development and risks that accompany any
changes and transformations should be found. Architectonics of risks is
complicated, because is based on evaluation and processing of risks that can be
accepted and to which guiding impact are apply and risks, occurrence of which
not amenable to prediction.
Information-analytical knowledge are complex of relevant data and rules,
on basis of which internal monitoring of enterprise activity can be made and
development projects with definition of aggregate results different levels of
efficiency are developed.
Processing of hypotheses and subsequent develop models of reaction
should be carried out taking into account following principles:
1) scalability of planning. Scalability of planning continuous process of
changes and innovations, updates and transformations of all processes,
mechanisms and models of enterprise activity with provision of parallel
implementation should be made. Phased organization should be replaced by
composition that will have greater positive effect, because will provide readiness
to making changes by all management system and not only by its individual
subsystems.
2) collective control way. Control impact should be carried over from
vertical plane to horizontal plane that will allow to provide active monitoring of
enterprise activity and provide effective information exchange between
enterprise management subsystem.
3) behavioral style of thinking. Conclusions and decisions should be
generated based on concept, according to which economy develops as result of
impact behavior and guidelines that adopted by individuals and integration with
social institutions taking into account increase valuables of eulogistical human
qualities. This is continual process of revising values, traditions, strategy of
enterprise activity that provide simple or multivariate updating of hypotheses.
4) minimizing of time. Time for forming hypotheses and developing models
of reactions to them should be maximally reduced that provide preliminary work
concerning forming of base rules and knowledge base, which are updated by
results of functioning of all subsystems management.
5) sustainability of changes. Each hypothesis should be instrument of
gradual changes with harmonization of enterprise activity and collective way of
adapting of all management subsystems to realities of external economic
environmental and needs of enterprise internal environment.
Such principles are coordinated map of decisions concerning hypotheses
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and models of reactions to them that allows to develop effective information
relations in enterprise management system.
Scenario constructions allow to increase effectiveness of management
decisions.
Decisions are formulated based on organization of information array,
processing of which should be carried out taking into account factor of systematic
approach, in which innovation, organizational architectonics, rational and
irrational thinking are implemented.
Namely thinking is foundation of creative approach that change qualitative
characteristics of information system as complicated structure that is prototype
of reality in thinking of individuals, which united by same idea and strategy.
Multivariate and ambivalence of information system are explained by
personalization of their architectonics, which is defined at first organization that
is changing under impact of internal and external conditions with impact on
behavior of system and its interrelation with other systems.
Organizing information system is a necessary element of enterprise
management, in which time that is necessary for obtaining high result is
important factor.
Generating information for making decision acquires new meaning at
modern conditions of global changes that caused by intellectual and technological
transformation paradigm of economic and social systems. Users from
information-analytical system expect not data, but knowledge, ie result of
reflection realities of phenomena and processes, interpretation of which allows to
effectively implement guiding impact.
Necessity of changes in information and analytical provision of
management with implementation of prediction for increasing efficiency of
management decisions that is outside traditional processes of processing,
transmission and storage of information acquires particular relevance.
Formula generation of management information is based on three
important factors that necessary for provide qualitative changes, which
corresponding to time requirements:
S×Н×А>Т

(1)

where S – current situation; H – hypotheses; А – actions; Т – tasks.
First components determine possibility of implementation defined task,
each of which should be provided sufficient information for making decisions.
Current situation in enterprise activity is characterized after monitoring changes
and external conditions of business activity, for which information is taken from
different databases and rules taking into account timeliness of data and
conclusions.
Hypotheses are formed using new data and posteriori knowledge, amount
of which depends on qualitative and quantitative parameters of priori
information. Such information should constantly be evaluated concerning
conformity to temporal context of enterprise activity and level of subjectivity that
allows substantially reduce information losses and increase level of efficiency
implementation of data in operative managerial decisions.
Models of reaction (active actions) which include complex of decisions with
different expected effect are developing according to formed hypotheses (them
should be at least two).
It is important to effectively and on time to processing, transmit and
48
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interpret data in order to avoid risks that associated with information.
Information allows not only describe enterprise activity and appropriately to
understand logic of its organization and development that is implemented in
decoding of goals, objectives and technologies.
Functioning information system can be estimated by obtained results,
which is not enough, because forecasting of events and consequences are not
done. Therefore is not only necessary traditional information provision with array
of relevant data, and also multifunction information system, content of which
should include priori, relevant, posterior, new information that characterizes
information complexity of system.
Quantitative and qualitative characteristics of database, algorithm of
processing and servicing of information, communications channels and also
number of data that are needed for making decision define information
complexity of system. Enterprise information system is complex of
organizational, technological, hardware and communication and information
instruments that used to processing, transmission and storage of data, which are
updated by means of technologizing and intellectualization processes (Fig. 1).
Information system includes explicit and potential informational resources that
should be considered not from the point of view of value, but as assets, which
can bring economic and corporate benefits to enterprise in the future [Hylton].

Technologization

Intellectualization

Modeling
systems

Knowledge
Base
Expert
systems

Information
processes

Communication
environment

Figure 2 – Contour of enterprise information system
Sourse: own development

Knowledge Base as developed form processing, transmission and storage
of information takes central place in contour of enterprise information system
and for it inherent technological, hardware and communications and intellectual
aspects. Forming, servicing and development of Knowledge Base (its technical
and logical components) are carried out based on criteria organization of logical
rules of conclusions, network models, algorithms of processing data, archiving of
information: integrity; traceability; clarity; correctness; completeness;
effectiveness [Lytovchenko 2010, p. 181–182]. Practical recommendations on
intensification of critical thinking and promote integration of sustainable
development at enterprise model with expansion of core competencies are
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proposed [Laszlo, Zhexembayeva 2011].
Knowledge of various types are accumulated in base [Ponomarenko 2016,
p. 383–384]:
1) Probabilistic knowledge – least one condition, probability of transition in
which is different from other probable transitions is available in system.
2) Structural knowledge – condition, in which transition is inappropriate
that explained by constraints, which identified by internal and external
environment turns out in system.
3) Deterministic knowledge – any transitions besides that, which defined
by basic, according to which amount of knowledge contributes to reducing of
entropy are prohibited in system.
Knowledge Base is structured according to organizational and informational
architectonics taking into account requirements and restrictions of formal and
informal institutions. Servicing of Knowledge Base is carried out to optimize its
logical parts, in which knowledge for making decision are generated that by means
of encoding / decoding are transmitted by communication channels for
understanding of processes, factors and phenomena of enterprise activity.
Information system should be updated all time, because only one version
of its design is not guarantee for effectiveness of expected result. Biggest
mistake is forming of information system once and forever without further
changes and adapt to conditions and factors of business environment,
information and communication space, technological environment. Strategy of
organize productive information system and obtain in future benefits from its
functioning is unjustified, because level of performance will decrease over time.
Essence of information-analytical system is beyond traditional
understanding of processes of processing, transmission and storage of data and
determined by highly complex constructions of information relations with
foundation of rational and irrational interpretation information for its onward
transmission in order to obtain knowledge and making decision. Forming semiopen information platform, for which is inherent flexibility in comparison with
traditional information systems is carried out as result of intellectual and
technological approach to development of information-analytical systems.
Conclusions. Enterprises are personalized scenarios to provision of
individual algorithm of development and leveling stereotype of standard
transformational impulses and using strategies updating and actualization that
equally corresponds requirements, factors, guidelines and restrictions of internal
and external environment. Development scenarios carried out according to
alternatives and ambivalence of factors of modernization, which taken into
account when compiling card modernization as illustrative plan of evaluation this
process for enterprise. Proposed matrix of information system modernization
allows to identify most essential risks factors, determine weight of each in
modernization scenarios, minimize inconsistency and uncertainty of managerial
decisions concerning changes, transformations, activation in information
environment.
For development of scenario maps of management in article have been
formulated recommendations on organizational and methodological bases of
forming plan of development with monitoring and coordination of business
processes taking into account features of modern stage of economic systems
development. Main conclusions and results that obtained in scientific research:
1. Scenarios of development enterprise according to temporal and spatial
context of its activity have been formed for development of enterprise in active
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at coordination of relations at management horizontal plane, communication
phenomenon of which is to achieve continuous coordination between subsystems
of economic entity management. Such scenarios of development contribute to
efficiency of making decisions in accordance with characteristics of enterprise
activity and its mission as main idea of economic development.
2. Formation of management scenarios is carried out in accordance with
principles that are theoretical foundations of laws, standards, and postulates with
defining general and individual characteristics, observance of which is a
necessary condition for normative and methodological provision of enterprise
activity. Principles for handling hypotheses of management and formation of
reaction models for events and phenomena taking into account risk management
are suggested. Such principles contribute to coordination of decisions concerning
activity and development of enterprise that allows to establish effective
information relations between management subsystems. Implementation of
proposed principles involves identifying and continually reproducing in
information provision of managing an enterprise the core constraints that
focused on forming of universal information, which contributes to increasing
variability of managerial decisions.
3. Personalized information is generated for each scenario of management
that based on three important factors that necessary for provide qualitative
changes, which corresponding to time requirements: hypotheses; actions; tasks.
First components determine possibility of implementation defined task, each of
which should be provided sufficient information for making decisions. Current
situation in enterprise activity is characterized after monitoring changes and
external conditions of business activity, for which information is taken from
different databases and rules taking into account timeliness of data and
conclusions. Hypotheses are formed using new data and posteriori knowledge,
amount of which depends on qualitative and quantitative parameters of priori
information. Such information should constantly be evaluated concerning
conformity to temporal context of enterprise activity and level of subjectivity that
allows substantially reduce information losses and increase level of efficiency
implementation of data in operative managerial decisions.
Proposals and recommendations that are set out in scientific article and
are formed for development scenario maps of management and aimed at making
effective decisions that depends on specific tasks facing the business, as well as
environment in which it operates. In future it is planned to develop results of
research to determine constructive attributes of modernizing information and
analytical provision of management an enterprise. It is planned to construct grid
of information and analytical provision of managing an enterprise which are
characterized by combination of factors management that correspond policy of
managing an enterprise, its mission and development strategy.
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ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ВІДКРИТА НЕРІВНОВАЖНА
СИСТЕМА
Анотація. Виявлено системні характеристики та системоутворюючі
зв’язки фондового ринку, визначено такі його сутнісні риси: цілісність,
інтегративність, емерджентність, наявність вхідних і вихідних характеристик,
структурність, гомеостатичність. Доведено, що фондовий ринок є системою із
властивостями і функціями, що змінюються без циклів, отже він належить до
категорії відкритих, нерівноважних, нестабільних (динамічних) систем.
Особливістю таких систем є те, що зміна будь-яких внутрішніх або зовнішніх
параметрів викликає зміни багатьох інших параметрів, і залежність між ними
рідко буває однолінійною. Обґрунтовано необхідність зміни методологічного
інструментарію дослідження фондового ринку, а саме – доцільність
використання синергетичного підходу, ключовим елементом якого є поняття
біфуркації. Біфуркаційні збурення на фондовому ринку не виключають як
прогресивну трансформацію, так і регресивну. Це дозволило прийти до
висновку, ринок стає надзвичайно чутливим до управлінських впливів.
Управління є процесом, який може утримати рух системи у бажаному
напрямку.
Ключові слова: фондовий ринок, методологія, нерівноважна система,
біфуркація, синергетика, емерджентність
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STOCK MARKET AS A DISCONTINUATORY OPENED SYSTEM
Abstract. It is revealed the system characteristics and system-forming
relations of the stock market, its essential features are ascertained: integrity,
integrability, emergence, presence of input and output characteristics, structural,
homeostatism. It is proved that the stock market is a system with properties and
functions that are changed without cycles; hence it belongs to the category of
open, non-equilibrium, unstable (dynamic) systems. The feature of such systems
is that the change of any internal or external parameters causes the changes of
many other parameters, and the relationship between them is rarely one-line. It
is substantiate the necessity of changing the methodological tools of stock
market research, exactly, the expediency of using the synergetic approach, the
key element of which is the category of bifurcation. Bifurcation perturbations in
the stock market do not exclude both a progressive transformation and a
regressive one. This allowed us to conclude that the market becomes extremely
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sensitive to administrative influences. Management is a process that can keep
the system moving in the desired direction.
Keywords: stock market, methodology, non-equilibrium system,
bifurcation, synergetics, emergence
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 14
JEL Classification: B49
Вступ. Глобалізація фінансових та фондових ринків значно посилила
нестабільність світової економіки, зовнішні впливи на національні економіки,
неконтрольоване зростання нестабільності фінансового сектору, його
негативні впливи на реальний сектор. В рамках пануючих економічних теорій
наука не може пояснити складні невпорядковані процеси, що зумовлює
очевидну необхідність оновлення методологічних підходів дослідження
соціально-економічних систем до яких належить фондовий ринок. Cистемний
підхід вже давно став основним методологічним підходом у наукових
дослідженнях, проте процеси трансформації складних соціальних систем
потребують використання відповідного методологічного інструментарію.
Перехід до більш активного використання міждисциплінарної методології
поки що незначною мірою торкнувся досліджень фондового ринку. У науковій
літературі переважно акцент робиться на таких складових системного
підходу як гомеостатичність та ієрархічність, тобто на вивченні ролі
структурних зв’язків і відносин системи. Наприклад, портфельна інвестиційна
теорія Джеймса Тобіна [Tobin 1971], акцентує увагу на взаємному заміщенні
активів, виявленні причин зміни відносних цін на фінансові і реальні активи,
та причах переливу капіталів в різних секторах економіки. В роботах
П.Ирланда [Ireland 2004], К.Кaтнера та П. Моссера [Kuttner, Mosser 2002]
проаналізовано вплив сек’юритизації, зміни доходів населення, структурних
змін в економіці на механізм трансмісії. Багато робіт сучасних науковців
[Васильєв, Німкович 2016; Волинець 2017], присвячено змінам складу та
функцій інфраструктури ринку. Структурний підхід дозволив усвідомити
фондовий ринок як складну систему, що самоорганізується, і є, в свою
чергу,елементом системи більш високого порядку, якою по відношенню до
фондового ринку є фінансова система. Структурний аналіз як метод
дослідження особливостей функціонування фондового ринку дозволив
визначити його агреговану структуру, основні сегменти ринку та їх
параметри. Саме структурний підхід є основою лінійного мислення, яке
припускає, що система завжди прагне до стану рівноваги, і можна
математично спрогнозувати вектор та силу змін в системі, якщо відомі
чинники впливу. Проте, фондовий ринок є системою із властивостями і
функціями, що змінюються без циклів, отже він належить до категорії
нестабільних (динамічних) систем, отже, в рамках лінійної парадигми
неможливо дослідити напрямок його змін, тому все більш актуальним стає
дослідження трансформацій в системі фондового ринку на основі
синергетичної методології.
Аналіз досліджень та постановка завдання. У XXI сторіччі
методологічною основою для вивчення відкритих нерівноважних соціальноекономічних систем стає синергетика – ядро постнеокласичної методологічної
парадигми, новий системний підхід до вивчення процесів виникнення,
самоорганізації й самопідтримки складних відкритих систем різної природи.
Метою
статті
є
дослідження
властивостей,
функцій
та
системоутворюючих зв’язків фондового ринку як динамічної нерівноважної
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соціально-економічної
системи
та
обґрунтування
застосування
методологічного інструментарію синергетики для дослідження фондового
ринку.
Значний внесок в оновлення методологічних підходів дослідження
соціально-економічних систем в контексті синергетики зробили такі вчені:
Г. Хакен [Хакен 1985], Е. Петерс [Петерс 1986], В.Г. Буданов [Буданов
2003], А.С. Гальчинський [Гальчинський 2010], І.Р. Пригожин [Prigogine,
Stengers 1984], В.Д. Дербенцев [Дербенцев, Сердюк, Соловйов, Шарапов
2010] та інші.
Результати дослідження. Для дослідження фондового ринку як
відкритої
нерівноважної
системи
насамперед
сформулюємо
основні
термінологічні поняття та категорії системного підходу. У науковій літературі
найбільш розповсюдженим є наступне визначення: «Система – це предмет,
явище чи процес, що складається з якісно визначеної сукупності елементів,
які знаходяться у взаємних зв’язках та відносинах, утворюють єдине ціле та
спроможні у взаємодії із зовнішніми умовами свого існування змінювати свою
структуру» [Корбутяк]. Кожна система характеризується низкою інших ознак
(сутнісних рис), до яких В.І. Корбутяк відносить: цілісність. емерджентність,
інтегративність, структурність та функціональність, наявність вхідних та
вихідних характеристик, гомеостатичність.
Ці сутнісні риси відносно фондового ринку проявляються у наступному:
1. Цілісність – фіксує форму існування системного явища та наявність
взаємозв’язку між елементами. Елемент – це така неподільна частина
системи (її складова), яка є неподільною з огляду на виконання конкретної
функції. Наприклад, на фондовому ринку такими елементами можуть бути:
емітенти, інвестори, фінансові посередники, інфраструктурні учасники, види
цінних паперів. При цьому зміни, що відбуваються на рівні окремого
елемента можуть спричиняти зміни інших елементів системи, наприклад,
збільшення кількості емітентів впливає на показники діяльності посередників,
зміна вимог до реєстраторської діяльності впливає на обсяг депозитарних
послуг, зміна вимог до акціонерних товариств призводить до зміни обсягів
біржової торгівлі тощо.
2. Інтегративність – це процес і механізм об’єднання частин в єдине
ціле, що спроможне забезпечити життєдіяльність системи. Інтегративність на
фондовому ринку полягає у здатності, користуючись загальними принципами
й нормами світової економіки, відображати водночас і особливості окремої
країни.
3. Емерджентність – породжує якості системи, що не притаманні її
окремим елементам, вона є слідством складної інтегральної суми функцій
елементів системи. Емерджентість – властивість складних систем, яка
означає, що вона розвивається від існуючого стану до того, що виникає
(складні системи продукують неочікувану поведінку, котру неможливо
передбачити на основі знань властивостей їх складових, якщо розглядати їх
ізольовано). Ця властивість є проявом внутрішньої цілісності систем, чи, як
ще говорять, системоутворюючий фактор. Нові якості систем дуже сильно
залежать від характеру зв'язків між частинами й можуть варіюватися в дуже
широкому діапазоні — від повного узгодження до повної незалежності
частин. Властивість емерджентності дозволяє нам віднести фондовий ринок
до класу складних економічних систем - динамічних, з точки зору наявного
потенціалу саморозвитку. Саморозвиток фондового ринку відбувається
шляхом перебудови чи рекомбінації та створенням абсолютно нових
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притаманних йому організаційних та інституційних форм. Яскравим
прикладом емерджентності є створення нової глобальної фінансової
архітектури.
4. Наявність
вхідних
і
вихідних
характеристик
визначає
функціональність системи, її завдання, цілі існування. Ця властивість більшою
мірою залежить від впливу навколишнього середовища. До середовища
системи відносять сукупність процесів, явищ, параметрів, що впливають на
систему, але не підконтрольні їй. Взаємодія системи фондового ринку із
середовищем описується поняттям входу і виходу. Вхід – це сукупність
інформаційних, фінансових, матеріальних, речових компонентів, що
надходять в систему із зовнішнього середовища і призначені для
перетворення в ній. Процес перетворення входу на вихід відбувається за
допомогою процесора. За термінологією системного підходу процесор – це
сукупність певних правил упорядкування елементів структури, процедур,
технологій, оснащення, суб’єктів управління, усього того, що забезпечує
перетворення входу на вихід із системи. Вхідними характеристиками для
фондового ринку можуть бути: рівень розвитку економіки, інші сегменти
фінансового
ринку,
грошово-кредитна
політика,
стан
заощаджень,
глобальний фінансовий ринок тощо. Важливою властивістю фондового ринку
як системи є його відкритість щодо суміжних економічних систем. Межі цієї
системи хоча й чіткі, але в багатьох місцях прозорі. Наприклад, у діяльності з
випуску й обігу цінних паперів активну участь беруть комерційні банки;
фондовий ринок широко використовує методи, канали та мережі
інформаційних систем загального призначення; тісні зв’язки існують між
фондовим ринком, з одного боку, та інвестиційною й інноваційною діяльністю
— з іншого. Прикладом взаємодії фондового ринку як відкритої системи із
зовнішнім середовищем може бути реакція фондового ринку на розширення
та стиснення кредитної пропозиції банківською системою. Справа в тому, що
кредитний бум стимулює діяльність ринку цінних паперів: відбувається
суттєве підвищення фондових індексів з подальшим можливим формуванням
цінових «бульбашок» на активи (дія трансмісійного каналу цін на активи).
Каталізатор
процесу
визначається
як
«сукупність
інформаційних,
енергетичних і речових компонентів, призначених для зміни швидкості,
інтенсивності і якості перетворення входу на вихід» [Погостинская,
Погостинский 1999]. Засоби, які виконують роль каталізатора на фондовому
ринку можна поділити на фізичні (біржі, фінансові інструменти, депозитарні
та клірингові системи) та теоретичні (концепції, стратегії, технології, методи
розрахунків). Вихідними характеристиками є параметри, що характеризують
ефективність виконання функцій фондового ринку. Категорія ефективності
відіграє суттєву роль у системному підході адже пошук критерію оцінки
ефективності функціонування системи та його оптимізація розглядаються як
одне з основних завдань системного аналізу. І хоч ефективність є
загальнонауковим поняттям, але, зважаючи на роль цієї категорії в процесі
реалізації процедур оптимізації, її часто включають до категоріального
апарату системного аналізу. Для характеристики виходу із системи важливо
підібрати аналітичні показники, які б характеризували емерджентні
властивості системи. Такими загальносистемними характеристиками можуть
бути інтегральні показники ринку (капіталізація, цінові індекси).
5. Структурність
(статична
визначеність
та
функціональність
(динамічна визначеність) – дві тісно пов’язані властивості системи, які
визначають системне підпорядкування та конфігурацію структури за
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програмою або метою існування системи. Структурованість фондового ринку,
який претендує на звання системи, помітна на будь-якому його “розрізі”:
цінні папери та їхні похідні; етапи їхньої емісії та обігу; основні учасники
фондового ринку, їх функції, права та обов’язки; інфраструктура, види
забезпечення фондового ринку.
6. Гомеостатичність – механізм саморегулювання, який дозволяє всій
системі підтримувати себе в стані динамічного балансу. Гомеостатичність
забезпечує стійкість і життєздатність системи. Стійкість системи не означає її
нерухомості. Навпаки, закріплення та стабілізація досягнутого є лише
сходинкою для нового етапу розвитку, а розвиток системи – це перехід з
одного стану в інший зі збереженням основних системних ознак. Дослідження
еволюції фондового ринку свідчить про постійний розвиток форм і методів
управління за збереження основних елементів і ознак, які з плином часу не
розчиняються у масі характеристик інших систем.
Певний порядок, взаємозв’язок, взаємодія елементів системи, тобто її
функціонування залежать від цілей, завдань, генетичної програми тощо
існування системи, що само по собі є її основною властивістю.
Кожна система має перебувати в певній ієрархії систем. Стосовно
фондового ринку це означає, що він входить у склад фінансового ринку, а
фінансовий ринок, у свою чергу, входить у загальний національний ринок.
Ієрархія поширюється не тільки вгору, а й униз — фондовий ринок
складається з ринку акцій, ринку облігацій, ринку деривативів тощо. У свою
чергу, ринок облігацій розподіляється на ринок державних, муніципальних,
корпоративних облігацій. Збільшення порядку системи, тобто підвищення її
ієрархічного рівня, створює ефект її цілісності.
Фондовий ринок, як відкрита система має власну структурність
(статичну визначеність) та функціональність (динамічну визначеність) – це
тісно пов’язанні властивості системи, у межах яких чітко закріплюється
функціональний розподіл між елементами системи у процесі досягнення цілей
(реалізації завдань) системи. При цьому функціональність, яка зумовлюється
цілями існування системи динамічно змінюється залежно від викликів
середовища, тим самим зумовлюючи зміни в типах зв’язків між елементами
системи та в самих елементах (при цьому, можливо, будуються нові та
знищуються деякі старі елементи), тобто перебудовується статична
конфігурація структури системи.
Функціональні складові фондового ринку визначаються як сукупність
«стійких (що циклічно повторюються) операцій і процедур (функцій), а також
їх зв’язків, орієнтованих на кінцевий результат, життєво важливий з погляду
всієї системи або її окремих частин.» [Науменкова, Міщенко 2009].
За аналогією з фінансовим ринком можна виділити шість основних
функцій фондового ринку:
1. Забезпечення переміщення фінансових ресурсів у часі та просторі
(обслуговування трансакцій).
2. Управління фінансовими ризиками.
3. Забезпечення
механізму
консолідації
фінансових
ресурсів
(агломерація капіталу).
4. Сприяння
здійсненню
розрахунків
у
торгівлі
(зниження
трансакційних витрат).
5. Забезпечення
суб’єктів
фінансових
відносин
необхідною
інформацією, уникнення асиметрії інформації.
6. Зменшення ризиків.
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Термін «функція» (від лат. Function –завершення, виконання) у
складній системі означає зовнішнє виявлення властивостей цієї системи у
певній системі відносин, а також роль, яку виконує соціальний інститут або
процес у цілому. Групування функцій усередині фондового ринку
здійснюється за різними “розрізами”: визначені функції має кожний суб’єкт
фондового ринку, кожний етап випуску та обігу цінних паперів, кожний
контролюючий орган. Класифікація функцій уможливлює формування
комплексної технології обігу цінних паперів. Функціональні складові
структури
фондового
ринку
(посередницька,
перерозподільна,
ціноутворююча, регулююча, інформаційна, контролююча, інноваційна та інші)
є найбільш важливими з огляду на дослідження його якісних характеристик,
в основі такого твердження лежить той факт, що функції є стабільними, а
інституції та організаційна структура, що забезпечує виконання цих функцій,
перманентно змінюються та відрізняються в окремих країнах.
Головною функцією первинного ринку є забезпечення переливу
заощаджень населення в інвестиції за ціною, яка задовольняє учасників з
мінімальним ризиком. Вторинний ринок забезпечує ліквідність ринку.
Високий рівень ліквідності разом із доходністю цінних паперів слугує
критерієм для вкладання коштів в інструменти фондового ринку, що у свою
чергу обумовлює виконання фондовим ринком перерозподільної функції.
Поділ фондового ринку на первинний та вторинний є досить умовним,
оскільки обидва його підрозділи характеризуються одним і тим же
контингентом інвесторів і посередників, а також тісною взаємозалежністю
кон’юнктури.
Типовий склад елементів структури фондового ринку, які спрямовані
на виконання основної мети – забезпечення переміщення фінансових
ресурсів в реальний сектор економіки та зниження трансакційних витрат
учасників, визначається технологіями торгівлі цінними паперами при
забезпеченні максимального здійснення основних системоутворюючих
зв’язків: взаємодії, функціонування, синергізму. Такі зв’язки зумовлюють
існування системи фондового ринку взагалі.
Зв’язки взаємодії полягають у впливі один на одного окремих сегментів
ринку (за інструментальною ознакою), суб’єктів та учасників ринку,
зовнішнього середовища. На основі зв’язків взаємодії будуються технологічні
та виробничі процеси, їх просторова й часова організація. Але не всі
структурні частини системи однаково функціонально необхідні. Тому
створенню оптимальної структури передує вивчення функціональних і
синергійних зв’язків щільності взаємодії елементів як у межах системи
(підсистем), та і з зовнішнім середовищем.
Ми розглянули основні системні властивості фондового ринку, які є
фундаментом, теоретичною основою системного підходу. Інша група
принципів характеризує інструментальну частину системного підходу. Для
цілей нашого дослідження візьмемо за основу підхід В.І. Корбутяка
[Корбутяк] та розглянемо їх дію на прикладі фондового ринку.
1. Принцип узгодженості та спільності цілей: власні цілі елементів
системи узгоджені одна з одною (взаємопов’язані та взаємозалежні), а також
із глобальними цілями системи. Основною метою фондового ринку є
акумуляція фінансових ресурсів та їх подальший перерозподіл з метою
інвестування. Ця загальна мета і взаємозалежність суб’єктів, які намагаються
досягти найвищої доходності за меншого ризику, з одного боку є основою
гомеостазу системи, а з іншого – джерелом її протиріччя і нелінійності. За
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лінійної парадигми кожен учасник ринку теоретично може досягти найвищої
дохідності, проте, незважаючи на створення все нових і нових фінансових
інструментів фінансові ресурси на фондових ринках є обмеженими і
конкуренція за них є все більш жорсткою. Намагання обійти це обмеження
призводить до накопичення ризиків та нестабільності системи.
2. Принцип єдиної основи: взаємодія, обопільна передача ідей та іншої
інформації між елементами системи проводитися на єдиній основі –
сукупності понять та визначень, що мають однакове трактування в межах
системи як місткого цілого та її елементів. Цей принцип діє як вгору (поняття
та визначення фондового ринку мають однакове значення на глобальному і
національному рівні) так і вниз (на рівні окремих інструментів і суб’єктів
ринку) по відношенню до системи «фондовий ринок».
3.
Принцип
неповної
детермінованості:
наявність
великої
різноманітності причинно-наслідкових зв’язків усередині елементів систем,
поміж ними та між ними й оточенням передбачають одержання та передання і
повідомлення (як елемент комунікації) і розглядається з певним ступенем
надійності. На фондовому ринку відбувається неухильне посилення
інформаційних потоків, які супроводжуються різним ступенем доступності
інформації. Не рівний доступ до достовірної інформації про стан ринку
отримав назву асиметрії інформації. На практиці не всі економічні суб'єкти
мають можливість одержати повний і рівноцінний доступ до інформаційних
ресурсів, це ставить перед інвесторами непросте завдання вибору напряму
інвестування своїх коштів і порушує рівновагу в системі.
4. Принцип безперервності процесу коригування цілей системи:
унікальність
та
тимчасовість
системи,
її
новизна
та
складність,
міждисциплінарність та мінливість законодавчого оточення передбачає
необхідність безперервного пильнування досягнення поставленої мети
системи у фактично сталих умовах і за необхідності її коригування. Системи,
маючи спільні риси, є нестандартними. На фондовому ринку України цей
принцип реалізується, по-перше, шляхом відтворення у національній моделі
зарубіжного досвіду (проте, не завжди те, що ефективно працює в інших
країнах дає такий самий ефект в конкретних умовах нашої країни), по-друге,
шляхом пошуку компромісу між моделлю, що створена на базі сучасної теорії
(ідеальної моделі) та моделлю, яка відбиває інформаційні, кадрові,
організаційні реалії нашої країни (реальної моделі).
5. Принцип сатисфакції означає, що будь-які дії, зміни в системі,
повинні бути спрямовані на задоволення потреб її елементів. Складна
система – це система, побудована для вирішення багатоцільового завдання,
тому для реалізації цього принципу важливо враховувати ієрархію цілей
системи. В ієрархії фондового ринку можна виділити такі рівні в ієрархії
цілей: держава (формує загальні цілі економічного і соціального розвитку),
фондовий ринок в цілому (визначає цільові параметри розвитку ринку),
учасники ринку та суб’єкти інфраструктури (які визначають власні критерії
прибутковості і ризику). Система повинна забезпечувати узгодження цілей
кожного рівня з інвестиційною політикою, економічним стимулюванням,
оподаткуванням, і протекціонізмом.
6. Принцип комплексності підходу: полягає в необхідності розгляду та
вирішення будь-якого питання (проблеми) урахуванням історії її виникнення,
близьких та подальших наслідків, орієнтації на подальший результат
діяльності системи. Цей принцип передбачає стратегічне відстеження
процесу соціально-економічного розвитку суспільства, орієнтацію на
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політичну ситуацію, відповідність темпам розвитку фондового ринку темпам
проведення економічних реформ тощо. Прикладом реалізації дії цього
принципу на фондовому ринку є розвиток акціонерних компаній який був
історично обумовлений необхідністю розв’язання суперечності між потребою
у значних розмірах основного капіталу, з одного боку, і необхідністю
мобілізації капіталу – з іншого. В той же час із історії розвитку українського
фондового ринку нам відомі і приклади недотримання цього принципу,
наприклад, спроби побудувати англо-американську модель розвитку
фондового ринку не дали бажаного результату тому що не були враховані
схильності українського населення до більш консервативних форм
інвестування ніж цінні папери. Врахування принципу комплексності в процесі
управління ринком дозволить суттєво покращити прогнози його розвитку.
Стосовно фондового ринку слід зазначити, що його зв’язки, функції і
структура постійно змінюються та безпосередньо пов’язані з особливостями
соціально-економічного, правового, політичного устрою держави.
Значна невизначеність функціонування фондового ринку пояснюється
також тим, що він належить до соціальних систем, основним елементом яких
є людина. Людині як елементу соціальної системи притаманні не лише
суб’єктивність та найбільший діапазон вибору поведінки але й можливість
активного цілеспрямованого впливу на систему. Цей вплив може бути
спрямований як на збереження рівноважного стану системи так і на
виведення її з рівноваги (діяльність фінансових інженерів, фінансові піраміди,
розхитування ринку за допомогою біржової гри). Звідси два наслідки: значна
невизначеність функціонування та наявність меж керованості. Це означає,
що розвиток фондового ринку, як відкритої нерівноважної системи може
відбуватися як шляхом спонтанних змін (процеси, що вдосконалюються
самостійно) так і шляхом цілеспрямованих впливів (формування загальних
цілей, стимулювання їхнього досягнення).
Висновки. Проведений аналіз структури, функцій, взаємозв’язків
фондового ринку дозволяє віднести його до класу відкритих (незамкнених)
систем, які з певною регулярністю і зрозумілим чином обмінюються з
оточуючим середовищем речовиною, енергією та інформацією. Фондовий
ринок є системою із властивостями і функціями, що змінюються без циклів,
отже він належить до категорії нестабільних (динамічних) систем.
За кількістю об’єктів фондовий ринок є великою складною системою,
яка включає велику кількість взаємопов’язаних частин, що взаємодіють між
собою, з елементів різних типів, що характеризуються різними зв’язками між
частинами і виконують складні функції. В складних системах зміни будь-яких
змінних викликають зміни багатьох інших змінних, до того ж подібна
залежність рідко буває однолінійною (тобто не може бути вираженою у
вигляді пропорційної залежності).
Для дослідження складних нерівноважних систем, що розвиваються
доцільно використовувати синергетичний підхід, який є міждисциплінарною
методологією, яка почала використовуватись в кінці XX сторіччя як результат
майже сторічного розвитку методології науки. На сучасному етапі розвитку
науки вчені усвідомлюють той факт, що рівновага відкритих систем є лише
окремим випадком нерівноваги, вона зберігається лише в тому випадку, коли
зміна параметрів системи відбувається навколо певних оптимальних
параметрів і для таких станів системи цілком слушно застосовувати принципи
лінійного аналізу. Проте глобалізація фінансово-економічних систем призвела
до такої інтенсивності і глибини коливань параметрів фондового ринку, що
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прогнозування якісних змін фондового ринку лише за допомогою методів
лінійних
методів
стало неможливим.
Виникає
потреба в
такому
методологічному інструментарії, який би дозволив досліджувати перехідні
(біфуркаційні) стани системи. Такий інструментарій надають теорії нелінійної
динаміки, еконофізика, теорія хаосу та катастроф і, зокрема, синергетика.
Основним постулатом синергетики є твердження про те, що в точці біфуркації
відкрита, нерівноважна система якісно змінюється і ця зміна не є
однолінійною, не є сумою якісних змін її елементів, в цій точці відбувається
перехід системи до іншого стану гомеостазу.
У відповідності до синергетичного підходу це означає, що в процесі
трансформації фондового ринку не виключається можливість не тільки
поступального, а й регресивного розвитку.
Нестійкість системи робить її надзвичайно чутливою до управлінських
впливів. Управління – це процес, що об’єднує різноманітні елементи в єдине
ціле, спонукає їх до дії, що приводить систему в рух, який забезпечує її
удосконалення, розвиток та досягненні певної цілі. При цьому необхідно
правильно визначати фактори «збурення», зовнішні та внутрішні впливи, що
впливають на соціально-економічну систему, їх силу і напрямок, щоб
утримати та спрямувати рух системи на бажаній траєкторії.
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СТАН І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Анотація. Стаття присвячена висвітленню та аналізу стану і соціальноекономічних наслідків екологізації економічних систем.
В процесі
дослідження виявлено, що посилення глобалізаційних процесів вносить свої
корективи у всі сфери суспільного життя. Проаналізований досвід екологізації
розвинутих економічних систем демонструє позитивні зрушення у напрямку
подолання глобальної екологічної кризи, що є одним із чинників позитивних
соціальних змін у суспільстві, оскільки безпосереднє природне середовище
здійснює вагомий вплив на світогляд людей, їх психологічний стан та
культуру. Запропоновано здійснити перехід на нові, ноосферні, принципи
господарювання з метою досягнення балансу у тріаді людина-господарствоприрода.
Ключові слова: економічна система, екологізація, глобалізація,
постіндустріальна епоха, ноосфера, сталий розвиток
Формул: 0, рис.: 0, табл.: 0, бібл.: 32
Andriy Tabachuk
Ivan Franko National University of Lviv,
Post-graduate student of the Department of Economic Theory
Lviv, Ukraine
at1990@ukr.net

STATUS AND SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF
ECOLOGIZATION OF ECONOMIC SYSTEMS
Abstract. The article is devoted to the coverage and analysis of the state
and socio-economic consequences of ecologization of economic systems. In the
process of the research it was discovered that the strengthening of globalization
processes makes its adjustments in all spheres of public life. Consideration of the
results of economic activity in such sectors of the economy as energy, transport,
agriculture, waste management and existing in the world today investment
models, oriented on the creation of energy infrastructure, generating large
amounts of harmful emissions, has led to the conclusion that the current
ecological situation in the world should be interpreted as a global environmental
crisis. The analyzed experience of ecologization of developed economic systems
demonstrates positive changes in the direction of overcoming the global
ecological crisis, which is one of the factors of positive social changes in society,
as the direct natural environment has a significant impact on the world outlook of
people, their psychological state and culture. It is proposed to transfer to new,
noospheric, principles of management in order to achieve a balance in the triad
of man-economy-nature.
Keywords: economic system, ecologization, globalization, post-industrial
era, noosphere, sustainable development
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Вступ. ХХ століття, період індустріальної епохи, характеризувалося
переважанням думки, що техніко-економічний прогрес є запорукою
майбутніх позитивних змін у житті суспільства. Сьогодні людство вступило в
новий етап свого розвитку – постіндустріальний, що характеризується
переважанням сфери послуг та розумової діяльності, спостерігається
інформатизація та інтелектуалізація як економіки так і всього суспільного
життя. Інформаційний ресурс та людський капітал, як слушно зазначають
В. Решетило, М.Наумов та Ю.Федотова, виступають на сьогодні ключовими
чинниками розвитку сучасного суспільства і світової економіки в цілому. Від
інформації і технологій, котрі з нею пов’язані, залежать темпи приросту
щорічного ВВП та ступінь розвитку громадянського суспільства, що у свою
чергу, визначає темпи зростання економіки і розвитку соціальної сфери
[Решетило, Наумов, Федотова 2014].
Крім цього, характерною домінантою ХХІ століття є глобалізація.
Посилення глобалізаційних процесів вносить свої корективи у всі сфери
суспільного життя. У даному контексті поділяємо думку Н. Сапи, що
«…процеси
глобалізації
відображають
інтенсифікацію
економічних,
політичних, соціальних, культурних та інших зв’язків, які проявляються в
різних країнах, детермінуючись історичними, політичними, економічними,
культурними особливостями в умовах кожної національної економіки» [Сапа
2008].
Все суттєвішу роль відіграють глобальні екологічні проблеми
антропогенного впливу на стан довкілля. Під глобальними екологічними
проблемами розуміємо появу суперечностей у системі речовинних,
енергетичних, інформаційних зв’язків суспільства з навколишнім природним
середовищем, їх вплив на людину та умови її життєдіяльності [Олійник,
Шищенко, Гавриленко 2012]. Екологічні проблеми є небезпечними для
існування людства порушеннями рівноваги біосферних процесів. Найбільш
гострими екологічними проблемами сучасності є: 1)
забруднення
навколишнього природного середовища; 2) зміни клімату; 3) руйнація
озонового екрану Землі; 4) використання відновлюваних природних ресурсів
(лісів, прісної води, біологічних ресурсів і т.д.) у масштабах, які перевищують
здатність природи до відновлення; 5) скорочення біорізноманіття, тобто
незворотна загибель багатьох видів тварин і рослин внаслідок необмеженого
нищення людиною, що веде до непоправної втрати людством світового
генофонду тощо.
У зв’язку з цим, проблема екологізації економічних систем набуває
сьогодні особливої актуальності. Оцінка стану та розгляд і аналіз наслідків
екологізації економічних систем дають змогу зробити висновки щодо
ефективності
дій
світової
громадськості
в
напрямку
зменшення
антропогенного екодеструктивного впливу на навколишнє природне
середовище та виявити найбільш дієві інструменти екологічної політики, котрі
в оригіналі чи з певними корективами у подальшому можна буде
застосовувати в інших економічних системах.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемі стану та
соціально-економічних наслідків екологізації економічних систем присвячено
багато робіт, в яких викладено результати дослідження та механізми
розв’язання економіко-екологічних суперечностей. Провідні дослідники даних
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напрямків:
Н. Авраменко,
З. Шпильківська,
О. Білорус,
Ю. Мацейко,
О. Веклич, Т. Грушева, Б. Кульчицький, Я. Кульчицький, І. Синякевич,
Ю. Туниця, К. Уоткинс, R.S. Jones, B. Yoo, A. Markovic та інші.
Розглядаючи нинішню екологічну ситуацію у світі, все частіше в
наукових колах говорять про глобальну екологічну кризу. Розглянемо ж
думки науковців з приводу трактування поняття «екологічна криза».
Олійник Я., П. Шищенко та О. Гавриленко під поняттям «екологічна криза»
розуміють напружений стан взаємин між людством і природою, котрий
характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих
відносин у суспільстві ресурсно-екологічним можливостям біосфери [Олійник,
Шищенко, Гавриленко 2012]. А. Єрмоленко, дивлячись на проблему
погіршення екологічної ситуації в світі крізь призму соціальної етики,
приходить до висновку, що екологічна криза є кризою ставлення до природи,
такого роду криза руйнує природу, отриману нами внаслідок еволюції.
Екологічна криза, на думку науковця є процесом, котрий сучасна філософія
описує термінами «кінця природи», що корелюється з іншими елементами
діагнозу сучасної ситуації «кінця людини» та «кінця історії». Дослідник
вважає екологічну кризу не просто кризою довкілля, а свідченням кризи
людини й суспільства загалом, їхніх ціннісних орієнтацій та моральних норм
[Єрмоленко 2010]. Однак, як слушно зазначає О. Сулацкова, «…проблема
екологічної кризи не вичерпується етичним аспектом, а є ширшою –
філософсько-світоглядною, тобто є кризою філософії і духовності»
[Сулацкова 2013]. Деградація природного середовища, на думку дослідниці,
є результатом не лише техногенного тиску на нього, а результатом зубожіння
моральності всього суспільства, його недалекоглядності та сліпоти щодо
майбутніх наслідків прийнятого стилю життя. Крім цього вагомий внесок у
розвиток кризових явищ додає наявна сьогодні суперечність особистих та
суспільних інтересів, переважання регіонального мислення над глобальним.
Дослідниця агітує до аналізу допущених прорахунків розвитку, коригування
розвитку економіки, політики та культури з метою недопущення
переростання екологічної кризи в незворотну екологічну катастрофу з
повним руйнуванням біосфери [Сулацкова 2013].
Поділяємо точку зору А.Бохана, котрий стверджує, що кризовість
сучасної ситуації полягає ще й у тому, що «…індустріальна цивілізація,
створивши могутню технонауку, обґрунтувавши ідеологію економоцентризму
та споживацтва, спричинивши стрімкий науково-технологічний поступ – не
сформувала глибоко наукових, морально-світоглядних і духовних засад, які б
гарантували людству гідне еко-майбутнє та перспективу самозбереження
екосистеми й відтворення ресурсів з урахуванням потреб прийдешніх
поколінь у планетарному вимірі… Глобальний екологічний контекст, в якому
розгортається життєдіяльність сучасників, є активним соціокультурним
середовищем, що характеризується безмежністю параметрів» [Бохан 2007].
Отже, як бачимо, екологічна криза – це не просто проблема екології,
це проблема соціо-еколого-економічна, котра вимагає комплексного
розгляду, аналізу та якомога швидшого вирішення.
Метою статті є розгляд проблеми взаємодії людини та природи в умовах
посилення глобалізаційних процесів, висвітлення досвіду екологізації
розвинутих економічних систем та оцінка ефективності дій світової
громадськості в напрямку зменшення антропогенного навантаження на
навколишнє природне середовище.
Результати дослідження. В результаті господарської діяльності в
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таких секторах економіки як енергетика, транспорт, сільське господарство та
переробка відходів, в повітря викидаються забруднюючі речовини, котрі
утворюють в атмосфері вторинне забруднення. Дослідження впливу
забрудненого повітря на здоров’я людей в окремих країнах світу свідчить, що
пов’язана з ним смертність перевищує ту, котра офіційно оприлюднена у
висновках Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Зокрема, згідно
розрахунків, у Франції в 2010 році внаслідок забруднення повітря
дисперсною речовиною і озоном померло більше 17000 людей; у
Великобританії лише на території Лондона у 2010 році забруднення повітря
викликало передчасну смерть 9500 людей; в Казахстані внаслідок
забруднення повітря помирає приблизно 16000 людей щорічно. Кількість
втрачених років життя внаслідок забруднення повітря в Південно-Східній та
Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі на 20% більше, ніж у Західній
Європі. Крім цього, варто зазначити, що забруднення повітря не визнає
державних кордонів: викиди шкідливих речовин з джерела забруднення,
котре знаходиться в одній країні, можуть переноситися та осідати в іншій
країні. Підтвердженням цих слів є той факт, що у 2010 році лише 36%
зважених частинок розміром менше 2,5 мікрона, зареєстрованих у Грузії, та
23% – у Киргизстані, були викинені в атмосферу забруднювачами, що
знаходяться на території цих країн [Информационная служба Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 2016].
Існуючі сьогодні у світі інвестиційні моделі, зорієнтовані на створення
енергетичної інфраструктури, генеруючої великі обсяги вуглецевих викидів,
оскільки домінуючу роль в них відіграє вугілля. Така тенденція та існуюча
енергетична політика, на думку групи науковців під керівництвом К.Уоткінса,
приведе до зростання викидів вуглецю у 2030 р. на 50% у порівнянні з
рівнем 2004 р. Передбачені на період 2004-2030 рр. затрати на задоволення
попиту на енергію в обсязі 20 трлн дол США, можуть приректи світ на рух по
неприйнятній траєкторії зміни клімату [Уоткинс 2007].
Глобальне потепління є яскравим прикладом того, що людство
перевантажує самовідтворювальні можливості нашої планети. Запаси
парникових газів, котрі утримують тепло у земній атмосфері зростають
шаленими темпами, що у ХХІ столітті може спричити зростання середньої
глобальної температури більше, ніж на 5°С. Від ефективності боротьби
світової спільноти з даною проблемою напряму залежать перспективи
подальшого розвитку значної частини людства. Невдачі у вирішенні
проблеми зміни клімату ставлять під загрозу 40% найбіднішого населення
нашої планети (2,6 млрд людей) на майбутнє з прогресивним збільшенням їх
можливостей. Вони збільшать і до того значну нерівність у розподілі доходів
та багатств між країнами, і зведуть нанівець всі зусилля, спрямовані на
формування більш гармонійних підвалин сучасної глобалізації, закріпивши та
посиливши суттєві відмінності, що існують між «багатими» та «бідними»
[Уоткинс 2007].
Сучасна ситуація, що склалася у взаєминах між суспільством та
природою спонукає до сумнівів щодо актуальності індустріального типу
мислення у реаліях сьогодення. Людство, оцінюючи очевидні руйнівні
наслідки безвідповідального ставлення до природи, починає усвідомлювати
загрозу безмежного використання технологічних можливостей з метою
отримання
надприбутків.
Ставлячи
перед
собою
ціль
зменшення
екодеструктивного впливу господарської діяльності на довкілля та
недопущення руйнівних, незворотних наслідків безвідповідального ставлення
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до природи, світова громадськість, у своїй більшості, робить кроки назустріч
процесу екологізації економіки, яка на наше переконання, є найбільш дієвим
способом запобігання самознищення людської цивілізації.
Підходячи до процесу екологізації, на наше переконання, слід
прийняти до уваги думку О. Веклич та Ю. Туниці, котрі слушно наголошують
на необхідності перегляду традиційних уявлень про взаємозв’язок між
економікою та екологією, врахуванні у практичній діяльності наявності
еколого-економічних суперечностей з метою отримання економікою чіткої
екологічної основи. Таку вимогу дослідники пояснюють важливістю
врахування негрошових аспектів функціонування економічної системи, котрі
здебільшого ігноруються при аналізі традиційних показників добробуту
суспільства, що характеризуються сумою всіх видів діяльності, які пов’язані з
грошовими одиницями [Веклич 1991; Туниця 2006].
Низка
науковців,
зокрема,
Б.
Кульчицький,
Я. Кульчицький,
А. Войцицький,
В. Дубровський,
В. Боголюбов,
поділяючи
думку
В.Вернадського, стверджують, що потенційний напрямок подолання
екологічної кризи демонструє сама біосфера [Кульчицький, Кульчицький
2015; Войцицький, Дубровський, Боголюбов 2009]. Вернадський В., в ході
своїх досліджень, прийшов до висновку, що найбільш еволюційно розвинуті
системи у процесі свого функціонування стихійно реалізують принцип
ощадливості, котрий передбачає, що будь-яка речовина, яка потрапила до
системи, багаторазово використовується у складній послідовності процесів,
реутилізується і у кінцевому підсумку практично ніколи не виключається із
замкнутого циклу [Вернадский 1989]. На думку Б. Кульчицького та
Я. Кульчицького, котру ми поділяємо, реалізація такого підходу є
перспективною в економічній діяльності на порозі третього тисячоліття.
Складність впровадження принципу ощадливості полягає у тому, що технікотехнологічний прогрес, без якого про екологізацію виробництва не може йти
мова, вимагає залучення суттєвих коштів та докорінної зміни мислення. З
точки зору виробника плюси екологізації виробництва не є очевидними, адже
глобальні переваги екологізації промислового виробництва дадуть свої
«плоди» лише у довгостроковій перспективі, а спокуса примноження
прибутку за рахунок екстенсивного використання природних багатств є
реальною сьогодні [Кульчицький, Кульчицький 2015]. У даному контексті
А. Войцицький, В. Дубровський, В. Боголюбов слушно зазначають, що наш
споживацький підхід до природи, консерватизм мислення та існуючі
технології
виробництва
є
далекими
від
ноосферних
принципів
господарювання, але іншої альтернативи, зважаючи на наявний кризовий
стан довкілля, ніж перехід до розумного, раціонального господарювання на
своїй планеті у людства немає. Поділяємо думку дослідників, що ноосфера
В.Вернадського, як період домінування розумної діяльності людей, сьогодні
уже перебуває у процесі формування, однак ця діяльність поки що не стала
мудрою у ставленні як до природи, так і до самих людей. Ця мета є досяжною
і досягається шляхом екологізації освіти, науки, знань та виробництва
[Войцицький, Дубровський, Боголюбов 2009].
Першими мудрими кроками на шляху переходу людської цивілізації до
ноосферних принципів господарювання стало прийняття та просування
прогресивною світовою громадськістю ідеології, котра є альтернативою
парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від
розвитку за екстенсивною моделлю, ідеології що сповідує принцип, згідно
якого людство повинно стати на шлях розвитку, котрий би задовольняв
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потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності прийдешніх
поколінь до задоволення своїх потреб, ідеології під назвою сталий розвиток
(Sustainable development).
Концепція сталого розвитку – це комплексна система засобів
досягнення паритету відносин у тріаді людина-господарство-природа.
Економічна складова у даній системі розглядається як оптимальне
використання природних ресурсів і екологічних технологій, включаючи
видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції,
мінімізацію, переробку або знищення відходів. Соціальна складова сталого
розвитку орієнтована на людину, її завданням є збереження стабільності
соціальних і культурних систем. Екологічна складова повинна забезпечувати
консервацію, захист та розвиток фізичної та біологічної ресурсної бази та
екосистем. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів
утвердив ідею вартісної оцінки та інтерналізації зовнішніх впливів на
навколишнє природне середовище. Дослідження поєднання соціального та
екологічного
елементів
передбачає
вирішення
таких
питань
як
внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав
майбутніх поколінь та участі населення в процесі прийняття рішень [Білорус,
Мацейко 2005].
Як слушно зазначають А. Войцицький, В. Дубровський, В. Боголюбов,
«…термін «сталий розвиток» набув майже культового звучання і став чимось
на зразок мантри після того, як у 1987 р. комісія ООН під керівництвом Гру
Харлем Брунтланд (колишня Прем’єр-міністр Норвегії) опублікувала звіт
«Наше спільне майбутнє»» [Войцицький, Дубровський, Боголюбов 2009].
Наявний
підхід
до
запропонованої
концепції
сталого
розвитку
«відшліфовувався» протягом декількох десятиліть і ґрунтується на досвіді
роботи у сферах природного та суспільного розвитку, накопиченого за весь
цей період.
Фундаментальним моментом у процесі становлення ідей концепції
«сталого розвитку» стала Конференція з проблем довкілля й розвитку, котра
відбулася у Ріо-де-Жанейро у червні 1992 р. (Ріо-92). Генеральний секретар
конференції М. Стронг аргументовано висловився щодо головного завдання
цієї конференції: «Модель розвитку суспільства, яку використовували до того
часу багаті країни, вичерпала себе. І спроба країн, що розвиваються,
повторити її може призвести до краху цивілізації. Необхідна докорінна зміна
курсу соціально-економічного розвитку, заміна старої, нестійкої стратегії
новою, більш стійкою» [Коптюг 1992].
Конференція Ріо-92 стала поштовхом для прийняття 1 лютого 1993 р.
П’ятої програми екологічних дій Європейського Союзу (ЄС), яка отримала
спеціальну назву: «До стійкості». Дана програма принципово відрізняється
від попередніх програм та документів екологічного спрямування, прийнятих
ЄС. У П’ятій програмі екологічних дій Європейського Союзу зосереджено
увагу на ідеї «сталого розвитку», а також пропагувалося її втілення у
національні політики усіх держав світу. У резолюції ЄС, якою була прийнята
програма, йшла мова про необхідність стимулювати участь громадських
організацій та інших суспільних груп у виокремленні екологічних завдань. Як
зазначає А.Татам, ця програма повністю відповідала духові та формі
Маастрихтського договору. Основним секторам, на які зосереджена увага
даної
програми
є
промисловість, енергетика,
транспорт,
сільське
господарство і туризм [Татам 1998].
Поділяємо точку зору А. Садовенка, Л. Масловської, В. Середи та
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Т. Тимочко, що «…після зустрічі в Ріо були сподівання на те, що світ нарешті
зробить важливі кроки у напрямку забезпечення сталого розвитку. Проте
сподівання не справдилися: безупинно тривало погіршення стану довкілля,
бідність в багатьох частинах світу посилювалася, а прискорення глобалізації
не сприяло справедливому розподілу благ. Стало зрозумілим, що потрібен
більш конкретний план реалізації, ніж «Порядок денний на ХХІ століття»
[Садовенко, Масловська, Середа, Тимочко 2011].
Наступним етапом просування стратегії сталого розвитку стала зустріч
керівників країн та урядів «Ріо+10» в Йоганнесбурзі 2002 р., у якій взяло
участь більше 22 тисяч людей, зокрема, 100 керівників держав, більше 8
тисяч представників недержавних організацій, бізнесових структур та інших
груп, 10 тисяч делегатів та 4 тисячі представників преси [Садовенко,
Масловська, Середа, Тимочко 2011].
В ході зустрічі «Ріо+10» було прийнято два основні документи:
Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку та План виконання рішень,
в якому були сформульовані пріоритети діяльності.
В декларації визначено основні завдання для досягнення сталого
розвитку, а саме: подолання бідності, зміна моделей споживання, охорона та
раціональне використання природної ресурсної бази. Зроблено акцент на
тому, що швидка інтеграція ринків, рух капіталів і значне розширення
інвестиційних потоків в усьому світі обумовили нові проблеми і можливості на
шляху до забезпечення сталого розвитку, однак вигоди і втрати глобалізації
розподіляються нерівномірно, а країни, що розвиваються, стикаються з
значними труднощами, що може зумовити вкорінення глобальної нерівності.
Крім цього, декларація підтвердила зобов’язання урядів приділяти особливу і
першочергову увагу вирішенню глобальних проблем, які створюють загрозу
сталому розвитку [Садовенко, Масловська, Середа, Тимочко 2011].
У 2010 році Європейською Комісією розроблено та подано до Ради ЄС
Шосту програму екологічних дій під назвою «Навколишнє середовище 2010:
наше майбутнє, наш вибір», де було запропоновано Стратегію ЄС, що
ґрунтується на чотирьох пріоритетних сферах, а саме: зміні клімату, природі і
біорізноманіттю, довкіллю та здоров’ю населення, природним ресурсам і
відходам.
20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро було проведено ще одну
Конференцію ООН зі збалансованого розвитку під назвою «Ріо+20». Через 20
років після проведення «Саміту Землі» лідери держав світу зібралися знову у
Бразилії з метою прийняття важливих зобов’язань щодо збалансованого
розвитку, щодо майбутнього планети. Результатом роботи Конференції ООН
Ріо+20 стало ухвалення 22 червня 2012 року главами держав і урядів
підсумкового документу: «Майбутнє, якого ми прагнемо», де світовими
лідерами було підтверджено прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому
саміті зі збалансованого розвитку у 2002 році, а саме курсу на стійкий
розвиток та сприяння побудові економічно, соціально та екологічно
збалансованого майбутнього для нашої планети, як для сьогоднішнього, так і
для прийдешніх поколінь.
У розробленій ООН Концепції безпеки людини однією з ключових
категорій є екологічна безпека. Екологічна безпека має вагоме значення у
функціонуванні сучасних економічних систем. У даному контексті
британський соціолог Е.Гіденс слушно звертає увагу, що «…тепер ми живемо
в такій глобальній системі, де стикаємося з ризиком для нашої безпеки,
включаючи й екологічний ризик, якого не знали попередні покоління»
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[Гіденс 1999].
Важливим
при
обґрунтуванні
теоретико-методологічних
засад
порівняльного аналізу сучасних економічних систем, на наше переконання, є
з’ясування суті поняття «екологічна безпека». В. Зеркалов трактує
екологічну безпеку як «…свободу і захист від загроз екологічного
забруднення, передусім, наявність чистого повітря і незабрудненої води;
можливість придбання екологічно безпечної їжі; можливість проживання в
умовах, що не представляють небезпеки для здоров’я з точки зору екології
(житло, умови праці тощо); захищеність від екологічних катастроф
(доступність чистої води і чистого повітря, система землекористування, що
зберігає родючість ґрунту)» [Зеркалов 2013]. Деякі дослідники, зокрема
Є.Хлобистов, схиляються до думки, що екологічна безпека є складовою
національної безпеки. Згаданий дослідник під поняттям, «екологічна
безпека» розуміє певний стан розвитку економічної системи та нормативноправових відносин у суспільстві, котрий здатний забезпечувати стале
відтворення природно-ресурсного потенціалу, а також сприятливі екологічні
умови для життєдіяльності суспільства [Хлобистов 2002].
На початку третього тисячоліття актуалізація питання екологічної
безпеки не викликає сумнівів, адже попри формування постіндустріального
(інформаційного) суспільства має місце глобальна проблема загострення
екологічної кризи, що є реальної загрозою виживання людства.
На наше переконання, забезпечення екологічної безпеки будь-якої
країни неможливе без екологізації економіки. У даному контексті Л.Гринів
слушно зауважує, що процес екологізації економіки, спрямований на
досягнення збалансованості у відносинах між природою та економікою
підпорядковується наступним підходам: 1) свідома людина, а отже і свідоме
суспільство не повинні орієнтуватись лише на економічну доцільність
господарювання. Необхідно брати до уваги
і екологічну доцільність,
особливо в тих випадках, коли йдеться про природні блага загального
користування; 2) новий підхід до розвитку світу передбачає відтворення не
лише економічної системи з її компонентами, а й біосфери та її компонентів
на стійкій основі; 3) необхідно збільшувати інвестування в збереження
природного капіталу, щоб економічний розвиток у часі ставав все
нейтральнішим щодо навколишнього природного середовища; 4) науковотехнічний прогрес та технічні інновації мають сприяти мінімізації втрат
навколишнього природного середовища від впливу на нього господарської
діяльності [Гринів 2001].
Запорукою позитивних досягнень у процесі екологізації економіки є
провадження продуманої екологічної політики, ключові принципи та
елементи якої перебувають у процесі безперервного розвитку і
вдосконалення. У зв’язку з розвитком екологічної політики, розширюється
перелік засобів охорони навколишнього природного середовища. Як слушно
зазначає І. Синякевич, розвиток економіки кінця двадцятого століття
характеризується зростанням кількості інструментів екополітики, що
використовуються з метою економічного захисту навколишнього природного
середовища. На основі аналізу світового досвіду використання інструментів
екополітики та наукових досліджень у даній галузі, дослідник обґрунтовує
наступні принципи формування системи інструментів екологічної політики:
1) трансформації зовнішніх негативних екологічних впливів у внутрішні;
2) інтеграції обов’язкових інструментів екополітики з добровільними;
3) інтеграції інструментів екополітики з інструментами інших політик;
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4) першості інструментів екополітики, що забезпечують національну
екологічну
безпеку;
5)
ранжування
інструментів
екополітики;
6) трансформування інструментів економічної політики в інструменти
екологічної політики [Синякевич 2002].
Розвинуті держави світу з метою екологізації економічних систем своїх
країн, та як наслідок, екологізації світової економіки, в процесі провадження
екологічної політики використовують різні комбінації інструментів екологічної
політики. У даному контексті зауважимо, що одні і ті ж інструменти
екологічної політики чи їх комбінації можуть давати неоднакову
результативність у різних економічних системах, адже вагому роль у процесі
екологізації економічної системи відіграють духовні, ціннісні, інституційні та
інші чинники, сила впливу яких на кожну економічну систему є різною.
В багатьох економічно розвинутих державах світу нагромаджено
суттєвий досвід використання різного роду економічних методів і інструментів
регулювання процесом екологізації економіки. Зокрема у США та в Німеччині
спостерігаємо зміну пріоритетів у боротьбі з забрудненням навколишнього
природного середовища. Ключові програми в цих країнах направлені не на
введення в експлуатацію очисного обладнання, а на створення екологічно
чистих технологій [Хвесик, Горбач, Кулаковський 2004]. Тим самим, уряди
замість боротьби з наслідками забруднення, викликаного господарською
діяльністю, намагається шляхом впровадження екологічно чистих технологій
пом’якшити тиск господарської діяльності на навколишнє природне
середовище. Закон США про водні ресурси передбачає реалізацію 16
програм. За свідоме скидання у водойми забруднень, котрі загрожують
здоров’ю і життю людей передбачено кримінальну відповідальність.
Федеральним бюро з охорони природи у США встановлюються цільові заходи,
котрі в подальшому реалізує кожен штат, пов’язуючи їх з планами розвитку
галузі. Окрім цього, ефективним засобом контролю за обсягом шкідливих
викидів є запровадження Агентством з охорони навколишнього середовища
США «дозволів» на допустиму кількість забруднюючих речовин, що можуть
бути викинуті у навколишнє середовище, що дало можливість фірмам, обсяг
викидів забруднюючих речовин яких є меншим, аніж встановлений для них
ліміт, продавати свої права на викиди іншим фірмам. Таким чином створено
«ринок прав» на забруднення навколишнього середовища. Сформувавши
банк дозволів на забруднення навколишнього середовища, уряд США
покращив екологічну ситуацію в країні. Таким чином, створений
американцями механізм, дозволив не лише скоротити подальше забруднення
в країні, а й заклав фундамент покращення його якості [Хвесик, Горбач,
Кулаковський 2004].
Аналізуючи особливості екологічної політики країн сучасної Європи,
В. Олійник, поділяючи точку зору французького науковця Т. Лаво, виділяє
чотири великих регіони, що відрізняються екологічною політикою: перший
регіон – це південь Європи, де країни є найменш економічно розвинуті,
мають багато складних екологічних проблем та покладаються в їх вирішенні
на фінансову допомогу з боку Європейського співтовариства; другий регіон –
північна Європа, держави якої відрізняються найбільш гармонійним
розвитком і раціональним використанням природних ресурсів та успішно
вирішують екологічні проблеми; третій регіон – країни північно-західної
Європи, котрі характеризуються високим промисловим потенціалом та сильно
забрудненим середовищем, мають достатньо коштів і з кінця 80-х років
почали проводити енергійну екологічну політику; четвертий регіон – країни
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Східної Європи, для яких характерними є високий рівень забруднення та
відсутність економічних і фінансових засобів для оперативного і стратегічного
вирішення екологічних проблем [Олейник 2013].
Найбільш поширеними в європейських країнах механізмами управління
природоохоронною діяльністю є економічні, зокрема екологічні платежі за
забруднення навколишнього природного середовища. У даному контексті
поділяємо точку зору М. Куща та Н. Авраменко, котрі слушно зазначають, що
широке застосування такого роду платежів повністю відповідає прийнятій на
Заході концепції, згідно якої найбільш ефективною стратегією охорони
природи є не боротьба уже з виниклим забрудненням, а попередження
забруднення в його зародку – на початкових стадіях виробництва, шляхом
стимулювання виробників до ефективного використання ресурсів за
допомогою впровадження маловідходних технологій [Кущ, Авраменко 2016].
У більшості європейських країн (Франції, Німеччині, Італії, Фінляндії,
Великобританії та інших) як інструмент екологічної політики, при формуванні
цін на використання беззаставної тари, використовується система застави,
що являє собою систему надбавок до роздрібних цін на товари, утилізація
яких доцільна для періоду експлуатації. Прикладом ефективної дії даного
інструменту екологічної політики є Швеція, де завдяки використанню системи
застави при продажу автомобілів більше 90% проданих автомобілів у країні
згодом здається на утилізацію [Мартиненко 2006].
Низка європейських країн (Великобританія, Франція, Австрія, та інші)
практикує використання система пільгових кредитів і субсидій, котрі
видаються, в основному, на конкурсній основі для вирішення різних
природоохоронних програм. У деяких країнах фірмам надаються субсидії,
якщо ці компанії відмовляються від застосування пестицидів та
отрутохімікатів. Таким чином, уряди цих країн зберігають ґрунти від
забруднення внаслідок надмірного використання добрив і заохочують
біологічні методи збільшення врожайності [Мартиненко 2006].
Практично у всіх розвинутих країнах світу як інструмент екологічної
політики використовуються екологічні податки. Зазначимо, що екоподатки не
лише є реалізацією ринкового принципу – «забруднювач платить», а й
стимулюють виробників до введення екологічно чистих, ресурсозберігаючих
технологій і безвідходних виробництв та є суттєвим джерелом поповнення
бюджету різних рівнів природоохоронних фондів. Як зазначають Н.Авраменко
та З.Шпильківська в більшості промислово розвинутих країнах екологічні
податки складають 5-10% в загальній системі податків та платежів
[Авраменко, Шпильківська 2015]. Зокрема, у Франції, Німеччині, Італії,
Фінляндії Австрії, Великобританії та низці інших країн введено податки на
мастильні масла, сиру нафту і нафтопродукти. Даним податком здійснюється
регулювання збору, зберігання та утилізації використаних масел. У
Нідерландах з метою фінансування державних природоохоронних витрат і
стимулювання зниження викидів двоокису сірки стягується податок на
паливо, доходи від стягнення якого покривають 50% витрат Міністерства
екології, включаючи витрати на запобігання і відшкодування збитку,
субсидування впровадження передових прогресивних технологій з очищення
і переробки, а також фінансування розміщення хімічних відходів [Кущ,
Авраменко 2016]. У Швеції національна реформа з екологізації податкової
системи почалась в 1990-1991 рр. з запровадження податку на викиди
вуглецю в атмосферу та продовжилась в 2001-2006 рр., коли країна
встановила залежність між соціальними внесками до бюджетів та
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надходженнями від екологічних податків, що в сумі дозволило країні вдвічі
зменшити використання нафти та збільшити кількість енергії продукованої
альтернативними джерелами на 60% у порівнянні з 1970 р. [Markovic 2011].
Екологізація податкової системи Японії, на відміну від переважної більшості
європейських країн, базується розробці системи податкових пільг для
суб’єктів господарювання, економічна діяльність яких відповідає нормам
екологічної етики [Jones, Yoo 2011].
Важливим елементом екологізації економіки є стимулювання приватних
інвестицій у природоохоронну сферу. Країни Євросоюзу, з метою підвищення
привабливості для потенційних інвесторів екологічно збалансованого типу
господарювання, використовують механізм прискореної амортизації, який
дозволяє знизити податкові платежі корпорацій, стабілізує їх фінансове
становище та знижує ризик, пов’язаний з використанням нової техніки
[Грушева 2007]. Механізм прискореної амортизації з метою залучення
інвестицій у природоохоронну сферу використовується у таких країнах як
Німеччина, Франція, Італія. Зокрема, діюча в Німеччині система прискореної
амортизації очисних споруд і обладнання, а також обладнання, котре сприяє
зниженню шумового забруднення передбачає рівень прискореної амортизації
60% в перший рік і 10% в подальші чотири роки, при цьому,
загальноприйнята норма становить 6,67%. У Франції 50% очисного
обладнання амортизується за один рік, в Італії до 45% обладнання за три
роки. Прискорення амортизації в цих країнах сприяло найшвидшому
накопиченню капіталу для оновлення морально застарілої техніки і переходу
на обладнання, що завдає мінімальної шкоди навколишньому природному
середовищу [Кущ, Авраменко 2016].
Перехід від стратегії "усунення наслідків забруднення" до стратегії
"попередження збитків" супроводжувався вагомим зростанням витрат на
охорону навколишнього середовища з боку як приватного, так і державного
секторів економіки країн – членів ЄС [Environmental Police Integration 2003].
Проте, зміна стратегії дала свої плоди. Міжнародний валютний фонд,
оцінюючи споживання природних ресурсів на одиницю готової продукції у
Франції та Німеччині прийшов до висновку, що щорічно споживання
природних ресурсів на одиницю продукції в цих країнах скорочується в
середньому на 1,25%. Це яскравий приклад суттєвого екологічного ефекту
екологізації економіки, оскільки за таких умов екологізація виробництва є як
екологічно, так і економічно вигідною [Салатюк 2010].
Висновки. Отже, зі сказаного вище випливає, що подолання
глобальних екологічних проблем, викликаних антропогенним впливом на
навколишнє природне середовище, вимагає, в першу чергу, зміни людського
ставлення до природи, викорінення з людської свідомості індустріального
мислення, котре базується на екстенсивному ставленні до навколишнього
природного середовища з метою отримання прибутків.
Ми знаходимось на порозі формування нової ери – постіндустріальної,
що базується на інформатизації та інтелектуалізації як економіки, так і всього
суспільного життя. В руслі змін, що сьогодні відбуваються, слід змінити тип
взаємодії людини та природи з індустріального на постіндустріальний, котрий
би враховував у практичній діяльності наявність еколого-економічних
суперечностей з метою отримання економікою чіткої екологічної основи.
Відсутність чіткої екологічної основи при провадженні господарської
діяльності загрожує переростанням глобальної екологічної кризи у глобальну
екологічну катастрофу, котра, у свою чергу, ставить під загрозу існування
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людської цивілізації.
Поділяємо думку, що потенційний напрямок подолання екологічної
кризи диктує сама біосфера, в якій реалізується принцип ощадливості.
Перехід на нові, ноосферні, принципи господарювання, досягнення балансу у
тріаді людина-господарство-природа, є єдиним доцільним ходом на великій
шахівниці буття людської цивілізації, альтернативи якому немає.
Розглянутий нами досвід екологізації розвинутих економічних систем
демонструє позитивні зрушення у напрямку зменшення екодеструктивного
впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, що у
свою чергу, є одним із чинників позитивних соціальних змін у суспільстві,
адже кожна економічна система постійно перебуває у процесі взаємодії з
іншими природними системами, спостерігається взаємовплив природи,
економічної системи та суспільства; безпосереднє природне середовище
здійснює суттєвий вплив на світогляд людей, їх психологічний стан та
культуру, яка є результатом еволюції економічних систем у природному
середовищі існування людини.
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REVIEW
of the monograph
by Doctor of Economic Sciences, Associate Professor Tetiana Bochulia

INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF
ENTERPRISE INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITY
In modern conditions of modernization of economy the business has put
forward specific requirements for the organization of effective management that
should promote the acquisition of core competitive advantages and stable
position with a provision of priority in an external market environment. The
dynamism of social and economic processes and acquisition of new technological,
knowledgeable and competent basis requires the proper organization of
information provision of management. Modern business practice is oriented on
new development priorities that involve a movement of scientific knowledge and
provision of innovations by scientists, who develop in various directions the
issues of actualization of information and analytical provision of management. At
innovation development of economy special attention is paid to new scientific
publications in which the authors give an unconventional view on the decision of
the issue of development of enterprise on basis of information and analytical
resources for making managerial decisions. Monograph by Tetiana Bochulia is the
result of an innovative study in which author proposed ways, means, and
mechanisms for forming innovation-oriented development strategy of enterprise
information-analytical activity. Author's approach to organization, development,
and processing of information and analytical provision of managing an enterprise
in scientific, theoretical, organizational, methodological and practical aspects is
proposed for critical evaluation of scientific and professional community. The
proposed monograph can be attributed to series of scientific publications that
solve common task – development of a modern economy. The author develops
the scientific achievements, which set forth by leading scientists, and updates
them according to own position that certifies individuality in solving task for
determining new direction of business development. Author's research, which set
out in the monograph, is complete, real, contains substantive thoughts and
propositions that differ in their content from conclusions, which presented in
scientific papers and shows new direction of solving scientific actual task
concerning optimization of information support and development of modern
enterprises.
Monograph consists of preface, three logically related sections, material of
which reveals essence of author's conclusions about forming innovation-oriented
development strategy of enterprise information-analytical activity with
orientation on technological basis that in aggregate creates synergistic effect and
is expressed in development of core competencies as basic competitive
advantages and guarantor of improving business reputation of enterprise,
conclusions for each section and monograph as whole, the list of sources used.
In the first section «Development of information and analytical
provision of managerial innovations in enterprise system» theoretical,
organizational and methodological basis of forming informational and analytical
provision of managerial innovations in enterprise system are researched and
developed in accordance with dynamics of intellectualization and information
transformation in the economy, organization, and conduct of business activities.
A contour of an enterprise information system is formed, in which Knowledge
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Base as developed form processing, transmission, and storage of information
takes central place and for it inherent technological, hardware and
communications and intellectual aspects. A grid of information and analytical
provision of managing an enterprise is constructed that provides streamlining of
information flows, structure, relationships with implementation process of
coordination and cooperation in reactive and proactive development strategies.
The integrated information system of an enterprise is organized, in which
information flows and enterprise communications of internal and external level
are combined; servicing management information according to user requests are
provided; support of information relations in the internal and external
environment of an enterprise is organized; data processing algorithms are
developed. The multivariate information system of an enterprise is substantiated,
which determines the new scale of information provision of managing an
enterprise as a goal and mean of development with adaptation to changes in
external environment and harmonization of regulations of formal and informal
institutions that determine the order of processing, transmission, and storage of
information. The information content of making decisions is defined with
evaluation not only formal processes, for which leading impact is possible to use,
and also subsystem, in which ambivalence of coding / decoding information is
implemented. Cyclicity of strategy development and actualization of
competencies enterprise is made, in which the picture of development
each competencies with an allocation of interrelationships between them is
multifaceted that promotes forming the conclusion about the current
configuration of core competencies.
Acquaintance with material of section of monograph allowed to positively
evaluate results of study that conducted by author and to note value of proposals
for adaptation of information and analytical provision of management to
dynamics of theoretical aspects and variability of needs of different groups of
users, who expect to obtain their own benefit through the use of indicators of
enterprise activity.
In the second section «Progressivity of information and technology
innovations of development of enterprise management system» through
innovation and technological basis task is implemented, which meets the needs
of modern development of the economy that consists of updating information
and analytical provision of management. Model of enterprise management
system on the basis of management levels according to the time context of
economic transformation that determining the different priority level of
management tasks and activation of changes in the internal environment is
formed. A strategy of information provision of management as triune of
approaches to the formation, servicing and development of information according
to individual characteristics enterprise activity and management policy is
substantiated. Information and analytical provision of managing been developed
through internal and external parallels of impact, the interconnection of which
coordinates theory, methodology, and organization of information processes with
the actualization of its model. Model of information and analytic provision of
managing an enterprise according to the individual characteristics of corporate
culture, and information environment and development strategy of the business
entity on the basis of characteristics of the technological provision of information
process is developed. Forming the base of managerial information is proposed to
carry out based on the concept Big Data that is a new direction development of
technologies of processing, transmission, and storage of data. Organizing
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expanded technological base for information process is developed to innovative
development of information provision of managing an enterprise.
In third section «Organizational basis for the development of
effectiveness
of
information
and
analytical
provision
of
management» research focuses on the development of proposals in
organizational and innovative re-design and construction of the innovative model
for increasing effectiveness of information provision of making decisions. Map for
different types of cognitive distortions is developed, on basis of which complete
scheme of business activity scenarios with the opportunity to its assessments in
different ranges of input variables that makes it possible to achieve flexibility of
business processes and minimization of negative consequences of reasons
identified deficiencies is available. Architectonics of information provision of
making decisions is constructed that allowed determining the optimal amount of
information in accordance with the need for operational or strategic
management. Model of target information provision of management is
developed, which provides optimal conditions for the systematization of
information process at all levels of making decisions and implements a new
approach to the integration of a posteriori and new information for generation of
relevant information, which is used in the development of conclusions and
strategies.
A material in the monograph is presented carefully, logically, reasonably,
contains a solution of the actual task concerning the development of business
structures, modernization of scientific knowledge and conceptualization of
information and analytical provision of management. The monograph will come in
handy for a wide range of readers: scientists, entrepreneurs, management
personnel of enterprises, academics of higher education institutions, young
scientists and all those interested in obtaining new economic knowledge.
Chairman of the Board, Consilium LLC
Warsaw, Poland
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Wymagania edytorskie dla autorskich materiałów
1. Artykuły powinny być napisane na aktualny temat, zawierać wyniki badań
naukowych i uzasadnienia ustaleń naukowych.
2. Artykuły powinny być napisane w języku polskim, angielskim, ukraińskim
lub rosyjskim, dokładnie sprawdzane przez autora, dotyczyć tematów Zbioru prac
naukowych i zawierać wszystkie elementy konstrukcyjne (w podanej kolejności), a
mianowicie:
2.1) Metadane (informacje o autorze (autorach) artykuła i jego streszczenia)
są umieszczone konsekwentnie w języku artykułu oraz w języku angielskim, i
zawierają w siebie (jeśli artykuł jest anglojęzyczny, wynikające metadane napisane
są w języku angielskim):
 informacje o autorze (imię, inicjały, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy
lub nauki, stanowisko, miasto, kraj, e-mail);
 tytuł artykułu;
 streszczenie w języku artykułu (od 30 do 100 słów), gdzie jest jasno
sformułowana główna myśl artykułu, udowodniona jego aktualność. Ważne!
Streszczenie w języku angielskim (Abstract) powinno być pouczające i oryginalne,
odzwierciedlać główną treść artykułu i wyniki badań (streszczenie, referowanie
artykułu), objętość anotacji w języku angielskim: 100-250 słów;
 kluczowe słowa (5-8 słów);
 liczba wzorów, tabel, rysunków i źródeł literackich w następujący sposób:
w języku polskim (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); w języku angielskim
(Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); w języku ukraińskim (Формул: 2; рис.:
3; табл.: 1; бібл.: 12); w języku rosyjskim (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.:
12);
 JEL klasyfikację (dla artykułów w gospodarce).
2.2) Tekst artykułu, który powinien składać się z wzajemnie powiązanych
artykułów, które muszą zaczynać się od określonego tytułu, pogrubione, pogrubioną
czcionką:
 Wstęp. Sformułowanie problemu w ogóle, jego związek z z ostatnimi
badaniami i publikacjami, a także z ważnymi zadaniami naukowymi i praktycznymi,
z obowiązkowymi linkami w tekście do używanej literatury. Autor musi przeznaczyć
tą część problemu, którą on bada i pokazać jej znaczenie;
 Analiza badań i formułowanie problemu. Formułowanie celu i metod
badania tematów , które zostały omówione;
 Wyniki badań. Przedstawienie podstawowego materiału badawczego z
uzasadnieniem wyników badań naukowych;
 Wnioski. Nowatorstwo naukowe, teoretyczne i praktyczne znaczenie
badań, efekt społeczno-ekonomiczny, który pojawia się na skutek wprowadzenia
wyników badań naukowych. Perspektywy dalszych badań w tym kierunku;
 Literatura. Spis literatury podaje się ogólnem spisem w końcu rękopisu.
Należy umieszczać linki do wszystkich do źródeł pierwotnych.W tekście linki do
źródeł pierwotnych używają się w nawiasach kwadratowych, wskazując nazwisko
(a) autora (ów) i rok wydania (Np.: «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай
2005] …», «…[The World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley
1999]…» itp. Źródła pierwotne podawane są w języku oryginalnym. Linki do prac
niepublikowanych nie są dozwolone. Do spisu literatury zaleca się dołączenie
tłumaczenia w języku angielskim (References), w którym mieści się spis źródeł w
języku angielskim urządzony według międzynarodowej normy bibliograficznej APA2010. Tytuły periodyków czasopism, zbiorów, itp.) podawane są w transliteracji, a
w nawiasach - w języku angielskim. Liczba źródeł literackich powinna wynosić co
najmniej 10 linków, z których co najmniej połowa powinna być z linkami do źródeł
zagranicznych (jeśli artykuł jest w języku ukraińskim lub rosyjskim). Nazwy źródeł

w bibliografii są wymienione w kolejności alfabetycznej. Linkowanie do
podręczników jest nieodpowiednie.
3. Objętość artykułu powinna wynosić 8-16 stron formatu A4, wszystkie
marginesy - 2,5 cm, i:
 dla metadanych (informacje o autora): czcionka "Verdana"; 11 pt
(rozmiar czcionki); interlinia 1; wyrównanie tekstu do lewej;
 tytuł artykułu: po 1 odstęp po metadanych; czcionka "Verdana"; 13 pt
(rozmiar czcionki); interlinia 1; WIELKIMI LITERAMI; pogrubienie; wyrównanie
tekstu – na środku;
 dla metadanych (Streszczenie, słowa kluczowe, itp.): czcionka
"Verdana"; 11 pt; interlinia 1; wyrównanie tekstu do lewej do prawej;
 dla tekstu podstawowego: 1 odstęp po tytule artykułu; czcionka
"Verdana"; 11 pt; odstęp między wierszami – pojedynczy; wcięcie - 1,25 cm;
wyrównanie tekstu do lewej.
4. Artykuł powinien być jasny i precyzyjny, liczba tabel, wzorów i ilustracji
(schematy, rysunki, wykresy, tabele) – powinna być minimalna, i stosować je trzeba
tylko wówczas, gdy to znacznie poprawia treść artykułu, pozwala nam zrozumieć ją
lepiej i głębiej w porównaniu z tekstową formą.
5. Ilustracje (schematy, rysunki, wykresy, tabele) w tekście powinny być
umieszczone w centrum z podpisem pod nimi «Rysunek № - Tytuł ilustracji» z
obowiązkowym linkiem do nich w tekście artykułu. Ilustracje powinny być wysokiej
jakości. Tabele powinny o zwartej budowie, logicznie skonstruowane, posiadać
numer seryjny i krótki wyrazisty tytuł, który dokładnie obejmuje temat i treść
tabeli.Sformowanie tekstu tabeli: czcionka «Verdana», 12 punktów (rozmiar
czcionki), 1 interlinia.
6. Tabele w tekście powinny być umieszczone w centrum tekstu z podpisem
na nimi «Tabela № - Tytuł tabeli» z obowiązkowym linkiem do nich w tekście
artykułu.
7. Formuły są tworzone za pomocą Edytora równań MS Equation. Każda
formuła, z linkiem do niej w tekście artykułu (na przykład: «.... przy użyciu proporcji
(3) można ...») powinna być ponumerowana, w tym położenie formuły - w środku
tekstu z numeracją po prawej stronie.
8. Cytaty, formuły, ilustracje, wszystkie dane cyfrowe podawane są z
obowiązkowymi linkami do źródeł. Poniżej każdej tabeli i rysunku należy określić
źródło (Źródło: …). Do określania źródła, należy używać czcionki «Verdana», 9 pt
(rozmiar czcionki).
9. Dozwolone formatowanie tekstu w formie listów. Mogą być używane listy
punktowane, numerowane i wielopoziomowe. Do list numerowanych należy
stosować cyfry arabskie «1.», «1.1.», «2)», «2.1)», itp. Do list punktowanych
należy stosować symbole «-», «–» lub «•».

Requirements for design of the authors’ materials
1. The paper should be written on the current issues, contain the results of
deep research and explanation of received scientific conclusions.
2. The paper must be written in Polish, English, Ukrainian or Russian; the
author should thoroughly proof the paper, it should correspond to the thematic
orientation of the Collection and include all structural elements (in specified order),
namely:
2.1) Metadata (information about author (s) of the article and its abstract
part) that is placed sequentially in article mother language and English and include
(if the article mother language is English, then metadata should be only in English):
 Information about author (full name, academic title and academic degree,
place of work or study, position, City, State, E-mail);
 Title of the article;
 Abstract in article mother language (30-100 words), where is clearly
formulated the main idea of the article and proved its actuality. It is important!
Abstract in English should be informative and original, it should reflect the main
content of the article and research results (summary of the article and its
reviewing), the abstract in English should be 100-250 words;
 keywords (5-8 words);
 number of formulas, tables, figures and literature should be as follows: for
Polish (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); for English (Formulas: 2; fig.: 3;
tabl.: 1; bibl.: 12); for Ukrainian (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); for
Russian (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);
 JEL Classification (for papers in Economics).
2.2) The text of the article should contain interrelated parts, which start with
specified title in bold
 Introduction. Statement of problem in general view and its connection
with the actual researches and publications and also with important scientific and
practical problems, with the obligatory references in the text to the used literature.
The author should separate from the general problem the part, which is explored
by him, and show its actuality;
 Literature review and the problem statement. Statement of purpose
and methods of theme research that is considered;
 Research results. Description of main material with explanation of
scientific results;
 Conclusions. Scientific novelty, theoretical and practical importance of
research, socio-economic effects arising from the implementation of scientific
results. Prospects for further research in this area;
 Literature. The list of used literature should be placed at the end of the
article. For all source material must be corresponding references. In the text the
links to original source should be taken in square brackets with indication of
Author(s) Surname(s) and the year of publication (example, «…[Anosov 2014] …»,
«…[Kovalenko, Podolai 2005] …», «…[The World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…»,
«…[Gray, Dooley 1999]…» etc.). Original sources are specified in original language.
References to the unpublished works are not permitted. If the article mother
language isn’t English, then the reference list is added with translation in English
(References) due to the international standard bibliographic APA-2010. Names
periodic editions (magazines, collections and other) are served transliteration, and
in brackets in English. Number of references should have at least 10 references,
from which at least one half should be references to foreign sources (if the article
mother language is Ukrainian or Russian). Source name in the references are
placed in the alphabetically order. To make references to textbooks, teaching
aids are not rational.

3. The volume of the article is 8-16 pages of A4; page margins – 2,5 cm,
and:

 for Metadata (Author’s information): font «Verdana»; 11 point (font
size); single spacing; text alignment – by left;
 for Paper Name: in 1 line after Metadata; font «Verdana»; 13 point (font
size); single spacing; IN CAPITAL; bold; text alignment – by center;
 for Metadata (Abstract, Keywords etc): font «Verdana»; 11 point (font
size); single spacing; text alignment – by width;
 for Main Text: in 1 line after Paper Name; font «Verdana»; 12 point (font
size); single spacing; paragraph indent – 1,25 cm; text alignment – by width.
4. The text of the article should be clear, concise, number of tables, formulas
and illustrations (schemes, figures, graphs, diagrams) - minimum and they should
apply only if it significantly improves the content of the article, and in case of better
and deeper understanding of the article meaning.
5. The graphics (schemes, figures, graphs, diagrams) within the text should
be alignment by width with the caption at the bottom «Figure № – Name of graphic»
(for the caption – alignment by left) with the obligatory link on it within the article
text. The graphics should be in high resolution.
6. The tables should be compact, logically built, and have ordinal number and
a short expressive title that covers the topic and content of the table. The table text
design: font «Verdana»; 11 point; single spacing. The table within the text should
be alignment by width with the caption at the top «Table № – Name of table» (for
the caption – alignment by left) with the obligatory link on it within the article text.
7. The formulas should be created with the help of equation editor – MS
Equation. Each formula on which there is the link within the article text (example,
«… using equation (3) it is possible…»), should be numbered. At this the alignment
of the formula by width and numbering alignment by right side.
8. Citing, tables, illustrations, all data are submitted with reference to the
source. Under each table and figure should be indicated the source (Source: ….).
For notations should be used the font: Verdana, 9 point.
9. It is possible to format the text using the lists. Lists can be bulleted,
numbering and multilevel. For numbering lists should be used Arabic numbers «1.»,
«1.1.», «2)», «2.1)» etc. For the bulleted lists be used symbols «-», «–» or «•».

Вимоги до оформлення авторських матеріалів
1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати
глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових
висновків.
2. Стаття має бути написана польською, англійською, українською,
російською мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичним
спрямуванням Збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з
дотриманням вказаної послідовності), а саме:
2.1) Метадані (інформація про автора(ів) статті та її реферативна
частина), що розміщуються послідовно мовою статті та англійською мовами та
включають у себе (якщо мова статті англійська, то метадані надаються тільки
англійською мовою):
 відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь,
місце роботи або навчання, посада, населений пункт, держава, E-mail);
 назва статті;
 анотація мовою статті (від 30 до 100 слів), де чітко сформульовано
головну ідею статті і обґрунтовано її актуальність. Важливо! Анотація
англійською мовою (Abstract) має бути інформативною й оригінальною,
відображати основний зміст статті та результатів дослідження (стислий виклад
статті, її реферування), обсяг анотації англійською мовою: 100-250 слів;
 ключові слова (5-8 слів);
 кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в
наступному вигляді: для польської мови (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12);
для англійської (Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для української мови
(Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.:
3; табл.: 1; библ.: 12);
 JEL класифікацію (для статей з економіки).
2.2) Текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи,
які повинні починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:
 Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і
практичними завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану
літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він
досліджує, і показати її актуальність;
 Аналіз досліджень та постановка завдання. Формулювання мети і
методів дослідження теми, що розглядається;
 Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
 Висновки. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення
досліджень,
соціально-економічний
ефект,
який
виникає
внаслідок
впровадження наукових результатів. Перспективи подальших наукових
розробок у цьому напрямку;
 Література. Список використаної літератури розміщується наприкінці
статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті
посилання на першоджерела проставляються у квадратних дужках із
зазначенням Прізвищ автора(ів) та роком видання (наприклад, «…[Аносов
2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005] …», «…[The World Bank 2009] …»,
«…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» тощо). Першоджерела подаються
мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До
списку літератури додається її переклад англійською мовою (References), де
розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою оформлені за міжнародним
бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних видань (журналів,
збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою.

Кількість літературних джерел має становити не менше 10 посилань, з яких
не менше ніж половина має бути посиланнями на іноземні джерела (якщо мова
статті українська або російська). Назви джерел у списку літератури
розміщуються за абеткою. Посилатися на підручники, навчальні посібники
тощо не доцільно.
3. Обсяг статті має становити 8 - 16 сторінок формату А4; всі поля – 2,5
см та:
 для метаданих (інформація про автора): шрифт «Verdana»; 11
кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання
тексту – ліворуч;
 для назви статті: через 1 інтервал після метаданих; шрифт
«Verdana»; 13 кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний;
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ; напівжирний; вирівнювання тексту – по центру;
 для метаданих (Анотація, ключові слова тощо): шрифт
«Verdana»; 11 кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний;
вирівнювання тексту – по ширині;
 для основного тексту: через 1 інтервал після назви статті; шрифт
«Verdana»; 11 кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний;
абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання тексту – по ширині.
4. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул
та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною і застосовувати
їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу
зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
5. Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки, діаграми) по тексту мають бути
розташовані по центру с підписом під ними «Рис. № – Назва ілюстрації» (підпис
має бути розташований з вирівнюванням – по центру) з обов’язковим
посиланням на них по тексту статті. Ілюстрації мають бути високої якості.
6. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати
порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і
зміст таблиці. Оформлення тексту таблиці: шрифтом «Verdana», 11 кеглем
(розмір шрифту), через 1 інтервал. Таблиці по тексту мають бути розташовані
по центру документа з підписом над ними «Таблиця № – Назва таблиці» (підпис
має бути розташований з вирівнюванням – ліворуч) з обов’язковим посиланням
на них по тексту статті.
7. Формули створюються за допомогою редактору формул MS Equation.
Кожна формула, на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. за
допомогою співвідношення (3) можливо…»), повинна мати нумерацію, при
цьому розташування формули – по центру тексту із нумерацією праворуч.
8. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими
посиланнями на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено
джерело (Джерело: …). Для подання джерела потрібно використовувати шрифт
«Verdana», 9 кегль (розмір шрифту).
9. Допускається форматування тексту у вигляді списків. Списки можуть
використовуватись маркіровані, нумеровані та багаторівневі. Для нумерованих
списків мають використовуватись арабські цифри «1.», «1.1.», «2)», «2.1)»
тощо. Для маркірованих списків мають використовуватись символи «-», «–» або
«•».

Требования к оформлению авторских материалов
1. Статья должна быть написана на актуальную тему, содержать
результаты глубокого научного исследования и обоснования полученных
научных выводов.
2. Статья должна быть написана на польском, английском, украинском
или русском языках, тщательно вычитана автором, отвечать тематическим
направлениям Сборника научных трудов и включать все структурные элементы
(с соблюдением указанной последовательности), а именно:
2.1) Метаданные (сведения об авторе(ах) статьи и ее реферативная
часть), которые розмещаются последовательно на языке статьи и английском
языках и включают в себя (если язык статьи английский, то метаданные
приводяться только на английском языке):
 сведения об авторе (фамилия, инициалы, ученое звание и ученая
степень, место работы или учебы, должность, населенный пункт, страна, Email);
 название статьи;
 аннотация на языке статьи (от 30 до 100 слов), где четко
сформулирована главная идея статьи и обоснована ее актуальность. Важно!
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть информативной и
оригинальной, отражать основное содержание статьи и результатов
исследования (краткое изложение статьи, ее реферирование), объем аннотации
на английском языке: 100-250 слов;
 ключевые слова (5-8 слов);
 количество формул, таблиц, рисунков и литературных источников в
следующем виде: для польского языка (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12);
для английского (Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для украинского языка
(Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); для русского языка (Формул: 2; рис.:
3; табл.: 1; библ.: 12);
 JEL классификацию (для статей по экономической тематике).
2.2) Текст статьи, который должен вмещать в себя взаимосвязанные
разделы, которые должны начинаться указанным заголовком, выделенным
полужирным шрифтом:
 Вступление. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
последними исследованиями и публикациями, а также с важными научными и
практическими заданиями, с обязательными ссылками в тексте на
использованную литературу. Автор должен выделить из общей проблемы ту
часть, которую он исследует, и показать ее актуальность;
 Анализ исследований и постановка задачи. Формулирование цели
и методов исследования темы, которая рассматривается;
 Результаты исследования. Изложение основного материала
исследования с обоснованием полученных научных результатов;
 Выводы. Научная новизна, теоретическое и практическое значение
исследований,
социально-экономический
эффект,
который
возникает
вследствие внедрения научных результатов. Перспективы дальнейших научных
разработок в этом направлении;
 Литература. Список использованной литературы размещается в конце
статьи. На все первоисточники должны быть сделаны ссылки. В тексте ссылки
на первоисточники проставляются в квадратных скобках с указанием Фамилии
автора(ов) и года публикации (например, «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко,
Подолай 2005] …», «…[The World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray,
Dooley 1999]…» и т.д. Первоисточники подаются на языке оригинала. Ссылки
на неопубликованные работы не допускаются. К списку литературы
прилагается его перевод на английском языке (References), где размещаются

те же источники на английском языке оформлены по международным
библиографическим стандартом APA-2010. Названия периодических изданий
(журналов, сборников и др.) подаются транслитерацией, а в скобках – на
английском языке. Количество литературных источников должно составлять не
менее 10 ссылок, из которых не менее чем половина должна быть ссылками
на иностранные источники (если язык статьи украинский или русский).
Названия источников в списке литературы располагаются по алфавиту.
Ссылаться на учебники, учебные пособия не целесообразно.
3. Объем статьи должен составлять 8 - 16 страниц формата А4; все поля
– 2,5 см, и:
 для метаданных (информация про автора): шрифт «Verdana»; 11
кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; выравнивание
текста – по левому краю;
 для названия статьи: через 1 интервал после метаданных; шрифт
«Verdana»; 13 кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный;
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; полужирный; выравнивание текста – по центру;
 для метаданных (Аннотация, ключевые слова и др.): шрифт
«Verdana»; 11 кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный;
выравнивание текста – по ширине;
 для основного текста: через 1 интервал после названия статьи;
шрифт «Verdana»; 11 кегель (размер шрифта); межстрочный интервал –
одинарный; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.
4. Изложение статьи должно быть четким, кратким, количество таблиц,
формул и иллюстраций (схемы, рисунки, графики, диаграммы) – минимальным
и применять их нужно только в случае, когда это значительно улучшает
содержание статьи, дает возможность понять его полнее и глубже по сравнению
с текстовой формой изложения.
5. Иллюстрации (схемы, рисунки, графики, диаграммы) по тексту должны
быть расположены по центру с подписью под ними «Рис. № – Название
иллюстрации» (подпись должна располагаться с выравниванием по центру) с
обязательной ссылкой на них по тексту статьи. Иллюстрации должны быть
высокого качества.
6. Таблицы должны быть компактными, логично построенными, иметь
порядковый номер и краткий выразительный заголовок, который точно
охватывает тему и содержание таблицы. Оформление текста таблицы: шрифтом
«Verdana», 11 кеглем (размер шрифта), межстрочный интервал – одинарный.
Таблицы по тексту должны располагаться по центру документа с подписью над
ними «Таблица № – Название таблицы» (подпись должна располагаться с
выравниванием по левому краю) с обязательной ссылкой на них по тексту
статьи.
7. Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation. Каждая
формула, на которую имеется ссылка по тексту статьи (например, «…. с
помощью соотношения (3) можно…»), должна иметь нумерацию, при этом
расположении формулы – по центру текста с нумерацией справа.
8. Цитаты, таблицы, иллюстрации, все цифровые данные подаются с
обязательной сслыкой на источники. Под каждой таблицей и рисунком должен
быть указан источник (Источник: …). Для указания источника необходимо
использовать шрифт «Verdana», 9 кегль (размер шрифта).
9. Допускается форматирование текста в виде списков. Списки могут
использоваться маркированные, нумерованные и многоуровневые. Для
нумерованных списков должны использоваться арабские цифры «1.», «1.1.»,
«2)», «2.1)» и т.д. Для маркированных списков должны использоваться
символы «-», «–» или «•».

Przenośne laboratorium liściowej funkcjonalnej diagnostyki «PF-014»

Zasada działania urządzenia:
 Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru współczynnika spektralnego
kierunkowej transmisji wodnych roztworów w celu określenia przyczyn braku energii
rośliny i opracowania zaleceń dotyczących jej żywienia.
 Na podstawie pomiarów dostaje się zalecenia dotyczące nawożenia
substratu glebowego, na którym rosną rośliny.
 Efekt pomiarowy urządzenia opiera się na zmianie gęstości optycznej
roztworów fizycznych pod wpływem światła w połączeniu z substancjami chemicznymi
(N, P, K, S,Ca,Mg,Cu, B, Zn, Mn,Fe, Mo,Co, J ).
 Poziom szkolenia specjalista nie jest konieczny do analizy.
 Czas trwania badania - 30-40 minut na miejscu uprawy roślin bez
konieczności odwiedzania specjalistycznych laboratoriów.
Przenośne laboratorium pozwala:
 Określić rzeczywistą zawartość elementów w roślinie.
 Porównać
zawartość
elementów
w
roślinie
z
jej
optymalnym
zapotrzebowaniem, czyli wyznaczyć nadwyżkę lub deficyt każdego z elementów.
Zasada działania laboratorium przenośnego opiera się na:
 Prawo chemiczne – Reakcja Roberta Hilla – reakcja fotochemiczna
wydzielonych z rośliny chloroplastów podczas naświetlania odzwierciedla reakcję
chloroplastów w czasie naturalnej fotosyntezy.
 Prawo fizyczne – prawo Beera-Lamberta-Bouguera – zwiększona aktywność
fotochemiczna chloroplastów charakteryzuje się zwiększeniem wydzielania wolnego
tlenu. Zmiana koloru dodanych barwników chemicznych odzwierciedla zmianę
optycznej gęstości mierzonego roztworu.
Kontakt w sprawie zakupu przenośnego laboratorium:
+48-730-744-884
agro@clmconsulting.pl

Portable leafy functional diagnostics laboratory «PF-014»

The principle of operation of the device:
 The device is designed for measuring of the spectral coefficient of aqueous
solutions directional transmission to determine the causes of lack of nutrition in the
plant and develop recommendations for its feeding.
 On the ground of the measurements done recommendations for fertilizing a
soil substrate on which crops are grown are made.
 The measuring effect of the device is based on the change of optical density
of physical solutions under the light influence combined with chemicals (N, P, K, S, Ca,
Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J).
 The level of training is not essential for analysis.
 The duration of the research is 30-40 min. in place of growing crops without
visiting specialized laboratories.
The portable laboratory allows:
 to determine the actual contents of elements in plants;
 to compare data of the contents of the plant with needs and allows to
conclude about the excess or shortage of each element.
The principle of operation of the portable laboratory is based on:
 Chemical Law – Robert Hill Reaction – the photochemical reaction of
chloroplasts extracted from plant during lighting reflects specularly the reaction of
chloroplasts in natural photosynthesis;
 Physical Law – Beer–Lambert–Bouguer law – increasing of photochemical
activity of chloroplasts is characterized by increased allocation of free oxygen. Its
color dye chemical change causes the optical density of the solution to be measured.
Contacts on purchase of a portable laboratory:
+48-730-744-884
agro@clmconsulting.pl

