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УДК 330.341.1

І. Ю. Єгоров, чл.-кор. НАН України

ІНДИКАТорИ ПУБЛІКАЦІЙНоЇ АКТИвНоСТІ  
ТА КрИТЕрІЇ ЯКоСТІ НАУКовИХ вИДАНЬ: 

ПІДХоДИ До вИЗНАЧЕННЯ
Резюме. Останніми роками все більшою проблемою стає “імітація” наукової діяльності. Це, зокрема, про-
являється у зростанні кількості неякісних публікацій, що містять сумнівні або просто сфальсифіковані дані та 
результати. У статті показано, як світове наукове товариство намагається протистояти цьому явищу, запро-
ваджуючи різноманітні методи оцінки та контролю. Спеціальну увагу при цьому приділено аналізу ситуації 
в Україні (на прикладі журналів у галузі економіки). Запропоновано заходи, спрямовані на нейтралізацію 
негативних наслідків, пов’язаних із поширенням таких публікацій у науковій сфері.

Ключові слова: наукометричні індикатори, методи оцінювання, аналіз даних, економічні науки, рецензу-
вання, відкритий доступ.

вСТУП

Як свого часу зазначив відомий англо-аме-
риканський наукознавець Д. Солла Прайс [1], 
при оцінці наукової продуктивності, на жаль, 
вдається вимірювати не те, що хотілося б, а 
лише те, що можливо. Звичайно, було б ідеаль-
но навчитися виявляти значущість наукових ре-
зультатів безпосередньо, але це неможливо 
внаслідок специфіки наукових знань, зокрема 
невизначеності перспектив їх використання в 
інших дисциплінах, “розтягнутості” у часі самих 
процесів застосування нової наукової інформа-
ції, труднощів із вимірюванням різноманітних 
ефектів (економічних, екологічних, соціальних) 
від впровадження конкретних ідей чи розробок 
тощо.

Починаючи із середини попереднього сто-
ліття, завдяки роботам Ю. Гарфілда та його 
послідовників [2] набули популярності науко-
метричні індикатори для оцінки діяльності 
вче них як “найкраще наближення” (proxy) до 
об’єк тивної характеристики наукових досяг-
нень [3].

Як свідчать дані двох останніх доповідей 
ЮНЕСКО, тенденції до широкого використання 
саме наукометричних індикаторів стали загаль-
носвітовими [4; 5].

Метою роботи є висвітлення нових тенден-
цій в оцінці якості публікацій і проблем, які ви-
никають в Україні у зв’язку з цим.

вИКЛАД оСНовНого МАТЕрІАЛУ

Перевірка якості як передумова наукової 
публікації. У наукових виданнях подані мате-
ріали (статті) зазвичай рецензують незалежні 
експерти (peer review system). Така практика 
склалася ще наприкінці XVII століття, коли ви-
никли перші наукові журнали. Але за останні 

десятиріччя виникли проблеми із публікаціями 
у престижних журналах через велику кількість 
статей, що подаються до них. Це сталося, не-
зважаючи на те, що й кількість наукових ви-
дань стрімко зростала. Так, наприклад, у пре-
стижному американському журналі American 
Economic Review приймається до друку лише 
одна з п’ятнадцяти поданих статей. Новоство-
рені журнали, як правило, брали зобов’язання 
застосовувати існуючу практику. Але насправді 
не всі видання дотримуються високих стандар-
тів. Так, аналітична компанія Cabеlls з Техасу 
(США) створила власний “чорний список”, за 
яким у 2018 р. було 8700 наукових журналів, 
що не відповідали прийнятим у науковому світі 
критеріям доброчинності. Взагалі фірма ви-
користовує 65 різних критеріїв для включення  
у “чорний список”. Зокрема, журнали опиня-
ються у цьому списку завдяки тому, що:
•  надають неправдиву інформацію з викорис-

тання peer review та політики редакційної ра - 
ди щодо публікацій;

•  надають неправдиву інформацію щодо своєї 
афілійованості із престижними міжнародни- 
ми організаціями та науковими установами;

•  надають неправдиву інформацію щодо своєї 
приналежності до тієї чи іншої наукової уста-
нови;

•  надають неправдиву інформацію щодо висо-
кого імпакт-фактору журналу;

•  не надають інформацію про необхідність 
сплачення коштів на обробку (рецензування, 
підготовку до друку тощо) статті до повного 
завершення процесу її подання у видавниц-
тво;

•  надають неправдиву або неточну інформацію 
щодо включення до престижних наукомет-
ричних баз;

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
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•  у редколегіях фактично не працюють фахівці, 
які формально до них входять. У деяких ви-
падках ці особи навіть не знають, що вони вхо- 
дять до відповідних редакційних колегій [6].

Ще одним широко відомим “чорним спис-
ком” став так званий Beall’s list, що отримав 
відповідну назву завдяки Джеффрі Біллу з уні-
верситету Колорадо. Кілька років тому він почав 
збирати дані про журнали та видавництва, які 
порушували принципи наукової етики та фор-
мальні вимоги до наукових публікацій. Кількість 
таких журналів у цьому списку сьогодні стано-
вить, за оцінками американського дослідника,  
12000 [7]. На основі використання даних з 
Beall’s list Бо-Крістер Бьорк з Ханкенської шко-
ли економіки у Фінляндії дійшов висновку, що 
кількість статей у “сумнівних” журналах зросла  
з 53000 у 2000 р. до 400000 у 2017 р. Приблизно 
6% наукових статей у США було надруковано 
саме у таких журналах [8].

Звичайно, включення журналів до “чорних 
списків” викликає негативну реакцію видавців 
та авторів. Зокрема, згадуваний вище Джеффрі 
Білл заявив про тиск на нього і був змушений 
лишити свою посаду у березні 2018 р. Він пере-
дав свою справу іншому досліднику, який про-
довжив його роботу, але із міркувань безпеки 
не відкриває свого імені. За період з березня по 
червень цього року Beall’s list поповнився 690 
новими журналами сумнівної якості [9].

Очевидно, що деякі журнали просто не мо-
жуть правильно оцінити якість представлених 
статей. Тенденція така, що саме нові журнали, 
які перебувають у прямому доступі, як прави-
ло, “більш схильні” до неякісних публікацій. 
Так, добре відомий експеримент, проведений 
американськими фахівцями на чолі із доктором 
Дж. Боенаном ще у 2013 р. Вони підготували 
відверто “фейкову” статтю про те, що молеку-
ли (!) лишайників гальмують розвиток раку. Як 
організацію, де проводилися дослідження, було 
обрано неіснуючий Африканський медичний ін-
ститут, багато посилань у статті були невідпо-
відними змісту або просто вигаданими. Із 121 
обраного журналу відкритого доступу із “чор-
ного списку” 69% запропонували розмістити 
публікацію за плату. Навіть 38% журналів, які не 
були у тому списку, погодилися на публікацію 
відверто сфальсифікованої роботи [10]. З того 
часу ситуація не покращилася. Деякі видання 
намагаються “мімікрувати” під відомі журнали, 
навіть використовують подібні назви, логотипи 
та графіку. Більше того, свій внесок у поширення 
практики відкритого доступу зробили уряди США 
і Канади, що заохочують дослідників викладати 
результати своїх досліджень, які проводилися за 
державний кошт, саме у відкритому доступі.

У багатьох випадках авторів робіт, які зло-
вживають публікаціями у неякісних виданнях, 
важко ідентифікувати без додаткових розвідок. 
Це, як правило, потребує спеціальних дослі-
джень по кожному фахівцю. Прикладом такого 
аналізу можна вважати роботу канадського вче-
ного Д. Пайна [11]. Він проаналізував публіка-
ції викладачів із однієї з бізнес-школи і дійшов 
висновку, що підвищеною схильністю до публі-
кацій із Beall’s list відзначаються, насамперед, 
адміністратори. Ці публікації зараховувалися 
разом із іншими і сприяли академічній кар’єрі. 
Як свідчать дані Пайна, 56% тих, хто мав такі 
публікації, отримали різні види заохочень від 
керівництва своєї установи. Проблема полягає 
частково у тому, що у адміністраторів часто не 
вистачає можливостей і часу на суто наукову 
діяльність, а критерії оцінки їхньої роботи і ро-
боти “чистих” науковців у наукових та освітніх 
установах залишаються майже однаковими.

Аналіз даних. Проблема достовірності да-
них, які використовуються у різних досліджен-
нях, залишається вкрай актуальною. Річ у тому, 
що не всі науковці охоче діляться інформацією, 
яку вони збирають тривалий час і витрачають на 
це значні зусилля. Крім того, не в усіх випадках 
автори публікацій коректно і в повному обсязі 
описують джерела даних, роблячи це ненав-
мисно, частіше за все — намагаючись скоро-
тити загальний обсяг роботи за рахунок фраг-
ментів, які не вважають занадто важливими.  
У деяких дисциплінах повторити експерименти 
в абсолютно ідентичних умовах вкрай важко. 
Так, з даних, опублікованих Американським на-
ціональним інститутом охорони здоров’я, ви-
пливає, що в біомедичних дослідженнях дуже 
складно відтворити приблизно три чверті ре-
зультатів [12].

З іншого боку, одним із принципів визначен-
ня достовірності наукового знання є можливість 
перевірки результатів експериментів шляхом 
їх повторення. Тому останнім часом усе більше 
уваги приділяється розробці алгоритмів, які доз-
волили б реконструювати вихідні дані на основі 
існуючої інформації завдяки застосуванню спе-
ціальних процедур статистичного оцінювання, 
наприклад таких, як метод CORVIDS (Complete 
Recovery of Valuesin Diophantine System), запро-
понований фахівцями з американського Іллі - 
нойського університету з міста Урбана-Шем- 
пейн [13]. Метод базується на виявленні залеж-
ностей між змінними, рішенні великої кількості 
лінійних рівнянь, що дозволяє реконструювати 
майже всі можливі комбінації даних і виявити 
так звані “аномалії”, які не мають логічного по-
яснення. Автори методу сподіваються, що його 
застосування дасть можливість виявляти “фа-



ПроБЛЕМИ НАУКово-ТЕХНІЧНоЇ ДІЯЛЬНоСТІ

ProblemS of Scientific and technological activitieS 5

брикацію” даних і вчасно ідентифікувати стат-
ті із неякісними результатами. Але у багатьох 
випадках реалізація методу потребує значних 
обчислювальних потужностей. Варто зазна-
чити, що подібні методи розроблялися і інши-
ми дослідниками: так, паралельно із колегами  
з Іллінойсу фахівці Північно-Східного універси-
тету в Бостоні запропонували ітераційний алго-
ритм відновлення даних SPRITE (Sample Para-
meter Reconstructionvia Iterative Techniques) [14]. 
Цей евристичний алгоритм працює швидше, 
але не гарантує повноти перебору варіантів.  
У будь-якому разі активність у створенні подіб-
ного інструментарію є додатковим свідченням 
актуальності проблеми перевірки достовірності 
даних.

Звичайно, більш надійний спосіб перевір-
ки достовірності даних пов’язаний із вимогою 
надавати їх грантодавцю або викладати у від-
критому доступі. Саме такі правила існують при 
виконанні наукових програм ЄС та у багатьох 
великих приватних фондах, зокрема — у Фонді 
Гейтсів.

Проекція загальних проблем із публіка
ціями на ситуацію в Україні (приклад еко
номічних наук). В Україні останніми роками 
все більше уваги приділяється об’єктивізації 
оцінювання наукової діяльності. І це не можна 
не підтримувати. Але потрібно зазначити, що  
в нашій країні публікації у журналах, що відносять-
ся до міжнародних наукометричних баз даних, 
стали необхідністю лише відносно недавно —  
кілька років тому. В якості цих міжнародних баз 
даних виступали і поки що виступають не тільки 
справді авторитетні Web of Science та Scopus 
(хоча навіть друга з них і вважається дещо менш 
престижною, ніж перша). Статті у різноманітних 
журналах, котрі індексуються у Index Copernicus, 
РІНЦ та їм подібних базах, теж вважаються та-
кими, що мають необхідний “кваліфікаційний” 
рівень для отримання наступного вченого сту-
пеня або вченого звання. Лише останнім часом 
з’явилися ініціативи щодо посилення вимог до 
публікацій. Зокрема, Національний науковий 
комітет України виступив з ініціативою щодо 
обов’язкової наявності публікацій із баз даних 
Web of Science та Scopus при захисті дисер-
тацій із усіх спеціальностей із диференціацією 
за дисциплінами. Для природничих наук це, 
ймовірніше, не буде мати негативних наслідків.  
У цих науках уже давно склалися певні традиції 
та навіть в Україні існують журнали, що мають 
високий авторитет і багаторічний досвід у від-
борі найкращих публікацій. Зовсім інша ситуа- 
ція у суспільних науках.

Для прикладу стисло розглянемо ситуацію 
із українськими журналами з економічної тема-

тики. Дані про них взяті із ресурсу Open Science 
in Ukraine у кінці квітня та у кінці серпня 2018 р. 
[15]. Сайт містить інформацію про всі українські 
видання, що індексуються у базах даних Web of 
Science та Scopus за різними науковими дис-
циплінами. Статті з економічних наук публікува-
лися у дев’яти таких журналах навесні 2018 р.,  
та у восьми — наприкінці серпня. Проведемо 
короткий огляд відповідних видань, а потім 
більш детально розглянемо техніку входження 
до міжнародних баз даних, яку застосовували 
для цього.

Насамперед, нашу увагу до себе приверну-
ли два видання — Economics and Sociology та 
Journal of International Studies, де місцем реєст-
рації вказано Тернопіль і Щецин. Один із них 
індексується у ESCI (Emerging Science Citation 
Index) Web of Science, інший — у базі Scopus.  
У редакційних колегіях обох журналів є українські 
автори, але обидві редакційні колегії зареєст-
ровані у Щецині і серед засновників на сайтах 
журналів українські організації не з’являються, 
хоча подібні організації (університети, дослід-
ницькі центри) з інших країн — представлені.  
В одному випадку, правда, згадується напи-
саний кирилицею Центр соціологічних дослі- 
джень, але він зареєстрований у Чехії. Якою 
мірою подібні журнали можна вважати україн-
ськими, м’яко кажучи, є запитанням.

Далі у базі даних згадується Economic An-
nals-XXI, який входить до Scopus і ESCI та вида-
ється на зарубіжні гранти відомим українським 
політичними діячем О. Соскіним. Як свідчать 
дані сайту, журнал зосереджується на міжна-
родних проблемах і має певну політичну спря-
мованість. Серед більш ніж двадцяти членів  
міжнародної редакційної колегії лише троє фа-
хівців представляють сусідні країни Європи, всі 
інші — Україну. Звертає на себе увагу і неви-
сокий рівень цитування статей, розміщених  
у журналі. Тим не менше, вважається, що за 
формальними ознаками цей журнал може роз-
глядатися як професійне економічне видання.

Спеціальним питанням банківської справи 
присвячений журнал “Фінансово-кредитна діяль-
ність: проблеми теорії та практики”, який вида-
ється у Харкові Університетом банківської спра-
ви. До 2018 р. журнал видавався лише двічі на 
рік і тому мав, скоріше, ознаки своєрідного “нау-
кового альманаху”. З 2018 р. видається чотири 
рази на рік. Згідно з останніми даними з сайту 
журналу, публікації у ньому коштують 615 грн  
за сторінку. При цьому журнал користується фі-
нансовою підтримкою МОН України. Переважна 
більшість дописувачів — українські автори. Дані 
про рівень цитування не наведено, але, судячи 
із опитувань фахівців, він має певний авторитет 
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серед українських учених, які займаються ви-
вченням фінансових проблем.

Особливе місце серед українських еконо-
мічних видань займає група журналів з міста 
Суми (“Менеджмент та маркетинг інновацій”, 
“Проблеми та перспективи менеджменту”, “Ін-
вестиційний менеджмент та фінансові іннова-
ції”, “Банки та банківські системи”). Три остан-
ніх видає компанія LLC “Consulting Publishing 
Company “Business Perspectives”. Це приват-
не підприємство, яке друкує журнали на суто 
комерційній основі. Вартість публікації однієї  
статті становить приблизно 500 євро. Тому зро-
зуміло, чому переважна більшість статей на-
лежить не українським, а іноземним авторам. 
Частка закордонних авторів у кожному випус-
ку (переважно із країн, що розвиваються), як 
правило, сягає 90 і навіть більше відсотків. Ще 
одна “типова риса” цих журналів: для зменшен-
ня витрат деякі автори залучають інших колег 
з метою зниження вартості публікації для кож-
ного учасника. Внаслідок цього кількість авто-
рів часто виглядає “нетиповою” для статей із 
економічної тематики. Важко оцінити, наскільки 
представлені у цих двох журналах публікації є 
дійсно якісними, але рівень цитування у всіх 
трьох не дуже високий, особливо, зважаючи на 
те, що всі вони існують уже більше 10 років.

Щодо сумського видання “Менеджмент та 
маркетинг інновацій”, то тут все-таки можна 
зробити деякі висновки. Нам вдалося ознайо-
митися із певною кількістю статей з цього ви-
дання, які були представлені авторами кон-
курсних проектів МОН України як “референтні”  
у 2016–2017 рр. Слід зазначити, що ознайом-
лення із більшістю публікацій з інноваційної 
тематики українських авторів з цього журналу 
взагалі залишило тяжке враження. Майже усі 
статті були написані у стилі підручників і не міс-
тили посилань на актуальні закордонні роботи 
з інноваційної тематики. У статтях некритично 
використовувалися деякі формальні підходи  
до оцінки інноваційної діяльності, зокрема від-
верто штучно визначалися значення частини 
параметрів в обраних евристичних моделях; 
бракувало практичної реалізації запропонова-
них методів тощо. Це не означає, що подібні 
роботи не мають права на друк, але загальний 
висновок полягає у тому, що рівень публікацій 
журналу не є вищим за подібні публікації в інших 
українських виданнях із тієї самої тематики, а в 
деяких випадках є відверто нижчим за серед-
ній. Журнал видається місцевим університе-
том і офіційно “бере” за публікацію дещо мен-
ше, ніж інші “сумські” журнали. У квітні 2018 р.  
фігурувала цифра у приблизно 400 євро за  
статтю.

У літні місяці 2018 р. із списку економічних 
видань, що входили до Web of Scienceта Scopus, 
був виключений ще один український журнал — 
“Науковий вісник Полісся”. Журнал видавався 
на комерційній основі у Чернігові місцевим По-
літехнічним університетом. Вартість публікацій 
становила 800 грн за сторінку, але в реальності 
видавці майже гарантували авторам те, що на-
дана робота в разі сплати відповідних коштів 
буде надрукована. Причиною виключення стало 
порушення формальних правил для видань, що 
входять до ESCI.

Ще раніше з переліку ресурсу Open Science 
in Ukraine було вилучено журнал “Актуальні проб - 
леми економіки”, який видавався на комерцій-
ній основі створеною на базі Вищої партшко-
ли КПУ Національною академією управління і 
входив до бази даних Scopus. Журнал в якості 
“престижного” існував з 2006 по 2016 рр. [16]. 
Зловживання у цьому виданні були такими, що 
міжнародні експерти, які слідкують за якістю 
публікацій у Web of Science, були змушені піти 
на такий крок на початку 2017 р. [17]. Разом із 
ним були виключені із престижних баз даних 
ще два менш відомих українських економічних 
журнали. Конкретні причини виключення не по-
відомлялися, але вони були пов’язані із пору-
шеннями етичних норм, які згадувалися у цій 
роботі вище. Як свідчать дані М. Обрізана, який 
проаналізував “ТОП-30” інформаційних джерел 
Scopus у сфері економіки з публікаціями авто-
рів, які працювали в Україні в період з 1991 р. 
по 2017 р., 51,5% від загальної кількості таких 
публікацій припадало саме на журнал “Актуаль- 
ні проблеми економіки” (!) [18]. Це надзвичайно 
високий відсоток, навіть беручи до уваги те, що 
далеко не всі економічні видання, де з’являлися 
статті українських авторів, аналізувалися. Се- 
ред представлених у цьому журналі були, зви-
чайно, і якісні публікації, але значна частина 
статей точно не відповідала вимогам, які ви-
суваються до наукових робіт. Проблема, одна-
че, полягає у тому, що такі статті продовжують 
“працювати на їх авторів” при отриманні грантів 
або висуненні на академічні посади, при захисті 
дисертацій тощо.

Отже, можна констатувати, що в Україні іс-
нує лише шість журналів з економічної темати-
ки, котрі входять до баз даних Web of Science 
та Scopus, приналежність ще двох журналів до 
таких, що видаються в Україні, є сумнівною. При 
цьому чотири таких журнали видаються у Сумах, 
місті, яке ніяк не може претендувати на найві-
доміший центр економічної думки в Україні, на 
комерційній основі. Очевидно, що подібна си-
туація є дещо штучною. Більше того, більшість 
журналів має досить вузьку спрямованість, що 
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унеможливлює публікацію в них статей із проб-
лематики загальної економічної теорії, розвитку 
окремих регіонів чи галузей економіки.

Виникає цілком закономірне запитання: як 
сталося, що ці журнали опинилися у відповідних 
базах даних?

Насправді існує кілька “штучних” прийомів, 
які дозволяють підвищити міжнародний “рей-
тинг” журналу майже “з нуля”.

1. До журналу запрошують провідних закор-
донних фахівців для роботи у редакційній коле- 
гії за грошову винагороду. Замовляються статті 
відомим вченим теж за спеціальні достатньо  
високі “гонорари”. На ці публікації починають  
посилатися за кордоном та в Україні (в остан-
ньому випадку видавці неофіційно рекоменду-
ють це робити вітчизняним авторам, що пода-
ють статті до журналу). Так журнал поступово 
“розкручується” і після виконання низки фор-
мальних, як правило, необтяжливих вимог (на-
приклад, ISSN — для журналу, DOI — для ста-
тей тощо) журнал включається до відповідної 
бази даних. Гроші на перших етапах збирають 
зі студентів (платне навчання), якщо журнал 
видається при якомусь університеті, або сама 
фірма робить перші інвестиції з метою отри-
мання прибутків у майбутньому. Після цього 
встановлюється досить висока плата для тих, 
хто хоче опублікувати свою статтю, але не є 
автором із високою міжнародною репутацією. 
Загальні доходи від такої оплати істотно пере-
вищують витрати на видавництво.

2. Проводиться конференція із залученням 
провідних фахівців, а її матеріали друкуються у 
відповідному журналі. В разі необхідності кон-
ференції повторюються. Витрати на проведен-
ня конференції для “почесних учасників” бере 
на себе видавець, який виступає і як науковий 
“організатор”. На матеріали конференції по-
чинають посилатися, журнал поступово “роз-
кручується”.

3. Журнал є досить політизованим, отри-
мує гранти від солідних організацій, які поділя-
ють політичну орієнтацію засновників, на своє 
видання з-за кордону. Це дозволяє залучити 
відомих фахівців, які підтримують ту чи іншу 
політичну лінію, на них починають посилатися, 
що створює передумови для входження у між-
народні бази даних. Беручи до уваги відносно 
невисокі витрати на друк в Україні, це дозволяє 
“команді” з двох-трьох осіб видавати подібний 
журнал.

4. У деяких випадках використовують “ком-
бінацію” перших трьох методів. Звичайно велику 
роль грає те, що всі або значна частина ста-
тей починає друкуватися англійською мовою. 
Спеціальну увагу видавці приділяють розсил-

ці паперових копій до закордонних бібліотек, 
спочатку — на безоплатній основі, розповсю-
дженню примірників серед фахівців, рекламних 
кампаній тощо.

Водночас більшість дійсно провідних укра-
їнських економічних журналів довгий час не 
опікувалася тим, щоб вийти на міжнародний 
рівень: їх аудиторію складали переважно віт-
чизняні фахівці, частина статей друкувалася 
російською мовою. Вважалося, що економічні 
проблеми пострадянських країн були подіб ни-
ми, тому російськомовних версій статей, роз-
рахованих на колег із СНД, було достатньо. Не 
існувало жодних бар’єрів для отримання нау-
кових ступенів без публікацій у журналах, що 
входили до Web of Science та Scopus. Це було 
важливо насамперед для тих, хто хотів поїхати 
на закордонне стажування. Останнім часом си-
туація із вимогами почала змінюватися, і жур-
нали, що були нижчі за своєю репутацією серед 
вітчизняних фахівців з-поміж таких видань, як, 
наприклад, “Економіка України”, опинилися  
“в фаворі” у тих, хто збирався отримувати вчені 
звання та ступені.

Подібної проблеми із репутацією для жур-
налів у галузі природничих наук не існує або 
вона проявляється значно меншою мірою: там 
репутація будується роками, “природно”, на 
основі застосування норм наукової етики та 
прискіпливого ставлення колег і рецензентів 
до змісту статей. Очевидно, що ситуацію з пуб-
лікаціями у суспільних науках в Україні, і зок-
рема — в економіці, необхідно змінювати. Але 
наразі поспішне формальне введення крите-
ріїв, що використовується у розвинутих країнах 
світу, призведе до посилення групи далеко не 
найбільш авторитетних видань у цій дисципліні 
і буде сприяти надмірній комерціалізації публі-
каційної діяльності.

вИСНовКИ

Проблеми з оцінкою якості публікацій мають 
загальний характер. Експерти з різних країн сві-
ту пропонують кілька підходів до їх розв’язання. 
Один із них полягає у подальшому розширенні 
кола статей у відкритому доступі, але з виді-
ленням спеціального “домену”, де відповідні 
публікації будуть з’являтися без рецензування  
і можуть відкрито критикуватися опонентами. 
Але у цій ситуації варто очікувати “вал” не до-
сить якісних робіт, які будуть заважати сприй-
мати справді важливі результати.

Звичайно, виникає і опція із поверненням 
до традиційної практики журналів, які розпо-
всюджуються винятково за підпискою. Але після 
обґрунтованої критики недоліків “традиційного” 
підходу це виглядає малореальним.
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Очевидно, що деякий час “відкритий доступ” 
та “традиційні” журнали будуть співіснувати. Тут 
можна запропонувати посилення вимог насам-
перед до видань “відкритого доступу”, які пре-
тендують на провідну роль у поширенні знань. 
Рецензування матеріалів, що з’являються у від-
критому доступі, повинно бути обов’язковим. 
Якщо його немає, то про це необхідно спеці-
ально повідомляти.

Обов’язковою повинна стати вимога за-
безпечувати доступ до первинної інформації, 
на основі якої отримані ті чи інші результати. 
Це дозволить реалізувати один із найважливі-
ших принципів “справжньої” науки — створен-
ня можливості для повторення експерименту 
(для природничих наук) та оцінки відповідності  
даних і застосованих методів зробленим вис-
нов кам для наук соціальних.

Особливо актуальною залишається пробле-
ма забезпечення якості оцінювання публікацій 
у суспільних науках. Очевидно, що специфіка 
цих дисциплін не дозволяє автоматично пере-
носити на них методи оцінювання з природни-
чих наук. Тут необхідно використовувати більш 
диверсифікований підхід. Значення якісних 
(експертних) оцінок від наукової спільноти (та 
громадськості) має у суспільних науках біль-
шу вагу. З іншого боку, там, де це можливо, 
необхідно ширше використовувати і показни-
ки публікаційної активності. Але в умовах не-
достатньої уваги до цього аспекту оцінювання 
у минулому є сенс розробити спеціальні за-
ходи для заохочення приєднання кращих на - 
ціональних журналів, особливо у галузі суспіль-
них наук, до провідних міжнародних баз даних. 
На це потрібен певний час, тому на основі на-
шого аналізу видань з економічних наук, що вже 
увійшли до Web of Science та Scopus, можна 
було б тимчасово (на 2–3 роки) запропонувати 
вжити наступних заходів:
•  при оцінці публікаційної активності україн-

ських учених у галузі суспільних наук знизи-
ти необхідну кількість робіт, що входять до 
відповідних баз даних, із теперішніх трьох 
(пропозиція Національного наукового коміте-
ту України) до однієї-двох (залежно від дис-
ципліни);

•  одночасно взагалі не враховувати (тимчасо во) 
публікації в українських журналах із баз даних 
Web of Science та Scopus, щоб не сприяти під-
тримці видавців із не найкращою репутацією. 
Інший варіант — не зараховувати публікації, 
що з’явилися на суто комерційній основі. Якщо 
це неможливо, то встановити, що зарахову-
ватися будуть лише публікації у виданнях Web 
of Science, які входять не до ESCI, а тільки до 
основної підбази Core Col lection.

•  встановити на перехідний період (2–3 роки), 
що для виконання вимог із захисту дисерта- 
цій може бути використаний і альтернативний 
варіант, який базується на застосуванні “ста-
рих” правил, тобто не вводити обов’язкової 
умови публікації у Web of Science та Scopus. 
Але при цьому варто уточнити перелік міжна-
родних баз даних, які вважаються фаховими. 
Для економічних наук це могла би бути, на-
приклад, база публікацій RePEc, для інших 
суспільних дисциплін — інші бази, перелік 
яких був би узгоджений кваліфікованими на-
ціональними експертами з урахуванням сві-
тового досвіду.

Реалізація цих, значною мірою, компроміс-
них пропозицій, не розв’яже остаточно пробле-
му оцінювання публікацій, відповідних наукових 
видань і результативності вчених, але дозво-
лить розробити та узгодити раціональний під- 
хід, який наблизить відповідні процедури до 
тих, що використовуються у розвинутих країнах.  
У будь-якому разі необхідно ширше застосову-
вати міжнародні підходи до виявлення “неякіс-
них” видань і своєчасно виключати їх із різно-
манітних списків наукових публікацій.
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indicatorS of PUblic activitY and QUalitY criteria  
of Scientific editionS: aPProacheS to definition

Abstract. In recent years, the “imitation” of scientific activity has become an increasing problem, which, in par-
ticular, is manifested in the growth of a number of poor-quality publications, containing unproven or even falsified 
data and results. The article shows, how the international scientific community tries to fight this phenomenon by 
introducing various methods of evaluation and control. Special attention is paid to the analysis of the situation in 
Ukraine (based on the examples from economic discipline). The steps, aimed at neutralizing the negative conse-
quences, associated with the dissemination of such publications in the scientific sphere are proposed.

Keywords: scientometric indicators, evaluation methods, data analysis, Economics, peer review, open access 
publications

И. Ю. Егоров, чл.-корр. НАН Украины

ИНДИКАТорЫ ПУБЛИКАЦИоННоЙ АКТИвНоСТИ И КрИТЕрИИ КАЧЕСТвА  
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ: ПоДХоДЫ К оПрЕДЕЛЕНИЮ

Резюме. В последние годы все большей проблемой становится “имитация” научной деятельности, что, в 
частности, проявляется в росте количества некачественных публикаций, содержащих сомнительные или 
просто сфальсифицированные данные и результаты. В статье показано, как мировое научное сообщество 
пытается противостоять этому явлению, вводя различные методы оценки и контроля. Особое внимание 
при этом уделено анализу ситуации в Украине (на примере журналов в области экономики). Предложены 
меры, направленные на нейтрализацию негативных последствий, связанных с распространением таких 
публикаций в научной сфере.

Ключевые слова: наукометрические индикаторы, методы оценки, анализ данных, экономические науки, 
рецензирование, открытый доступ.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПроДУКТ  
ЯК оСНовА МАТЕрІАЛІЗАЦІЇ І роЗвИТКУ

Резюме. Метою статті є уточнення категорії “інтелектуальний продукт”, яка матеріалізується, а також ви-
значення впливу інтелектуального продукту на структуру цивілізаційного розвитку, управлінську та виховну 
роботу. Аналізуючи інтелектуальний продукт як основу сучасного соціально-економічного розвитку, можна 
зробити висновок, що матеріалізується енергетична його частина, а саме — знання. Формуються знання 
при поєднанні трьох природних вимог закону (формування мети, створення знання і його впровадження) 
з використанням власних рис, тобто бажання, яке базується на вірі та волі. Відповідно до положень нової 
економічної теорії П. Ромера людина стає стратегічним ресурсом і метою соціально-економічного розвитку. 
Тому відбувається зміна моделі взаємодії людини з суспільством шляхом знаходження компромісу в системі 
“людина–суспільство”. Відбувається переорієнтація свідомості в бік формування соціальної економіки.

Ключові слова: інтелектуальний продукт, знання, уміння, бажання, людина, соціальна економіка, модель.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

При сучасному соціально-економічному роз - 
витку відбувається швидкий перехід від мате-
ріальної економіки до економіки знань. Свід-
ченням цього є зміна економічної теорії постін-
дустріальної економіки. Якщо попередні два 
етапи цивілізаційного розвитку описувалися 
економічною теорією К. Маркса, де основою 
були ресурси і фізична праця, то в постіндуст-
ріальній економці 60% розвитку, відповідно до 
економічної теорії Р. Солоу і П. Ромера, відбу-
вається за рахунок створення і впровадження 
нових знань [1–3].

Знання є інтелектуальним продуктом діяль-
ності людини, а тому на сучасному етапі ци-
вілізаційного соціально-економічного розвит-
ку знання є основою прогресу, відтак і ваго-
мість людини значно зростає. Слід нагадати, 
що матеріалізація інтелектуального продукту 
значною мірою залежить від створеної націо-
нальної інноваційної системи, ефективність якої 
базується на вигідній взаємодії системи “люди-

на – суспільство”, що й обумовлює актуальність  
статті.

Метою статті є уточнення структури інте-
лектуального продукту і категорії, яка матеріалі-
зується, та її впливу на структуру цивілізаційно-
го розвитку, а також перегляд значення люди-
ни на етапі сучасного соціально-економічного 
розвитку.

АНАЛІЗ ДоСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових праць свідчить про те, що є 
значна кількість визначень сучасного соціаль-
но-економічного розвитку, наприклад, наступні 
вчені дотримуються термінів різного значення  
і тлумачення: Д. Белл — “постіндустріальне сус-
пільство”, Р. Хейлбронер — “постіндустріальний 
капіталізм”, Р. Дарендорф — “посткапіталістич-
не суспільство”, О. Тоффлер — “суспільство 
третьої хвилі”, Дж. Стіглер — “інформаційна 
економіка”, У. Ходсон — “епоха інтелектуального 
капіталу”, Х. Перкін — “суспільство професіо-
налів” тощо. Така кількість визначень нового 
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соціально-економічного розвитку свідчить про 
особливість і важливість процесів, які відбува-
ються сьогодні навколо нас [4–6]. Але варто під - 
креслити: всі вчені сходяться на тому, що в 
основі розвитку — інтелектуальний продукт 
людини.

Сучасне суспільство спрямоване на дина-
мічний пошук і потребу в нових видах продукції, 
що містить інтелектуальну складову. Цей про- 
цес є фундаментом інтелектуальної діяльнос-
ті, котра продукується управлінською працею, 
ґрунтованою на знаннях. Сучасна праця людини 
повинна вже розумітися не в її традиційному 
сприйнятті — як засіб виробництва матеріаль- 
них благ, а на формуванні нової системи — ін-
телектуального суспільства як соціально-еко-
номічної категорії, де фігурує виробництво не-
матеріальних, віртуальних благ [7–9].

У науковій літературі існує безліч визначень 
інтелектуального продукту, в яких результат ін-
телектуальної діяльності розглядається з різних 
точок зору щодо сфер його застосування, що, 
в свою чергу, не дозволяє чітко визначити його 
загальну сутність [10–12].

Узагальнюючи напрацювання в галузі дос-
лідження інтелектуального продукту, слід ви-
явити його основні властивості, характеристики 
та відмінні риси, що саме дозволить визначити 
його сутність як особливого продукту, який став 
основою сучасного прогресу.

рЕЗУЛЬТАТИ ДоСЛІДЖЕНЬ

У зв’язку з наявністю у науковій літературі 
багатьох визначень інтелектуального продукту, 
його розуміння, візьмемо за основу для аналізу 
категорію “інтелектуальний продукт” із еконо-
мічної енциклопедії.

Інтелектуальний продукт — результат ін-
телектуальної, розумової, духовної та творчої 
діяльності, втілений у відкриттях, винаходах, 
патентах, наукових звітах і доповідях, проек-
тах, раціоналізаторських пропозиціях, творах 
літератури, мистецтва, музики та інших [13]. 
У наведеному загальнопройнятому визначені 
інтелектуального продукту об’єднано дві стадії 
його формування. До першої стадії віднесено 
результат інтелектуальної, розумової, духовної 
та творчої діяльності, а до другої — все те, що 
є результатом переведення першої стадії ство-
рення інтелектуального продукту в матеріальну 
продукцію. 

Отже, є стадія досягнення мети в енерге-
тичному варіанті і стадія матеріалізації енер-
гетичного варіанту в матеріальну продукцію чи 
послугу. Ці стадії взаємопов’язані, але в техно-
логічному і сутнісному вимірі вони принципово 
відрізняються між собою.

У знаменитій статті, опублікованій у 1905 р.,  
Ейнштейн об’єднав масу та енергію у простій 
формулі, яка з тих пір всім відома: E = mc2. До 
Ейнштейна концепції маси і енергії у фізиці роз-
глядалися окремо. Ейнштейн поєднав матерію, 
енергію і рух у взаємопов’язану систему існу-
вання природи. Геніальний учений довів, що 
закон збереження маси, як і закон збереження 
енергії, є частинами більш загального закону 
маси-енергії. Ейнштейн довів, що завдяки фун-
даментальному зв’язку між цими двома понят-
тями матерію можна перетворити в енергію, і 
навпаки — енергію в матерію.

Висновки відомого вченого відповідають 
сутності закону природи, який доводить, що 
будь-яка діяльність у зовнішньому середовищі 
має три стадії: формування мети, створення 
знання для досягнення мети і матеріалізація 
знання в продукцію [14]. Усе починається з голо-
ви, а іншими словами — досягти мети можливо 
тільки після знаходження спочатку віртуального 
варіанту розв’язання проблеми, а це і є знанням 
вирішення проблеми. Так, результат першої ста-
дії створення інтелектуального продукту — це 
знання, яке є власністю людини [3].

Розглянемо категорію “знання” з позиції 
розуміння сутності знання, значення його ви-
користання у формуванні економічних, соці-
альних і управлінських систем. Використання 
знань має свою давню історію. Вчені в своїх 
дослідженнях завжди приділяли увагу розу-
мінню терміна “знання” особливо в контексті 
значення і трактування ролі фундаментальної 
і прикладної наук, результатом діяльності яких  
є знання.

За визнанням міжнародних експертів  
загальної класифікації знань сьогодні не існує, 
але є різні авторські їх класифікації. Так, у ро-
боті Н. Нонакі та Г. Такеучі [14] знання поділені 
на неявні, або скриті, і явні, або документовані. 
Цієї класифікації дотримується і сьогодні знач-
на кількість вчених і на її основі розробляються 
свої підходи до класифікації знань. Автори цієї 
класифікації вважають одним із основних фак-
торів практичної цінності компаній здатність 
сприймати і генерувати знання. Досягнення 
цієї мети пов’язано зі сприйняттям знань у двох  
визначеннях: неявних (індивідуальних) і яв-
них (офіційно визнаних). Перші відносяться до 
знань, які створюються індивідуумом за раху-
нок навичок, уміння, досвіду, індивідуальним 
інтелектом, а другий вид знань є результатом 
оприлюднення створених людиною наукових  
знань.

Знання можуть переходити з однієї групи до 
іншої. Частина знань суб’єкта може перейти в 
явну форму і бути задокументована (наприклад, 
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курс лекцій), або в частково явну форму. Знання 
є фундаментом прогресу.

Природа вимагає від людини в обов’язко- 
вому порядку в будь-якій дії поєднувати в одне 
ціле три важливі складові: мету, або ціль, ство-
рення знання для досягнення цілі і викорис-
тання можливостей оточуючого середовища 
для досягнення мети. Виконати три обов’язкові 
умови можливо за наявності бажання, яке ба-
зується на вірі та волі. При єднанні вимог зако-
ну природи з власними можливостями людини 
створюються умови для перетворення знання 
в матеріальну продукцію. У процесі поєднання 
вимог природи з творчим потенціалом людини 
відбувається концентрація енергії на досягненні 
поставленої цілі.

Усе у природі є енергією в рухомій, швидкій 
і легкій формах. Енергія психічної діяльності лю-
дини має можливість приймати будь-яку форму 
і ця можливість закладена природою. Знання, 
створені людиною для досягнення цілі, є ве-
личезною і потужною силою. Окремі думки не 
мають можливості матеріалізуватися в наші дії. 
Ефект досягнення знанням потужної сили за ра-
хунок об’єднання складових можливо порівняти 
зі збільшувальним склом, яке збирає промінь  
у єдиний пучок на листі паперу і ми бачимо ре-
зультат матеріалізації сконцентрованої енергії. 
Папір починає горіти.

Відповідно до роботи [3] знанням є резуль-
тат збору, обробки і аналізу інформації під 
мету. Кожна окрема використана інформація 
має свою енергію, а зібрана і проаналізована 
інформація, зафіксована у вигляді знання, має 
величезну об’єднуючу силу, а тому і матеріалі-
зується у вигляді сформованої мети.

Оскільки ціль має соціальне значення, то 
соціум створює умови для матеріалізації сфор-
мованого індивідуумом знання. Досягнення 
сприятливих умов для матеріалізації знання у 
суспільстві формується у вигляді національної 
інноваційної системи [16].

Людина одночасно є індивідуальною і со-
ціальною, а тому постійно відбувається активна 
взаємодія людини та суспільства. Індивідуальна 
складова реалізується за допомогою еконо-
мічної системи “інформація – людина – знання”,  
а соціальна функція реалізується за рахунок 
взаємодії соціальної системи “суспільство – лю-
дина” [3]. Розгляд взаємодії економічної і со-
ціальної систем дає можливість відповісти на 
безліч виникаючих запитань сьогодення.

Розгляд взаємодії цих двох систем створює 
можливість сформулювати і побачити критерії  
і важелі управління економікою в умовах інно-
ваційного розвитку як на державному рівні, так 
і на рівні будь-якої організації. Особливо це ак-

туально сьогодні, коли розвиток відбувається  
за активної участі в суспільних відносинах окре-
мої людини. Відомо, що окремий індивідуум 
ефективно і активно може працювати в умовах 
збалансованої взаємодії суспільства і людини. 
Суспільство і людина в постіндустріальному  
етапі розвитку стають взаємозалежними.

Рух розвитку до суспільства знань — це єди - 
на і правильна альтернатива. Перехід до сус-
пільства знань тягне за собою зміну форм жит- 
тя [16].

Розвиток інформаційно-знаннєвого суспіль-
ства свідчить про те, що стадії інтеграції і со-
ціалізації створюють нові якісні можливості для 
ефективної взаємодії людини і суспільства, але 
для взаємовигідної співпраці людини і суспіль-
ства важливими є не тільки технологічні ста-
дії формування інформаційного суспільства, 
а й їхнє нормативно-законодавче наповнення, 
правила та вимоги і норми, які закладаються 
і функціонують у соціальній системі “суспіль-
ство – людина”.

У сучасних умовах розвитку відбувається 
тісне переплетення інтересів і можливостей 
суспільства і людини, збільшується їхня вза-
ємозалежність у процесі створення та впро-
вадження знання на стадії його матеріалізації. 
Збільшуються можливості кожної зі складових 
соціальної системи. Людина і суспільство виму-
шені діяти за однаковими векторами, спрямо-
ваними на досягнення єдиної конкретної мети. 
Розбалансування інтересів суспільства і лю- 
дини неприпустиме. Людина є ключовою фігу-
рою як в економічній системі “інформація – лю-
дина – знання”, так і в соціальній системі “сус-
пільство – людина” [17].

У сучасних умовах інтереси людини і сус-
пільства все більше стають взаємозалежни-
ми одне від одного. Ось чому на злагоджену 
взає модію людини і суспільства значною мі-
рою впливає система державного управління. 
В умовах розвитку інтелектуальної економіки 
відкритий і зрозумілий діалог взаємодії сус-
пільства, держави, бізнесу і окремої людини по-
чинає відігравати вирішальну роль. Соціальний 
інтелектуальний рівень держави є базою для 
творчого розвитку індивідуума та забезпечує 
інтеграцію досвіду окремих особистостей у сус-
пільний дос від і навпаки.

Отже, економічний і соціальний розвиток 
активізується, коли представники державної 
влади, корпоративного сектору і громадського 
суспільства створюють можливості для розвитку 
творчої праці окремої людини, яка перетворює 
інформацію у знання.

Принцип соціальності людини закладено 
в самій сутності людини. “Індивідуальна авто-



ПроБЛЕМИ НАУКово-ТЕХНІЧНоЇ ДІЯЛЬНоСТІ

ProblemS of Scientific and technological activitieS 13

номія” і одночасна “належність до цілого” при-
таманні людині. Принципи “індивідуалізації”  
і “соціалізації” — категорії природного характе-
ру. Індивід завжди виправдовує власну поведін-
ку і свою психологічну автономію. Подвійність 
нашої свідомості, яка управляє поведінкою лю-
дини, стає теж предметом досліджень.

Такі риси людини, як творчість, винахідли-
вість, уміння знаходити варіанти розв’язання 
проблем, уміння формулювати ідею, спрямо-
вану на боротьбу за виживання людини, а потім 
уже на задоволення інших соціальних потреб.  
Інтелект підштовхує людину до безкінечного 
інтелектуального змагання з іншими суб’єк-
тами.

Оскільки людина — автор і володар знань, 
які є фундаментом в сучасному соціально-еко-
номічному розвитку [1, 2], то значення людини 
кардинально змінюється. Але, на жаль, людина  
в теоретико-економічному аналізі все ще роз-
глядається однобоко і спрощено, а тому систе-
ма “індивідуальне–соціальне” входить у проти-
річчя, а це, в свою чергу, вимагає докорінних 
змін життєдіяльності майже в усіх сферах на-
шого життя [10, 18–20].

Отже, на нашу думку, стають актуальними 
дослідження умов функціонування діалектичної 
системи взаємодії “соціально-економічних 
складових” розвитку суспільства, яка базу єть-
ся на розумінні сучасної ролі людини у взаємо-
зв’язку економіки і людського розвитку. Дослі-
дження цієї діалектичної системи можуть віді-
гравати роль ключа до усвідомлення глибинних 
засад людського, трудового виміру економіки, 
мети її розвитку, потреби соціалізації економіч-
ного простору.

Виникнення протиріч у взаємодії систем “ін-
формація – людина – знання” з системою “сус-
пільство – людина” можливо пояснити доміну-
ванням підходів розуміння, за яких соціальний 
чинник усе ще розглядається як похідний від 
економічного, що надає соціальному, людсько-
му розвитку ознак вторинності.

Відповідно до положень нової економічної 
теорії П. Ромера людина стає стратегічним ре-
сурсом і метою соціально-економічного роз-
витку, а при теоретико-методологічному ана-
лізі взаємодії людини і економіки, людина стає 
домінантою її розвитку. Трансформація інду-
стріальної економіки в постіндустріальну, або 
економіку знань, відкриває нові можливості для 
розвитку особистості, її самореалізації. Водно-
час ця трансформація створює низку чинників, 
за яких розбудова економіки знань здійснюєть-
ся на подоланні постійно виникаючих протиріч, 
які з’являються через нові виклики та випро-
бування, з яким економічно активна людина і 

в майбутньому буде мати справу. Треба бути 
готовим до відповіді на безліч нових запитань, 
які виникають у людини. Значні завдання поста-
ли вже нині перед кожною свідомою людиною, 
а особливо перед науковцями — розпізнати, 
усвідомити важливість викликів сучасності, оці - 
нити свій потенціал і можливості, дати відповідь 
на них з тим, щоб навколишній світ був безпеч-
нішим, справедливим, сприятливим для ста- 
лого розвитку.

Розв’язання проблем поведінки індивіду-
альної особи і формування правил функціону-
вання соціуму в умовах формування національ-
ної інноваційної економіки сьогодні стають акту-
альними і переходять до рівня обов’язкових.

Розглянемо умови, за яких реалізується ін-
формаційно-знаннєва модель діяльності люди-
ни. До таких вимог можна віднести наступні три: 
людина повинна знати відповідь на запитання 
“для чого” це робити, обґрунтувати і показати 
своє знання розв’язання проблеми, знати, як 
це зробити і мати бажання це зробити. Модель 
реалізації інформаційно-знаннєвого, творчого 
підходу до формування характеру і поведінки 
людини наведена на рис. 1.

Орієнтуючись на підвищення ефективності 
створення і використання інтелектуального про-
дукту за рахунок одночасної взаємодії знання, 
уміння і бажання, від яких залежить якість і ре-
зультативність праці, з’являється необхідність 
розробляти нові підходи до формування творчої 
і активної людини, яка відповідала б сучасним 
вимогам ринку праці.

Ще раз звернемо увагу, що реалізація мети 
здійснюється в два етапи: перший — створення 
нового знання для досягнення мети (етап твор-
чості); другий — створення фізичної продукції 
(етап впровадження).

рис. 1. Модель формування і реалізації інте-
лектуального продукту

Інтелектуальний 
продукт

Уміння

Знання

Бажання
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Перше творіння відбувається на рівні уяви, 
або інформаційного моделювання, а друге — 
реалізація уяви у матеріальному вимірі. Це свід - 
чить про необхідність створення суспільст вом 
вигідних умов для творчої праці одночасно за 
двома напрямами трудової діяльності люди-
ни. Обидва напрями діяльності тісно взаємо-
пов’язані та доповнюють одне одного.

З цього випливає, що пріоритетним завдан-
ням будь-якої організації і суспільства загалом 
має стати процес розвитку сфери інфор ма-
ційно-аналітичної діяльності, розвитку економі-
ки інформації і економіки знань. Задачі вчених, 
а також керівників розвинутих країн, які розумі-
ють важливість економіки знань, спрямовані на 
швидкий перехід до інформаційно-знаннєвих 
суспільств.

Людина постійно взаємодіє з інформацією. 
Результати наукових досліджень свідчать, що 
особистість сприймає навколишнє середовище 
за допомогою інформації. Природа і людина 
функціонують завдяки інформації, яка є і осно-
вою управління функціональними системами,  
і нескінченним джерелом творчості.

Специфіка взаємодії мозку людини з інфор-
мацією залежить від особливостей функціо-
нування свідомості та підсвідомості. Людина 
сприймає тільки ту інформацію, що спрямо-
вана на її увагу. Враховуючи індивідуальність 
сприйняття інформації і життєвий досвід, мож- 
на стверджувати, що у кожної особистості функ-
ціонує індивідуальна модель сприйняття і об-
робки інформації. Модель, сформована люди-
ною для розуміння світу, залежить від досвіду  
і принципів поведінки людини. Так, кожна люди-
на функціонує в індивідуальній реальності, що є, 
з одного боку, причиною виникнення проблем 
у спілкуванні, а з іншого — основою творчості 
та прогресу.

вИСНовКИ

Аналізуючи інтелектуальний продукт як ос-
нову сучасного соціально-економічного розвит-
ку, можна дійти висновку, що матеріалізується 
енергетична його частина, а саме — знання, які 
формуються при поєднанні трьох природних ви-
мог закону (формування мети, створення знан - 
ня і його впровадження) з використанням влас-
них рис, а саме — бажання, яке базується на вірі 
і волі. Відповідно до положень нової економічної 
теорії П. Ромера людина стає стратегічним ре-
сурсом і метою соціально-економічного розвит-
ку, а тому відбувається зміна моделі взаємодії 
людини з суспільством шляхом знаходження 
компромісу в системі “людина – суспільство”. 
Відбувається переорієнтація свідомості в бік 
формування соціальної економіки.
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intellectUal ProdUct aS the baSiS of materialization and develoPment

Abstract. The purpose of the article is to refine the category of “intellectual product”, which materializes, and it is 
also important to determine the influence of the intellectual product on the structure of civilizational development, 
mana gement and educational work. In analyzing the intellectual product as the basis of modern socio-economic 
deve lopment, we can conclude that its energy part is materialized, namely knowledge. Knowledge is formed by 
combining the three natural requirements of the law (the formation of a goal, the creation of knowledge and its 
implementation) and by using its own features, that is, a desire based on faith and freedom. In accordance with 
the provisions of the new economic theory of P. Romer, a person becomes a strategic resource and the goal of 
social and economic development. Therefore, there is a change in the model of human interaction with society 
by finding a compromise in the “human – society” system. There is a reorientation of consciousness towards the 
formation of the social economy.

Keywords: intellectual product, knowledge, skills, desires, man, social economy, model.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПроДУКТ КАК оСНовА МАТЕрИАЛИЗАЦИИ И рАЗвИТИЯ

Резюме. Целью статьи является уточнение категории “интеллектуальный продукт”, которая материализу-
ется, а также определение влияния интеллектуального продукта на структуру цивилизационного развития, 
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управленческую и воспитательную работу. Анализируя интеллектуальный продукт как основу современно-
го социально-экономического развития, можно сделать вывод, что материализуется энергетическая его 
часть, а именно — знания. Формируются знания при сочетании трех природных требований закона (фор-
мирование цели, создание знания и его внедрение) с использованием собственных черт, то есть желания, 
основанного на вере и свободе. В соответствии с положениями новой экономической теории П. Ромера 
человек становится стратегическим ресурсом и целью социально-экономического развития. Поэтому про-
исходит изменение модели взаимодействия человека с обществом путем нахождения компромисса в си-
стеме “человек – общество”. Происходит переориентация сознания в сторону формирования социальной 
экономики.

Ключевые слова: интеллектуальный продукт, знания, умения, желания, человек, социальная экономика, 
модель.
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ІНДЕКСАЦІЯ НАУКовИХ ТЕКСТІв  
У МІЖНАроДНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Резюме. Розкрита сутність індексації наукових видань у міжнародних базах даних. Показано характеристи-
ки найбільш популярних баз даних наукових видань. Відзначено шкідливість вибору “фейкових” баз даних 
для просування видання. Показано, що серйозність вибору бази даних для розміщення видання є одним із 
важелів підвищення його конкурентоспроможності. Наведено основні бази даних, до яких входять українські 
наукові фахові видання.

Ключові слова: індексація, наукові видання, академічні бази даних, бібліографічні бази даних.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Престижність будь-якого наукового видан-
ня розглядається у контексті того, в яких і якої 
кількості базах даних воно реферується та ін-
дексується. Індексація набуває все більш ва-
гомого значення в оцінці наукових досягнень. 
На основі наукових публікацій і цитувань оці-
нюються: наукові видання; окремі дослідники; 

дослідницькі групи; науково-дослідні інститути, 
університети; країни.

Індексація допомагає аналізувати цитуван-
ня. Аналіз цитування є кількісним методом, за 
допомогою якого визначається, як часто пуб-
лікація цитується в інших працях. Але викорис-
тання цитати як показника якості має деякі вади: 
вибір популярності, а не якості; відображення 
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суб’єктивного вибору дослідника, який може 
залежати від багатьох інших факторів; відоб-
раження позитивної або негативної уваги, яку 
отримала публікація.

Метою статті є виявлення значення індек-
сації наукових видань у міжнародних базах да-
них як показника оцінки наукових досягнень.

вИКЛАД оСНовНого МАТЕрІАЛУ

Індексація наукової періодики. Всі методи 
оцінки, засновані на аналізі цитувань, залежать 
від змісту і якості баз даних, де міститься інфор-
мація про цитати. При розгляді таких оціночних 
показників увагу слід приділяти тому, з якої бази 
даних отримана інформація, оскільки значення 
навіть тих самих показників може різнитися при 
зміні бази даних, тобто кількість посилань на 
конкретну статтю може змінюватися залежно 
від бази даних. При оцінці дослідницьких груп, 
відділів і країн важливо ретельно дослідити їхні 
методи розрахунку показників і довідкові дані, 
взяті для розрахунку. Крім того, варто врахувати 
обмеження уточнюючих показників і пов’язаних 
із ними проблем. Так, оцінки часто вимагають 
використання кількох показників, а також інфор-
мації про цитати з різних баз даних. Оцінки, зас-
новані на цитованості інформації, повинні бути 
доповнені подальшими оцінками експертів.

Бази даних, що займаються індексацією, 
використовують різні методи збору даних і це 
впливає як на зміст самої бази, так і на кількість 
цитувань публікацій. Зміст різних баз даних зо-
середжений на різних речах: журнали, книги, 
матеріали конференцій тощо. Бази даних за-
звичай мають цитовану інформацію тільки про 
публікації, які вони містять. Число цитувань в 
базі даних також залежить від того: який про-
міжок часу охоплює база; як часто оновлюється 
інформація.

Цитування інформації з усіх баз даних може 
містити деякі помилки: відсутність цитат; цита-
ти можуть бути зареєстровані двічі; помилки у 
записі самих цитат. Вміст усіх баз даних також 
постійно змінюється.

Індекс цитування (індексація) являє собою 
упорядкований список цитованих статей, кожен 
з яких супроводжується списком із посилан-
ням статей. Індекс цитування праць є одним із 
найважливіших критеріїв оцінювання наукового 
рівня вченого у міжнародній спільноті. Спираю-
чись на групу міжнародних словників, що пода-
ють дефініцію цього терміна, зокрема Business 
Dictionary, Investor Words, Investor Guide, визна-
чаємо, що індекс цитування — це бібліографіч-
ний покажчик, за допомогою якого можна про-
стежувати наукову роботу конкретного автора. 
Індекс цитування показує, скільки разів статті 

цього автора було процитовано в працях інших 
учених протягом відповідного періоду [1].

Сервіси реферування та індексування є 
продуктом, який видавець продає та/або надає 
доступ до нього. За змістом видання можна ви-
конувати пошук із використанням предметних 
рубрик (ключові слова, імена автора, назва, 
анотація тощо) в доступній базі даних. Сьогод-
ні пошук інформації здійснюється в Інтернеті, 
тому дуже важливо, щоб видання було реле-
вантно представлене у відповідній пошуковій 
системі. Служби реферування та індексування, 
представлені он-лайн, є вагомим чинником для 
успіху видання.

Значення індексації:
•  індексування допомагає науковому виданню 

досягти своєї основної мети — бути доступ-
ним широкій аудиторії;

•  доступність в свою чергу покращить репута-
цію наукового видання як надійного джерела 
високоякісної інформації у певній галузі;

•  при дослідженні баз даних щодо певних публі-
кацій пошук проводять, як правило, у відомих 
і визнаних базах даних. Так, індексування у 
відомій базі даних у обраній галузі допомо-
же збільшити читацьку аудиторію наукового 
видання.

Як працює індексування? При індексуванні 
у базі даних видання негайно стає доступним 
для всіх користувачів цієї бази. Деякі бази ма-
ють індекси назв, деякі — індекси повних ста-
тей, а деякі індексують лише анотації/реферати  
та/або посилання. Сервіси, що надають послуги 
з реферування та індексування, можуть бути 
пов’язані з установами (наприклад, PubMed під-
тримується Національною бібліотекою медици-
ни Сполучених Штатів у Національному інституті 
охорони здоров’я [2]) та надаватися видавця-
ми (наприклад, Scopus від Elsevier [3]). Неза-
лежно від того, з якими установами пов’язана 
база даних, потрібно офіційно подати заявку на  
включення в базу даних за вибором.

Порядок індексування видання включає на-
ступні етапи: вибір потрібної бази даних; процес  
включення видання в БД для початку індексації; 
враховування особливостей компанії з числен-
ними базами даних.

Розглянемо кожний етап більш детально.
1) вибір потрібної бази даних.
Як і журнальні редактори не розглядають 

рукописи, які не входять у сферу їхнього журна-
лу, так і компанії, що проводять індексацією, не 
розглядають видання, які не входять до сфери 
їх застосування. Потрібно вибрати базу даних, 
що індексує видання з обраної галузі. Важливо 
також розуміти функції, які надає база даних. 
Різні бази даних можуть:
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•  включати тільки індекси рефератів, де корис-
тувачі зможуть переглядати реферати статей, 
опублікованих у науковому виданні;

•  отримувати професійні індексатори для ска-
нування цілих рукописів та індексування клю-
чових слів;

•  містити цитати у своїй системі індексування.
При виборі бази даних для індексів видань 

слід враховувати, як видання буде відображено 
і доступно користувачеві. Детальна інформація 
про те, як працює база даних і які сервіси надає, 
як правило, розміщена на її веб-сторінці.

2) Процес включення видання.
Загальними критеріями, які бази даних ви-

користовують для оцінки включення видання 
для індексації, є:
•  якість вмісту тексту видання;
•  регулярні графіки видання журналу;

•  дотримання видавничої етики та відсутності 
зловживань (недоброчесності) при виданні 
журналу.

Як правило, щоб почати індексуватись, від 
зас новників/видавців повинна надійти офіційна 
заява до бази даних та мають бути надані відпо-
відні документи та докази, що підтверджують його 
існування. Якщо журнал відповідає всім крите-
ріям, він індексується. Процес отримання індек-
сації подібний до подання рукопису для експерт-
ного огляду: подаються документи на видання для 
їхньої перевірки. Якщо видання не відповідає кри-
теріям, необхідним для індексації, може знадо-
битися внесення деяких змін, щоб переконатися,  
що видання задовольняє вимоги бази даних.

Приклад вимог до видання при включен-
ні у базу даних Scopus (Elsevir) представлено  
у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії відбору видань у БД Scopus (elsevir)

Категорія Критерії

Політика 
журналу

1.1. Переконлива політика журналу (оцінюється за сайтом, редакційною стат-
тею на сайті журналу — опис цілей і завдань журналу, предметно-тематичної 
спрямованості, цільової та авторської аудиторії і всі наступні пункти критеріїв 
у цьому розділі).
1.2. Тип рецензування (4 рівня: головним редактором; відкрите; одностороннє 
сліпе (анонімне); двостороннє сліпе (анонімне)).
1.3. Географічна різноманітність походження (місцезнаходження) членів редак-
ційної ради (міжнародний склад — кращий, національний — мінімум; бажано 
мати хоча б 10–20% іноземців з різних країн, краще — різних континентів).
1.4. Географічна різноманітність походження (місцезнаходження) авторів (те 
саме, що і для редакторів)

Зміст 2.1. Науковий внесок у галузь знання (оцінюється за змістом запропонованих 
статей, а також за змістом випусків журналів і анотацій англійською мовою та 
іншою інформацією на сайті видання).
2.2. Ясність рефератів (авторських резюме).
2.3. Якість і відповідність оголошеним цілям і обсягам.
2.4. Читаність статей (див. 2.1, а також вивчається, як оформлені неангломовні 
статті; бажано мати статті англійською мовою і зробити журнал двомовним: 
частина статей — англійською, частина — українською, або паралельний текст 
двома мовами, якщо є можливість перекладати всі статті; за наявності статей 
англійською мовою оцінюється якість англійської мови; якість мови оцінюється 
також і за авторським резюме)

Показник 
журналу

3.1. Цитованість статей журналу в Scopus (перевіряється цитованість журналу 
за спрощеним варіантом назви, яка запропонована як основна; якщо запропо-
новано англомовну назву, а посилання в основному містять українську назву  
(в Scopus вони транслітеруться), то ці посилання знайдені не будуть).
3.2. Показність редакторів (Editor Standing) (у Scopus перевіряється наявність  
і цитованість публікацій трьох членів редакційної ради: головного редактора 
(бажано, але не обов’язково) і ще двох членів редакційної ради; бажано зазда-
легідь переконатися, що є публікації, цитованість і сформований один профіль 
пропонованого члена редакційної ради; якщо є кілька профілів і є статті, які не 
були додані в профіль, бажано злити все в один профіль. Scopus пропонує такі 
можливості: в експертну систему додається посилання на особисту сторінку 
кожного з трьох перевірених членів редакційної ради; особисті сторінки повинні 
бути заповнені англійською мовою)
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Але не всі бази даних діють за такою мето-
дикою. Як один із винятків можна розглянути 
приклад індексації у Google Scholar. До бази 
даних (що складається з індексів) потрапляють 
відомості про безкоштовні повнотекстові статті, 
і ті, у яких доступні лише реферати чи бібліо-
графічні описи. Google Scholar містить відо-
мості як про статті, які опубліковано в журналах, 
так і про ті, які зберігаються у репозитаріях або 
знаходяться на сайтах наукових колективів чи 
окремих учених. Google Scholar містить відо-
мості не тільки про он-лайнові, а й про друко- 
вані статті.

Робот Google Scholar індексує он-лайнові 
наукові публікації. Якщо в такому документі в 
списку літератури виявляється посилання на 
офлайновий документ, бібліографічний опис 
такого друкованого документа теж потрапляє 
в базу даних Google Scholar. У списку резуль-
татів пошуку офлайнові статті мають позначку 
[Citation].

Для перевірки індексації джерела достат-
ньо он-лайн ввести його назву в Google Scho- 
lar [4].

3) особливості компанії з численними 
базами даних.

Такі компанії, як Elsevier і Clarivate пропо-
нують низку баз даних з різними напрямами 
наукових досліджень, які мають задовольни-
ти широке коло видань із різних галузей наук.  
У таких випадках може бути корисною пере-
вірка повного переліку продуктів і послуг, що 
пропонуються, щоб відібрати найбільш повно 
відповідні профілю видання.

Міжнародні бази і каталоги. Термін “біб-
ліо графічні бази даних” традиційно застосо-
вується для сервісів реферування та послуг 
індексації наукової літератури [5]. Ці сервіси 
зосереджені на збиранні цитатної інформації 
і рефератів дослідницьких статей і роблять їх 

придатними для пошуку. Реферати були основ-
ною метою створення бібліографічних баз да-
них, оскільки вони узагальнюють повну дослід-
ницьку статтю, достатньо невеликого розміру 
для зручного пошуку.

Але технічні досягнення розширили гори-
зонти створення бібліографічної бази даних 
із використанням лише рефератів публікацій 
до використання більш повних баз даних. Крім 
того, поширення Інтернету забезпечило мож-
ливість створювати бази даних, доступні для 
кожного, в кого є підключення до мережі.

Бази даних зробили для Інтернету те, що 
енциклопедії зробили для бібліотек. Вони про-
понують ученому безліч інформації про будь-
який предмет дослідження. Першою перевагою 
збирання даних в інтернеті, а не в бібліотеці, є 
безпосередній доступ — поки існує комп’ютер 
з доступом до Інтернету, існує й доступ до ве-
личезного масиву інформації. Також перевагою 
є легкість пошуку. Шукаючи конкретне видання, 
а не публікацію, науковець повинен вибрати 
галузь і певні періоди часу тощо. Більшість баз 
даних прагнуть надати якомога більше інформа-
ції щодо змісту видання, щоб кожна публікація  
у ньому була доступна для пошуку. Це може сут-
тєво скоротити пошуки та привести до значно 
більш цілеспрямованого дослідження.

Бібліотеки та університети також мають пе-
реваги від користування он-лайновими базами 
даних. Зручніше підписатися на сервіс, що про-
понує доступ до багатьох видань, ніж архівувати 
та зберігати паперові копії видань.

Крім того, матеріали, доступ до яких здійс-
нюється через бази даних в Інтернеті, можуть 
бути завантаженні на ноутбук, планшет або 
смартфон. Це дозволяє використовувати за-
вантажений контент у тих місцях, де доступ до 
Інтернету є обмеженим, а отримання паперо- 
вої друкованої версії — ускладненим.

Категорія Критерії

Регулярність 4.1. Дотримання графіка випуску (випуск номера видання без порушення гра- 
фіка; перевірка на сайті: необхідно, щоб при реєстрації, коли видання заявля-
ється, були зміст та анотації англійською мовою поточного номера, відповідного 
графіка)

Он-лайн 
доступ

5.1. Доступність змісту видання в Інтернеті (доступність змісту може бути як 
на сайті видання, так і на іншій платформі, визначається за вказаною адресою 
доступу в заявці).
5.2. Доступність домашньої сторінки (сайту) видання англійською мовою (чи є 
сайт видання за даними заявки).
5.3. Якість сайту видання (оцінюється якість сайту видання англійською мо-
вою)

Закінчення таблиці 1
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Потрібно також відзначити, що в Україні по-
ширене наступне визначення наукометричної 
бази даних. Наукометрична база даних —  
бібліографічна і реферативна база даних, ін-
струмент для відстеження цитованості наукових 
публікацій. Наукометрична база даних — це та-
кож пошукова система, яка формує статисти-
ку, що характеризує стан і динаміку показників 
затребуваності, активності та індексів впливу 
діяльності окремих учених і дослідницьких орга-
нізацій [6]. Під це визначення найбільшою мірою 
підходять лише три бази даних: Scopus, Web of 
Science та Google Scholar. В Україні це визна-
чення застосовують до всіх наукових баз даних, 
що не є коректним. Також, якщо це визначення 
намагатися використовувати за кордоном, то 
є ризик зіткнутися із непорозумінням. У світі 
у цьому сенсі є більш поширеним визначення 
академічної бази даних.

Академічна база даних — це сукупність 
інформації, яка широко використовується для 
дослідження та створення наукових текстів, 
включаючи доступ до академічних журналів [7]. 
Це визначення є більш точним, бо не кожна база 

даних займається розрахунком наукометрії, на-
приклад DOAJ чітко зазначає, що "не вірить" у 
цінність імпакт-факторів. Вони визнають лише 
один загальновизнаний імпакт-фактор, який 
генерує Web of Science (Clarivate), але він є при-
ватним і керується комерційною компанією, що 
суперечить принципам відкритого доступу, які 
підтримує DOAJ [8].

Найбільш важливими міждисциплінарними 
базами даних, що містять інформацію з цитуван-
ня, є Web of Science (WoS) від Clarivate і Scopus 
від Elsevier. Цитування також можна отримати 
з Google Scholar (GS), але треба враховува-
ти деякі особливості цієї бази даних. GS міс-
тить багато ненаукових цитат. Число цитувань 
може різнитися між WOS, Scopus і особливо GS.  
У табл. 2 надано порівняльні характеристики 
цих баз. Також існують деякі специфічні галу-
зеві бази, які містять довідкову інформацію, 
такі як Chemical Abstracts (SciFinder), CiteSeerX  
і MathSciNe.

БД, які містять найбільшу кількість україн-
ських фахових видань (за даними сайтів видань 
на березень 2018 р.), наведено в табл. 3.

Таблиця 2

Порівняльні характеристики БД WoS, Scopus і gS

особливість Web of Sience Scopus google Scholar

Доступність на основі передплати на основі передплати вільний доступ

Кількість видань більше 12000 
рецензованих видань

більше 21000 рецензо-
ваних видань

інформація не є за-
гальнодоступною

Інший зміст конференції конференції, професійні 
журнали, патенти, книж-
кові серії

книги, препринти, 
тези, дисертації, 
веб-сторінки

Основні галузі природничі науки, тех-
нологія, соціальні науки, 
образотворче мистецтво 
та гуманітарні науки

фізика, техніка, меди-
цина, біологічні науки, 
образотворче мистец-
тво та гуманітарні, со-
ціальні науки

інформація не є 
пуб лічно доступною

Проміжок часу від 1900 (наука),
від 1956 (соціальні науки),
від 1975 (мистецтво  
і гуманітарні науки)

поповнюється записами 
до 1788 року

інформація не є пу-
блічно доступною

Оновлення щотижня щотижня інформація не у 
відкритому доступі, 
але більш-менш що-
місяця

Політика 
колекції 
(Collection 
policy)

публічна публічна інформація не  
у відкритому дос-
тупі, контракти  
з найбільш значни-
ми видавництвами
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Закінчення таблиці 2

особливість Web of Sience Scopus google Scholar

Аналіз 
цитування

Citation Report-tool див. огляд citation-tool звіт про пошук з по-
силання “Цитується 
за”, що містить усі 
публікації, які по-
силаються на доку-
мент у запиті

Проміжок часу 
цитування 
інформації 

від 1900 (наука),
від 1956 (соціальні науки),
від 1975 (мистецтво  
і гуманітарні науки);
статистика цитування 
доступна в Oulu University 
Library за весь період, 
але реферування статей 
доступне тільки з 1975 р.

цитовані посилання 
датовані 1970 р.

інформація не є 
пуб лічно доступною

Індикатори Journal Citation Reports:
–  Article Influence (AI)
–  Eigenfactor
–  H-index
–  Immediacy Index
–  Impact Factor (IF) 

–  H-index
–  Raw impact per 

publication (RIPP)
–  SCImago Journal Rank 

(SJR)
–  Source normalized 

impact per paper 
(SNIP)

–  Field-Weighted Citation 
Impact (FWCI) 

–  Н-індекс

Інструменти –  Journal Citation Reports
–  Eigenfactor
–  ScienceWatch
–  Scival
–  SCImago Journal and 

Country Rank
–  CWTS Journal Indicators 

–  SciVal
–  SCImago Journal and 

Country Rank
–  CWTS Journal 

Indicators 

Publish or Perish  
(тут програмний 
продукт)

Рейтинги ВНЗ –  Shanghai Ranking eli 
Academic Ranking 
of World Universities 
(ARWU)

–  National Taiwan 
University Ranking (NTU)

–  University Ranking by 
Academic Performance 
(URAP)

–  U.S. News & World 
Report's Best Global 
Universities Rankings

–  CWTS Leiden Ranking
–  U-Multirank
–  Review of the state  

of scientific research  
in Finland by  
The Academy of Finland

–  Times Higher Education 
World University 
Rankings

–  QS World University 
Rankings

–  Webometrics

–  Webometrics

Профіль 
науковця

–  ResearcherID –  Scopus Author Identifier
–  Scopus Affiliation 

Identifier 

–  Google Scholar 
профіль 



НАУКА, ТЕХНоЛогІЇ, ІННовАЦІЇ • 2018, № 3

Science, technologieS, innovationS • 2018, № 322

Що собою являють ці БД? Нижче наведено 
короткі описи деяких баз.

google Scholar [http://google.com] — віль-
на доступна пошукова система (офіційне ви-
значення), яка індексує повний текст наукових 
публікацій усіх форматів і дисциплін. Дата ви-
ходу бета-версії — листопад 2004 р. Індекс 
Google Scholar включає більшість рецензованих 
онлайн-журналів Європи та Америки із найбіль- 
ших наукових видавництв.

Web of Science (до 2014 р. Web of Knowledge) 
[https://clarivate.com/products/web-of-science/] —  
платформа, на якій розміщено бази науко-
вої літератури і патентів, до 2016 р. належала 
Thom son Reuters. В листопаді 2016 р. відділення  
IP & Science придбано інвестиційними фондами 
і функціонує як Clarivate Analytics. Web of Science 
охоплює матеріали з природничих, технічних, 
біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мис-
тецтва.

Scopus [http://www.scopus.com/] — бібліо-
графічна і реферативна база даних та інстру- 
мент для відстеження цитованості статей, опу-
блікованих у наукових виданнях. Є однією зі 
складових інтегрованого науково-інформа цій-
ного середовища SciVerse. На січень 2017 р. 
містить понад 50 млн реферативних записів. 
Розробником та власником SciVerse Scopus є 
видавнича корпорація Elsevier. База даних дос-
тупна на умовах передплати через веб-інтер-
фейс. Пошуковий апарат Scopus інтегрований 
із пошуковою системою Scirus для пошуку веб-
сторінок і патентною базою даних.

index copernicus (ic) [http://en.indexcoper 
nicus.com/] — он-лайнова наукометрична база 
даних із внесеної користувачем інформації, зок-
рема наукових установ, друкованих видань і 
проектів, створена в 1999 р. в Польщі. База 
даних має кілька інструментів оцінки продук-
тивності, які дозволяють відстежувати вплив 

Таблиця 3

Найбільш популярні БД серед українських фахових видань

Назва БД К-ть укр. 
фах. видань

Google Scholar 1384
Index Copernicus 296
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 193
Ulrichsweb Global Serials Directory 136
Academic Research Index (ResearchBib) 101
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 100
WorldCat 83
Open Academic Journals Index (OAJI) 69
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) 58
Scientific Indexing Services (SIS) 55
Directory of Open Access Journals (DOAJ) 52
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 50
EBSCO 48
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) 32
Научная электронная библиотека “КиберЛенинка” 25
Scopus 23
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) 21
Directory of Open Access Google Scholarly Resources (ROAD) 19
Web of Science 18
General Impact Factor (GIF) 18
InfoBase Index (IBI) 18
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 14
Research Papers in Economics (RePEc) 14
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) 13
Chemical Abstracts Service (CAS) 10
Cosmos Impact Factor (CIF) 10
JOURNAL FACTOR 10

Global Impact Factor (GIF) 7
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наукових робіт і публікацій, окремих учених або 
науково-дослідних установ. На додаток до про-
дуктивності Index Copernicus також пропонує 
традиційне реферування та індексування нау- 
кових публікацій. База даних перебуває у ве-
денні Index Copernicus International.

Ulrich's Periodicals directory [http://ulrich 
sweb.serialssolutions.com] — передплатний 
каталог американського видавництва Bowker, 
є найбільшою БД, яка описує світовий потік 
періодичних видань за всіма тематичними на-
прямами.

Scientific indexing Services (SiS) [https://
www.sindexs.org] — фокусується на цитуванні, 
індексації, аналізі цитованості і підтримує бази 
даних, що охоплюють тисячі наукових журна-
лів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку 
рейтингу, а також категоризацію журналів для 
академічного аналізу та передового досвіду. 
Цей фактор використовується для оцінювання 
престижу журналів.

open academic Journals index [http://oaji. 
net/] — повнотекстова база даних наукових жур- 
налів відкритого доступу. Засновник — Inter-
national Network Center for Fundamental and Ap-
plied Research (Російська Федерація). Мета цієї 
бази полягає у створенні міжнародної платфор-
ми для індексації у відкритому доступі нау кових 
журналів. Для кожного журналу розраховуєть-
ся “імпакт-фактор”. Реєстрація в OAJI вельми 
проста, вимоги до наукових журналів не можна 
назвати високими.

російський індекс наукового цитування 
(рІНЦ) [https://elibrary.ru/project_risc.asp] — 
бібліографічна база даних наукових публікацій 
вчених Росії і країн СНД у понад 4000 журна-
лах. Для отримання необхідних користувачеві 
даних про публікації та цитованість статей на 
основі бази даних РІНЦ розроблено аналітич-
ний інструментарій Science Index. Проект РІНЦ 
розробляється з 2005 р. компанією “Наукова 
електронна бібліотека” (ELIBRARY.ru).

Worldcat [https://www.worldcat.org/] — най-
більша у світі бібліографічна база даних, яка на-
лічує понад 240 млн записів усіх видів творів на 
470 мовах світу. База створюється спільними зу-
силлями більш ніж 72 тис. бібліотек із 170 країн 
світу в рамках організації Online Computer Library 
Center. З серпня 2006 р. став можливий віль-
ний доступ до пошуку в цій БД із веб-сторінки 
worldcat.org. Після того, як наукове видання буде 
зареєстроване або в CrossRef, або в міжнарод-
ній базі DOAJ, WorldCat автоматично здійснить 
експорт його статей у свою базу (як це зазвичай  
роблять пошуковики з матеріалами на сайтах).

crossref [https://www.crossref.org] — це 
об’єднання видавців наукових публікацій (жур-

налів, монографій, збірників матеріалів конфе-
ренцій), створене з метою розробки та підтрим-
ки всесвітньої високотехнологічної інфраструк-
тури наукових комунікацій. Головним завданням 
CrossRef є сприяння широкому використанню 
інноваційних технологій для прискорення і по-
легшення наукових досліджень. Особлива ува-
га CrossRef спрямована на питання розбудови 
електронної інфраструктури взаємної цитова-
ності наукових публікацій. Асоціація CrossRef 
підтримує спільну всесвітню службу взаємної 
цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз  
між електронними платформами видавців. Ця 
служба не зберігає повні тексти наукових публі-
кацій, але вона зберігає інформацію про зв’яз-
ки публікацій через технологію Digital Object 
Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опуб-
лікованих наукових матеріалів. Завдяки цій сис - 
темі дослідники можуть використовувати функ-
ціональність рівня глобального науково-видав-
ничого середовища.

Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців 
з усього світу. База даних цитувань CrossRef 
охоплює більше 75 млн журнальних статей та 
інших типів наукових публікацій (монографій, 
наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

researchbib  [https://www.researchbib. 
com/] — це академічна база даних, яка індексує 
та забезпечує відкритий доступ до рецензова-
них журналів, повнотекстових документів і 
нау ково-дослідних конференцій. ResearchBib  
є найбільшою базою даних журналів (понад 420 
тисяч найменувань), які подано у вільному до-
ступі в Інтернеті.

bielefeld academic Search engine (BASE) 
[https://www.base-search.net] — мультидисцип-
лінарна пошукова система для наукових Інтер-
нет-ресурсів, створена бібліотекою універси-
тету Білефельда (Білефельд, Німеччина). Вона 
заснована на безкоштовному та відкритому 
програмному забезпеченні, такому як Apache 
Solr та VuFind. 6 жовтня 2016 р. BASE переви-
щила 100 млн документів, на яких було проін-
дексовано 100183705 документів із 4695 дже- 
рел контенту.

citefactor [http://www.citefactor.org] — це 
служба, яка надає доступ до журналів відкри-
того доступу з контролем якості. Індексація ви-
дання в каталозі спрямована на те, щоб бути 
всеосяжною та охопити усі наукові журнали з 
відкритим доступом, які використовують від-
повідну систему контролю якості та не обмежу-
ються лише окремими мовами або тематич-
ними сферами. Метою сервісу є збільшення 
видимості та простоти використання наукових 
журналів із відкритим доступом, що сприяє їх 
поширенню та впливу.
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directory of open access Journals (doaJ) 
[https://doaj.org] — міжнародний мультидисци-
плінарний каталог журналів відкритого доступу. 
Містить понад 10000 назв наукових журналів  
і метадані статей цих журналів. Каталог прагне 
охопити всі відкриті наукові журнали, що до-
тримуються загальних принципів якості науко-
вих видань, і тим самим сприяти їх поширенню, 
використанню та популяризації руху відкритого 
доступу. DOAJ існує за рахунок спонсорської 
підтримки і не залежить від жодних державних 
чи приватних організацій. Будь-який відкри-
тий рецензований журнал може бути доданий 
до каталогу за умови відповідності критеріям 
DOAJ.

directory of research Joiunals indexing 
(drJi) [http://olddrji.lbp.world/] надає вільний 
доступ до наукової літератури для підтримки 
використання досліджень та інформації з метою 
поліпшити якість навчання, викладання, дослі-
джень. Для індексації на сайті розглядаються  
і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти 
дослідникам обрати ключові веб-сайти і жур-
нали за тематикою дослідження.

ebSco information Services (ebSco) 
[https://www.ebsco.com/products/research-data 
bases#] — компанія, яка надає спектр послуг 
бібліотечних баз. Багато баз даних, таких як 
MEDLINE та EconLit, ліцензовано від постачаль-
ників вмісту. Інші, такі як Academic Search, Ame-
rica: History & Life, Art Index, Art Abstracts, Art 
Full Text, Business Source, Clinical Reference 
Systems, Criminal Justice Abstracts, Education 
Abstracts, Environment Complete, Health Sour-
ce, Historical Abstracts, History Reference Cen-
ter, MasterFILE, NetLibrary, Primary Search, Pro-
fessional Development Collection та USP DI скла-
даються самим EBSCO. Доступ до баз даних 
надається через EBSCOhost.

ebScohost  [http://search.ebscohost. 
com/] — це доступні через веб-інтерфейс бази 
даних наукової інформації з галузей медицини, 
фізики, хімії, економіки та інших наук, що пері-
одично оновлюються. Власником EBSCOhost 
є компанія EBSCO Publishing, яка, у свою чер-
гу, є дочірньою компанією EBSCO Industries. 
EBSCOhost надає можливість пошуку повнотек-
стових, рецензованих статей наукових журна- 
лів, довідників та інших публікацій із різних нау-
кових дисциплін. Включає як бази даних, до-
ступні на умовах передплати, так і бази даних 
у відкритому доступі.

Polska bibliografia naukowa (Pbn) [https://
pbn.nauka.gov.pl/] — веб-сайт Міністерства на-
уки і вищої освіти, який збирає інформацію про 
публікації польських учених, публікації досяг-
нень наукових підрозділів та польських і закор-

донних журналів. Вона є частиною Інтегрованої 
інформаційної системи в галузі науки і вищої 
освіти. Системи PBN та POL-index керуються 
Центром обробки інформації — Національним 
науково-дослідним інститутом [9].

Якщо порівняти дані з табл. 3 з даними із 
списку Джефрі Білла* [https://beallslist.weebly.
com], то можна помітити, що більшість баз да-
них присутні у списку і є “сумнівними”.

У статті головного редактора журналу Elec-
tron Physician Мехдада Джажаліана “The story of 
fake impact factor companies and how we detected 
them” [10] чітко вказується на підозрілий харак-
тер компаній і їхні метрики. На прикладі цієї стат-
ті можна розглянуті доволі популярний серед 
українських фахових видань сервіс CiteFactor.  
CiteFactor — “авторитетна” фальшива метри-
ка, яка була запущена на трьох веб-сай тах: 
citefactor.org, citefactor.com і citefactor.net. Од-
нак основним доменом для цієї фіктивної ме-
трики є citefactor.org, а два інших веб-сайти, 
як правило, перенаправляють на цей домен. 
Засновник, який стоїть за CiteFactor, також ви-
користовує службу "privacyprotect.org", щоб 
приховати свою індетифікацію. Компанія, від-
повідальна за CiteFactor, надає й інші нечесні та 
оманливі послуги, включаючи службу архівуван-
ня досліджень. Компанія під назвою Institute for 
Scientific Information стверджує, що знаходиться 
в Сполучених Штатах Америки та, очевидно, на-
магалася видати себе за Thomson Reuters (на 
той час володіла WoS). Навіть логотип CiteFactor 
є підробкою під логотип Thompson Reuters  
(рис. 1). Протягом кількох тижнів після реєстра-
ції доменів для CiteFactor ця фіктивна компанія 
використовувала назву “Directory Indexing of 
International Research Journals” і випустила дов-
гий список імпакт-факторів Citefactor на 8281 
науковий журнал. “Citefactor list 2012”, який був 
опублікований влітку 2013 р., повідомив п’ять 
метрик для журналів, включаючи “Total Cites”, 
“Impact Factor”, “5-Year Impact Factor”, “Number 
of calculated articles”, “Cited Half-life” та “Article 
Influence TM Score”, які є підробленими.

Нещодавно на CiteFactor також з’явився 
сервіс Electronic Object Identifier (ЕОІ), що є яв-

*  Джеффрі Білл (англ. Jeffrey Beall) — бібліотекар і ад’юнкт-
професор в бібліотеці Аурарія при Університеті штату 
Колорадо, Денвер, США. Він піддавав жорсткій критиці 
видавців і видавництва, що використовують “хижацькі” 
методи публікації наукових статей у форматі відкритого 
доступу, і проводив їх регулярний моніторинг. 15 січня  
2017 р. повністю було видалено весь вміст Scholarly 
Open Access разом з особистою сторінкою Білла на веб- 
сайті університету. Копії переліку критеріїв Джеффрі 
Білла для визначення хижацьких наукових видавництв 
і видань досі використовуються і доступні на багатьох 
веб-ресурсах.
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ною підробкою під Digital Object Identifier (DOI). 
За аналогією з попередніми “досягненнями” цієї 
компанії був відповідно зроблений логотип, що 
нагадує офіційний логотип DOI (рис. 2).

Як приклад можна розглянути один із україн-
ських журналів. Як видно з фрагменту сторінки 
сайту видання (рис. 3) свідомо або несвідомо 
вводить в оману інформація про те, що вказу-
ється велика кількість “імпакт-факторів”. Хоча 
імпакт-фактор — це зареєстрована торгівельна 
марка компанії Institute for Scientific Information, 
яка є власністю компанії Clarivate Analytics [11],  
і він розраховується тільки виданням, що вхо-

дять до Journal Citations Reports (бібліометрич-
ний довідник статистичних даних) [12]. Також 
вказано відверто “фейкові” метрики, які теж 
видання називає “імпакт-факторами”.

вИСНовКИ

У підсумку з огляду на вищезазначене мож-
на відзначити, що вітчизняні науковці та видав-
ці некоректно подають свій науковий “товар”. 
Відчувається низький рівень обізнаності щодо 
наукових баз даних і метрик, що деякі з них про-
понують, та/або непрофесійне відношення до 
просування видання у наукових базах даних.

Науковцям потрібно більш ретельно обирати 
видання для своїх публікацій, бо при погляді 
на “глобал”, “космос” і “юніверсал” “імпакт-
фактори” у потенційного умовного “покупця” 
одразу складається негативне враження і об-
ґрунтовані сумніви щодо кваліфікації журналу і 
науковців, які в ньому друкуються.
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ИНДЕКСАЦИЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТов в МЕЖДУНАроДНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

Резюме. Раскрыта сущность индексации научных изданий в международных базах данных. Показано ха-
рактеристики наиболее популярных баз данных научных изданий. Отмечена вредность выбора “фейковых” 
баз данных для продвижения издания. Показано, что серьезность выбора базы данных для размещения 
издания является одним из рычагов повышения его конкурентоспособности. Приведены основные базы 
данных, в которые входят украинские научные профессиональные издания.

Ключевые слова: индексация, научные издания, академические базы данных, библиографические базы 
данных.
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УДК 303.732.4

о. М. рЕвА, д-р техн. наук, професор

в. в. КАМИшИН, д-р пед. наук

МЕТоД вИЗНАЧЕННЯ ІНТЕгрАТИвНого 
ПоКАЗНИКА КоМПЕТЕНТНоСТІ ЕКСПЕрТА

Резюме. Визначено особливу універсальну роль експертних процедур у прийняті рішень і забезпеченні 
функціонування гуманістичних систем. З використанням методів нечіткої математики розроблено і запро-
поновано якісну шкалу оцінювання компетентності експертів, яка уявляється як терм-множина лінгвістичної 
змінної “Рівень компетентності експертів”, що охоплює п’ять термів: “дуже високий”, “високий”, “середній 
(звичайний, як у більшості)”, “низький”, “дуже низький”. За допомогою математичного методу розстановки 
пріоритетів, відомого також як “задача про лідера”, здійснено дефазифікацію лінгвістичних оцінок рівнів 
компетентності експертів шляхом надання їм відповідних “зважених” коефіцієнтів бажаності, які нелінійно 
змінюються. Проведено порівняльний аналіз загальної методології агрегації частинних показників рівнів 
компетентності у інтегративну (цілісну) оцінку, якій і лише якій притаманна системна властивість емер-
джентності. Обґрунтовано вибір мультиплікативного підходу до агрегації окремих оцінок компетентності, 
який на відміну від адитивного, припускає лише часткову компенсацію невеликих значень одних показників 
рівнів компетентності великими значеннями інших. Наведено приклад ефективності мультиплікативного 
підходу. Доведено, що реалізація запропонованих процедур дозволяє запобігти статистичним помилкам 
І–ІІ роду, коли оцінка реальної компетенції або занижується (помилка І роду), або завищується (помилка  
ІІ роду).

Ключові слова: експертні процедури, компетентність експертів, якісна шкала вимірювань, лінгвістична 
змінна, дефазифікація, коефіцієнти бажаності, мультиплікативна агрегація.

вСТУП

Наразі функціонування будь-яких гуманіс-
тичних систем (у розумінні Л. Заде [1]) забез-
печується послідовним розробленням, прийнят-
тям і реалізацією низки управлінських рішень, 
методологію яких ілюструє рис. 1 [2]. Як можна 
з нього побачити, більш універсальними, неза-
лежно від класифікаційних ознак задач прий-
няття рішень (ПР), є методи експертних про-
цедур (ЕП). Тому їх удосконалення, як з позицій 
покращення безпосередньо технологій вибору, 
так і з позицій відбору більш кваліфікованих  
і компетентних експертів, є перманентно акту-
альною науковою задачею.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Активне поширення ЕП почалося на тере-
нах ще колишнього СРСР у 60-х рр. ХХ ст. після 
того, як відомий український учений, академік 
В. Глушков, усвідомивши їх значущість та перс-
пективність, активно сприяв розповсюдженню 
відповідної методології.

Оскільки застосовувати ЕП мають компетент-
ні фахівці, то визначимося, що компетентність — 
це ступінь наявності у фахівця, залученого до 
експертизи, відповідного теоретичного і мето-
дологічного потенціалу, реалізація якого вказує 
на його здатність (суб’єктивну можливість) ви-
рішувати поставлені завдання експертизи.
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Зазначена “суб’єктивна можливість” й ви-
значає загалом компетентність експерта, проб-
леми якої розглядалися у широкому спектрі дос-
ліджень [3–14 та ін.]. Основні способи їх вирі-
шення замикаються на проведенні спеціальних 
організаційних заходів: тестування (застосову-
ється рідко, оскільки украй непопулярне серед 
експертів); самооцінка і взаємне оцінювання 
компетентності експертів (отримані результа-
ти можуть виявитися вельми суб’єктивними, 
тому відповідна процедура має бути спеціаль-
но організованою і включати непрямі завдання 
оцінювання компетентності); документаційний 
метод (ґрунтується на об’єктивних докумен-
тально підтверджуваних характеристиках екс-
перта як фахівця, процедура “згортання” яких  
у показник компетентності може реалізовува-
тися украй суб’єктивно) [14].

Вкажемо на загальні сучасні проблеми ме-
тодів оцінювання компетентності експертів. 
По-перше, це недостатня увага до особливос-
тей кваліметричних шкал, що застосовуються 
для визначення рівня компетентності експерта 
(РКЕ). Внаслідок чого РКЕ зазвичай надаються 
якісні (переважно — рангові) оцінки, над якими 
потім здійснюються математичні перетворен-

ня, нібито вони є кількісними. Тобто, виника-
ють вади методу Борда, що може призвести, 
до речі, і до парадоксу Кондорсе, якщо визна-
чаються системи переваг експертів. По-друге, 
необґрунтованість підходу до згортання частин-
них показників компетентності у інтегративний 
(цілісний) показник, якому і лише якому при-
таманна системна властивість емерджентності 
[2; 15; 16 та ін.]. Як наслідок — застосовується 
лише адитивний підхід, який припускає мож-
ливість майже абсолютної компенсації скільки 
завгодно малих значень одних частинних по-
казників РКЕ скільки завгодно великими зна-
ченнями по іншим. По-третє, не враховуються 
показники впливу людського чинника на ПР  
у процесі проведення експертиз. По-четверте, 
результати досліджень РКЕ не мають проактив-
ного характеру тощо.

Виходячи з наведеного, метою публікації 
є дослідження і розроблення підходів до роз-
в’язання двох перших із перелічених проблем.

АНАЛІЗ ДоСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Для оцінювання РКЕ введемо, користуючись 
методологією нечіткої математики [1; 2; 15; 17 
та ін.], таку якісну шкалу, яка розглядається як 

рис. 1. Методи вирішення різноманітних задач прийняття рішень
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терм-множина (множина термінів, назв) відпо-
відної лінгвістичної змінної (ЛЗ):
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де ТМ(·) — позначка терм-множини ЛЗ “РКЕ”; 
“+” — позначка логічного поєднання окремих 
термів (оцінок РКЕ) у шкалу; R~i — позначка і-ї 
лінгвістичної оцінки (і-го терма) шкали.

Якщо, застосовуючи шкалу (1), провести 
групове експертне оцінювання РКЕ окремого 
фахівця, то, спираючись на особливості квалі-
метрічних шкал [2; 15], для подальшої адекват-
ної математичної обробки відповідних резуль-
татів необхідно, враховуючи досвід досліджень 
[18], здійснити дефазифікацію якісних оцінок 
цієї шкали шляхом:
•  або побудови і аналізу функцій належності 

ЛЗ “РКЕ”;
•  або надання якісним оцінкам відповідних ко-

ефіцієнтів бажаності відповідно до схеми на 
рис. 2.

Розглянемо другий із вказаних шляхів. А са-
ме, аналіз наукових джерел [2; 3; 5–12; 19–26 
та ін.] вказує, що більш поширеними методами 
визначення коефіцієнтів бажаності (значущості, 
важливості тощо) є такі:

М1 — безпосередньої чисельної оцінки;
М2 — бального оцінювання;
М3 — відносної частоти рангів;
М4 — попарного порівняння з градаціями;
М5 — послідовних порівнянь (переваг);
М6 — графоаналітичний;
М7 — згортки;
М8 — Терстоуна;
М9 — попарного порівняння.
При виборі конкретного методу визначен-

ня коефіцієнтів відносної ваги оцінок РКЕ слід 
враховувати такі чинники.

По-перше, обмеження за допустимим часом 
спілкування з експертами. Орієнтуючись на цей 
показник, перелічені методи можна упорядку-
вати так:

 M M M M M M M M M3 3 9 2 4 1 6 5 7≈ ≈      . (2)

По-друге, потрібну надійність оцінок, що 
отримуються. Тоді ряд переваг перелічених ме-
тодів виглядає так:

 M M M M M M M M M7 5 6 4 9 3 2 8 1      ≈ . (3)

По-третє, наявність ПЕОМ і математичного 
забезпечення, що визначає складність обробки 
результатів. Тоді методи впорядковуються:

 M M M M M M M M M1 2 3 4 6 8 9 5 7≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈   . (4)

Методи M3 і M8 застосовують тільки при гру - 
повій експертизі, тоді як інші можна застосо-
вувати і при індивідуальному експертному опи-
туванні.

Отже, враховуючи, що людському мислен- 
ню притаманні саме порівняльні якісні, а не кіль-
кісні оцінки [1; 2; 15; 27; 28 та ін.], а ранжиру-
вання оцінок шкали (1) очевидне і тривіальне:

         R R R R RДB
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B
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H
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ДH

й paнг1 2 3 4 5

, (5)

зосередимося на методі, що базується на ран-
гах [21], та методі розстановки пріоритетів 
(МРП) [6], які відповідають цій вимозі.

Отже, спираючись на ранжирування (5), 
“цінність” окремої лінгвістичної оцінки шкали 
(1) отримується так [21]:
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де n=5 — кількість оцінок шкали РКЕ (1); rR
~

i
 —  

ранг і-ї оцінки відповідно до ранжируван- 
ня (5).

Далі тривіально знаходиться сумарна “цін-
ність” оцінок шкали (1):
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і відповідні “зважені” коефіцієнти їх бажа- 
ності:
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рис. 2. Схема визначення коефіцієнтів бажа-
ності лінгвістичних оцінок шкали “рівень ком-
петентності експертів”
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Але з виразу (7) і, як результат, з виразу (8) 
витікає лінійна залежність і “цінностей” оцінок 
РКЕ CR

~
i 
 від їх рангу, і, відповідно, коефіцієнтів 

бажаності цих оцінок aR
~

i
, що не відповідає, як 

зазначалося вище, особливостям людського 
мислення. Тому більш прийнятним слід вважати 
застосування МРП, який усуває недоліки по-
переднього методу, що застосовує ранги, шля-
хом математичного формулювання “задачі про 
лідера” [6; 29].

У процесі застосування МРП кожна оцін-
ка R~i досліджуваної шкали (1) уявляється для 
наочності вершиною деякого графа (рис. 3). 
Зв’язок між вершинами у нашому випадку, вра-
ховуючи особливості шкали (1) та ранжирування 
(5), відповідає правилу суворого впорядкування 
оцінок.

Якщо оцінка R~i має перевагу над іншою R~j  
(R~i  R

~
j ), то на графі існує дуга (i→j), і навпаки, 

якщо (R~i ≺ R
~

j ), то на графі існує дуга (j→i).
Розглянемо спосіб розв’язання задачі.
Спочатку будується матриця С “цінностей” 

оцінок:
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c c c

j n

j n

i i ij

=

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

... ...

... ...

. . . . . .

... ....

. . . . . .

... ...

c

c c c c

in

n n nj nn1 2

, (9)

елементи якої cij визначаються згідно з пра-
вилом, що є реалізацією такого способу ви-
явлення переваг під час попарного порівняння 
альтернатив, як “частина сумарної інтенсив-
ності” [2]:

 c
R R

R R
ij

i j

i j

=







2

0

,

,

якщo

якщo

  

 ≺ 
. (10)

Розглянемо, спираючись на [6; 18; 29; 30 та 
ін.], конкретні процедури застосування МРП. 
Для цього спочатку вводиться поняття ітера-
ційної “цінності” порядку k оцінки R~i, що відо-
бражає її досліджувану “цінність”. Ітераційна 
цінність 1-го порядку оцінки R~i позначається як 
Ci(1) і обчислюється як сума балів, властивих 
цій оцінці:

 C ci ij
j

n

( )1
1

=
=
∑ . (11)

Як бачимо, при цьому не враховується “цін-
ність” інших оцінок:

Розподіл балів серед n оцінок задається 
вектором:

 C C C Cn( ) ( ), ( ), , ( )1 1 1 11 2=[ ]… . (12)

На 2-й ітерації за “цінність” оцінки шкали (1) 
приймається ітераційна “цінність” 1-го порядку. 
Обчислення здійснюються уже із врахуванням 
“цінностей” інших оцінок:

 C c Ci ij
j

n

( ) ( )2 1
1

= ⋅
=
∑ . (13)

Вона записується таким вектором:

 C C C Cn( ) ( ), ( ), , ( )2 2 2 21 2=[ ]… . (14)

Подальші ітерації здійснюються анало-
гічно:
 C A C kk = ⋅ −( )1 . (15)

При цьому:

 C( ) , , ,0 0 0 0=( )… . (16)

Процес обчислення полягає в послідовному 
застосуванні перетворення, що задається ма-
трицею A, до початкового вектора С(0).

Позначимо через aі(k) нормовану ітерацій-
ну “вагу” k-го порядку і-ї оцінки, що має сенс 
коефіцієнта “ваги”:

 a ai
i

i
i

n i
i

n

k
C k

C k
k( )= ( )

( )
( )=

=

=∑
∑

1

1

1; . (17)

Процес обчислення нормованої ітераційної 
“ваги” оцінки шкали (1) можна остаточно уявити 
у вигляді такої формули:

 a
λ

ak
k

C k( )=
( )
⋅ ⋅ −( )1

1 , (18)

де λ ak c kij i
i

n

j

n

( )= ⋅ −( )
==
∑∑ 1

11

 — сума компонентів  

вектора C·C(k–1); k=1, 2, ... .

рис. 3. Граф розстановки пріоритетів на кон-
тинуумі оцінок шкали “рівень компетентності 
експертів”
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Якщо матриця C не розкладається, то роз-
глянута процедура, згідно з теоремою Перрона-
Фробеніуса [6; 22; 31], призводить до межово-
го значення максимального числа λ = ( )

→∞
lim
k

C k  
матриці C з відповідним вектором:

 C C k
k
= ( )

→∞
lim . (19)

Отже, процес обчислення нормованої ітера-
ційної “ваги” оцінки R~i є таким, що сходиться.

Зауважимо, що застосування процесу об-
числення за формулою (18) відрізняється від 
простого підсумовування балів тим, що дозво-
ляє врахувати побічні (непрямі, сховані) пере-
ваги однієї оцінки перед іншою.

рЕЗУЛЬТАТИ ДоСЛІДЖЕНЬ

Проведення дефазифікації якісних оці
нок шкали РКЕ. Застосовуючи МРП, розіб’ємо 
ранжирування (5) на такі парні порівняння:
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 (20)

За допомогою виразу (10) побудуємо відпо-
відну квадратну матрицю суміжності пріорите- 
тів цих оцінок (графи 1–6 табл. 1). Обчис-
лення показників CR

~
i 
(1) і aR

~
i 
(1) на 1-й ітерації 

тривіальне і подано в графах 7, 8 табл. 1. Як 
бачимо, результатом 1-ї ітерації є лінійні “цін-
ності” і, відповідно, лінійні коефіцієнти бажа-
ності якісних оцінок шкали РКЕ (1), що є непри-
йнятним і вимагає реалізації наступної ітерації  
МРП.

Обчислення CR
~

i 
(2) на 2-й ітерації застосу-

вання МРП таке:

C

C

C

R

R

R
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Отримані результати заносяться у графу 9 
табл. 1.

Знайшовши сумарну “цінність” усіх п’яти 
якісних оцінок РКЕ на 2-й ітерації застосування 
МРП

C C C C

C C C

R
i

n

R R

R R R

i
( ) ( ) ( )

( ) ( ) (

2 2 2

2 2 2
1

5

= = + +

+ + +
=

=
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ДB B

C H ДH
))

,

=

= + + + + =41 25 13 5 1 85

та користуючись формулами (17), (18), несклад - 
но отримати кількісні коефіцієнти бажаності 
якісних оцінок шкали РКЕ (графа 10 табл. 1):
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У табл. 2 подано розрахунки показника  
aR

~
i 
(k), отримані для наступних ітерацій застосу-

вання МРП. Як бачимо з цієї таблиці, на кожній 

Таблиця 1

Квадратна матриця суміжності оцінок шкали рівнів компетентності експертів

R
~

i R
~

Дв R
~

в R
~

З R
~

Н R
~

ДН

І ітерація ІІ ітерація

∑1 α1(1) ∑2 α2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R~ДВ 1 2 2 2 2 9 0,36 41 0,4824

R~В 0 1 2 2 2 7 0,28 25 0,2941

R~З 0 0 1 2 2 5 0,20 13 0,1529

R~Н 0 0 0 1 2 3 0,12 5 0,0588

R~ДН 0 0 0 0 1 1 0,04 1 0,0118

Σ 25 1 85 1
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наступній ітерації значення aR
~

i 
(k) уточнюються, 

диференціюються і набувають все більшої не-
лінійності.

Вважаємо доцільним рекомендувати для по - 
дальшого застосування значення коефіцієнтів 
бажаності лінгвістичних оцінок шкали РКЕ (1), 
отримані на п’ятій ітерації застосування МРП. 
Оскільки, з одного боку, забезпечується дос-
татня точність обчислень, а з іншого боку, нелі-
нійсть зміни коефіцієнтів бажаності. Порівняльні 
значення відповідних коефіцієнтів бажаності, 
отриманих саме на п’ятій ітерації застосування 
МРП, наочно ілюструє рис. 4.

Розроблення рекомендацій щодо агре
гації значень окремих оцінок рівнів компе
тентності експертів у інтегративний показник.  

Нехай у оцінюванні рівня компетентності пев-
ного фахівця бере участь m експертів. Від-
разу ж порушується питання щодо об’єднан- 
ня їх думок у інтегративний (цілісний) показник, 
якому і лише якому відповідно до методології 
системного аналізу і теорії ПР [2; 15; 16; 32] 
притаманна системна властивість емерджент-
ності. Цей показник у подальшому називати-
мемо індексом компетентності експерта ЕСІ 
(Expert Competence Index).

Отримання ЕСІ зводиться до розв’язання 
однокрокової задачі ПР (ЗПР) з векторним по-
казником ефективності, в якій головний акцент 
робиться на обґрунтуванні та виборі відповідної 
функції агрегації окремих оцінок РКЕ.

Загальна функція агрегації має такий вид 
[2; 32]:

 ECI
mk kij

p

j i

m n p

=









= =
∑1

1 1

1

a
,

,

, (21)

де ЕСІі — позначка індексу компетентності і-го 
фахівця; р — показник, що відображає допус-
тимий ступінь компенсації невеликих значень 
одних показників РКЕ великими значеннями ін-
ших; akij — коефіцієнт бажаності якісної оцінки 
зі шкали (1), наданої j-м експертом k-му фа-
хівцеві; m — кількість експертів, залучених до 
оцінювання компетентності і-го фахівця.

Спираючись на вираз (21), розглянемо і 
адаптуємо для потреб досліджень більш відо-
мі частинні функції агрегації.

Отже, якщо р=1, то отримуємо адитивну 
функцію виду:

 ECI
m

k kij
j i

m n

=
= =
∑1

1 1

a
,

,

. (22)

Таблиця 2

результати послідовного застосовування перших дев’яти ітерацій  
методу розстановки пріоритетів для встановлення коефіцієнтів бажаності  

якісних оцінок шкали рівнів компетентності експертів

R
~

i

Ітерації застосування методу розстановки пріоритетів

i ii iii iv v vi vii viii ix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R~ДВ 0,36 0,4824 0,5734 0,6407 0,6914 0,7303 0,7610 0,7856 0,8058

R~В 0,28 0,2941 0,2800 0,2575 0,2345 0,2136 0,1952 0,1793 0,1655

R~З 0,20 0,1529 0,1111 0,0818 0,0619 0,0482 0,0384 0,0312 0,0259

R~Н 0,12 0,0588 0,0311 0,0180 0,0112 0,0074 0,0051 0,0037 0,0027

R~ДН 0,04 0,0118 0,0044 0,0020 0,0010 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001

Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

рис. 4. Номограма, що ілюструє нелінійність 
коефіцієнтів бажаності оцінок рівнів компе-
тентності експертів
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Функція агрегації виду (22) — проста і над-
звичайно популярна, наприклад, у практиці  
досліджень в економіці, проте її застосування 
для інтегративного оцінювання РКЕ викликає 
сумніви. Адже, по-перше, щоб показник (22) 
дійсно характеризував реальний рівень ком-
петентності певного фахівця, необхідно, аби 
спрацював закон великих чисел Чебишева [31]. 
Але цього неможливо досягти, оскільки суттєве 
збільшення чисельного складу експертної групи 
можливе, зі зрозумілих обставин, лише за ра-
хунок включення до неї недостатньо кваліфіко-
ваних осіб, що ілюструє наочно рис. 5.

По-друге, адитивна функція агрегації при-
пускає можливість абсолютної компенсації 
скільки завгодно малих значень одних оцінок 
РКЕ скільки завгодно великими значеннями ін-
ших (безумовно, у межах прийнятої шкали), що 
у загальному випадку є неприпустимим.

Якщо потрібне забезпечення приблизно од-
накових рівнів окремих показників РКЕ (р → 0), 
то отримуємо такий граничний мультиплікатив-
ний вид функції агрегації:

 ECIk kij
j

m

m
* =

=
∏a

1

. (23)

Мультиплікативний підхід, що реалізується 
виразом (23), простий і широко поширений за-
вдяки коефіцієнтам і шкалі бажаності Харрінг-
тона в практиці досліджень і “чисто” технічних, 
і гуманістичних систем [32–35 та ін.].

Якщо із сутності ЗПР витікає абсолютна не-
припустимість компенсації одних показників 
іншими (р → – ∞), тобто необхідно забезпечити 
рівномірне “підтягування” усіх показників РКЕ  
до їх найкращих значень (скажімо, слід відібра- 
ти не просто компетентніших, а найкомпетент-
ніших фахівців), то з виразу (21) отримуємо 
функцію агрегації виду:

 ECIi
j

ij=mina , (24)

яка характеризує так зване “планування за 
вузь ким місцем”.

Якщо ЗПР припускає абсолютну припус-
тимість збільшення одного з показників РКЕ 
ціною абсолютного зменшення значень інших 
(наприклад, як наслідок суперечливості думок 
експертів), тобто р → + ∞, то:

 ECIk
j

kij=maxa . (25)

Перевіримо ефективність отриманих ре-
зультатів на такому віртуальному прикладі. Не-
хай експертна група з чисельним складом m=9 
осіб експлікує, користуючись шкалою (1), свої 
думки щодо компетентності двох фахівців, А і В.  
Відповідні результати у вигляді рангів оцінок, 

встановлених відповідно до їх ранжирування у 
виразі (5), подані у графах 2 і 4 табл. 3.

Отже, з вихідних даних витікає, що обидва 
фахівці мають однакову суму рангів, тому нібито 
мають однакову компетентність, що підтвер-
джується через застосування функцій агрегації 
виду (24) (25). А саме, якщо застосувати таку 
функцію агрегації, як “планування за вузьким 
місцем” (24), то обидва фахівці мають однаково 
“низький РКЕ”:

ECI R

ECI R

A
j

Aj

B
j

Bj

= = ⇒( )=
= = = ⇒( )

min ,

min , .

a

a
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H

H

З іншого боку, якщо звернутися до функції 
агрегації (25), то обидва фахівці мають однако- 
во “дуже високий РКЕ”:

ECI R

ECI R

A
j

Aj

B
j

Bj

= = ⇒( )=
= = = ⇒( )

max ,

max , .

a

a

0 6914

0 6914





ДB

ДB

Ситуація з визначенням РКЕ для віртуальних 
фахівців А і В кардинально змінюється, якщо 
перейти до застосування коефіцієнтів бажаності 
оцінок. А саме, показник ЕСІ, встановлений для 
фахівця А шляхом реалізації адитивного підходу 
до агрегації частинних оцінок експертів, в 1,44 
разу перебільшує аналогічний показник фахів- 
ця В: ECIB=0,2931>ECIA=0,2029. Причому і по-
казник ECIA, і показник ECIB, як бачимо з рис. 4, 
відповідають “високому РКЕ R~B”, однак віртуаль-
ний фахівець В усе-таки має перевагу перед фа-
хівцем А. З іншого боку, якщо перейти від “ризи-
кованого” адитивного (22) до більш “обережно-
го” мультиплікативного (23) підходу до агрегації 
частинних оцінок РКЕ, то ситуація змінюється 

рис. 5. Залежність вірогідності оцінки від чи-
сельності групи
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і вже фахівець А в 1,15 разу має кращі показ-
ники за фахівця В: ECIA*=0,1210>ECIB*=0,1052. 
Причому фахівець В за оцінками експертів має 
“звичайний РКЕ R~З”, а показник фахівця А хай 
трохи, але вже перейшов до “високого РКЕ R~B”.  
Отже, з наведених міркувань витікає, що з двох 
фахівців А і В для залучення до праці у складі 
експертної групи має бути обраний саме фа-
хівець А.

Так, доведено ефективність застосування 
функції агрегації виду (23) для отримання інте-
гративної оцінки РКЕ. 

Запропонована методологія сприяє запобі-
ганню так званих у статистиці помилок І–ІІ роду,  
коли хороший показник РКЕ відхиляється як 
поганий (помилка І роду), а, навпаки, гірший 
може бути визначений як прийнятний (помилка 
ІІ роду).

вИСНовКИ

Узагальнюючи отримані та подані в цій пу-
блікації нові наукові результати, вкажемо на такі 
найбільш важливі положення.

1. Визначено особливу універсальну роль 
ЕП у ПР і забезпеченні функціонування гума-
ністичних систем.

2. Методами нечіткої математики розроб-
лено якісну шкалу оцінювання РКЕ, яка уявля-

ється як терм-множина ЛЗ “Рівень компетент-
ності експертів”, що охоплює п’ять термів: “дуже 
високий”, “високий”, “середній (звичайний, як  
у більшості)”, “низький”, “дуже низький”.

3. За допомогою математичного МРП, відо-
мого також як “задача про лідера”, здійснено 
дефазифікацію лінгвістичних оцінок РКЕ шляхом 
надання їм відповідних “зважених” коефіцієнтів 
бажаності, які нелінійно змінюються. Обґрунто-
вано доцільність подальшого застосування кое-
фіцієнтів бажаності, отриманих на п’ятій ітерації 
застосування МРП.

4. Здійснено порівняльний аналіз загаль-
ної методології агрегації частинних показників 
рівнів компетентності у інтегративну (цілісну) 
оцінку, якій і лише якій притаманна системна 
властивість емерджентності. Обґрунтований ви - 
бір мультиплікативного підходу до агрегації 
окремих оцінок РКЕ, який, на відміну від ади-
тивного, припускає лише часткову компенсацію 
невеликих значень одних показників РКЕ вели-
кими значеннями інших.

5. Доведено, що реалізація запропонованої 
методології дозволяє запобігти статистичним 
помилкам І–ІІ роду, коли оцінка реальної ком-
петенції або занижується (помилка І роду), або 
завищується (помилка ІІ роду). Що свідчить про 
ефективність такої методології.

Таблиця 3

Ілюстрація ефективності застосування коефіцієнтів бажаності рівнів компетентності 
експертів і мультиплікативного підходу для їх агрегації

Експерт
№

оцінювані фахівці
фахівець А фахівець в

ранг оцінки, R
~

i
коефіцієнт 

бажаності, αR
~

i

ранг оцінки, R
~

i
коефіцієнт 

бажаності, αR
~

i

1 2 3 4 5

1 3 0,0619 5 0,6914

2 3 0,0619 5 0,6914

3 4 0,2345 2 0,0112

4 4 0,2345 2 0,0112

5 5 0,6914 2 0,0112

6 3 0,0619 5 0,6914

7 2 0,0112 3 0,0619

8 4 0,2345 4 0,2345

9 4 0,2345 4 0,2345

Σ 32 1,8263 32 2,6387

ECIi — 0,2029 — 0,2931

ECIi
* — 0,1210 — 0,1052
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6. Подальші дослідження слід проводити в 
напрямах розроблення проактивної методоло-
гії оцінювання РКЕ, спираючись на показники 
людського чинника, що проявляються у про-
цесах ПР.
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determination method for integrative indicator of exPert comPetence

Abstract. A special universal role of expert procedures in a decision-making process and functioning of hu-
manistic systems has been obtained. By methods of fuzzy mathematics, a qualitative scale for assessing the 
competence of experts has been developed and proposed. The scale is a term-set of the linguistic variable “Ex-
pert competence level” and covers five terms: “very high”, “high”, “average (normal)”, “low”, “very low”. Using 
mathematical method of prioritization, which is also called as “the task of the leader”, defuzzification of linguistic 
assessments of expert competence levels was carried out. This happens through providing them with appropriate, 
non-linearly changing “weighted” coefficients of desirability. A comparative analysis of the general methodology 
of aggregation of particular indicators of competency levels into an integrative (integral) assessment, which alone 
is inherent in the system property of emergence, is carried out. The choice of the multiplicative approach to the 
aggregation of private competency assessments is justified, which, unlike the additive one, allows only partial 
compensation of small values  of some indicators of competence levels by large values   for others. An example 
of the effectiveness of the multiplicative approach is given. It is proved that the implementation of the proposed 
procedures makes it possible to avoid statistical errors of the І–ІІ kind when the evaluation of real competence is 
either underestimated (error of the first kind) or overestimated (error of the second kind).

Keywords: expert procedures, expert competence, qualitative measurement scale, linguistic variable, defuzzifi-
cation, desirability coefficients, multiplicative aggregation.

А. Н. рева, д-р техн. наук, професор 
в. в. Камишин, д-р пед. наук

МЕТоД оПрЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕгрАТИвНого ПоКАЗАТЕЛЯ КоМПЕТЕНТНоСТИ ЭКСПЕрТА

Резюме. Выявлено особую универсальную роль экспертных процедур в принятии решений и обеспечении 
функционирования гуманистических систем. Методами нечеткой математики разработана и предложена 
качественная шкала оценивания компетентности экспертов, которая представляется как терм-множество 
лингвистической переменной “Уровень компетентности экспертов” и охватывает пять термов: “очень вы-
сокий”, “высокий”, “средний (обычный, как у большинства)”, “низкий”, “очень низкий”. С помощью ма-
тематического метода расстановки приоритетов, известного также как “задача о лидере”, осуществле-
но дефаззификацию лингвистических оценок уровней компетентности экспертов путем предоставления 
им соответствующих, нелинейно изменяющихся “взвешенных” коэффициентов желательности. Проведен 
сравнительный анализ общей методологии агрегации частных показателей уровней компетентности в 
интегративную (целостную) оценку, которой и только которой присуще системное свойство эмерджентно-
сти. Обоснован выбор мультипликативного подхода к агрегации частных оценок компетентности, который,  
в отличие от аддитивного, допускает лишь частичную компенсацию небольших значений одних показателей 
уровней компетентности большими значениями других. Приведен пример эффективности мультиплика-
тивного подхода. Доказано, что реализация предложенных процедур позволяет избежать статистических 
ошибок І — ІІ рода, когда оценка реальной компетенции или занижается (ошибка І рода), или завышается 
(ошибка ІІ рода).

Ключевые слова: экспертные процедуры, компетентность экспертов, качественная шкала измерений, 
лингвистическая переменная, дефаззификация, коэффициенты желательности, мультипликативная агре-
гация.
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ЕКоНоМІЧНЕ шПИгУНСТво:  
ЗроСТАННЯ МАСшТАБІв І АгрЕСИвНоСТІ*  

(Частина І)
Все таємне стає явним

(Біблія. Євангелії від Марка (гл. 4, ст. 22)  
та від Луки (гл. 8, ст. 17))

Резюме. Здійснено економіко-правовий аналіз стану та тенденцій розвитку економічного шпигунства  
й захисту об’єктів ІВ у процесі міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій. 
Показано (на прикладі США) роль держави, спецслужб і керівництва підприємств у протидії економічному 
шпигунству. Розглянуто роль комерційної таємниці в міжнародній конкуренції як інтелектуального капіталу, 
базису збереження результатів інноваційної діяльності та конкурентних переваг на ринку. Наведено прик-
лади розслідування гучних справ з економічного шпигунства за останні роки. Робиться висновок про те, що 
більшість розкрадань комерційної таємниці (понад 90% випадків) здійснюється інсайдерами. Запропоно-
вано низку превентивних заходів з охорони комерційної таємниці.

Ключові слова: економічне шпигунство, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, кібершпигунство, 
недобросовісна конкуренція, промислове шпигунство, національна безпека, інсайдер.

вСТУП

Економічне шпигунство є одним із супут-
ників ринкової економіки, причому внаслідок 
посилення конкурентної боротьби як на націо-
нальних, так і міжнародних ринках, його масш-
таби значно зростають. Експерти американ-
ського Національного контррозвідувального 
центру (структурного підрозділу ФБР) щорічно 
за завданням Конгресу готують аналітичну до-
повідь із проблем економічного шпигунства  
в США. На їхню думку, економічне шпигунство 
є зростаючою загрозою для національної без-
пеки країни, послаблює її лідируючі позиції в 
науково-технічній сфері [1].

За даними американської контррозвідки,  
з початку 90-х років минулого століття усе чіт-
кіше стала виявлятися переорієнтація іноземних 
спецслужб, які працюють проти США, на до-
бування секретної інформації про новітні аме-
риканські розробки у сфері критичних техно-
логій.

Інтелектуальна власність (ІВ) — це не тільки 
правова, а також і складна економічна катего-
рія. Вона бере участь у створенні доданої вар-
тості, особливо у високотехнологічних галузях, 
робить свій внесок у вартість сукупних активів 
господарюючих суб’єктів і збільшує ринкову 
капіталізацію бізнесу. Виключні майнові права 
на результати інтелектуальної діяльності є “чет-

вертим кошиком” у світовій торгівлі, разом із 
товарами, роботами і послугами. Нова роль ІВ 
як самостійного товару на ринку почала дава-
тися взнаки наприкінці ХХ століття. У країнах, 
де сформований цивілізований ринок ІВ, обсяги 
торгівлі правами досить значні. Продаж ІВ у сві-
товій торгівлі в рамках СОТ становить до 10% 
від ВВП країн, що входять до СОТ [2, с. 55].

Інститут ІВ є системоутворюючим ядром 
сучасної глобальної економіки. Поява нових 
результатів інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті, їх правова охорона на зовнішніх ринках пе-
редують матеріальному руху товарів і послуг. 
Самі об’єкти права також є товаром — ринок ІВ  
зростає темпами, що перевищують темпи зрос-
тання “матеріальних” ринків — понад 10% в рік 
(Китай — 23%, США — 5%, Франція — 2%, Росія —  
5%). Від того, які результати інтелектуальної ді-
яльності залучені в економічний оборот, яка їхня 
вартість і швидкість обороту, залежить динаміка 
зростання ВВП і глобальних індексів конкурен-
тоспроможності національних економік.

На горизонті 2025 р. роль ІВ та цифрової 
інфраструктури обороту прав ІВ стане ключовим 
чинником, що визначатиме зростання націо-
нальних економік і, як результат — вплив країни 
в світі. Передумови для цього створені розвит - 
ком глобальних цифрових мереж, понад 70% 
трафіку яких становить рух об’єктів ІВ [3, с. 7].

*  Статтю підготовлено в рамках виконання НДІ інтелектуальної власності НАПрН України теми фундаментального до-
слідження «Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки».
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У процесі розвитку міжнародного науково-
технічного співробітництва з промислово роз- 
винутими країнами питання, пов’язані з купів-
лею-продажем технології, що включає переда-
чу знань, науково-технічного, комерційного та 
управлінського досвіду (ноу-хау), набувають 
особливої актуальності та вимагають комплек-
сного врегулювання, перш за все, на національ-
ному рівні. Тому необхідний ефективний захист 
майнових інтересів власників комерційної та-
ємниці, ноу-хау не тільки в процесі співробіт-
ництва із зарубіжними країнами, а й усередині 
країни, оскільки ліцензійні договори, договори 
про передачу ноу-хау між партнерами стають 
тим реальним інструментом, на основі якого 
будуються відносини в сфері обміну науково-
технічними досягненнями.

Економічне та промислове шпигунство є 
найбільшою загрозою науково-технічній діяль-
ності та інноваційному розвитку держав. Але 
воно ведеться на всіх рівнях, їм займаються 
держави, міжнародні організації, спеціалізовані 
установи і окремі особи. Основне призначення 
економічного шпигунства — економія коштів і 
часу, які необхідно затратити, щоб наздогнати 
конкурента, що займає лідируюче положення, 
або не допустити в майбутньому відставання  
від нього, якщо той розробив або розробляє 
нову перспективну технологію, а також щоб ви-
йти на нові для підприємства і держави ринки. 
Це справедливо і щодо міждержавної конкурен-
ції, де до питань економічної конкурентоспро-
можності додаються і проблеми національної 
безпеки.

Економічне шпигунство перетворилося на 
важливий фактор науково-технічного прогресу 
і політики багатьох розвинутих держав, таких 
як Китай, Росія, Японія, Німеччина, Індія, Іран, 
Бразилія, Аргентина. Наприклад, зростання ін-
дустріальної потужності Країни Сонячного Сходу 
пов’язують зі збільшенням числа промислових 
шпигунів до значної цифри — 10 тисяч. Як за-
значають автори дослідження “Китайське про-
мислове шпигунство: придбання технологій  
і військова модернізація” Китайська Народна 
Республіка (КНР) реалізує “навмисний проект, 
фінансований державою, щоб обійти витрати 
на дослідження, подолати культурні недоліки  
і “перескочити” на перший план, використовую-
чи креативність інших народів”, тим самим до - 
сягаючи “найбільшої передачі багатства в іс-
торії” [4].

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Аналіз наукових публікацій і ЗМІ свідчить 
про зростаючу увагу керівництва держав, між-
народних організацій, спеціалізованих уста-

нов, корпорацій, науковців і практиків до пи-
тань, пов’язаних з протидією економічному і 
промисловому шпигунству. Серед іноземних 
фахівців, які досліджували проблеми еконо-
мічного, промислового шпигунства та захисту 
комерційної таємниці в процесі міжнародного 
науково-технічного співробітництва і трансферу 
технологій, можна назвати таких, як: Ж. Бержье, 
Ю. Бобилов, Р. Гасанов, К. Лайтон, К. Мелтон, 
Д. Найт, Д. Пулі, Ф. Рустман, Г. Штумпф, В. Чер-
няк, Г. Яковлев, В. Ярочкін тощо. В Україні цю 
проблематику вивчають Г. Андрощук, І. Дах-
но, І. Галиця, Я. Жаліло, А. Жарінова, І. Ревак,  
Ю. Капіца, Т. Лічман, Б. Маліцький, Ю. Мако-
гон, А. Марущак, С. Мосов, В. Мунтіян, І. Мігус,  
В. Соловйов, В. Сідак, А. Сухоруков, Л. Феду-
лова, Ю. Якубівська та інші науковці.

Але багатогранність і комплексний, міждис-
циплінарний характер проблематики, динаміч-
ність змін, що відбуваються у світі в цій сфері, 
зокрема в США, вимагають подальших науко- 
вих досліджень.

Метою статті є економіко-правовий ана-
ліз стану та тенденцій розвитку економічного 
шпигунства та захисту об’єктів ІВ, зокрема, 
комерційної таємниці в процесі міжнародного 
науково-технічного співробітництва та транс-
феру технологій, визначення (на прикладі США) 
ролі держави, спецслужб і керівництва підпри-
ємств у протидії економічному шпигунству, ви-
явлення існуючих проблем і вироблення пропо-
зицій щодо їх розв’язання.

вИКЛАД оСНовНого МАТЕрІАЛУ

США — найпотужніша країна, їх ВВП стано-
вить чверть від світового. Показник вкладу до-
даної вартості, яка утворюється від обороту ІВ, 
становить 12%. США є найбільшим власником 
результатів ІВ. Уже багато років США отримує 
за різні відрахування від використання прав на 
неї величезні кошти: відповідні показники пере-
вищують доходи від експорту сільськогоспо-
дарської продукції. Окреме питання — експорт, 
а також дотримання прав і законних інтересів 
правовласників за кордоном: найбільше дже-
рело доходу в американському бюджеті — це 
надходження від експорту ІВ: ліцензій на ви-
користання, авторських прав, товарних знаків, 
винаходів та ін.

Уточнення понятійного апарату дослі
дження. Предметом обговорення на держав-
ному, регіональному та міжнародному рівнях 
усе частіше стають конкурентна, комерційна, 
ділова, корпоративна і бізнес-розвідка та влас-
тиві їм методи недобросовісної конкуренції. За-
мість терміна “розвідка” як синонім або антонім 
іноді використовується термін “шпигунство”. 
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При аналізі сутності публікацій виникають сум-
ніви, а чи однаковий зміст вкладають автори 
в ці терміни? Майже усі, хто пише на цю тему, 
згодні з тим, що термін “шпигунство” (часто 
в поєднанні з прикметниками: “промислове”, 
“економічне”, “комерційне”, “корпоративне”, 
“науково-технічне”) означає в загальному ви-
гляді активні протиправні дії, спрямовані 
на збір або розкрадання цінної інформації, 
закритої для доступу сторонніх осіб. Але 
спектр трактування терміна, використовува- 
ного з цими прикметниками, досить широкий: 
від твердження, що це майже тотожні поняття,  
до вибудовування ієрархічної схеми взаємо-
зв’язку цих понять (типу “економічне шпигун-
ство” — ширше поняття, яке охоплює і такі його 
підвиди, як промислове, виробниче, науково-
технічне, комерційне шпигунство тощо).

Відзначимо, що в США і деяких інших дер- 
жавах ці поняття визначені законодавчо. Так, 
відповідно до прийнятого в США в 1996 р. Зако-
ну “Про економічне шпигунство” (The Economic 
Espionage Act, EEA) і коментарів до нього під 
економічним шпигунством (Economic espionage) 
розуміють здійснення суб’єктом зловмисних 
дій, пов’язаних з: (1) крадіжкою, незаконним 
присвоєнням, а також отриманням шляхом об-
ману або шахрайства інформації, що становить 
комерційну таємницю (секрет виробництва); 
(2) копіюванням, відтворенням, знищенням, 
скачуванням і передачею (зокрема, через ме-
режу) інформації, що становить комерційну та-
ємницю (секрет виробництва); (3) отриманням 
інформації, що становить комерційну таємницю 
(секрет виробництва) з усвідомленням того, 
що вона була присвоєна або перетворена без 
відповідного на те дозволу, з метою надання ви-
годи (переваги) іноземному уряду, державному 
органові чи агенту.

Відповідно під промисловим шпигунством 
(Industrial espionage or Theft of trade secrets) 
розуміють ті самі дії, але з метою нанесення 
шкоди власникові інформації, що становить ко-
мерційну таємницю, пов’язану з виробництвом 
продукту, котрий поставляється на внутрішній і 
міжнародний ринок шляхом надання економіч-
ної вигоди суб’єкту, який не є власником інфор-
мації, що становить комерційну таємницю.

Залежно від того, чи трапилось еконо-
мічне (крадіжка промислових секретів на 
користь іноземних держав) або промислове 
шпигунство (крадіжка промислових секретів 
з комерційною метою), законодавство СшА 
визначає відповідні міри покарання.

Отже, це не тотожні поняття. Якщо йдеться 
про діяльність спецслужб і державних структур 
на зовнішньому ринку — це економічна роз-

відка. Коли крадіжкою технологій за кордоном 
займаються приватні фірми — це промислове 
шпигунство. А в разі, коли крадуть один у од-
ного компанії однієї країни, прийнято говорити 
про ділову (конкурентну) розвідку, яка може 
використовувати як незаконні способи про-
мислового шпигунства, так і легальні методи 
конкурентної розвідки.

Шпигуном може бути громадянин, який 
перебуває на службі в розвідці іншої держа-
ви, або особа, просто завербована вороже 
налаштованої країною для отримання необ-
хідних даних, що доступні йому завдяки ви-
конанню службових обов’язків або зайняття 
певної посади. 

У цього злочину є різні види, які відрізня-
ються за об’єктом правопорушення.

Так, у Кримінальному кодексі РФ існує кіль- 
ка статей, пов’язаних зі шпигунством. У нау-
ці кримінального права Росії розрізняють такі 
види: 1) шпигунство як відокремлений злочин 
(ст. 276); 2) шпигунство як один із видів держав-
ної зради (ст. 275); 3) промислове шпигунство 
(ст. 183). Різниця між двома першими досить 
значна, незважаючи на те, що вони здаються 
схожими за своєю суттю. У першому випадку 
несуть відповідальність тільки іноземні грома-
дяни або особи без будь-якого громадянства, 
тобто громадяни РФ не можуть відповідати за 
цією статтею. Вони будуть відповідати вже за 
ст. 275, оскільки вважається, що вони зрадили 
свою країну.

Промислове (або економічне) шпигунство 
представляє собою зовсім інший різновид по-
діб ного правопорушення. Воно характеризу-
ється тим, що тут відправляються дані, які не 
становлять державної таємниці, але можуть 
використовуватися для отримання економіч-
них переваг. Цим видом шпигунства можуть за-
йматися як приватні, так і державні організації. 
Важливо довести саме протиправність дій, щоб 
класифікувати їх як правопорушення, інакше 
буде йтися про конкурентну розвідку. Якщо ко-
мерційне шпигунство — це злочин, спрямова-
ний на отримання відомостей, що становлять 
інтерес з комерційною метою, то шпигунство 
має за мету передачу даних щодо державної 
таємниці або іншої інформації, яка може навіть 
перебувати в необмеженому доступі.

У статті 276 КК РФ йдеться про те, що будь-
які дії з обробки або відправлення даних, які 
можуть загрожувати безпеці РФ, караються по-
збавленням волі на строк від 10 до 20 років. Та - 
кож уточнюється обов’язкова умова для засто-
сування цієї статті: вчинити правопорушення 
повинна людина з громадянством іншої країни 
або взагалі без нього.
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Варто зазначити, що у в законодавстві на-
шого сусіда Білорусі також існує таке поняття, 
як “комерційне шпигунство”. Під цим терміном 
розуміється викрадення або збирання неза-
конним способом відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю, з метою 
їх розголошення або незаконного використан- 
ня. КК Республіки Білорусь (ст. 254) передбаче-
но санкції у вигляді штрафу або арешту.

У законодавстві України до 2004 р. також іс-
нувало поняття “комерційне шпигунство”. Згідно 
зі статтею 231 КК України, присвяченій захисту 
комерційної таємниці, комерційне шпигунство 
розумілось, як “умисні дії, спрямовані на отри-
мання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, з метою розголошення, або іншого 
використання цих відомостей”. Але після вне-
сення змін до статті від 16.12.2004 р. в зв’язку 
з розширенням складу злочину, до якого, крім 
комерційної таємниці, стала відноситись і бан-
ківська таємниця, законодавець вилучив по-
няття “комерційного шпигунства”. А як казали 
древні китайці: “те, що не названо, не існує”.

Зазначимо, що в більшості пострадянських 
країн уже давно зроблені кроки до становлен-
ня та розвитку інституту комерційної таємни-
ці. Спеціальні закони про охорону комерційної 
таємниці діють сьогодні в Молдові (1994 р.), 
Киргизстані (1998 р), Туркменістані (2000 р.), 
Азербайджані (2001 р.), Російській Федера-
ції (2004 р.), Таджикистані (2008 р), Білорусі  
(2013 р.). в Україні спеціального закону про  
охорону комерційної таємниці і досі не має.

Зростання ролі спецслужб. Із завершен-
ням холодної війни протиборство систем не 
закінчилось. Воно перейшло з політичної пло-
щини в економічну. Тепер виникають уже не по-
літичні війни за панування тієї чи іншої системи, 
а суто економічні. Вони перейшли від зернових, 
сталевих, автомобільних, нафтових до інтелек-
туальних — спроб заволодіти критичними тех-
нологіями четвертої промислової революції. В 
сучасних умовах воюють уже не корпорації, а 
держави. Це добре продемонстровано фразою 
“Що добре для Боїнга — добре для Америки”.

Президент США Дж. Буш-ст. ще у 1990 р. 
оголосив економічну розвідку новим пріорите-
том у діяльності спецслужб. Адміністрація Клін - 
тона також підтримувала ідею посилення еконо-
мічного напряму в роботі розвідки [5]. У Стра-
тегії національної безпеки зазначалося: “збір  
та аналіз розвідувальної інформації, що стосу-
ється економічного розвитку, буде відігравати 
все більш важливу роль для розуміння світових 
економічних тенденцій, допоможе підвищити 
конкурентоспроможність американської еко-
номіки, виявивши загрози національним компа-

ніям з боку іноземних розвідок і нечесної тор-
гової практики” [6].

Відповідно до досліджень, проведених Аме-
риканським товариством промислової безпеки, 
найчастіше викривають у промисловому шпи-
гунстві громадян Великої Британії, Індії, Кана-
ди, Китаю, Мексики, Росії, Сінгапуру, Тайваню, 
Швеції та США. На державному рівні лідерами 
економічної розвідки проти США були Ізраїль, 
Китай, Росія і Тайвань (країни вказані в алфа-
вітному порядку) [5].

Директор ЦРУ Роберт М. Гейтс відзначав, що 
запити на економічні матеріали з ЦРУ за кіль - 
кістю перевищують усі інші. Майже половина 
всіх завдань розвідці, що надходять від 20 голо-
вних державних установ, “економічні за своїм 
характером”. Варто зазначити, що видатки на 
державну економічну розвідку в США станов-
лять майже 40% видатків спецслужб.

У 1980-ті роки економічною розвідкою, крім 
ЦРУ, активно почали займатися й інші відомст- 
ва — Федеральна резервна система, а також 
міністерства фінансів і торгівлі США, які створи-
ли у себе структури, що займаються збиранням 
інформації і аналізом розвитку окремих дер-
жав, порушивши тим самим монополію ЦРУ на 
ведення цього виду діяльності. У підсумку, до 
початку 1990-х рр. в американській економічній 
розвідці сформувались такі рівні:

1) макроекономічна розвідка, закріплена 
наказом президента США Р. Рейгана № 12333 
“Про розвідувальну діяльність Сполучених Шта-
тів” від 4 грудня 1981 р.): діяльність зі збору роз-
відувальної інформації про тенденції розвитку 
економіки іноземних держав, включаючи відо-
мості про сировинні ресурси, розвиток критич-
них технологій, фінансові системи, а також між-
народні валютні, сировинні ринки тощо;

2) економічна контррозвідка: діяльність  
із припинення спроб іноземних конкурентів  
і спецслужб з одержання торговельно-еконо-
мічної, наукової і технологічної інформації аме-
риканського бізнесу;

3) мікроекономічна розвідка: збирання 
комерційних і промислових секретів інозем-
них конкурентів. Мікроекономічне шпигунство 
в рамках роботи спецслужб у багатьох випадках 
було і залишається непідконтрольним керівни-
цтву в умовах ієрархічної структури відомств. 
Майже неможливо відслідковувати, на користь 
кого повсякденно працює конкретний опера-
тивний співробітник.

Варто підкреслити, що зміна адміністра-
ції Білого дому, нові кадрові призначення як у 
розвідтоваристві, так і в дипломатичному ві-
домстві, зроблені Б. Обамою в 2009 р., нічого 
принципово не змінили в контексті розглянутих 
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проблем і тенденцій. Єднання розвідки і бізне- 
су — об’єктивний процес, зупинити який не 
владна ніяка адміністрація.

Значно більш прозорою була і є економічна 
контррозвідка і розвідка на макроекономічному 
рівні. Контррозвідка в економічній сфері є важ-
ливим пріоритетом забезпечення національної 
безпеки. У Стратегії національної контррозвідки 
США йдеться про необхідність захисту еконо-
мічних переваг країни, комерційних таємниць 
і ноу-хау від спроб проникнення суперника. 
Вперше в доктринальних документах, присвя-
чених діяльності державних спецслужб, від-
крито говориться про тісну взаємодію розвідки  
і бізнесу.

У серпні 2017 р. адміністрація Трампа від-
крила офіційне розслідування порушення прав 
ІВ США і їхніх союзників. Тільки в США збитки 
були оцінені на 600 млрд доларів на рік.

При економічному шпигунстві, яким займа-
ються державні служби, увага приділяється не 
окремому продукту, а загальній картині еконо-
міки держави-конкурента. Якою структурою 
характеризується її господарство, в яких га-
лузях має перевагу (“ключові технології”), що і 
де можна використовувати для власних дослі- 
джень і розробок, яким шляхом можна пере-
йняти сучасні технологічні процеси виробни-
цтва. Після отримання таких основних даних 
конкурент розвиває свою стратегію, щоб ціле-
спрямовано “орієнтуватися” на окремі продукти. 
Всі країни світу, за деякими винятками, мають у 
своєму розпорядженні спецслужби, які “секрет-
ним шляхом” отримують за кордоном інформа-
цію і аналізують її в інтересах своїх країн. Чим 
вагоміша геополітична роль держави, тим біль-
ше сила і обсяг її розвідувальних відомств.

Аналіз, проведений американською контр - 
розвідкою, показує, що в 58% випадків еко-
номічне і промислове шпигунство здійсню-
валось за завданнями зарубіжних компа-
ній, в 22% — в інтересах іноземних урядів і 
в 20% — приватних і державних зарубіжних 
наукових центрів і лабораторій [1]. При цьому 
менш розвинуті країни, як правило, прагнуть до 
вивезення технологій, доступних на комерцій-
ному ринку, хоча для цього нерідко доводиться 
порушувати правила експортного контролю. 
Розвинуті держави, зі свого боку, мають на меті 
отримання секретних розробок, здатних підви-
щити міць їх збройних сил. 

Останнім часом також спостерігається тен-
денція до збільшення числа розкрадань окре- 
мих ультрасучасних компонентів і вузлів, які 
можуть використовуватися для модернізації 
застарілих збройових, розвідувальних та інфор-
маційних систем.

Експерти особливо виділяють діяльність на 
території США спецслужб КНР, Японії, Ізраїлю, 
Франції, Південної Кореї і Тайваню. Іноземні 
розвідники прагнуть також добути закриті ві-
домості про виробничу і маркетингову політи-
ку американських корпорацій, діяльність яких, 
перш за все, стосується оборонного комплексу, 
про укладені ними з урядовими відомствами 
США контракти, а також заходи з нарощування 
експорту високотехнологічної продукції.

Еволюція методів економічного шпигунст-
ва передбачає розвиток адекватних заходів 
протидії. Тому економічна контррозвідка є 
невід’ємною складовою системи служби 
безпеки — як на державному, так і на корпо-
ративному рівні. В її завдання входить контр-
оль за інформаційними потоками і можливими 
шляхами витоку

Бернар Бенсон — винахідник нових видів 
зброї, мільйонер, який розбагатів на реалізації 
патентів із різних видів озброєнь (система теле-
управління для торпед, принцип польоту ракет з 
самонавідними головками, крило “Дельта” для 
надзвукових літаків, системи комп’ютерів та 
інше — всього понад 100 патентів), виступаючи 
на конференції ЮНЕСКО заявив, що накопичен-
ня секретів у запам’ятовуючих пристроях ста-
новить небезпеку, яка може обернутися ката-
строфою, і закликав негайно їй запобігти. Витік 
майже 80% даних пов’язаний із елементарною 
необачністю або халатністю. Йдеться також про 
особисте листування, саме воно є одним з ка-
налів витоку важливих промислових секретів 
через необережність. У зв’язку з цим органи 
військової розвідки і безпеки США завели міні-
досьє на більш ніж на 25 мільйонів американців, 
які вважалися потенційно небезпечними.

Французький дослідник Моріс Денюзьер 
зазначає: “Сучасна наукова, промислова та 
економічна інформація здебільшого легкодос-
тупна. 95% даних, що вас цікавлять, можна 
отримати зі спеціальних журналів і наукових 
праць, звітів компаній, внутрішніх видань під-
приємств, брошур і проспектів, які роздають на 
ярмарках і виставках. Мета шпигуна — роздо-
бути ті 5% інформації, що залишилися, в якій і 
криється фірмовий секрет, таємниця майстер- 
ності” [7].

Здійснення транснаціональними корпора-
ціями екномічної розвідки призвело до плинно-
сті кадрів у спецслужбах і пов’язаних з цим втрат 
потенціалу. Так, склад співробітників розвідки 
(не тільки ЦРУ, а й інших відомств співтовари-
ства, котрі працюють на економічному напрямі) 
щорічно оновлюється приблизно на 20%, оскіль-
ки багато професіоналів переходять на більш 
високооплачувану роботу в приватні компанії.
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У США існує асоціація колишніх агентів Фе-
дерального бюро розслідувань (ФБР). Вона на-
лічує близько 4500 членів, які пропонують про-
мисловості свої послуги для боротьби зі шпи-
гунами. Асоціація видає довідник про вільних 
детективів, а також публікує список уже працю-
ючих. Тільки в одній компанії “Форд” працює 39 
колишніх агентів ФБР, захищаючи її промислові 
секрети [7].

Комерційна таємниця як об’єкт інтелек
туальної власності і посягань. Найбільш по-
ширеною формою охорони ІВ є комерційна 
таємниця (конфіденційність) [8]. Комерційна 
таємниця віками використовувалася в бізнесі. 
Наприклад, Китай століттями реалізовував ко-
мерційну перевагу від збереження в таємниці 
секрету виробництва шовку з ниток тутового 
шовкопряда. Таємниця технології виробництва 
скла майстрів острова Мурано (Венеція) досі 
зберігається в найсуворішому секреті та пере-
дається тільки у спадок. А чого варте полюван- 
ня за секретом китайського фарфору, який 
вкрали французи, а запатентували англійці, по-
передньо запозичивши його у сусідів. Або ви-
крадення американцями креслень прядильних 
машин, які працювали на англійських фабриках 
у Ланкаширі, що стало відправною точкою для 
створення і розвитку бавовняної промисловості 
в Новому Світі.

Комерційній таємниці початково припи-
сувалось дві переваги над патентами: низька 
вартість набуття прав і необмежена тривалість 
користування ними. Прийнята в більшості шта-
тів судова практика, яка визнає безліч патентів 
недійсними і робить інформацію, що міститься 
в них, доступною для конкурентів, надає ко-
мерційній таємниці додаткові переваги. Чинне 
законодавство, наприклад, вважає, що для ви-
знання порушення комерційної таємниці вже 
не потрібне підтвердження використання всіх 
елементів секрету, що міститься в ній. Досить 
довести наявність в продукції конкурента іс-
тотної подібності. Рівень новизни, необхідний 
для визнання наявності комерційної таємниці, 
нижче того, що потрібний для підтвердження 
патентоспроможності. Факту виявлення роз-
криття для громадськості хоча б деякої частини 
винаходу може бути достатньо для анулювання 
патенту, але не комерційної таємниці.

Водночас комерційна таємниця рідше при-
вертає увагу громадськості та фахівців, ніж інші 
види інтелектуальної власності. Причин тому 
кілька. По-перше, конфіденційність не пов’я- 
зана з процесом державної реєстрації; вона ви-
користовується в повсякденній практиці кожним 
підприємцем. По-друге, хоча загальні положен-
ня національних законів про комерційну таєм-

ницю (секрети виробництва) мають схожість, 
принципи правозастосування в різних країнах 
різні. По-третє, суперечки щодо комерційної 
таємниці зазвичай позбавлені широкого роз-
голосу і тому не є предметом публічного об-
говорення.

Економічне значення комерційної таєм
ниці. Комерційна таємниця є специфічним 
об’єктом ІВ і основною складовою нематері-
альних активів підприємства. Володіння нею  
є базисом для збереження конкурентних пере-
ваг на ринку (особливо при міжнародній конку-
ренції), необхідною умовою залучення інвес-
тицій і збереження результатів інноваційної 
діяльності.

У популярному фільмі “Соціальна мережа” 
(The Social Network), що отримав безліч наго-
род, розповідається про те, як засновник і влас-
ник інтернет-мережі Facebook Марк Цукерберг 
привласнив конфіденційний бізнес-план студен-
тів Гарварда, які найняли його для завершення 
роботи над їх сайтом ConnectU. Проти мережі 
Facebook дійсно було порушено судову справу, 
в тому числі в зв’язку з привласненням. У ре-
зультаті спір було вирішено за багато мільйонів 
доларів [9].

За оцінками експертів, сукупна вартість ко - 
мерційної таємниці міжнародних компаній сфе-
ри торгівлі становить п’ять трлн доларів. Щоріч-
но вони втрачають близько 250 млрд доларів у 
результаті втрати комерційної таємниці [10]. За 
останнє десятиліття ризики втрати комерційної 
таємниці значно зросли. Ці тенденції актуальні 
й для пострадянських країн.

У зв’язку з розвитком інформаційних техно-
логій і диференційованих технічних можливос-
тей проблеми, пов’язані з економічним шпи-
гунством, набувають особливої актуальності. 
Сьогодні засоби промислового та економічного 
шпигунства для деяких компаній і держав ста-
ли ефективним інструментом випередження 
конкурентів і становлення конкурентоспромож-
ності на вищому рівні. Існують відпрацьовані 
прийоми проникнення в таємниці. Так, згідно з 
недавнім звітом фірми Mandiant, що займається 
комп’ютерною безпекою, у розпорядженні Ки-
таю є тисячі таких фахівців — хакерів. Ніхто не 
знає, скільки секретів зберігається у компаніях 
і їх вартість. Однак основним аргументом на 
користь секретності в порівнянні з патентами 
є забезпечення безпеки. Водночас багато ком-
паній навіть не усвідомлює рівень витоку своїх 
секретів. Так, 90% компаній, які обслуговує фір-
ма Mandiant, не помітили фактів проникнення  
в їхні файли китайських хакерів [11].

Китайська влада не змогли б здійснити еко-
номічні перетворення “без дешевого і необ-
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меженого доступу до технологій інших країн”. 
Такий же висновок зроблено і Агентством із за-
побігання загрозам національній безпеці США 
у спеціальній доповіді 2010 р., де йдеться про 
те, що модернізація китайської армії “сильно  
залежить від інвестицій у китайську науку і тех-
нологічну інфраструктуру і від отримання новіт-
ньої зброї з-за кордону”. Так само відзначаєть-
ся, що китайська система крадіжки технологій 
унікальна тим, що вона дає свободу дій “дослід-
ним інститутам, корпораціям та іншим органі-
заціям, які розробляють власні схеми зі збору 
інформації, виходячи зі своїх потреб”.

За даними доповіді Центру стратегічних і 
міжнародних досліджень (CSIS) США світова 
економіка щорічно втрачає до 445 млн дола-
рів через злочини в мережі. Останніми роками 
бурхливо зростає кібершпигунство, від якого 
страждають торгівля, конкурентоспроможність 
та інновації. Збиток від нього, за найскромні-
шими підрахунками, оцінюється в 375 млн до-
ларів, а за найсміливішими — в 575 млн. Про 
це йдеться у доповіді, спонсором якої є компа-
нія McAfee, що займається розробками в сфе-
рі антивірусного програмного забезпечення.  
Кібер шпигунство знижує рівень прибутків ви-
нахідників та інвесторів, має серйозні наслід-
ки і для ринку праці розвинутих країн. Найзна-
чніші втрати несуть найбільші економіки сві-
ту — США, Китай, Японія і Німеччина. Автори 
доповіді оцінюють їх збитки в 200 млн доларів  
щороку [11].

Згідно з розрахунками фірми промислової 
безпеки ASIS International річна вартість вкра-
деної у компаній ІВ у США становила 300 млрд 
доларів. Екстрапольована на весь світ ця цифра 
становить понад один трлн доларів. За 16 років 
після прийняття в США Закону “Про економічне 
шпигунство” (EEA), яким крадіжка економічних  
секретів була зведена в ранг федеральних зло-
чинів, у третині проведених згідно з цим зако- 
ном розслідувань були замішані вихідці з Китаю 
або особи, які працювали на цю країну. Після 
2008 р. вже 44% справ мали відношення до 
Китаю. Відповідачі викрадали секрети, які сто-
суються військового літакобудування та ство-
рення космічного човна, комерційну таємницю 
компаній as Ford, GM, Dow Chemical, Motorola 
і DuPont [12].

Заперечуючи висунуті звинувачення, китай-
ська влада відзначала, що їх компанії також є 
жертвами промислового шпигунства. Посила-
ючись на глобальне дослідження фірми McAfee, 
яка займається безпекою інформаційних техно-
логій, представники китайського бізнесу пові-
домили про найбільш високий середній рівень 
збитку від крадіжки ІВ, що припадає на кожну 

з їх компаній: 7,2 млн доларів у Китаї і тільки  
375 тис. доларів у Великій Британії [12].

З практики протидії економічному шпи
гунству. У світовій практиці є чимало випадків 
порушення права на комерційну таємницю та 
промислового шпигунства — одного з найдав-
ніших методів недобросовісної конкуренції. Як 
правило, вони мають латентний (прихований) 
характер і лише іноді висвітлюються у судових 
рішеннях, ЗМІ та спеціальній літературі.

Найбільш доступною є інформація про ви-
падки економічного шпигунства в США. Аналі-
зуючи інформацію з сайту Федерального бюро 
розслідувань (ФБР) та судову практику, можна 
скласти відповідне досьє та виявити певні за-
кономірності щодо об’єктів і суб’єктів еконо-
мічного шпигунства [13]. Найбільш резонансні 
справи: косметичні компанії — Avon проти Mary 
Kay Cosmetics (1991 р.); ІТ-компанії — Microsoft 
проти Oracle (2000 р.), спір з участю Apple і 
Samsung (триває). До речі, остання справа в 
2014 р. набула дещо інших обрисів, залучаючи 
до суперечки ще й компанію Google за викорис-
тання операційної системи, подібної до Apple.

Наведемо кілька прикладів гучних справ 
з економічного шпигунства в США за останні 
роки. У штаті Мічиган 30 квітня 2013 р. була за-
суджена подружня пара — колишній інженер 
General Motors та її чоловік — до ув’язнення і 
штрафу 25 тис. доларів. Згідно зі звинувачен-
ням, вони намагалися викрасти гібридну тех-
нологію, що стосувалася комерційної таємниці 
General Motors з наміром використовувати її в 
рамках спільного підприємства з автомобіль-
ним конкурентом General Motors у Китаї (Chery 
Automobile). Технологія була скопійована пе-
реписуванням секретних інформаційних мате-
ріалів на жорсткий диск, знайдений у підсудних. 
За попередніми підрахунками Ge neral Motors 
вартість викрадених документів становила по-
над 40 млн доларів [14].

Нещодавно компанія Dupont, що володіє  
великою часткою світового ринку в сфері діок-
сиду титану, що оцінюється щорічно в мільяр-
ди доларів, була близькою до ризику крадіжки 
комерційного секрету закордонним конкурен-
том — компанією Pangang Group Co. У червні  
2013 р. китайському виробникові вітряних тур- 
бін Sinovel було пред’явлено звинувачення в не-
законному привласненні комерційних секретів 
компанії AMSC (США), оцінених в один млрд 
доларів [8]. У штаті Кентуккі 16 квітня 2014 р. 
був засуджений колишній співробітник компа - 
нії White Drive Products Inc за розкрадання ко-
мерційної таємниці. Як і в попередньому ви-
падку, документи без дозволу були скопійовані 
на портативний USB-диск. Після цього обви-
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нувачений Гроус почав роботу з прямими кон-
курентами компанії White Drive Products Inc. 
Крім ув’язнення, Гроус також повинен сплатити 
штраф у розмірі один млн доларів.

У Каліфорнії 24 квітня 2013 р. було пред’яв-
лено звинувачення Девіду Носалю відразу за 
кількома випадками викрадення комерційної 
таємниці комп’ютерної фірми-роботодавця Де - 
віда. Зокрема, він здійснив три вторгнення в 
комп’ютерну систему компанії Korn/Ferry Inter-
national, а також двічі був звинувачений у ви-
краденні комерційної таємниці для свого нового 
бізнесу. Отримавши несанкціонований доступ 
до комп’ютера компанії, він скопіював докумен-
ти, що містять торгові секрети.

Недавній випадок (судове засідання відбу-
лося 9 червня 2014 р.) стосувався справи за об-
винуваченням інженера-хіміка Матіаса Тезока у 
використанні комерційної таємниці. За 25 років 
своєї діяльності компанія Voltaix LLC розробила 
провідний у галузі секретний науковий метод 
для застосування в своїй діяльності, а саме — 
особливий таємний і конфіденційний рецепт 
виробництва в сфері виготовлення хімікатів для 
напівпровідникової і сонячної енергетики. При 
прийомі на роботу (на пуско-налагоджувальні 
роботи) Матіас Тезок, як і інші співробітники, 
підписав угоду про нерозголошення таємниці, 
яку згодом порушив. Після звільнення з Voltaix 
LLC він відкрив власну фірму Metaloid Precur- 
sors Inc, яка почала використовувати технологію 
виробництва Voltaix LLC для своєї економічної 
вигоди [17].

Грег Чунг (Greg Chung) шпигував для Китаю 
майже 30 років (з 1979 по 2006 рр.). Він працю-
вав на компанію Boeing і Rockwell International як 
спеціаліст з розрахунку напруги (stress analyst). 
Чунг викрав секретні відомості про конструкції 
космічного шаттла, ракети Delta IV і вантажного 
військового літака C-17 в інтересах китайського 
уряду [18]. За словами Чунга, його мотивом 
виступала "відданість своїй Батьківщині". Він 
викрав сотні тисяч документів у свого амери-
канського роботодавця і передав їх китайському 
уряду під час подорожей до Китаю під виглядом 
читання лекцій, таємно зустрічаючись з китай-
ськими агентами. Чунг співпрацював також із ін-
шим китайським шпигуном Чи Маком (Chi Mak), 
щоб передавати цінну інформацію в Китай.

Слідчі дійшли висновку, що Чунг почав шпи-
гувати для китайців ще наприкінці 1970-х, від-
разу після того, як став громадянином США і 
був найнятий Rockwell International. Він працю-
вав у компанії Rockwell, поки вона в 1996 р. не 
була куплена Boeing і аж до звільнення в 2002 р. 
Через рік, компанія знову найняла його як кон-
сультанта. Він був звільнений лише після того, 

як ФБР почало розслідування його діяльності.  
Незаконну діяльність Чунга слідчі виявили, роз - 
слідуючи в 2006 р. справу з економічного шпи-
гунства іншого китайського шпигуна. Розслі-
дування привело їх в будинок Чунга, де була 
виявлена схованка конфіденційних документів. 
Ці документи включали, зокрема, інформацію 
про паливну систему для ракети-носія на шатт-
лі, тобто ті документи, які інженеру було суво-
ро наказано “закривати” наприкінці кожного 
дня. Компанія Boeing інвестувала в розробку 
цих технологій 50 млн доларів протягом п’яти  
років [19].

Американський інженер Грег Чунг був ви-
знаний винним у веденні 30-річної діяльності 
економічного шпигунства, після того, як поліція 
виявила в його будинку 300 тисяч сторінок сек-
ретних матеріалів. Він був визнаний винним за 
шістьма пунктами в економічному шпигунстві; 
по одному пункту, що діяв як іноземний агент; 
за звинуваченням у змові; а також за статтею, 
що він повідомляв неправдиву інформацію фе-
деральним агентам.

Адвокати Чунга намагалися довести, що їх-
ній клієнт був усього лише злодієм документів, 
знайдених у нього в будинку, і наполягали, що 
він не був шпигуном. Вони стверджували також, 
що Чунг порушив тільки політику конфіденцій-
ності компанії Boeing, принісши документи до 
себе додому, але не порушував ніяких законів, 
і уряд США не може довести, що він передавав 
секретну інформацію Китаю. Однак суддя Кор-
мак Дж. Карні відхилив припущення про те, що 
Чунг був злодієм, як “сміховинне”. У судовій 
постанові окружний суддя Кормак Дж. Карні за-
значив: “Довіра, яку висловила компанія Boeing 
містеру Чунгу, щоб захистити свою власність і 
комерційну таємницю, очевидно, значила для 
містера Чунга дуже мало. Він знехтував цим, 
щоб служити КНР (Китайській Народній Респу-
бліці), яку він з гордістю проголосив своєю бать-
ківщиною”. У лютому 2010 р. Грег Чунг був засу-
джений до більш ніж 15 років позбавлення волі. 
Суд над Грегом Чунгом був першою справою у 
рамках Закону “Про економічне шпигунство” 
(Economic Espionage Act) 1996 р. Китайський 
уряд у цій справі не зробив ніяких коментарів.

Інший китайський шпигун — Лі Мак, який 
також фігурував у цій справі, зізнався, що ще 
в 1978 р. він був відправлений у США, щоб 
отримати роботу в оборонній промисловості з 
метою здійснення промислового шпигунства. 
Більше 20 років він передавав інформацію про 
конструкцію тихих електричних силових уста-
новок для підводних човнів США, відомості про 
радіолокаційні системи Aegis, а також інформа-
цію про стелс-літаки, що розробляються ВМС 



ІННовАЦІЙНА ЕКоНоМІКА

innovative economY 47

США. Китайський уряд також доручив Макові 
шукати інформацію про будь-які інші техноло-
гії. Макові допомагали члени його сім’ї під час 
зашифровування і таємної передачі інформації 
в Китай. У травні 2007 р. Лі Мак був визнаний 
винним у змові, відсутності реєстрації як агента 
іноземної уряду, а також в інших порушеннях. 
Він був засуджений до більш ніж 24 років по-
збавлення волі [20].

Колишній науковий співробітник компанії 
Dow Chemical Вень Чю Лю (Wen Chyu Liu) в січні 
2012 р. був засуджений до 60 місяців в’язниці  
за двома звинуваченнями, штрафу в 25000 до-
ларів і вилученню 600000 доларів. У лютому 
2011 р. він був звинувачений у крадіжці торго-
вих секретів у свого колишнього роботодавця і 
продажу їх компанії в Китаї. Лю вступив у змову 
не менше ніж з чотирма діючими і колишніми 
співробітниками. Він подорожував Китаєм, щоб 
продати отриману інформацію, заплатити за-
лученим співробітникам за матеріали та інфор-
мацію. Одного зі співробітників він підкупив за  
50 тис. доларів готівкою, щоб отримати керів-
ництво з виробничого процесу та іншу необхідну 
інформацію, пов’язану з хлорвмісним поліети-
леном (CPE).

Вень Чю Лю, він же Девід В. Лю, в 1960-ті 
роки приїхав у США з Китаю як аспірант. У 1965 р.  
Лю став працювати науковим співробітником 
в Dow Chemical Company's — у відділі, розта-
шованому в Плакемінсі штату Луїзіана (Plaque- 
mine, LA). Він був зайнятий на різних етапах 
розробки і виробництва еластомерів, зокрема 
хлорованого поліетилену.

Хімічна компанія The Dow Chemical Company 
(Dow) — провідний виробник хлормісткого полі-
етилену (“CPE”), що є еластомірним полі мером, 
який вона продає по всьому світу під назвою 
“Тірин CPE”. CPE — це біла, порошкоподібна 
речовина, стійка до екстремальних тисків і тем-
ператур. CPE використовується у гідравлічних, 
автомобільних і промислових шлангах, елек-
тричних оболонках кабелів, а також будівельних 
і конструкційних матеріалах — таких, як вінілова 
обшивка. Компанія Dow виробляє CPE на двох 
підприємствах: у Плакемінсі і в Стаді (Німеччи-
на). Свідки уряду показали, що компанія Dow 
вклала мільйони доларів у розробку і вдоскона-
лення процесу виробництва CPE та його кінце-
вий продукт. Вони стверджували, що інвестиції 
і дослідження корпорації привели до розвитку 
важливих уточнень за умовами експлуатації і 
виготовлення CPE, а також до поліпшення про-
ектних технічних специфікацій деяких апаратів 
і обладнання, що використовуються у процесі. 
Уряд заявив, що Лю змовився вкрасти комер-
ційну таємницю компанії Dow і продавав цю ін-

формацію китайським виробникам для власного 
збагачення.

Компанія Dow 1 липня 1999 р. подала ци-
вільний позов проти Лю, звинувачуючи його в 
крадіжці комерційних секретів, які використову-
валися у виробництві своєї CPE [21; 22].

Термін “комерційна таємниця”, як це визна-
чено в законодавстві США, означає: всі форми 
і види фінансової, ділової, наукової, технічної, 
економічної або технічної інформації, зокрема, 
моделі, плани, збірники, програмні пристрої, 
формули, конструкції, прототипи, методи, мето-
дики, процеси, процедури, програми, або коди, 
матеріальні чи нематеріальні, незалежно від 
форми зберігання (в фізичному, електронному 
вигляді, наочно, фотографічно або в письмовій 
формі), якщо її власник прийняв розумні захо- 
ди, щоб тримати таку інформацію в таємниці,  
і якщо інформація має економічну цінність, фак-
тичну або потенційну, не будучи загальновідо-
мою і легко встановленою.

За словами свідків уряду, компанія Dow вва-
жає виробничий процес і обладнання, призна-
чене для процесу, комерційною таємницею, яка 
надає їй конкурентну перевагу. Компанія вживає 
відповідних заходів фізичної та юридичної без-
пеки для захисту своєї технології і процесів, які 
використовуються у виробництві CPE. Такі за-
ходи включають обмеження доступу до об’єктів 
компанії Dow і угоди про конфіденційність і не-
розголошення інформації з працівниками, зок-
рема з Лю.

Лю (Liou) працював у Dow з 1965 р. аж до 
свого виходу на пенсію в 1992 р. Він працював 
у відділі досліджень і розробок з різних аспектів 
виробництва виробів компанії Dow, зокрема 
CPE. Приступаючи до роботи, Лю підписав уго-
ду про конфіденційність, в якій зобов’язувався 
не розголошувати конфіденційну інформацію 
та комерційну таємницю третім особам. Після 
виходу Лю на пенсію компанія Dow відправи-
ла йому лист, нагадуючи про відповідну уго-
ду. На початку 1990-х, до виходу на пенсію, 
Лю і його дружина створили компанію Pacific 
Richland у Батон-Руж (штат Луїзіана). Незаба-
ром після цього китайські компанії висловили 
зацікавленість у створенні хлорованого поліві-
нілхлориду (CSM або CPVC). Хоча Dow ніколи 
не виробляла CSM, CPE використовується як 
інгредієнт у виробництві CSM. Лю найняв на 
роботу деяких колишніх і тоді нинішніх співро-
бітників компанії Dow, щоб допомогти йому в 
налагодженні процесу виробництва CPE. Серед 
співробітників були: Джон Уілер — інженер, ко - 
лишній керівник проекту з модернізації заводу 
з виробництва CPE в Плакемінсі та консультант 
компанії Dow, коли Лю завербував його; Хейн 
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Мейер — інженер, який допоміг побудувати за-
вод Dow у Стаді та працював до 1997 р. на Dow 
у Німеччині; Кот Стокер — старший інженер, 
відповідальний за координацію щоденного ви-
робництва CPE, який працював на компанію 
Dow у 1999 р. і був автором значної частини 
керівництва з виробництва CPE компанії Dow. 
Під час розслідування справи всі троє спів - 
працювали з урядом і давали свідчення проти 
Лю у ході судового розгляду. Так, свідки уряду 
показали, що після створення Pacific Richland, 
Лю попросив Уілера забезпечити процес проек-
тування виробництва CPE, щоб Pacific Richland 
міг продати його китайським компаніям. Уілер 
показав, що він створив схему інженерного по-
току для процесу виробництва CPE, заснованого 
на знанні фабрик Dow із виробництва CPE. Лю і 
Уілер потім зробили кілька поїздок до Китаю для 
продажу процесу CPE для китайських клієнтів 
і Лю фінансував ці поїздки. Китайські компанії 
Qingdao Chemical Works (“Qingdao”) and Hubei 
Shaunghuang Chemical Group Company (“Hubei”) 
висловили зацікавленість у будівництві заводів 
у Китаї. Згідно зі свідченнями, компанії були 
спеціально зацікавлені в отриманні “технології 
Dow”. Лю підписав контракти про продаж обом 
компаніям інженерного пакета CPE і наполіг 
на тому, щоб отримати від цих контрактів май-
же два млн доларів. Згодом Стокер створив 
для Лю керівництво з виробництва CPE. Сто-
кер показав, що велика частина розділів цього 
керівництва була плагіатом із керівництва по 
виробництву CPE компанії Dow. Лю поставляє 
це керівництво з процесу виробництва CPE та 
інженерний пакет, в який увійшли численні ін-
женерні документи, технологічні схеми, схеми 
і діаграми трубопроводів і приладів, у Хубей. 
Технологічні схеми зображували весь процес 
виготовлення CPE. Уілер підтвердив, що Лю 
найняв його, аби вкрасти інформацію Dow, щоб 
побудувати завод CPE в Китаї. Він особисто 
вкрав комерційну таємницю CPE Dow разом зі 
Стокером, Мейером і Лю, який заплатив йому 
близько 196 тис. доларів протягом двох з по-
ловиною років. Він також заявив, що Хубей був 
зацікавлений у технології Dow. Уілер розгля-
нув і зіставив креслення сушарки Dow зі Стад 
і сушарки з псевдозрідженим шаром, який Лю 
надав китайцям, і свідчив про те, що вони були 
по суті ідентичні, адже "проект по Стаду був ви-
користаний, щоб зробити інший проект, прода-
ний китайцям". Він стверджував, що розробка 
процесу зайняла у них лише кілька місяців, щоб 
завершити китайські пакети, оскільки вони вже 
“мали пакет Dow CPE в своїх руках”. Нарешті, 
Уілер показав, що після того, як Dow подала 
цивільний позов, він став свідком того, як Лю 

викинув кілька коробок документів на стоянці 
у смітник перед зустріччю зі своїм адвокатом. 
Стокер, співробітник Dow у той час, коли Лю на-
правив матеріали для китайських компаній, по-
казав, що Лю спеціально “хотів технології Dow”  
і погодився виплатити йому 50 тис. доларів го-
тівкою за допомогу. Він показав, що в керівни-
цтві представлений огляд хімічного процесу, 
опис апаратів і ємностей, їх розмірів, і те, що 
кожен з них виконує в процесі експлуатації. Лю 
вимагав це керівництво процесом для китай-
ського проекту, бо він мав зобов’язання надати 
його в рамках свого договору з китайцями.

Стокер, який є автором значної частини ке-
рівництва процесом Dow, показав, що він за-
ймався плагіатом більшої частини керівництва 
Dow, розробляючи керівництво процесу для 
Pacific Richland. Лю обіцяв заплатити Стокеру  
50 тис. доларів. Дізнавшись про те, що Dow 
збирався подати цивільний позов проти них, 
Стокер і Уілер вилучили файли з їх комп’ютерів 
у Pacific Richland. Лю знав, що вони видалили 
файл. Стокер також зазначив, що після початку 
цивільного позову компанії Dow він і Лю домо-
вилися, що будуть оскаржувати позов і бреха-
ти. Нарешті, Стокер показав, що Лю пізніше 
переїхав у Канаду, щоб поставити себе поза 
досяжністю закону США. Мейер зізнався, що 
він особисто надав секретну технологію Dow з 
виробництва CPE, щоб Лю продав китайським 
компаніям. Мейер свідчив, що він звернувся 
до Лю зі своїми побоюваннями щодо викорис-
тання технологій CPE, але той заспокоїв його, 
сказавши, що все законно.

обвинувачення. Федеральне велике журі 
24 березня 2005 р. висунуло звинувачення Лю 
по 15 пунктам, які інкримінували йому змову, 
отримання та володіння вкраденими торгови-
ми секретами, шахрайство, незаконні грошові 
операції і лжесвідчення. Лю був заарештований 
22 серпня 2006 р. в Сіетлі (штат Вашингтон) на 
міжконтинентальному рейсі з Тайбей, Тайвань. 
Якби його визнали повністю винним за всіма 
пунктами звинувачення, він був би засуджений 
до 300 років в’язниці та майже 10 млн доларів 
штрафів або вдвічі більше його валового при-
бутку від шахрайства (залежно від того, що біль-
ше). Згідно з обвинувальним актом, Лю вступив  
у змову мінімум з чотирма діючими і колишні-
ми співробітниками установ Dow у Плакемін-
сі і Стаді (Німеччина), які працювали там на 
виробництві CPE. Мета цієї змови полягала в 
тому, щоб привласнити комерційну таємницю, 
а потім продати технологію виробництва CPE 
різним китайським компаніям. Як представник 
своєї кампанії Лю подорожував по всьому Ки-
таю, продаючи вкрадену інформацію. Він пла-
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тив нинішнім і колишнім співробітникам Dow за 
отримані матеріали та інформацію, пов’язану з 
виробництвом CPE в Dow. В одному випадку Лю 
підкупив тодішнього співробітника підприєм- 
ства в Плакемінсі за 50 тис. доларів готівкою, 
щоб отримати керівництво з виробничого про-
цесу та іншу інформацію, пов’язану з CPE.

Лжесвідчення. Коли компанія Dow подала 
проти Лю федеральний цивільний позов, він 
помилково заперечував під присягою, що укла-
дав угоди зі спільниками, подорожуючи Китаєм, 
щоб зустрітися із представниками китайської 
компанії, зацікавленої в проектуванні та будів-
ництві нового заводу з виробництва CPE. Після 
цього йому пред’явили федеральні кримінальні 
звинувачення.

Засудження. 7 лютого 2011 р., після три-
тижневого судового процесу, федеральне журі 
в Батон-Руж, штат Луїзіана визнала Лю, якому 
було 74 роки, винним у змові та крадіжці з ме-
тою торгівлі секретною інформацією і в лже-
свідченні в зв’язку з крадіжкою ним комерцій-
ної таємниці компанії Dow Chemical і продажу 
її компанії в КНР. Йому загрожувало до 10 років 

позбавлення волі за змову і розкрадання ко-
мерційної таємниці, і не більше п’яти років у 
в’язниці за лжесвідчення журі присяжних. Кожен 
пункт звинувачення тягне також максимальний 
штраф в розмірі 250 тис. доларів. У результаті 
Лю був засуджений за змову з метою крадіжки 
комерційної таємниці і лжесвідчення. Він по-
дав апеляцію, але суд йому в ній відмовив. Ра-
йонний суд засудив Лю до позбавлення волі до  
60 місяців по кожному обвинуваченню.

резюме. Більшість розкрадань комерційної 
таємниці здійснюється “інсайдерами” (влас-
ними службовцями компанії або особами, які 
працюють з ними за контрактом). За даними 
розслідувань, пов’язаних з порушенням закону, 
в EEA на них припадає понад 90% випадків [23]. 
Зазвичай ці особи записують інформацію на 
флеш-диски або передають її через мобільний 
телефон чи електронною поштою. Респонден-
ти дослідження фірми McAfee вважають, що 
рейтинг збитку від інсайдерів вищий, ніж від 
уразливості програмного забезпечення або від 
кібершпіонажу.

(Продовження статті  
читайте у наступному номері)
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economic eSPionage: groWth and aggreSSivitY (Part i)

Abstract. Economic and legal analysis of the state and trends in the development of economic espionage and 
protection of IP objects in the process of international scientific and technical cooperation and technology transfer 
are carried out. The role of the state, intelligence services and enterprise management in countering economic 
espionage is shown (by the example of the USA). The role of trade secrets in international competition as intellec-
tual capital, the basis for preserving the results of innovation activity and competitive advantages in the market are 
considered. The examples of investigation of high-profile cases on economic espionage in recent years are given. 
It is concluded that most of the theft of commercial secrets (more than 90% of cases) is carried out by insiders.  
A number of preventive measures to protect commercial secrets are proposed.

Keywords: economic espionage, intellectual property, commercial secret, cyber espionage, unfair competition, 
industrial espionage, national security, insider. 
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ЭКоНоМИЧЕСКИЙ шПИоНАЖ: роСТ МАСшТАБов И АгрЕССИвНоСТИ (ЧАСТЬ І)

Резюме. Осуществлен экономико-правовой анализ состояния и тенденций развития экономического шпи-
онажа и защиты объектов ИС в процессе международного научно-технического сотрудничества и транс-
фера технологий. Показана (на примере США) роль государства, спецслужб и руководства предприятий 
в противодействии экономическому шпионажу. Рассмотрены роль коммерческой тайны в международной 
конкуренции как интеллектуального капитала, базиса сохранения результатов инновационной деятельно-
сти и конкурентных преимуществ на рынке. Приведенные примеры расследования громких дел по эконо-
мическому шпионажу за последние годы. Делается вывод о том, что большинство хищений коммерческой 
тайны (более 90% случаев) осуществляется инсайдерами. Предложен ряд превентивных мер по охране 
коммерческой тайны.

Ключевые слова: экономический шпионаж, интеллектуальная собственность, коммерческая тайна, ки-
бершпионаж, недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, национальная безопасность, ин-
сайдер.
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ДоСвІД ІННовАЦІЙНого роЗвИТКУ  
ПІвДЕННоЇ КорЕЇ І Його АДАПТАЦІЯ в УКрАЇНІ

Резюме. Головною метою дослідження стало визначення ключових моментів у інноваційно-економічному 
зростанні Корейської Республіки, починаючи з середини ХХ століття. Проілюстровано короткий історичний 
екскурс в історію розвитку Республіки Кореї на шляху до побудови сучасної правової держави. Був про-
ведений аналіз ключових факторів, що впливали на діяльність окремих суб’єктів наукової та економічної 
діяльності в Південній Кореї. Визначено передумови становлення держави як передового лідера у світі 
з розвитку інновацій. Наведено приклади створення та діяльності успішних корейських чеболів (чемпіо-
нів). Окреслено основні проблеми, які виникають у країні у процесі виконання національних інноваційних, 
науково-технічних та економічних проектів, а також варіанти їх розв’язання у Кореї. Наведено низку реко-
мендацій, які сприятимуть підвищенню ефективності роботи наукомістких підприємств з огляду користі та 
актуальності відповідно до сучасних реалій України.

Ключові слова: інновації, трансфер технологій, Південна Корея, підприємство, економіка, інвестиції, 
фонд.

вСТУП

Розвиток сучасних процесів глобалізації по-
силює міжнародну конкуренцію на основі нау- 
ково-технічних досягнень та інновацій. Якість 
застосовуваних технологій є ключовою конку-
рентною перевагою країни і визначає її позицію 
в міжнародних рейтингах конкурентоспромож-
ності. Практика показує, що окремі країни до-
сягли вражаючих економічних успіхів завдяки 
трансферу технологій.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Світу і особливо Україні варто було б ще 
на початку своєї незалежності зрозуміти, що 
Азія та інновації — слова-синоніми, і сьогодні в 
цьому напрямі слід перебудовувати своє мис-
лення прискореними темпами. Азія з її більш 
ніж чотирма мільярдами жителів уже домоглася 
величезного успіху завдяки працьовитості та 
розуму її мешканців. Майбутнє Азії — в іннова-
ційному зростанні. Але таких результатів вда-
лося досягти не за одне десятиліття. Яскравим 
прикладом трансформації від слаборозвинутої 
країни до високоінноваційної держави висту- 
пає Корейська Республіка.

Зважаючи на спільні риси, що об’єднують 
Південну Корею та Україну у різних сферах жит-
тєдіяльності, зокрема у науковій галузі, мета 
статті полягає у наступному:
•  аналіз процесів, що відбувалися на території 

Кореї та передували реформам зі становлен-
ня її як передового лідера у світі з розвитку 
інновацій;

•  рекомендації щодо перейняття окремих ас-
пектів корейського досвіду для України з ме-
тою розвитку сфери інновацій.

вИКЛАД оСНовНого МАТЕрІАЛУ

Протягом останніх двохсот років Північна 
Америка була головним світовим лідером у сфе-
рі інновацій. Однак тепер розклад сил починає 
змінюватися, і на сцену виходить Азійський ре-
гіон і особливо Південна Корея.

На початку 2018 р. агентство Bloomberg 
випустило Рейтинг 50 найбільш інноваційних 
країн у світі. У доповіді агентства основна увага 
приділена головним показникам, які впливають 
на створення і розвиток інновацій в державі: 
кількість високотехнологічних компаній; витрати 
на НДДКР на душу населення; валова додана 
вартість оброблюваної промисловості; число 
патентів і наукових кадрів на душу населення; 
структура вищої професійної освіти (табл. 1).

У цьому рейтингу Південна Корея зайня-
ла перше місце. Слідом за нею розмістилися 
Швеція, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія [1]. Як 
видно з табл. 1, країни-лідери інноваційного 
розвитку суттєво не змінили свої позиції по-
рівняно з 2017 р.

Тільки протягом одного покоління економіка 
Південної Кореї пройшла неймовірну транс-
формацію від однієї з найбідніших країн світу 
до однієї з найбагатших. Інновації та технології 
стали ключовими факторами, які лягли в основу 
конкурентоспроможності південнокорейсько-
го експорту і стимулювали стрімке економічне 
зростання країни в останні десятиліття.

Історія Республіки Корея почалася в 1950 р.  
зі створення японської колонії і поділу Кореї 
на дві частини — північну і південну. У 1961 р. 
стартувало корейське економічне диво, коли до 
влади прийшов новий лідер генерал Пак Чон Хі 
і оголосив економічні п’ятирічки. У цей момент 
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починається приплив інвес-
тицій: американська компанія 
Gulf зводить перший завод, у 
1973 р. з’являється величезне 
підприємство з виробництва 
і переробки металів, відкри-
ваються експортоорієнтовані 
напрями. В результаті в 1977 р.  
вартість експорту південно-
корейських товарів досягла 
10 млрд доларів. Послідовна 
економічна політика привела 
в 2011 р. економіку Південної 
Кореї до обороту 1 трлн дола-
рів [2].

Економічний успіх Півден-
ної Кореї після закінчення Ко-
рейської війни став результа-
том урядової стратегії на роз-
виток виробництва недорогих 
товарів для експорту. Тоді стали 
виникати корейські фінансово-
промислові конгломерати, які перетворилися у 
великі транснаціональні корпорації і стали осно-
вою економічного перетворення країни.

Масштаб великих компаній не тільки дозво-
лив об’єднати значні ресурси, а й привів до но-
вої фази зростання корейського виробництва. 
Це стало можливим завдяки технологічному 
лідерству та інноваціям, товари корейських ком-
паній отримали репутацію високотехнологічних 
і передових продуктів. Конгломератам вдалося 
стати світовими технологічними лідерами за-
вдяки значним інвестиціям у наукові досліджен-
ня і розробки, а глобальна присутність на ринках 
завдяки злиттю і придбанням компаній в Європі 
і США дозволила їм підвищити свої технологічні 
можливості. Корейський уряд також відігравав 
важливу роль, створюючи в країні інфраструк-
туру світового класу, а також вводячи системи 
високоякісної освіти [3].

Протягом останніх десятиліть економіка Пів-
денної Кореї зростає в середньому на 8,6% на 
рік. Багато в чому такому зростанню сприяє дер-
жавна політика підтримки малого і середнього 
бізнесу. Перша особливість південнокорейського 
шляху в тому, що всі інноваційні процеси в країні 
дуже централізовані і системні — державний 
контроль послідовно здійснюється на всіх рівнях 
владної ієрархії. Друга особливість — система 
“чемпіонів” або “чеболів”, з якої виросли такі гі-
ганти, як Samsung і Hyundai. Держава “підіймає” 
інноваційні компанії та забезпечує їм підтримку 
на всіх рівнях — від внутрішніх пільг і дотацій до 
виходу на міжнародні ринки [4]. Завдяки цим 
особливостям за короткий термін країна зробила 
ривок і повністю оновила свою економіку.

Сьогодні, незважаючи на те, що в країні  
майже немає корисних копалин, Південна Корея 
займає перше місце в світі за індексом глобаль-
них інновацій, продуктивності патентів, вироб-
ництва товстолистової сталі. Південна Корея 
перебуває на другому місці за рівнем навичок 
використання інформаційних технологій, витрат 
на НДДКР і ступенем розвитку наукової інфра-
структури, що дозволяє їй лідирувати в галузях 
виробництва телекомунікаційної техніки. Пів-
денна Корея досягла великих успіхів у суднобу-
дуванні — сьогодні половина всього світового 
обсягу виробництва суден зосереджена саме в 
цій країні. Також Південна Корея лідирує у сфері 
виробництва чіпів пам’яті, рідкокристалічних 
дисплеїв, будучи найбільшим постачальником 
для компанії Apple [5]. Південнокорейські фахів-
ці володіють унікальними алгоритмами у сфері 
будівництва висотних будівель — найбільші хма-
рочоси в Малайзії, Дубаї, Сінгапурі побудовані 
саме корейськими компаніями.

Більшість інноваційних інститутів розвит-
ку були створені в країні в останні 20 років.  
У 1998 р. у Міністерстві торгівлі, промисловості 
та енергетики розробили спеціалізовану про-
граму по роботі з середнім і малим бізнесом, з 
якої в 2007 р. виділилася програма з підтримки 
стартапів (консалтинг, гранти, законодавчі іні-
ціативи тощо). У 2000 р. був створений фонд 
Korea Techno-Venture Foundation. У завдання 
фонду входить розвиток національної венчур-
ної галузі через програми популяризації, фор-
мування підприємницької культури і комерціа-
лізації технологій із глобальним потенціалом.  
У 2011 р. утворено Міністерство економіки знань 

Таблиця 1

Найбільш інноваційні країни світу  
за версією bloomberg

Місце  
у 2018 р.

Країна
Місце  

у 2017 р.
Бали за показниками 

інноваційності

1 Південна Корея 1 89,28
2 Швеція 2 84,70
3 Сінгапур 6 83,05
4 Німеччина 3 82,53
5 Швейцарія 4 82,34
6 Японія 7 81,91
7 Фінляндія 5 81,46
8 Данія 8 81,28
9 Франція 11 80,75

10 Ізраїль 10 80,64

Джерело: таблиця побудована на основі інформації, розміщеної на офіцій-
ному сайті Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/
south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls.
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(Knowledge Economy Ministry), куди були інтег-
ровані відповідні функції вже згадуваних вище 
Міністерства торгівлі, промисловості та енерге-
тики, Міністерства інформатизації і комунікацій, 
а також Міністерства науки і технологій [4].

Спочатку південнокорейська модернізація 
була побудована на запозиченні й адаптації за-
рубіжних розробок і підтримці переважно вели-
ких компаній. У 1990-х рр. держава запустила 
програму “На кордоні XXI століття”, присвячену 
розвитку ключових технологій у пріоритетних 
галузях. [6] Для цього була розроблена чітко 
кластеризована система підтримки техноло-
гічного підприємництва. У кожному кластері  
є лідируючий університет, який стає центром 
всієї науково-технологічної активності, техно-
парки, інкубатори та інші майданчики для під-
тримки стартапів.

Крізь фільтри інкубаторів і технопарків про - 
ходить велика кількість молодих компаній. Ви - 
будувана система моніторингу. Як тільки в цьо-
му потоці виявляється потенційна “зірка”, вона 
потрапляє в систему підтримки. Держава до-
помагає грантами і пільгами, сприяє в забез-
печенні попиту і виведенню продукції на між-
народні ринки. Фактично попит на продукцію 
компанії формується зверху. Найчастіше це 
означає, що у стартапа всередині країни буде 
тільки один клієнт — одна з великих компаній. 
Однак це гарантує стійкий попит і можливість 
накопичити сили для виходу на більш великі та 
перспективні ринки.

Система грантів і пільг у Південній Кореї не-
однозначна, але доводить свою ефективність. 
Потрапляючи в технопарк або інкубатор, стар-
тап отримує величезну кількість пільг і грантів, 
і він не зобов’язаний їх виплачувати, якщо його 
компанія стане успішною. Якщо ні — доведеть-
ся повернути. Причому існують градації. Якщо 
стартап провалюється зі своєї вини, то всі суми 
державної підтримки потрібно повернути в бю-
джет. Якщо повернути не виходить, засновники 
стартапу потрапляють у чорні списки і вже не 
зможуть претендувати на державну підтримку. 
Якщо ж стартап провалюється з вини контр-
агента, наприклад університет не зміг провести 
необхідні дослідження або зібрати прототип, то 
держава може пробачити такий борг. Це дуже 
азіатський підхід. І фактично це ручне управ-
ління інноваціями в країні — через такі кори-
дори проходить величезна кількість молодих 
компаній.

Незважаючи на потоки молодих компаній, які 
мають підтримку, в Південній Кореї є проблеми 
з підприємницькою культурою. У країні майже 
немає венчурних фондів і приватних інвесторів, 
які пропонують стартапам “розумні” гроші і до-

помагають розвивати компанії. Наразі Південна 
Корея займається розвитком венчурної системи 
з метою децентралізації ринку [3].

Країна інвестує в наукові дослідження і роз-
робки значно більшу частку свого ВВП порів- 
няно з іншими розвинутими країнами. Згідно з 
нещодавно опублікованими даними Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), Південна Корея у 2017 р. витратила 
4,29% свого ВВП на наукові дослідження, за  
нею йде Ізраїль (4,11%) і Японія (3,58%) [5].

Але, незважаючи на лідерство у сфері ін-
новацій, Південна Корея з її 50-мільйонним на-
селенням стикається з такими проблемами, як 
зростаюча нерівність і ризик стагнації. Корей-
ська економіка вразлива до ризиків, пов’язаних 
із швидким нарощуванням боргу. Борг приват-
ного сектору Кореї є одним із найвищих серед 
ринків, що розвиваються і, що більш важливо,  
протягом останніх десяти років за своєю част-
кою до ВВП країни борг зростає швидкими тем-
пами. Економічне зростання Південної Кореї 
випереджає внутрішній ринок праці, і цей дис-
баланс посилюється.

Також зростає нерівність в можливості отри-
мання освіти. Освіта високо цінується південно-
корейцями, чий соціальний і економічний статус 
визначається значною мірою рівнем їх освіти. 
Саме тому батьки надають великого значення 
тому, щоб їхні діти отримали якісну освіту.

Хоча корейська освіта постійно отримує ви-
соку оцінку в міжнародних рейтингах (майже всі 
університети відкриті для міжнародних студен-
тів, щоб там формувалося динамічне середови-
ще для обміну досвідом і створення спільних 
проектів), ОЕСР відзначає, що економіка країни 
стикається зі все більш широкою невідповід-
ністю навичок місцевих випускників вимогам 
ринку, що посилює проблему безробіття серед 
молоді.

Наступною проблемою, яка постає перед 
Кореєю, є старіння нації. Населення Південної 
Кореї старіє швидшими темпами, ніж в інших 
країнах ОЕСР, що в довгостроковій перспекти-
ві може негативно відбитися на економічному 
зростанні країни. Наразі потрібно збільшувати 
продуктивність праці, оскільки в майбутньому 
у країні буде все менше людей працездатного 
віку з необхідними навичками, які відповідали 
б вимогам ринку праці.

Ще одним серйозним викликом для Сеула 
є пошук взаємодії з Китаєм, стратегія якого — 
перехід до виробництва високотехнологічних 
товарів. Китайські товари починають успіш-
но конкурувати з південнокорейськими, як на 
внутрішньому ринку самого Китаю, так і в гло-
бальних масштабах [2]. Але загалом китайська 
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економіка також переживає період стагнації, і ці 
проблеми не лише перешкоджають торгівлі між 
країнами, а й також знижують глобальний попит, 
що безпосередньо вплинуло на експорт напів-
фабрикатів з Південної Кореї, який становить 
70% у загальній структурі експорту.

Що буде відбуватися з економікою Південної 
Кореї в середньо- і довгостроковій перспективі 
залежатиме від того, як країна буде боротися з 
внутрішніми викликами, пов’язаними з низькою 
продуктивністю виробництва і старінням насе-
лення, а також від того, як відреагує міжнарод-
ний попит на тенденції в глобальній економіці.

З огляду на все це, Південній Кореї необхід-
но підтримувати свої лідерські позиції в га лузі  
технологій та інновацій, щоб зберегти глобаль- 
ну конкурентоспроможність. Ще одним із клю-
чових пріоритетів для Південної Кореї є дивер-
сифікація економіки, зокрема, за рахунок висо-
котехнологічних інновацій і підвищення конку-
рентоспроможності країни на світових ринках, 
а також розвитку нових галузей, особливо в 
сфері послуг.

Успіх Південної Кореї обумовлений діяль-
ністю чеболів, які стояли біля витоків створен-
ня південнокорейської економіки. Звісно, не 
всі особливості чеболів будуть ефективними в 
умовах української економіки, однак деякі спе-
цифічні характеристики світових лідерів можуть 
прижитися і на вітчизняних підприємствах, зна-
чно підвищивши їх ефективність, зокрема:
•  масове виробництво: при великомасштаб-

ному виробництві ціна кінцевої продукції ви-
являється значно меншою у зв’язку з тим, 
що співвідношення витрат на виробництво і 
розробку до обсягу виробництва також змен-
шується;

•  поєднання різних технологій: для виробниц-
тва сучасного інноваційного продукту потріб-
но з’єднати кілька технологій. І якщо в ком-
панію входять підрозділи, що займаються 
розробками в різних напрямах, то витрати 
на закупівлю обладнання або комплектуючих 
значно знижуються, оскільки купуються у себе 
ж за собівартістю і без націнки;

•  вертикально інтегрована структура: введен-
ня подібної структури в українські компанії 
забезпечить швидший процес виробництва, 
стабільність і взаємодопомогу дочірніх ком-
паній;

•  дизайн: крім якості товару, чеболи приділяють 
увагу популяризації бренду, рекламі продукту, 
створенню неповторного дизайну [6].

Так, Південна Корея досягла велетенських 
успіхів у науці й технологіях за останніх п’ять 
десятиліть саме тому, що їй вдалось створити 
унікальну інноваційну систему, безперервно ін-

вестуючи у розвиток людських ресурсів і НДДКР. 
Цей досвід, по-перше, означає для України, що 
можливості абсорбувати нові знання й техноло-
гії залежать від рівня і якості освіти. Відповідно 
створення висококваліфікованої ланки освіти у 
науково-технічному секторі має стати першим  
щаблем у становленні високорозвинутої краї-
ни. Принаймні у випадку Південної Кореї при-
скорене досягнення стійкого розвитку було за - 
безпечене зміцненням ролі освіти в процесі 
модернізації. Було пройдено шлях від імітації 
й запозичення зарубіжного досвіду до впрова-
дження власних креативних інновацій.

По-друге, корейський досвід засвідчує, що 
необхідно прискорено розвивати внутрішній 
ринок і сприяти розвитку малого бізнесу. Як 
показав досвід, Південна Корея зобов’язана 
своїм рівнем технологічного розвитку й потуж-
ному обсягу індустріалізації сильній освітній 
базі й орієнтованій на зовнішній світ стратегії 
розвитку. Звідси й два уроки, які ми можемо за-
позичити із досвіду Південної Кореї. Перший —  
людські ресурси є ключовими для науково-тех-
нічного розвитку й економічного росту країни. 
А другий — ніщо не зможе краще мотивувати 
приватний бізнес вкладати гроші у розвиток 
технологій, ніж дійсно ринкова економіка, а не 
засилля олігархів.

При цьому мають бути враховані специфіч-
ні обставини тієї чи іншої країни. Якщо взяти 
Корею, то без значних природних ресурсів, за 
досить обмеженої території, що могла б бути 
придатною для ефективного ведення сільського 
господарства, та за наявності надлишкової ро-
бочої сили Республіка Корея обрала стратегію 
соціально-економічного розвитку, засновану 
на інноваційній політиці як основному факторі й 
передумові індустріалізації економіки та модер-
нізації суспільного життя. Україна теж має ви-
значитися у інноваційних пріоритетах, виходячи 
зі своїх унікальних особливостей [7].

вИСНовКИ

Результатом проведеного аналізу іннова-
ційної діяльності Південної Кореї стало виок-
ремлення ключових моментів щодо розвитку 
інноваційної сфери в країні. Проведений аналіз 
процесів, що відбувалися на території Кореї, дав 
змогу визначити передумови зі становлення її як 
передового лідера у світі з розвитку інновацій.

Історія інноваційної “революції” Корейської  
Республіки є досить цікавою щодо викорис-
тання її досвіду для становлення України як 
інно ва ційно-орієнтованої держави. У статті на - 
ведено кілька пунктів, які сприятимуть підви-
щенню ефективності роботи наукомістких під-
приємств.
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Цілком очевидно — досвід Південної Кореї в 
своєму становленні як високорозвинутої країни 
є показним для України, яка саме перебуває на 
шляху визначення свого подальшого вектору 
розвитку у різних сферах, і науці зокрема.
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exPerience in innovative develoPment of the SoUth Korea  
and itS adaPtation in UKraine

Abstract. The main objective of the study was to identify key points in the innovation and economic growth of the 
Korean Republic since the mid-twentieth century. A brief historical observation in the history of the Republic of 
Korea on the way to a modern state of law is illustrated. An analysis out of key factors that influenced the activi-
ties of individual scientific and economic actors in South Korea was carried out. The preconditions for the forma-
tion of the state as the world leader in innovation development were determined. Examples of successful Korean 
chabals (champions) creation and activities are given. The main problems that are encountered in the country in 
the process of implementation of national innovation, scientific and technical and economic projects, as well as 
variants of solving these problems in Korea are outlined. There are a number of recommendations which will help 
to increase the efficiency of the work of high-tech enterprises in terms of utility and relevance in accordance with 
the current realities of Ukraine.

Keywords: innovation, technology transfer, South Korea, enterprise, economy, investment, fund.

И. С. Баланчук, с.н.с.

оПЫТ ИННовАЦИоННого рАЗвИТИЯ ЮЖНоЙ КорЕИ И Его АДАПТАЦИЯ в УКрАИНЕ

Резюме. Главной целью исследования стало определение ключевых моментов в инновационно-эконо-
мическом росте Корейской Республики, начиная с середины ХХ века. Проиллюстрировано краткий исто-
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рический экскурс в историю развития Республики Корея на пути к построению современного правового 
государства. Был проведен анализ ключевых факторов, которые влияли на деятельность отдельных субъек-
тов научной и экономической деятельности в Южной Корее. Определены предпосылки по становлению 
государства как передового лидера в мире в области развития инноваций. Приведены примеры создания 
и деятельности успешных корейских чеболов (чемпионов). Очерчены основные проблемы, которые возни-
кают в стране в процессе выполнения национальных инновационных, научно-технических и экономических 
проектов, а также варианты их решения в Корее. Приведен ряд рекомендаций, которые будут способство-
вать повышению эффективности работы наукоемких предприятий с учетом пользы и актуальности в соот-
ветствии с современными реалиями Украины.

Ключевые слова: инновации, трансфер технологий, Южная Корея, предприятие, экономика, инвестиции, 
фонд.
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в. в. СЕНЧЕНКо, канд. техн. наук

в. П. СоЛовЬЕв, д-р экон. наук, профессор

ЧЕТЫрЕХЗвЕННАЯ СПИрАЛЬ ИННовАЦИоННоЙ 
ДЕЯТЕЛЬНоСТИ И ЕЁ вЛИЯНИЕ НА СоЗДАНИЕ 

НовЫХ ЗНАНИЙ И ТЕХНоЛогИЙ
Резюме. Проведен анализ возможностей использования концепции четырехзвенной спирали (quadruple 
helix). Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью общества в создании и продви-
жении инновационной продукции. Проанализировано формирование новых каналов передачи запросов по-
требителей инновационной продукции к прикладной науке. Концепция четырехзвенной спирали расширяет 
известную парадигму тройной спирали (triple helix). Наряду с наукой, промышленностью и государством 
ключевую роль в инновационном процессе начинает играть общество. Ядром четвертой спирали в этой 
модели выступают потребители инновационной продукции. В статье анализируются тенденции развития 
инноваций, инициируемых потребителями инновационной продукции. Включение в процесс инновацион-
ного развития экономики четвертого игрока — общественных организаций — предлагается рассматривать 
как формирование сетевой структуры инноваторов. Рассмотрена роль виртуальных сообществ в качестве 
мощного инструмента агрегирования новых знаний и опыта клиентов, встраивания их в корпоративную 
систему принятия стратегических решений. Использование таких инструментов имеет большой потенци-
ал при условии, что производители сумеют оптимально интегрировать реальные запросы потребителей в 
технологические инновации. Особое значение приобретает виртуальное сотрудничество в научной сфере. 
Виртуальные сетевые структуры (ВСС) как научное и практическое направление требуют создания новых 
понятий, научных идей и инструментария. Создание их тесно связанно с кибернетикой, сетевыми техноло-
гиями, современными разделами прикладной математики, экономической теорией и психологией. В основе 
теории и практики ВСС лежат современная экономическая теория, системный анализ и исследования опе-
раций, методы оптимизации, а также интеллектуальные информационные технологии. Показана целесо-
образность применения виртуальных сетевых структур в качестве человеко-машинного интерфейса относи-
тельно превращения формализованных знаний в параметры управления производственной функцией.

Ключевые слова: четырехзвенная спираль, пользовательская функция, человеко-машинный интерфейс, 
каналы передачи запросов к прикладной науке, виртуальные сетевые структуры, диффузия и внедрение 
инноваций.
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ввЕДЕНИЕ

Новая экономика основывается на высоких 
технологиях, “сырьем” для которых являются не 
постоянно убывающие природные ресурсы, а 
постоянно возрастающие знания. Основным ка-
питалом современного предприятия становится 
интеллектуальная собственность, а не традици-
онные материальные активы. Общая проблема 
представителей нового менеджмента — рацио-
нальное соединение производителей знаний 
с их потенциальными потребителями. В эпоху 
цифровых технологий цели создания новых зна-
ний кардинально меняются. Изобретательство 
только лишь ради инноваций уходит в прошлое. 
Сегодня инновации должны быть направлены 
на улучшение пользовательского опыта. Чтобы 
обеспечить соответствие новым требованиям, 
компаниям из разных отраслей нужно вместе 
работать над внедрением инноваций, направ-
ленных именно на повышение воспринимаемого 
пользователями качества обслуживания. 

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМЫ

При разработке стратегий развития Евро-
пейская комиссия рекомендует ученым, орга-
нам власти, бизнесу, социальным партнерам 
основываться на “Исследовательских и инно-
вационных стратегиях “умной специализации” 
(EU Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialization, RIS3). Под стратегией “умной 
специализации” понимается национальная или 
региональная стратегия инновационной дея-
тельности. Она устанавливает приоритеты, на-
целенные на получение конкурентных преиму-
ществ путем развития собственного научного 
и инновационного потенциала в соответствии с 
потребностями бизнеса. Это необходимо, что-
бы в полной мере использовать возникающие 
возможности и тенденции рынка, не допуская 
при этом дублирования и фрагментации уси-
лий. Стратегия “умной специализации” спо-
собна реализовываться в форме национальной 
или региональной научной и инновационной 
политики либо входить в ее структуру [1].

В основе подобных интерактивных систем 
может лежать формализованная концепция в 
виде модели “тройной спирали” [2]. Она обе-
спечивает устойчивую среду параллельных 
связей между властью, бизнес-сообществом 
(промышленностью) и наукой. При этом учи-
тывается роль каждой из перечисленных групп 
участников инновационного процесса.

 АНАЛИЗ ИСПоЛЬЗовАННЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Модель инновационного развития, назван-
ная “тройной спиралью”, была разработана в 

середине 90-х гг. известными учёными Генри 
Ицковицем (США) и Лойетом Лейдесдорфом 
(Нидерланды) [3]. К идее тройной спирали  
Г. Ицковиц пришел в процессе изучения сущ-
ности университетов (на примере Массачусет-
ского технологического института, одного из 
крупнейших и наиболее известных вузов США) 
и их взаимоотношений с другими обществен-
ными институтами. Потенциал для инноваций 
и экономического развития в сегодняшнем, 
знание-ориентированном обществе Ицковиц и 
Лейдесдорф увидели в более ярко выраженной 
роли университетов и тесном взаимодействии 
науки, частных предприятий и государства для 
создания новых институциональных и общест-
венных форм производства, передачи и при-
менения знаний.

Главный элемент новизны в инновационной 
модели тройной спирали — это усиление роли 
науки. Традиционные инновационные модели 
и государственные системы ставили во главу 
угла роль и инициативу государства, а также 
такие концепции, как открытые инновации, роль 
частного бизнеса, инновационных предприятий. 
Именно власть определяла процесс накопления 
интеллектуального потенциала производства. 
Власть и бизнес рассматривались двигателями 
промышленной политики. Однако в эру, когда 
передовые знания стали существенно быстрее 
реализовываться на практике, на передний план 
выходит наука. Если раньше путь от открытий до 
технологических прорывов занимал целые по-
коления, то сейчас этот цикл проходит в сроки, 
позволяющие изобретателям участвовать как 
в исследовательском процессе, так и на этапе 
внедрения инноваций.

Возникшая в США после окончания Второй 
мировой войны проблема резкого роста без-
работицы среди высококвалифицированных 
специалистов потребовала новых подходов к 
организации бизнеса. Стали создаваться кон-
салтинговые структуры (бизнес-инкубаторы), 
что привело к насыщению производственного 
комплекса бизнеса интеллектуальным потен- 
циалом, который взял на себя функцию гармо-
низации действий власти и функций рынка. 
Именно этот факт явился причиной явного во- 
влечения в рыночный кругооборот науки. Воз-
никли благоприятные условия для тесного со-
трудничества науки, предприятий и государ-
ственной власти. Каждая из этих институций 
развивалась самостоятельно, но в тесной ко-
операции с двумя другими. Возникли новые 
организационные структуры — технологические 
парки, реализующие на практике концепцию 
тройной спирали. В современных условиях 
именно наука становится основным элементом 
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и прогнозирования, и оперативного управления 
во всех секторах экономики.

Практика показала, что следование кон-
цепции тройной спирали позволяет повысить 
эффективность инноваций в отдельных странах 
и регионах. При использовании американской 
модели инновационного развития в других стра-
нах необходимо понимать роль модели тройной 
спирали — взаимодействия науки (университе-
тов), предприятий и государства. Именно эти 
взаимоотношения являются движущей силой 
инновационного развития США, а также за-
логом успеха при копировании американской 
модели для ее реализации в других странах.

ИЗЛоЖЕНИЕ оСНовНого МАТЕрИАЛА

Концепция тройной спирали утверждает, что 
знания и технологии возникают в результате 
сов местных действий науки, промышленности и 
государства, которые попарно взаимодейству-
ют между собой. Полученные знания и техно-
логии затем передаются в экономику, которая 
в конечном счете и является главной движущей 
силой инновационной деятельности. В то же 
время данная схема исходит из предположения, 
что общество однозначно приветствует любые 
нововведения и инновации. На самом же деле, 
во-первых, инновации несут свои блага через 
пренебрежение мнением членов общества, 
которые не хотят рисковать, предпочитая нов-
шества испытанным изделиям и технологиям 
прошлого. Во-вторых, новшества, как правило, 
не являются одновариантными, и всегда есть 
возможность выбора наиболее приемлемого 
варианта. Поэтому важно учитывать мнения и 
интересы конечных пользователей результатов 
инновационных изменений. Следовательно, 
общество существенно влияет на создание зна-
ний и технологий — через спрос и реализацию 
пользовательской функции.

Следует также отметить, что в большин-
стве стран с переходной экономикой, в т.ч. и 
в Украине, при внедрении концепции тройной 
спирали пытаются институционально перей-
ти сразу к третьей фазе её развития [4, с. 22], 
предусматривающей сетевые организации ин-
новационной инфраструктуры. В результате 
эффективность этих институций, как правило, 
низкая.

Кроме того, на уровне третьей фазы своего 
развития концепция тройной спирали фактиче-
ски себя исчерпала. Появилась необходимость 
учитывать при реализации политики инноваци-
онного развития экономики четвертого игрока —  
потребителя инновационной продукции. Таким 
образом, концепция тройной спирали перерос-
ла в концепцию четырехзвенной спирали.

Поэтому в Рекомендациях Европейской 
комиссии по RIS3 отмечена важность и необ-
ходимость подхода на основе четырехзвенной 
спирали инноваций — в документе предлага-
ется дополнить классическую модель тройной 
спирали четвертой группой. Ядром модели че-
тырехзвенной спирали выступают потребители 
инноваций: эта модель стимулирует создание 
инноваций, важных для пользователей (граж-
данского общества). Потребители (т. е. граж-
дане) определяют инновационный процесс и 
являются его движущей силой. Граждане не 
только участвуют в реальном процессе разра-
боток, но и могут предлагать новые виды ин-
новаций. В результате устанавливаются связи 
потребителей с другими “действующими ли-
цами” в промышленности, науке или прави-
тельстве [5]. В свою очередь представители 
базовых трех звеньев спирали поддерживают 
инновационную деятельность граждан (предо-
ставляют им инструменты, информацию, плат-
формы для разработки и навыки, необходимые 
для создания инноваций). Промышленность и 
государственный сектор смогут в дальнейшем 
выгодно использовать созданные гражданами 
инновации.

Высокотехнологический сектор производ-
ства должен эффективно использовать соци-
альные каналы (сети), реализованные посред-
ством этого четвертого игрока, для обратной 
связи с пользователями и реагирования на их 
запросы к прикладной науке, а также для про-
движения своих новых продуктов и услуг.

В работе [4, с. 22–27] рассмотрены основ-
ные принципы и причины включения в тройную 
спираль четвертого компонента:
•  значимость научных знаний для экономики 

все чаще оценивается по устойчивости их 
социальной восприимчивости и уровню все-
охватности (социальные сети стали одной из 
лидирующих платформ коммуникации, кото-
рые объединяют и создают коммуникативные 
потоки, одновременно формируя сильные и 
слабые связи между коммуникантами);

•  четырехзвенная спираль более рационально 
учитывает новые открытия и инновации, кото-
рые улучшают социальное обеспечение;

•  расширение мерности спирали обеспечивает 
формирование интерфейса между элемента-
ми тройной спирали, с одной стороны, и по- 
требителями производственной и социаль- 
ной продукции этой спирали, с другой;

•  активное распространение концепции от-
крытых инноваций, открытой науки, облач-
ных технологий в передовых странах и низ-
кая популярность этих каналов подключения 
четвертого элемента к тройной спирали в 
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странах с переходной экономикой ввиду их 
отсталости в использовании информацион-
ных технологий;

•  динамика изменений отношений между эле-
ментами тройной спирали и встраивания в 
эту спираль четвертого элемента требует 
изменений внутри каждого из элементов — 
институциональных преобразований, совер-
шенствования эволюционных механизмов, 
глубоких преобразований академической 
науки.

Модель четырехзвенной спирали способ-
ствует успешной реализации предпринима-
тельского процесса, стимулирует интенсив-
ное экспериментаторство и изобретательство, 
одновременно активизирует инновационную 
деятельность [6]. Её можно использовать как 
инновационную архитектуру, среду, позволяю-
щую одновременно интегрировать четыре сек-
торальных пространства на основе динамиче-
ски сбалансированных подходов “сверху вниз” 
и “снизу верх”: сверху вниз — правительство, 
наука, промышленность; снизу вверх — граж-
данское общество. Меж- и внутрисекторальные 
(а также меж- и внутрирегиональные) интер-
фейсы знаний и обучения, встроенные в архи-
тектуру четырехзвенной спирали, определяют 
ее эффективность и устойчивость.

Четырехзвенная спираль инноваций со-
единяет социальную экологию, производство 
знаний и инновации. Важнейшим ее системо-
образующим элементом — помимо активного 
“человеческого фактора” — является ресурс 
знаний, которые в результате обращения меж- 
ду социальными подсистемами превращаются 
в инновации и ноу-хау, реализуемые в обществе 
и экономике. Таким образом, четырехзвенная 
спираль визуализирует коллективное взаимо-
действие и обмен знаниями в стране в рамках 
следующих четырех подсистем:
•  системы образования, включая академиче-

ские учреждения, университеты, системы 
высшего образования и школы (человече-
ский капитал);

•  экономической системы, охватывающей сек-
тора экономики, фирмы, сектор услуг и бан- 
ки (экономический капитал);

•  политической системы, которая определяет 
направление движения государства в настоя-
щем и будущем, законы и т. п. (политический 
и правовой капитал);

•  гражданского общества (в его основе лежат 
СМИ и культура, которые в совокупности об- 
разуют две формы капитала: социальный (оп-
ределенные культурой, традиционные ценно-
сти и т. п.) и информационный (телевидение, 
интернет, газеты и т. п.).

Включение в процесс инновационного раз-
вития экономики четвертого игрока — общест-
венных организаций, представляющих потре-
бительскую сторону инновационного развития, 
предлагается рассматривать как формирование 
сетевой структуры инноваторов, которое проис-
ходит в трех пространствах: знаний (среда ге-
нерирования, распространения и потребления 
знаний), инноваций (среда коммерциализации 
знаний) и консенсуса (сетевая платформа для 
подготовки и реализации совместных действий 
всех игроков спирали).

Проникновение ИКТ во все сферы эконо-
мики является ответом на вызовы глобальной 
конкуренции, где быстрые изменения проис-
ходят постоянно, а инновации становятся более 
важными, чем ориентация на массовость вы-
пуска. В этих условиях конкурентоспособность 
и жизнеспособность компании будут зависеть 
не столько от наличия материальных ресурсов, 
сколько от эффективности их организации и 
управления, использования развитых спосо-
бов коммуникации и кооперации с клиентами 
и партнерами, наличия адекватных технологий 
обмена знаниями, умения прогнозировать ход 
перемен в отраслевых рынках, способности 
создавать полноценные “подрывные” иннова-
ционные продукты, ориентированные на новые 
рынки, и продуцировать “поддерживающие” 
инновации, сохраняющие нижние сектора уже 
существующих рынков.

Практическое воплощение этого подхода 
может быть эффективно реализовано с исполь-
зованием виртуальных сетевых структур (ВСС), 
которые обладают возможностями быстрой ре-
организации предпринимательской деятельно-
сти и реализации инновационных стратегий [7]. 
ВСС — это сеть предприятий и организаций, 
объединенных задачей производства конкрет-
ной продукции и сопутствующих услуг на всех 
стадиях жизненного цикла. В таких сетях могут 
объединяться бывшие конкуренты, выпускаю-
щие аналогичную продукцию, а также ее по-
требители. Такие объединения можно назвать 
кластерами, сформированными не на основе 
территориальной близости, как у М. Портера, а 
на основе “близости” информационной. В ВСС 
используются новейшие достижения в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(локальные сети ЭВМ, базы данных, электрон-
ная почта, Интернет, диалоговые информаци-
онные системы и системы телекоммуникаций) 
с целью взаимного использования ресурсов, 
снижения издержек и расширения рыночных 
отношений. ВСС является средством для раз-
работки эффективных вариантов управленче-
ских решений и одновременно средой для их 



ІННовАЦІЙНА ЕКоНоМІКА

innovative economY 59

реализации на основе моделирования среды 
функционирования. Они позволяют решать фун-
даментальные задачи современной глобализи-
рованной экономики. Например, объединять 
и наиболее оптимально использовать произ-
водственный и научно-технический потенциал 
территориально удаленных партнеров, при-
влекать и максимально экономить их финансо-
вые и материальные ресурсы для выполнения 
уникальных проектов. А также — эффективно 
применять аутсорсинг для реализации транс - 
национализации деятельности компании и вы-
хода на мировые рынки без увеличения “физи-
ческого” присутствия в отдельных регионах.

Деятельность виртуальных сетевых объеди-
нений базируется на взаимном доверии и не 
требует перестройки организационной струк-
туры для выполнения каждого нового проекта. 
При этом значительно уменьшаются затраты 
на создание и удержание офисов, производ-
ственных площадей, исчезает необходимость в 
поездках для организации персональных встреч 
и переговоров. Кроме привлечения информа-
ционных ресурсов, виртуальные объединения 
разрешают пользоваться услугами высококва-
лифицированных специалистов без изменения 
места их проживания, организовывать совмест-
ное использование уникального дорогостояще-
го оборудования. Открытость и гибкость вирту-
альных компаний разрешает значительно более 
скоро реагировать и приспосабливаться к из-
менениям внешней среды, хотя в виртуальных 
объединениях уже тяжело определить границу 
между внешней и внутренней средой из-за глу-
бокой информационной интеграции.

Сетевая экономика (виртуальная экономи-
ка) является одним из перспективных направ-
лений в информационной экономике [9, с. 310].  
Развитие ИКТ сформировало среду для эконо-
мической деятельности в Интернете, а развитие 
инфраструктуры и коммерциализация Интернета 
привели к изменению способов потребления, 
основанных на принципах сетевой экономики. 
В условиях сетевой экономики операции осу-
ществляются в электронном виде, что приводит к 
созданию виртуальных взаимоотношений между 
бизнес-партнерами и другими субъектами вир-
туального рынка. Виртуализация экономики вы-
зывает коммерциализацию киберпространства, 
где теперь осуществляется полный цикл бизнес-
соглашения и функционируют виртуальные супер-
маркеты и виртуальные банки, которые опериру-
ют собственной виртуальной валютой. Виртуаль-
ность расширяет пространство потребительских 
практик, является источником потребительской 
свободы, позволяет потребителю перемещаться 
в любом из имеющихся направлений.

Особое значение приобретает виртуальное 
сотрудничество в научной сфере, где сегодня 
большинство исследований требует анализа 
огромного количества информации, привле-
чения многих материальных, финансовых и ин- 
теллектуальных ресурсов. Виртуальные сете-
вые структуры как научное и практическое на-
правление требуют создания новых понятий, 
научных идей и инструментария. Создание 
их тесно связанно с кибернетикой, сетевыми 
технологиями, современными разделами при-
кладной математики, экономической теорией и 
психологией. В основе теории и практики ВСС 
лежат современная экономическая теория, си-
стемный анализ и исследования операций, ме-
тоды оптимизации, а также интеллектуальные 
информационные технологии.

Популярной формой существования сетей 
являются кластерные объединения, которые 
отличаются инновационной составляющей и 
территориальной локализацией взаимодейст-
вующих предприятий и организаций. Это под-
разумевает создание вертикальных и горизон-
тальных связей между различными участника-
ми: государством, малым и крупным бизнесом, 
научно-образовательными учреждениями, по-
требителями конечной продукции. Объедине-
ние и сотрудничество в рамках кластерного 
образования дает значительные преимущества 
в конкурентной борьбе и помогает разделить 
между участниками сети высокие затраты и ри-
ски инноваций, которые не под силу изолиро-
ванной фирме. Кластерная форма организации 
на основе сети устойчивых связей между всеми 
его участниками приводит к созданию особой 
формы совокупного инновационного продукта, 
который концентрирует разнообразные научные 
и технологические изобретения, трансформи-
руя их в инновации, коммерциализация кото-
рых обеспечивает достижение конкурентных 
преимуществ.

вЫвоДЫ

Концепция четырехзвенной спирали расши-
ряет парадигму тройной спирали путем добав-
ления функции общества, что помогает понять 
механизм распространения знаний и техноло-
гий для диффузии и внедрения инноваций.

Развитие положений современной теории 
четырехзвенной спирали в контексте примене-
ния виртуальных сетевых структур в качестве 
человеко-машинного интерфейса передачи 
запросов практики в сферу прикладной науки 
дает основу для разработки новых принципов 
взаимодействия власти, бизнеса, науки и об-
щества, целенаправленного стратегического 
планирования развития Украины.
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foUr-Point SPiral of innovation activitY  
and itS inflUence on creation of neW KnoWledge and technologY

Abstract. The analysis of possibilities of concept employment of a four-point spiral is carried out. The relevance 
of the research topic is conditioned by the growing role of society in creation and promotion of innovative pro-
ducts. In this regard, the formation of new channels for the transfer of requests from consumers of innovative 
products to applied science are analyzed. The concept of a four-point spiral expands the known paradigm of the 
triple spiral. Along with science, industry and the state, society plays important role in the innovation process. 
The core of the fourth spiral in this model is consumers of innovative products. This model stimulates the creation 
of innovations expected by consumers. The article analyzes trends in the development of innovations initiated 
by consumers of innovative products. Inclusion in the process of innovation development of the economy of the 
fourth player — public organizations — is proposed to be considered as the formation of the network structure of 
innovators. The role of virtual communities as a powerful tool for aggregating new knowledge and experience of 
clients, integrating them into the corporate system for making strategic decisions is considered. The use of such 
tools carries great potential, provided that producers are able to optimally integrate the real needs of consumers 
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into technological innovation. Virtual cooperation in the scientific sphere is of special importance. Virtual network 
structures (VNS), as a scientific and practical direction, require the creation of new concepts, scientific ideas and 
tools. Their creation is closely connected with cybernetics, network technologies, modern sections of applied 
mathematics, economic theory and psychology. The theory and practice of VNS is based on modern economic 
theory, system analysis and operations research, optimization methods, and intelligent information technologies. 
The expediency of using virtual network structures as a human-machine interface with regard to the transforma-
tion of formalized knowledge into the parameters of management of the production function is shown.

Key words: four-point spiral, user function, human-machine interface, channels for transferring requests to ap-
plied science, virtual network structures, diffusion and innovation.

в. в. Сенченко, канд. техн. наук 
в. П. Соловйов, д-р екон. наук, канд. техн. наук, професор

ЧоТИрИЛАНКовА СПІрАЛЬ ІННовАЦІЙНоЇ ДІЯЛЬНоСТІ  
І ЇЇ вПЛИв НА СТворЕННЯ НовИХ ЗНАНЬ І ТЕХНоЛогІЙ

Резюме. Проведено аналіз можливостей використання концепції чотириланкової спіралі (quadruple helix). 
Актуальність теми дослідження обумовлена   зростаючою роллю суспільства в створенні і просуванні інно-
ваційної продукції. Проаналізовано формування нових каналів передачі запитів споживачів інноваційної 
продукції до прикладної науки. Концепція чотириланкової спіралі розширює відому парадигму потрійної 
спіралі (triple helix). Разом із наукою, промисловістю і державою ключову роль в інноваційному процесі по-
чинає грати суспільство. Ядром четвертої спіралі в цій моделі виступають споживачі інноваційної продукції. 
У статті аналізуються тенденції розвитку інновацій, ініційованих споживачами інноваційної продукції. Вклю-
чення у процес інноваційного розвитку економіки четвертого гравця — громадських організацій — пропону-
ється розглядати як формування мережевої структури інноваторів. Розглянуто роль віртуальних спільнот як 
потужного інструменту агрегування нових знань і досвіду клієнтів, вбудовування їх в корпоративну систему 
прийняття стратегічних рішень. Використання таких інструментів має великий потенціал за умови, що ви-
робники зможуть оптимально інтегрувати реальні запити споживачів в технологічні інновації.Особливого 
значення набуває віртуальне співробітництво в науковій сфері. Віртуальні мережеві структури (ВСС) як нау-
ковий і практичний напрям вимагають створення нових понять, наукових ідей і інструментарію. Створення їх 
тісно пов’язано з кібернетикою, мережевими технологіями, сучасними розділами прикладної математики, 
економічної теорії і психологією. В основі теорії і практики ВСС лежать сучасна економічна теорія, систем-
ний аналіз і дослідження операцій, методи оптимізації, а також інтелектуальні інформаційні технології. По-
казана доцільність застосування віртуальних мережевих структур як людино-машинного інтерфейсу щодо 
перетворення формалізованих знань у параметри управління виробничою функцією.

Ключові слова: чотириланкова спіраль, призначена для користувача функція, людино-машинний інтер-
фейс, канали передачі запитів до прикладної науки, віртуальні мережеві структури, дифузія і впровадження 
інновацій.
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А. А. вЕрТИЙ, АСКАр САБЫров, Ю. К. СИрЕНКо,  
С. С. САУТБЕКов, АрМАН САБЫров, в. в. ПАвЛИКов

рАДИоМЕТрИЯ ММ ДИАПАЗоНА в СИСТЕМАХ 
БЕЗоПАСНоСТИ, вКЛЮЧАЯ оХрАНУ ПЕрИМЕТрА, 

ДЕТЕКТИровАНИЕ СПрЯТАННого орУЖИЯ  
И оБНАрУЖЕНИЕ горЮЧИХ ЖИДКоСТЕЙ  

в ЗАКрЫТЫХ СоСУДАХ
Резюме. В работе рассматривается радиометрический 3D-метод визуализации спрятанного оружия и 
огне опасных жидкостей. Идеи и методы основаны на применении двухканальной радиометрической схемы, 
работающей в диапазоне длин волн 8 мм. Экспериментально исследуется задача визуализации электро-
магнитных полей в миллиметровом диапазоне длин волн с целью построения радиоизображения различ-
ных объектов, т.е. решается задача радиовидения в субтерагерцовом диапазоне длин волн. Необходимость 
таких систем, особенно в последние годы, мотивирована возрастающим уровнем террористических угроз 
на воздушном, морском и железнодорожном транспорте. Другими словами, в рамках настоящей работы 
разработан подход, позволяющий детектировать оружие и опасные жидкости, герметически закрытые  
в пластиковых контейнерах.

Ключевые слова: пассивная 3D-радиометрия, контроль оружия, детектирование опасных жидкостей, 
радиометрическая визуализация объектов, методы цифровой обработки сигналов и изображений, огне-
опасные жидкости, passive perimeter control.

ввЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается задача  
визуализации электромагнитных полей в мил-
лиметровом диапазоне длин волн с целью по-
строения трехмерного радиоизображения раз-
личных объектов и детектирования опасных 
жидкостей, т.е. решается задача радиовиде-
ния в субтерагерцовом диапазоне длин волн. 
Необходимость в таких системах, особенно  
в последние годы, мотивирована возрастаю-
щим уровнем угроз на воздушном, морском  
и железнодорожном транспорте.

Целью предлагаемого исследования яв-
лялось создание экспериментальной установ-
ки для 3D-детектирования опасных скрытых  
объектов на основе применения радиометри-
ческой системы визуализации электромагнит-
ных полей в миллиметровом диапазоне длин 
волн.

Для этого была создана двухканальная ра-
диометрическая система, позволяющая фор-
мировать изображения объекта двумя радио-
метрическими приемниками, антенны которых 
направлены на объект под различными углами. 
Такая двухканальная радиометрическая сис- 
тема формирует матрицу выходных данных, 
которая соответствует распределению радио-
яркостной температуры в сканируемой области 
пространства. В дальнейшем из полученной 

матрицы выходных данных путем компьютер-
ной обработки формируется двухмерное изоб-
ражение исследуемого объекта по каждому из 
каналов. Для получения 3D-изображения при-
меняется метод анаглифа аналогично описан-
ному в [1; 2].

Поскольку описанная радиометрическая 
система является пассивным устройством, при-
нимаемый сигнал представляет собой шумо-
подобную функцию очень малой амплитуды. 
Поэтому принимаемый радиометром сигнал —  
очень слабый. Для обеспечения температурно- 
го контраста на испытуемые объекты при по-
мощи параболического зеркала направлялось 
излучение холодного неба из зенита.

Целью данной работы является улучшение 
возможности распознавания исследуемых 
объек тов в миллиметровом (ММ) диапазоне 
длин волн путем применения двухканальной 
схемы формирования 3D-радиоизображения 
с использованием двух радиометрических про-
екций.

Результаты, полученные в этой работе, за-
кладывают основу радиометрических систем 
нового поколения. В будущем предполагается 
расширить диапазон изучаемых объектов и соз-
дать базу данных для трехмерных изображений 
с целью распознавания объектов повышенной 
опасности. Предлагаемый подход позволит так-

ТЕХНІЧНІ НАУКИ



ІНФорМАЦІЙНІ ТЕХНоЛогІЇ

informational technologieS 63

же применить новые методы обработки радио-
метрической информации, получаемой при по-
мощи многоканальных систем [3].

Одним из перспективных подходов может 
быть реализация корреляционных систем, ис-
пользуемых для формирования радиометри-
ческих изображений высокого пространствен- 
ного разрешения [4; 8]. В основу обработки  
сигналов в таких системах положены алгорит-
мы, близкие к тем, которые реализуются в си-
стемах апертурного синтеза [4; 8]. В отличие 
от последних, в [4; 5] обрабатываются широко- 
или сверхширокополосные пространственно-
временные сигналы. Более корректнее такие 
новые системы называть системами спектраль-
ного апертурного синтеза, в которых за счет пе-
ресчета временных частот в пространственные 
сокращается количество независимых каналов 
и, соответственно, используемых антенн. Кроме 
того, в работе предлагаются новые радиоме-
трические подходы для систем безопасности, 
позволяющие детектировать опасные жидкости 
в герметически закрытых пластиковых сосудах. 
Отдельно приведен пример радиометрической 
системы защиты периметра.

ИЗЛоЖЕНИЕ оСНовНого МАТЕрИАЛА

Измерительная установка. Пассивная ра-
диометрическая система состоит из следующих 

основных элементов: параболического зерка- 
ла; радиометра с рупорной антенной; 3D-скан-
нера; блока управления и записи данных (конт-
роллера) (рис. 1).

В данном случае параболическое зеркало 
выступает в роли объектива, формируя в плос-
кости изображения распределение яркостных 
температур, воспроизводящее радиообраз 
изучаемого объекта. Радиометр с рупорной ан-
тенной, прикреплен к 3D-сканнеру через крон-
штейн и двигается в этой плоскости в режиме 
построчного сканирования. Выходной сигнал 
радиометра оцифровывается и записывается 
с помощью контроллера (рис. 1).

Параболическое зеркало имеет следующие 
характеристики: диаметр раскрыва, апертура, 
D = 1500 мм; фокусное расстояние, F = 380 мм. 
Для увеличения контраста изображения в изме-
рительную схему подавался сигнал излучения 
холодного неба при помощи металлического 
отражателя, установленного под углом 45° от-
носительно горизонтальной плоскости, таким 
образом, чтобы направить излучение холодного 
неба перпендикулярно к плоскости раскрыва 
параболического зеркала.

Схема измерительной установки представ-
лена на рис. 2. В качестве изучаемых объектов 
рассматривались макет пистолета и пластико-
вые бутылки с различными жидкостями.

рис. 1.  a — фото экспериментальной установки формирования изображения в ММ диапазоне 
длин волн; б — 3D-сканнер; c — блок управления и сбора данных (контроллер)
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Радиометрический приемник с рупорной 
антенной на длину волны 8 мм, разработанной 
в НИЦ “Айсберг, изображен на рис. 3.

Учитывая, что исследуемый объект находит-
ся на расстоянии d от параболического зеркала, 
изображение этого объекта располагается на 
расстоянии f от вершины параболы, удовлетво-
ряющему следующему соотношению:

f
F d

d F
=

⋅
−

.

Расстояние до объекта d изменялось в пре-
делах 2–3 м. Для получения изображения при-
менялся рупор с апертурой 20×20 мм, располо-
женный на 2D-сканирующем устройстве.

Цифровая обработка. Для визуализации 
цифровых данных было использовано програм-
мное обеспечение Matlab 2015, а именно при-
ложение ImageProcessingToolbox, которое 

включает две функции отображения — imshow 
и imtool.

В создании рассматриваемой радиометри-
ческой системы были использованы методы 
цифровой обработки сигналов и изображений. 
Обработка сигналов применялась для решения 
следующих задач: исключение неравномерной 
записи выходных данных радиометра при дви-
жении по строке; усреднение значений величи-
ны яркостной температуры на единицу длины 
траектории движения.

Для улучшения полученных изображений 
были применены методы частотной обработки 
картинки, а именно, проводилась простран-
ственная частотная фильтрация двумерного 
Фурье-спектра исходных изображений. Это 
позволило устранить высокочастотные шумы 
и искажения, вызванные внутренними шумами 
и вибрацией радиометра, закрепленного на 
кронштейне. На рис. 4 показан результат при-
менения фильтра в частотной области. В част-
ности, на рис. 4а приведено исходное радио-
изображение и его Фурье-спектр (справа), а 
на рис. 4б показаны результаты фильтрации в 
частотной области Фурье-спектра.

Как видно из рис. 4 применение Фурье-
фильтра позволяет устранить шумовые помехи 
и увеличить контраст.

Покажем результат цифровой обработки 
на примере изображения пистолета. Из рис. 5 
видно, как после цифровой обработки внутрен-
няя область контура пистолета стала равно-
мерной, а сам контур — более четким.

Темно-синий цвет в радиоизображении со-
ответствует излучению холодного неба, тогда 
как темно-красный цвет определяет максималь-
ное значение полезного сигнала. Так как писто-
лет представляет собой проводящий объект, то 

рис. 2. Схема измерения изображения объекта на частоте 37,5 ГГц

рис. 3.Радиометрический приемник с рупор-
ной антенной на длину волны 8 мм
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рис. 4. Применение метода частотной фильтрации Фурье-спектра

в области непосредственно за ним происходит 
экранировка потока холодного излучения, и од-
новременно с этим его металлическая поверх-
ность отражает в объектив яркостную темпе-
ратуру окружающей среды, в данном случае —  
сформированную за счет переотражения теп-
лового излучения от внутреннего помещения 
лаборатории.

Стереосистема для обнаружения скры
того оружия в багаже. Ряд следующих экс-
периментов был проведен для демонстрации 
возможности обнаружения скрытых предметов 
в портфеле, картонной коробке и деревянном 
ящике.

В первом случае макет пистолета был по-
мещен в портфель. Сканирование осуществля-
лось в плоскости изображения параболического 
зеркала. На рис. 6б отчетливо виден пистолет 
и контур портфеля. Как видно, на рис. 6в после 
цифровой обработки радиоизображения шумы 
были значительно подавлены.

Во втором случае внутри картонной коробки 
размерами 52×36×10 см был закреплен макет 
пистолета, см. рис. 7a. Исходное изображение 
пистолета нечетко, контур пистолета размыт, 
что ухудшает распознавание его формы. По-
сле цифровой обработки устраняются шумы и 
качество изображения значительно улучшается. 
В следующем эксперименте пистолет поме-
щался внутри деревянного ящика размером 
51×27×8,5 см и толщиной фанерной стенки —  
4 мм (рис. 8a). Этот случай примечателен тем, 
что на исходном изображении невозможно уви-
деть форму пистолета, помещенного в деревян-
ный ящик. После цифровой обработки и выде-
ления контрастности совершенно однозначно 
проявляется форма объекта, напоминающая 
пистолет. При применении более совершен-
ных методов обработки возрастает вероятность 
распознавания объекта, например, после при-
менения вейвлет-анализа и т.п.

Для получения 3D-изображения в рассмо-
тренную выше схему добавлялся еще один 
канал, что обеспечивало формирование сте-
реопар. В схеме применялись два идентичных 
радиометрических приемника, расположен-
ные на штанге под углом q относительно оси 

рис. 5. Обработка изображения с помощью 
частотной фильтрации Фурье

рис. 6. Визуализация пистолета, скрытого в 
портфеле: а — фото портфеля с пистолетом  
внутри; б — исходное изображение после 
предварительной обработки; в — после Фу-
рье-обработки

a

a

б в

б
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сис темы в горизонтальной плоскости (рис. 9). 
Сигнальные выходы радиометров подключены  
к выводам аналогового входа в контроллере, 
как показано на схеме (рис. 10).

Полученные радиоизображения одного 
и того же объекта создают стереопару, с по-
мощью которой можно получить 3D-радио-
изображение.

Из рис.11 и 12 видно, что изображения 
расположены несимметрично относительно 
оси. Наличие асимметрии свидетельствует о 
параллаксе, характерном для стереопар. Угло-
вое положение приемных рупоров показано на 
рис. 9.

Для получения более высокого разреше-
ния необходимо использовать радиометриче-
ские сенсоры, работающие в субтерагерцовом  
(100 ГГц) и терагерцовом (>300 ГГц) диапа-
зоне частот. В качестве альтернативы может 
рассматриваться также метод синтезирования 
радиометрического изображения на основе кор-
реляционного подхода с использованием мно-
гоканальной радиометрической системы. Мы 
рассматриваем данную работу как первый прак- 
тический шаг для реализации этой идеи [5; 6].

рис. 7. Визуализация пистолета в картонной 
коробке: а — фото картонной коробки с пис-
толетом внутри; б — исходное изображение 
после предварительной обработки; в — после 
Фурье-обработки

рис. 9. Схема расположения радиометров 
для получения изображения стерепар. q1=100, 
q2=120, l=19 мм, расстояние между рупорными 
антеннами

a

б в

рис. 8. Визуализация пистолета в деревян-
ном ящике: а — фото деревянного ящика с 
пистолетом внутри; б — исходное изображе-
ние после предварительной обработки; в — 
после Фурье-обработки

a

б в
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Детектирование опасных жидкостей. Раз- 
работанная нами радиометрическая установ-
ка применялась для детектирования опасных 
жидкостей, герметически закрытых в радио-
прозрачной таре. Измерения градиента яркост-
ной температуры различного типа жидкостей в 
пластиковых бутылках проводилось по схеме, 
представленной на рис. 2.

Измерения проводились при “просвечива-
нии” бутылки при помощи металлического зер-
кала, направляющего сигнал от холодного неба 
через исследуемую жидкость. В качестве эталон-
ной жидкости использовалась питьевая вода. На 
рис. 13 показаны радиоизображения различных 
жидкостей, заключенных в герметически закры-
тых пластиковых бутылках одного типа.

Из детального рассмотрения представлен-
ных данных видно, что радиояркостные харак-
теристики различных жидкостей различаются. 
В частности для огнеопасных жидкостей, та-
ких как керосин, бензол, дизельное топливо, 
бензины АИ-92 и АИ-96, наблюдается слабое 

поглощение, т.е. эти жидкости поглощают из-
лучение миллиметрового диапазона незначи- 
тельно. В то время как такие неопасные жид-
кости, как питьевая вода, кола являются силь-
нопоглощающими объектами в миллиметровом 
диапазоне длин волн. Это позволяет предполо-
жить, что подобный подход может быть полезен 
для детектирования легковоспламеняющихся  
жидкостей.

Предложенный подход упрощается при за-
мене 2D-сканирования на измерение яркост- 
ной температуры в одной точке в центральной 
области бутылки.

На представленных изображениях видно, 
что распределение яркостных температуры для  
каждой отдельно взятой жидкости достаточно 
однородно. Отметим, что полученные результа-
ты хорошо согласуются с данными по примене-
нию активного метода детектирования опасных 
жидкостей в миллиметровом диапазоне длин 
волн. Рассматриваемый здесь подход выгодно 
отличается от описанного в [9] тем, что не при-

рис. 11. Изображение стереопары пистолета
рис.12. Изображение стереопары оружия, 
скрытого в портфеле

рис. 10. Схема двухканальной радиометрической стереосистемы
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рис. 13.  Радиоизображения бутылок с изучаемыми жидкостями, полученные при измерении  
“на просвет”

Real view  
of bottle

Engine oil

Still water

Cola

Sparkling water

Diesel fuel

Kerosene

Ron 92 petrol

Benzol

Ron 96 petrol

меняются источники электромагнитных волн  
миллиметрового диапазона. Это является бес-
спорным преимуществом, поскольку данный 
(пассивный) подход — неинвазивный и эко-
номичный. Показаны гистограммы амплитуд 
сигналов прошедших через испытываемые жид-
кости, как для активного (рис. 14), так и для 
пассивного режима (рис.15) измерения. На 
рис. 15 черным цветом обозначены данные, 
полученные для ориентации прямоугольного 
рупора, соответствующего горизонтальной по-
ляризации, белым обозначены данные, соот-
ветствующие вертикальной поляризации (сов-
падающей с осью бутылки). Активный режим 
детектирования опасных жидкостей предпо-

лагает использование поверхностной волны 
в диэлектрическом волноводе путем прохож-
дения поверхностной волны через жидкость. 
Из сравнения полученных данных активного 
метода и радиометрических измерении в од- 
ной точке бутылки видно, что возможность се-
лекции опасных жидкостей вполне реальна и, 
более того, в пассивном режиме чувствитель-
ность оказалась выше. Например, АИ-92 и АИ-96  
в пассивном режиме имеют разные значения 
ослабления, а в активном режиме не представ-
ляется возможным различить эти жидкости по 
уровням поглощения.

Радиометрический контроль периметра. 
Покажем, как может быть применен радиоме-
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трический подход для решения другой важной 
проблемы, связанной с безопасностью. Это 
проблема детектирования нежелательного 
вторжения на контролируемую территорию.

Схема устройства для регистрация несанк-
ционированного вторжения на территорию, 
огра ниченную электромагнитным периметром,  
показана на рис.16. Основная идея этого уст-
ройства состоит в создании “холодного” луча, 
который формируется зеркалом 1, ретрансли-
рующем приходящую из зенита вертикально 
падающую волну 2 в горизонтальный холод-
ный пучок 3. Таким образом радиометрический 
сигнал холодного неба поступает на апертуру 
приемной антенны 4. Очевидно, что человек, 
пересекающий горизонтальный холодный луч, 
возмущает систему, что приводит к изменению 
сигнала в антенне 4, в результате чего сраба-
тывает сигнализация тревоги о пересечении 
нарушителем периметра.

1

2 2
3

3

4

рис. 14. Гистограмма ослабления различных 
жидкостей в активном режиме

рис. 15. Гистограмма ослабления сигнала 
для различных жидкостей, измеренного в пас-
сивном режиме

рис. 16. Принципиальная схема системы контроля периметра

рис. 17. График оценки яркостных темпера-
тур объектов в условных единицах
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Проведенные эксперименты для расстоя-
ния между зеркалами 30 м показали хорошую 
чувствительность установки для детектирова-
ния нарушителей. При проведении измерений 
участвующий в эксперименте человек проходил 
поперек “холодного” луча с интервалом 3 м по 
дальности, приближаясь при этом каждый раз 
к рупорно-параболической системе (рис.18в). 

Металлический отражатель был расположен 
так, чтобы излучение контрастного сигнала (из - 
лучение неба) было направлено перпендику-
лярно к раскрыву параболического зеркала. 
Максимальное расстояние ограничивалось  
внутренним двором учебного корпуса и состав-
ляло около 30 м.

На рис. 19 излучение рассеянно собствен-
ным телом человека на фоне контрастного сиг-
нала. Пики на графике рис. 19 свидетельствует 
о том, что в этот момент времени на линии “хо-
лодного” луча находился объект с относительно 
высокой температурой, в нашем случае — это 
человек. Последний пик с наибольшей ампли-
тудой был записан, когда человек подходил к 
рупорно-параболической антенне на расстоя-
ние около 1 м.

Очевидно, что такой подход может быть по-
ложен в основу системы охраны периметра. 
Другими словами, таким образом можно по-
строить “электромагнитный забор”. Такой за- 
бор обладает рядом преимуществ, поскольку 
он невидим, и что немаловажно, этот забор не-
возможно будет обнаружить, так как система 
не излучает. Существенно то, что энергопот-
ребление такого забора значительно меньше 
энергопотреблении активных систем. Практи-
чески все работает на энергии холодного неба. 
Разумеется, что территория контроля ограни-
чена чувствительностью применяемого радио-
метра.

На рис. 17 показан типовой сигнал, полу-
чаемый приемником, применяемым в таком 
заборе.

На рис. 19 показано изменение сигнала 
на выходе радиометра при движении человека 
(нарушителя) вдоль линии периметра с много-
кратным (10 раз) ее нарушением. Длина кон-
тролируемого участка — 30 м.

Результаты данных экспериментов проде-
монстрировали возможность детектирования 
человека пересекающего “холодный” луч. Дей-
ствительно, установленная система на границе 
контролируемой территории может реагировать 
на появление нарушителя, пересекающего ли-
нию периметра. При этом система обеспечива-
ет минимальное потребление энергии, посколь-
ку в отличие от существующих многообразных 
систем контроля в этой схеме электромагнит-
ные волны не генерируются.

Важным свойством такой измерительной 
схемы является то, что она себя не обнаружи-
вает, поскольку работает только в режиме на 
прием. 

Обеспечение скрытности системы охраны 
является серьезным преимуществом при прак-
тической реализации такой схемы.

рис. 18. Вид установки для контроля периме-
тра при помощи действия радиометрической 
системы: а — вид параболической антенны с 
приемником в помещении; б — вид снаружи;  
в — участок линии контролируемого перимет-
ра протяженностью в 30 м; г — вид отражате-
ля, формирующего “холодный” луч вдоль ли-
нии периметра

а

в

б

г

рис. 19. График изменения сигнала радио-
метра при десятикратном пересечении линии 
периметра длиной 10 м
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан экспериментальный метод дис-
танционного детектирования скрытых объектов 
на основе пассивной радиометрической сис-
темы визуализации электромагнитных полей 
в миллиметровом диапазоне длин волн. Под-
робно описаны и обоснованы методы и под-
ходы, использованные в разработке пассивной 
радиометрической системы.

Примененные методы цифровой обработ-
ки позволили улучшить качество получаемых 
изображений. Основные эксперименты прово-
дились в диапазоне 37 ГГц. Реализована про-
грамма изучений скрытых объектов, включая 
жидкости в пластиковой таре.

Получены стереопары в миллиметровом 
диапазоне, с помощью которых можно создать 
3D-радиоизображение, целью которого явля-
ется улучшение распознавания предметов и 
повышение надежности определения скрытых 
объектов.

Создан макет системы контроля электро-
магнитного периметра в миллиметровом диа-
пазоне и изучены его основные характеристики. 
На расстоянии 30 м изучались возможности де-
тектирования нарушителя пересекающего этот 
периметр. Показано, что эта идея позволяет 
создавать системы защиты периметров, кроме 
того, она обеспечивает скрытность и низкое 
энергопотребление.

Результаты, полученные в этой работе, за-
кладывают основу радиометрических систем 
нового поколения. При этом данная работа но-
сит приоритетный характер, так как на сегод-
няшний день не так много эффективно работаю-
щих устройств сканирования в миллиметровом 
диапазоне в системах безопасности. В будущем 
предполагается, что данная радиометрическая 
система сможет стать эффективным средством 
для повышения уровня безопасности в рассма-
триваемых выше областях.
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Abstract. In this paper, a radiometric 3D method for visualizing hidden weapons and flammable liquids is con-
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Резюме. В роботі розглядається радіометричний 3D-метод візуалізації захованого зброї і легкозаймистих 
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УДК 519.252:336.1

А. Б. оСАДЧА, с.н.с.

Т. в. гАврИС, с.н.с.

“ІНФорМАЦІЙНІ І КоМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНоЛогІЇ” 
ЯК оДИН З оСНовНИХ ПрІорИТЕТНИХ НАПрЯМІв 

роЗвИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ в УКрАЇНІ
Резюме. Розвиток інформаційного середовища призводить до радикальних змін у соціально-економічній 
структурі людства. У сучасному світі інформаційні технології (ІТ) дедалі активніше застосовуються у різних 
сферах діяльності, видозмінюючи їх і надаючи соціальному та людському розвитку нових якостей, сенсів  
і вимірів. Система державних науково-технологічних пріоритетів виступає однією з основних рушійних сил 
на цьому шляху. У статті представлено результати авторського дослідження щодо стану реалізації одного  
з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні за період 2015-2017 рр. за даними відо-
мостей головних розпорядників бюджетних коштів.

Ключові слова: пріоритети, пріоритетні тематичні напрями, науково-технічні розробки, наукова (науково-
технічна) продукція, результативність.

вСТУП

Домінуючим фактором у розвитку сучасного 
світу є зростання ролі інформації та впрова-
дження інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (ІКТ). Сучасні ІКТ стали фактором всесвітніх 
організаційно-управлінських перетворень, про-
будивши до життя інформаційне суспільство 
(ІС), економіку та нову реформаційну хвилю, 
яка захопила багато країн світу — від США до 
Китаю та Індії, зокрема й Україну [1].

Для України в умовах міждержавної конку-
ренції, що загрожує технологічному відставанню 

та запозиченню чужих технологій, особливого 
значення набуває обґрунтований вибір пріори-
тетів у сфері науки, технологій та інновацій, ко-
трі визначають траєкторію не тільки наукового, 
а й соціально-економічного розвитку.

У сучасному суспільстві інформація є одним 
із основних ресурсів його розвитку, а інформа-
ційні системи і технології, докорінно змінюючи 
структуру комунікаційних відносин, відобража-
ються загалом у всіх сферах людського життя та 
є дієвими засобами підвищення ефективності 
державного і муніципального управління. Інфор-



НАУКА, ТЕХНоЛогІЇ, ІННовАЦІЇ • 2018, № 3

Science, technologieS, innovationS • 2018, № 374

мація та знання стають визначальним економіч-
ним фактором і найважливішим національним 
ресурсом, який значною мірою визначає доб-
робут держави. 

Збереження, розвиток і раціональне вико-
ристання національного інформаційного ресур-
су є одним із найбільш пріоритетних завдань 
державного значення. Саме тому одним із най-
важливіших пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки в Україні є “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології”.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Важливою умовою для забезпечення ефек-
тивного науково-технічного розвитку є обґрун-
тований вибір пріоритетів і концентрація нау-
кового потенціалу, фінансових і матеріальних 
ресурсів для їх реалізації. Науково, економічно 
і соціально вагомим пріоритетним напрямам 
науково-технічного розвитку на довгостроко-
вий період надається першочергова державна 
підтримка. Метою такої протекції є формуван-
ня ефективного сектору наукових досліджень і 
науково-технічних розробок для забезпечення 
сталого розвитку, конкурентоспроможності ві-
тчизняного виробництва, національної безпеки 
і підвищення якості життя населення.

Закон України “Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки” визначає такі пріори-
тетні напрями розвитку науки і техніки на період 
до 2020 р. [2]:

1) фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забез-
печення конкурентоспроможності України у світі 
та сталого розвитку суспільства і держави;

2) інформаційні та комунікаційні техно логії;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профі-

лактики та лікування найпоширеніших захво-
рювань;

6) нові речовини і матеріали.
Постановою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2011 № 942 затверджено перелік пріо-
ритетних тематичних напрямів наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок на період до 
2020 р. (зі змінами, внесеними згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 
№ 556, якою доповнено перелік пріоритетних 
тематичних напрямів новими напрямами, спря-
мованими на забезпечення національної без-
пеки, підвищення обороноздатності держави, 
захист цивільного населення, розвиток сфе-
ри космічної діяльності, медицини, аграрно-
го сектору, транспорту, а також уточнено ре- 

дакцію низки пріоритетних тематичних напря- 
мів) [3].

АНАЛІЗ ДоСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині ІКТ стали невід’ємною частиною сучас-
ного світу, вони значною мірою визначають по-
дальший науково-технічний і суспільний роз-
виток людства. Надзвичайно актуальним є до-
слідження ІКТ у національній економіці України, 
оскільки вони стали одним із вирішальних фак-
торів соціально-економічного розвитку. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій свідчить про 
актуальність та важливість наукових досліджень 
і розробок у сфері ІКТ як одного з пріоритет-
них напрямів розвитку науки в Україні. Вагомий 
внесок у висвітлення та розв’язання проблем 
наукового-технічного розвитку та фінансового 
забезпечення цієї сфери зробили такі вітчизняні 
вчені, як О.Є. Гудзь, В.М. Геєць, Ю.М. Бажал, 
Б.А. Маліцький, В.П. Соловйов, Л.І. Федулова. 
У різні часи вивченням питань вибору науково-
технічних та інноваційних пріоритетів, а також 
прогнозуванням розвитку науково-технічної 
сфери займалися В.М. Глушков, Г.М. Добров, 
Б.А. Маліцький, М. Бен, П. Беккер, К. Дайхем, 
Д. Ірвін, М. Кінен, А. Портер та ін.

Мета статті — висвітлення результатів мо - 
ніторингу реалізації пріоритетного напряму 
розвитку науки та техніки “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології” та першочергових тема-
тичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок за цим напрямом.

рЕЗУЛЬТАТИ ДоСЛІДЖЕНЬ

Широка інформатизація усіх сфер життєді-
яльності суспільства принципово змінює роль 
інформації та інформаційно-комунікаційних тех - 
нологій (ІКТ) в економічному і соціальному роз-
витку країни. У ХХІ столітті ІКТ є невід’ємною 
інфраструктурою світової глобальної економіки. 
Уряди багатьох провідних країн світу виділи-
ли цей напрям як стратегічно важливий вектор  
економічного розвитку.

Одним із основних факторів у формуванні 
та підвищенні конкурентоспроможності краї - 
ни є рівень упровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій в усі сфери життєдіяль-
ності людини і суспільства.

За Індексом розвитку ІКТ (ICT Development 
Index) в 2017 р. Україна посіла 79 місце з 176 
країн (у 2016 р. — 78 місце з 175 країн світу). 
Частка користувачів Інтернету в Україні стано-
вить 52,5%.

Основні показники розвитку сфери інфор-
маційних технологій (ІТ) в Україні у 2017 р. за 
даними Національної комісії державного регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації [4]:
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•  обсяг реалізованої промислової продукції за 
видом діяльності “Виробництво комп’юте- 
рів, електронної та оптичної продукції” —  
10,64 млрд грн, що на 10,4% більше ніж за 
2016 р.;

•  обсяг реалізованих послуг у сфері інформа-
тизації — 41,83 млрд грн, що на 23% більше 
ніж за 2016 р.;

•  обсяг експорту комп’ютерних та інформа- 
ційних послуг — 1,52 млрд дол., що на 6% 
більше ніж за 2016 р.;

•  імпорт комп’ютерних та інформаційних по-
слуг — 0,28 млрд дол., що на 4,8% більше 
ніж за 2016 р.;

•  освоєно капітальних інвестицій у програмне 
забезпечення і бази даних на суму 7,78 млрд 
грн (1,9% від загального обсягу освоєних ка-
пітальних інвестицій за видами активів), що 
на 32% більше ніж за 2016 р.;

•  обсяг капітальних інвестицій за видом еко-
номічної діяльності “Комп’ютерне програму-
вання та надання інших інформаційних пос- 
луг” — 1,68 млрд грн, що на 2,9% менше ніж 
за 2016 р.;

•  обсяг капітальних інвестицій за видом про-
мислової діяльності “Виробництво комп’ю-
терів, електронної та оптичної продукції” —  
0,76 млрд грн, що на 20,7% більше ніж за 
2016 р.

Аналіз фінансового забезпечення виконання 
наукових (науково-технічних) робіт (далі НТР) за 
пріоритетним напрямом “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за період 2015–2017 рр. 
свідчить, що обсяг видатків бюджету становив 

не більше 5% від загального обсягу фінансуван-
ня усіх пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки (рис. 1) [5–7].

У рамках реалізації пріоритетного напря-
му “Інформаційні та комунікаційні технології”  
у 2017 р. було проведено 241 НТР (3,6% від 
загальної кількості НТР за пріоритетними на-
прямами), що на 38,8% та 24,5% менше ніж у 
2016-2015 рр. відповідно (рис. 2).

За результатами виконання НТР цього пріо-
ритетного напряму в 2017 р. було створено  
560 од. наукової (науково-технічної) продукції 
(далі — НТП), що на 6,5% більше ніж у 2015 р.  
та на 29% менше ніж у 2016 р. Дослідження по-
казали, що структура створеної НТП у 2015– 
2017 рр. залишається майже незмінною: “Види 
виробів” становлять 8–10% від загальної кіль-
кості створеної НТП, “Технології” — від 8% до  
12%, “Методи і теорії” — 21–27%, вид НТП “Інше”  
(методична, нормативно-методична та прог-
рамно-технологічна документація, прогнозно-
аналітичні документи тощо) становить від 50% 
до 60% від загальної кількості створеної НТП. 
Рівень упровадження створеної НТП свідчить 
про збільшення загального рівня впроваджен-
ня з 38,2% у 2015 р. до понад 72% у 2017 р. 
(табл. 1).

Наукові дослідження у рамках пріоритетно- 
го напряму “Інформаційні та комунікаційні тех-
нології” фінансувалися за усіма сімома затвер-
дженими пріоритетними тематичними напря-
мами наукових досліджень і науково-технічних 
розробок (далі — пріоритетні тематичні напря-
ми) та орієнтовані на вирішення більш конкрет-

рис. 1. Динаміка фінансування НТР за пріо-
ритетним напрямом “Інформаційні та комуні-
каційні технології”:  — обсяг фінансування 
НТР за пріоритетними напрямами, млн грн; 

 — обсяг фінансування НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології”, млн грн;  — % фінансування 
пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” від обсягу фінансування 
всіх пріоритетних напрямів

рис. 2. Динаміка кількості НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології”:  — кількість НТР за пріоритет-
ними напрямами, од.;  — кількість НТР за 
пріоритетним напрямом “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології”, од.;  — % кількості 
НТР пріоритетного напряму “Інформаційні та 
комунікаційні технології” від кількості всіх пріо-
ритетних напрямів
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них завдань, пов’язаних із розвитком інформа- 
ційних технологій, захистом інформації, роз-
робкою програмних продуктів тощо.

До найбільш профінансованих пріоритетних 
тематичних напрямів належать “Інтелектуальні 
інформаційні та інформаційно-аналітичні техно-
логії. Інтегровані системи баз даних та знань. 
Національні інформаційні ресурси” (частка ста-
новила від 45% до 56% у загальному обсязі фі-
нансування пріоритетного напряму за період 
2015–2017 рр.) та “Нові апаратні рішення для 
перспективних засобів обчислювальної техніки, 
інформаційних та комунікаційних технологій” 
(від 19,3% у 2017 р. до майже 28% у 2016 р.).

Найменший обсяг видатків бюджету про-
тягом 2015–2017 рр. було виділено на НТР за 
пріоритетним тематичним напрямом “Техно-
логії та засоби захисту інформації” (1,7–2,4%)  
(рис. 3) [6–8].

Найбільша кількість проведених НТР (від 
31% у 2015 р. до 34% у 2017 р. від загальної 
кількості НТР за цим пріоритетним напрямом) 
та створених одиниць НТП (від 42% у 2015 р. 
до 55,5% у 2017 р. від загальної кількості ство-
реної НТП) була за пріоритетним тематичним 
напрямом “Інтелектуальні інформаційні та ін-
формаційно-аналітичні технології. Інтегровані 
системи баз даних та знань. Національні інфор-
маційні ресурси”. Відсоток упровадження ство-
реної НТП за цим пріоритетним тематичним 
напрямом змінився з 33,3% у 2015 р. до понад 
80% у 2016-2017 рр.

Такий пріоритетний тематичний напрям, як 
“Нові апаратні рішення для перспективних за-
собів обчислювальної техніки, інформаційних і 
комунікаційних технологій” займає друге місце 
цього пріоритетного напряму як за кількістю 
проведених НТР (22,3% — 27,3%), так і за кіль-
кістю створеної НТП (21,4% — 23%) (табл. 2).

За видами створеної НТП цього пріоритет-
ного напряму найбільша частка НТП виду “Інше” 
(54% у 2015 р. та понад 70% у 2016–2017 рр.), 
“Методів, теорій” (у 2015 р. — 35,5%, у 2016–
2017 рр. — понад 29% та 38% відповідно) та 
“Технологій” (31,3% у 2015 р., 18,3% та 43,5% 
у 2016-2017 рр. відповідно) створена саме за 
пріоритетним тематичним напрямом “Інтелек-
туальні інформаційні та інформаційно-аналітич- 
ні технології. Інтегровані системи баз даних та 
знань. Національні інформаційні ресурси”.

Найбільшу кількість “Видів техніки” (67,5%  
у 2015 р., 57% та 51,2% у 2016–2017 рр. від-
повідно) та “Методів, теорій” (у середньому 
близько 22%) створено за пріоритетним тема-
тичним напрямом “Нові апаратні рішення для 
перспективних засобів обчислювальної тех-
ніки, інформаційних та комунікаційних техно- 
логій”.

Як приклад створення та впровадження НТП 
за видами в розрізі пріоритетних тематичних 
напрямів представлені дані результативності 
пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за 2017 р. Так, 57,1% “Видів 
техніки” та 25,5% “Методів, теорій” створено 
у рамках тематичного напряму “Нові апаратні  
рішення для перспективних засобів обчислю-
вальної техніки, інформаційних та комунікацій- 
них технологій”, з них упроваджено: 53,1% “Ви-
дів техніки” та 38,1% “Методів, теорій”. Найбіль-
ша частка НТП виду “Інше” (71,7%), 29,1% “Ме-
тодів, теорій” та 18,3% “Технологій” створено за 
пріоритетним тематичним напрямом “Інтелекту-
альні інформаційні та інформаційно-аналітичні 
технології. Інтегровані системи баз даних та 
знань. Національні інформаційні ресурси”. За 
усіма тематичними напрямами було створено 
такі види НТП, як “Технології”, “Методи, теорії” 
та НТП виду “Інше”. 15,5% створених “Техноло-

Таблиця 1

Стан упровадження створеної НТП за видами пріоритетного напряму “ІКТ”  
протягом 2015–2017 рр.

вид НТП

2015 2016 2017

створено, 
од.

% впрова-
дження

створено, 
од.

% впрова-
дження

створено, 
од.

% впрова-
дження

Види виробів 53 69,8 63 44,4 57 47,4
у т.ч. техніки 40 75,0 56 46,4 41 46,3

Технології 64 68,8 71 69,0 46 71,7
Матеріали 3 100,0 10 0,0 3 33,3
Методи, теорії 141 41,1 165 58,2 139 83,5
Інше 265 21,9 480 72,7 315 72,1
Усього 526 38,2 789 66,2 560 72,1
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рис. 3. Динаміка розподілу обсягу фінансування пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за пріоритетними тематичними напрямами, млн грн*:  — 2015 р.;  — 
2016 р.;  — 2017 р.
* Примітка: 1. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та 
комунікаційних технологій; 2. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегрова-
ні системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси; 3. Суперкомп’ютерні програмно-технічні 
засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології; 4. Технології та засоби розробки 
програмних продуктів і систем; 5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та систем-
ного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення; 6. Технології та інструментальні засоби 
електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуа-
ційні центри;7. Технології та засоби захисту інформації.

Таблиця 2

результативність пріоритетного напряму “Інформаційні та комунікаційні технології”  
у розрізі пріоритетних тематичних напрямів протягом 2015–2017 рр.

Пріоритет-
ний тема-
тичний на-
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1 87 121 41,3 108 176 39,8 65 120 51,7
2 99 219 33,3 132 421 83,6 82 311 81,4

3 31 34 44,1 31 56 35,7 27 32 68,8

4 15 31 29,0 15 28 50,0 17 43 69,8

5 64 103 47,6 70 73 75,3 37 36 72,2

6 8 6 16,7 30 21 28,6 5 4 0,0
7 15 12 33,3 8 14 35,7 8 14 78,6

Усього 319 526 38,2 394 789 66,2 241 560 72,1

* Примітка: Перелік пріоритетних тематичних напрямів наведено в поясненні до рис. 3.
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Таблиця 3

розподіл створеної та впровадженої НТП  
у розрізі пріоритетних тематичних напрямів у 2017 р.

Те
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а
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1 24 21 6 2 28 60 9 8 3  27 23
% 42,1 51,2 13 66,7 20,1 19 37,5 38,1 50  96,4 38,3
2 16 11 20 1 53 221 7 5 15 1 44 186
% 28,1 26,8 43,5 33,3 38,1 70,2 43,8 45,5 75 100 83 84,2
3 6 3 5  15 6 4 3 3  11 4
% 10,5 7,3 10,9  10,8 1,9 66,7 100 60  73,3 66,7
4 2  8  14 19 2  7  13 8
% 3,5  17,4  10,1 6 100  87,5  92,9 42,1
5 4 2 4  23 5 1 1 3  18 4
% 7 4,9 8,7  16,5 1,6 25 50 75  78,3 80
6 1 1   2 1       
% 1,8 2,4   1,4 0,3       
7 4 3 3  4 3 4 2 2  3 2
% 7 7,3 6,5  2,9 1 100 66,7 66,7  75 66,7

Усього 57 41 46 3 139 315 27 19 33 1 116 227

* Примітка: Перелік пріоритетних тематичних напрямів наведено в поясненні до рис. 3.

Таблиця 4

Показники фінансування та результативності пріоритетного напряму “Інформаційні та 
комунікаційні технології” у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

рік/показники/розпорядник МоН НАН НАПН всього

2015

фінансування, млн грн 42,01 114,15 5,89 162,05
кількість НТР, од. 153 160 6 319
створено НТП, од. 219 293 14 526
% впровадження створеної НТП 34,7 37,9 92,9 38,2

2016

фінансування, млн грн 54,91 92,96 4,1 151,97
кількість НТР, од. 241 149 4 394
створено НТП, од. 403 137 249 789
% впровадження створеної НТП 44,7 67,9 100,0 66,2

2017

фінансування, млн грн 60,36 108,2 7,7 176,26
кількість НТР, од. 111 126 4 241
створено НТП, од. 288 139 133 560
% впровадження створеної НТП 63,5 62,6 100,0 72,1
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гій” мав тематичний напрям “Суперкомп’ютерні 
програмно-технічні засоби, телекомунікаційні 
мережі та системи. Грід- та клауд-технології”, 
26,7% “Методів, теорій” належать напряму “Тех-
нології та засоби математичного моделювання, 
оптимізації та системного аналізу розв’язання 
надскладних завдань державного значення” 
(табл. 3).

Протягом 2015–2017 рр. НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології” виконувалися за рахунок трьох голо-
вних розпорядників бюджетних коштів (замов-
ників робіт): Міністерства освіти і науки Украї-
ни (МОН), Національної академії наук України 
(НАН) і Національної академії педагогічних наук 
України (НАПН).

Найбільший обсяг фінансування цього пріо-
ритетного напряму належить НАН — 61,2–70,4% 
від загального обсягу фінансування. Найбільша 
кількість як виконаних НТР, так і створеної НТП 
належить НАН та МОН. Аналізуючи дані ство-
рення НТП, а головне, відсоток упровадження, 
видно, що за останні роки збільшилася частка 
впровадженої НТП, що свідчить про популяр-
ність і затребуваність цього пріоритетного на-
пряму (табл. 4).

вИСНовКИ

Сучасні розвинуті держави приділяють ве-
личезну увагу як розвитку ІКТ, так і плануванню 
цього розвитку, розробці відповідних стратегій. 
Розвиток ІКТ є одним із стратегічних напрямів 
модернізації економіки, інвестиції у розвиток 
телекомунікаційної інфраструктури сприяють 
посиленню стратегічного положення будь-якої 
країни в довгостроковій перспективі. Без досяг-
нення вагомих результатів досліджень у сфері 
ІКТ та їх практичного впровадження інновацій-
ний розвиток економіки неможливий.

Незважаючи на те, що в період 2015–2017 рр.  
спостерігається тенденція до збільшення рівня 
упровадження результатів наукових досліджень 
і розробок за цим пріоритетним напрямом, до-
сить велика частка (майже 30%) є не затре-
буваною реальним сектором економіки. Для 
усунення таких негативних тенденцій необхідно 
створити такий економіко-правовий механізм, 
який би стимулював українську промисловість 
використовувати наявні та замовляти нові віт-
чизняні наукові розробки, а вчених — з готов-
ністю виконувати бізнес-замовлення.

З огляду на те, що сфера ІКТ відноситься до 
одного з головних пріоритетів країни, фінансове 
забезпечення цього напряму наукового дослі-
дження не може залишатися на такому низькому 
рівні. Як свідчить проведений аналіз, ефективна 
реалізація науково-технічних пріоритетів нап-

ряму пов’язана з розв’язанням проблем опти-
мального фінансового забезпечення наукових 
досліджень і розробок. У зв’язку з цим Україні 
необхідно скоригувати власну політику щодо ви-
бору пріоритетів з урахуванням обмежених фі-
нансових ресурсів, що, безумовно, позначиться 
на кількості обраних пріоритетних напрямів на 
користь їх якісної реалізації. При цьому мають 
бути визначені чіткі цілі, індикатори, якими ви-
мірюють виконання та механізми реалізації.

Основною стратегічною метою розвитку ін - 
формаційного суспільства в Україні є приско-
рення наукових розробок і впровадження но-
вітніх конкурентоспроможних ІКТ у всі сфери 
суспільного життя, що дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність України, продуктив-
ність праці в усіх сферах економіки, ступінь роз-
витку інформаційної інфраструктури, збільшити 
частку наукомісткої продукції, сприяти якості 
та доступності послуг освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я за рахунок упровадження ін-
формаційних технологій, розширити можливості 
людини отримувати доступ до національних і 
світових інформаційних електронних ресурсів, 
створити нові робочі місця, покращити умови 
роботи і життя людини. А гармонізація україн-
ського законодавства у галузі ІКТ із регулятор-
ними нормами Європейського Союзу дозволить 
нашій країни приєднатися до єдиного цифро-
вого простору Європи.
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“information and commUnication technologieS” aS one of the baSic PrioritY 
rangeS of develoPment of Science and technologY in UKraine

Abstract. The development of the information environment leads to radical changes in the socio-economic 
structure of the mankind. In the modern world, information technology (IT) is increasingly used in various fields of 
activity, modifying them and providing new qualities, senses and dimensions to social and human development. 
The system of state scientific and technological priorities is one of the main driving forces on this path. The article 
presents the results of the author's research on the state of implementation of one of the main priority directions 
of science and technology development in Ukraine for the period 2015-2017, according to the data of the main 
spending units.

Keywords: priorities, priority thematic directions, scientific and technical developments, scientific (scientific and 
technical) products, efficiency.
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“ИНФорМАЦИоННЫЕ И КоММУНИКАЦИоННЫЕ ТЕХНоЛогИИ” КАК оДНо ИЗ оСНовНЫХ 
ПрИорИТЕТНЫХ НАПрАвЛЕНИЙ рАЗвИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ в УКрАИНЕ

Резюме. Развитие информационной среды приводит к радикальным изменениям в социально-эконо-
ми ческой структуре человечества. В современном мире информационные технологии (ИТ) все активнее 
применяются в различных сферах деятельности, видоизменяя их и придавая социальному и человеческо-
му развитию новые качества, смыслы и измерения. Система государственных научно-технологических 
приоритетов выступает одной из основных движущих сил на этом пути. В статье представлены результаты 
авторского исследования о состоянии реализации одного из основных приоритетных направлений раз-
вития науки и техники в Украине за период 2015-2017 гг. по данным сведений главных распорядителей 
бюджетных средств.

Ключевые слова: приоритеты, приоритетные тематические направления, научно-технические разработки, 
научная (научно-техническая) продукция, результативность.
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За рішенням Міністерства освіти і науки 
Укра їни (МОНУ) Українському державному 
хіміко-технологічному університету (далі —  
УДХТУ) надано ліценцію на підготовку бакалав-
рів за спеціальністю 143 “Атомна енергетика” 
(ліцензійний обсяг — 50 місць). Це стало ви-
значною подією в житті Університету, який є 
єдиним в Україні вищим навчальним закладом 
хімічного та хіміко-технологічного профілю.  
У травні 2020 р. УДХТУ буде святкувати 90-річчя 
від дня заснування, що свідчить про його ви-
датний історичний шлях і здобутки в житті осві-
тянського і громадянського суспільства нашої 
країни та світової наукової спільноти.

головними аргументами щодо запиту 
на надання відповідної ліцензії є комплекс 
чинників:
•  високий рівень професорсько-викладацького 

складу університету і якості підготовки сту-
дентів хіміків-технологів, екологів, механіків, 
спеціалістів у галузі автоматизації виробни-
чих процесів, комп’ютерного моделювання 
та проектування, комп’ютерної інженерії, IT-
технологій тощо;

•  вдале географічне розташування Універси-
тету, який знаходиться на доступній відстані 
від п’яти атомних електричних станцій (За-
порізької, Південно-Української, Чорнобиль-
ської, Рівненської та Хмельницької), а також 
підприємств гірничодобувного комплексу з 
видобутку урану (в Україні розвідано 23 родо-
вища з ресурсною частиною урану 235 тис. 
тонн) та рідкоземельних елементів, без яких 

неможливо побудувати ядерно-технологічне 
виробництво, і які розміщено в Кіровоград-
ській, Дніпропетровській, Донецькій та Пол-
тавській областях;

•  наявність підприємств ядерно-технологічного 
циклу на Дніпропетровщині, наприклад, Схід-
ний гірничо-збагачувальний комбінат (м. Жов-
ті Води) та Придніпровський хімічний завод 
(м. Кам’янське), які завжди були пов’язані з 
сучасною промисловою хімічною техноло-
гією;

•  наявність виробничих баз практики для сту-
дентів, інститутів і промислових підприємств 
для підвищення кваліфікації викладачів і нау-
ковців.

Можна було б навести ще кілька аргументів, 
що сприяли вибору нашого Університету для 
надання ліцензії на право підготовки відповідних 
фахівців, але найбільш вагомим в умовах сьо-
годення є факт переходу під юрисдикцію Росії 
у зв’язку з анексією Криму Севастопольського 
національного університету ядерної енергії та 
промисловості (СНУЯЕП), який готував фахівців 
для системи українського ядерного комплексу. 
Під час створення СНУЯЕП у 1996 р. було залу-
чено окремі стандарти і навчальні програми, які 
вже на той час було розроблено та впроваджено 
в навчальний процес в УДХТУ, а саме: автомати-
зоване управління технологічними процесами; 
хімічна технологія рідких та розсіяних елемен-
тів і матеріалів на їх основі; екологія і охорона 
навколишнього середовища; метрологія і ви-
мірювальна техніка; електричні станції та інші. 
УДХТУ завжди був флагманом із цих дисциплін 
і навіть сьогодні окремі провідні українські уні-
верситети використовують здобутки і напра-
цювання УДХТУ в своїй навчальній і науковій  
діяльності.

Слід завдячити керівництву МОНУ за те, що  
воно з розумінням поставилося до ідеї залу-
чення Університету до підготовки кваліфікова-
них фахівців у галузі атомної енергетики. Якщо 
розглянути перспективи її розвитку в недале-
кому майбутньому, то з впевненістю можна 
стверджувати, що атомна енергетика сприяє 
розвитку інших галузей промисловості (хімії, 
механіки, електроніки, металургії, автоматики, 
IT-технологій тощо), а також загалом підви-
щує технічний та інноваційний потенціал кра-
їни. Саме тому ядерні технології, як правило, 

Запорізька атомна електрична станція  
(початок експлуатації: 1984 — 1987 рр.)

“АТоМНА ЕНЕргЕТИКА”  
вІДКрИТА в УКрАЇНСЬКоМУ ДЕрЖАвНоМУ 
ХІМІКо-ТЕХНоЛогІЧНоМУ УНІвЕрСИТЕТІ



83information

сприяють формуванню великих промислових 
держав. Ядерна енергетика залишається аль-
тернативою викопним видам палива, а також 
важливим елементом глобального скорочен-
ня викидів парникових газів. Через це США, 
Франція, Велика Британія, Китай та інші країни 
наполегливо переконують світ ні в якому разі не 
відмовлятися від атомної енергетики.

За величиною встановленої потужності АЕС 
Україна посідає сьоме місце в світі. На тлі спаду 
в більшості галузей промисловості в країні атом-
на енергетика — єдина з енергогенерацій —  
демонструє зростання виробництва електро-
енергії. Усе це свідчить про її потужний потенці-
ал, а сама галузь постійно і ґрунтовно накопичує 
досвід атомної генерації, який базується на су-
часних професійних знаннях, і цей досвід ефек-
тивно поширюється на всю електроенергетику 
в Україні. За кількістю енергетичних реакторів 
(усі типу ВВЕР — водно-водяні енергетичні ре-
актори) Україна посідає 10 місце у світі і п’яте у 
Європі, а Запорізька АЕС з шістьма енергобло-
ками (ВВЕР) загальною установчою потужністю 
6000 МВт є найбільшою в Європі.

Плани українських атомників добре узго-
джуються зі світовими тенденціями, свідченням 
чого є збільшення частки АЕС у загальному сві-
товому балансі виробництва електричної енергії 
з 11 % до 14 %. За даними Міжнародної агенції 
з атомної енергії (МАГАТЕ), сьогодні в 15 краї-
нах світу на різних стадіях будівництва перебу-
ває 56 ядерних реакторів (із загальної кількості 
світового парку 449 одиниць). І хоча основним 
трендом на світовій енергетичній мапі в най-
ближчі 20 років буде залишатися прискорений 
розвиток відновлювальної енергетики, атомна 
енергетика і в подальшому продовжуватиме 
інтенсивно розвиватися. На глобальному рівні 
прогнозується зростання атомної енергетики в 
таких країнах, як Китай, Індія, В’єтнам, Малайзія 
тощо. Сьогодні в появі власної ядерної енер-
гетики зацікавлено 28 держав, а в 16 країнах 
світу вже планується будівництво нових реак-
торів. Отже, перед фахівцями в галузі атомної 
енергетики відкриваються широкі перспекти-
ви працевлаштування, оскільки вони затребу-
вані не лише в Україні, а й в інших державах  
світу.

Провідні українські фахівці вважають, що 
основними перевагами “мирного” атому й атом-
них електричних станцій є:
•  атомна енергія є джерелом концентрованої 

енергії великої потужності;
•  АЕС, як правило, працюють у стабільному ба-

зовому режимі;
•  АЕС не забруднюють атмосферу шкідливими 

викидами;

•  АЕС забезпечують найбільш високий коефі-
цієнт використання встановленої потужності, 
який зростає майже до 100%;

•  паливна складова на атомних станціях у рази 
нижча, ніж на теплових;

•  наукомісткі ядерні технології можуть бути 
використані в медицині, сільському госпо-
дарстві, промисловості й інших сферах жит-
тєдіяльності.

Важливим економічним і політичним важе-
лем в українській атомній енергетиці є вихід на 
замкнутий ядерний паливний виробничий цикл. 
Завод ядерного палива у м. Жовті Води Дніпро-
петровської області має запрацювати на повну 
потужність з виробництва ядерного палива для 
всіх українських реакторів, а в подальшому —  
і для ядерних реакторів інших країн світу, але 
для цього необхідна відповідна державна стра-
тегія розвитку, певні кошти і кадровий потенці-
ал. Виходячи з вказаних вище позицій, Україна 
в перспективі повинна не тільки зберегти статус 
розвинутої ядерно-енергетичної держави, а й 
примножити його. Все це можливо за рахунок 
забезпечення ядерної галузі країни висококва-
ліфікованими вченими, фахівцями, аспірантами 
і студентами.

Є ще кілька аргументів на користь УДХТУ. 
По-перше, його розташування у Дніпрі — ви-
сокотехнологічному місті з розвинутою інфра-
структурою, індустріальному центрі з різнома-
нітними виробництвами (від космічної техніки 
до переробних підприємств аграрного та побу-
тового сектору). По-друге, Дніпро — це високо-
інтелектуальне місто, центр освіти, культури, 
театрів, парків, з унікальним Палацом культу-
ри студентів імені Ю. Гагаріна, 20-кілометро- 
вою Набережною Дніпра, фонтанами, спор-
тивними комплексами. У цьому місті молода і 
творча людина може реалізувати себе в будь- 
якій галузі знань, мистецтві, спорті, бізнесі, IT-
технологіях, у сфері суспільного менеджменту  
тощо.

м. Дніпро

ІНФорМАЦІЯ
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Окремої уваги заслуговують Міжнародні 
програми Університету щодо співробітництва 
та академічного обміну з університетами про-
відних країн світу: Норвегії, Німеччини, США, 
Франції, Китаю, Польщі, Швейцарії тощо. Саме 
вони сприяють досягненню найвищої ефектив-
ності в освітньому рівні науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів за рахунок спільної роз-
робки та подальшого вдосконалення освітніх 
програм, отримання практичних навичок у нау-
ково-дослідній сфері і виробництві із застосу-
ванням сучасного аналітичного обладнання та 
технологій світового рівня. Багаторічний досвід 
Університету переконує в тому, що найближчим 
часом стане нормою отримання подвійного ди-
плома, стажування в найкращих міжнародних 
центрах та університетах.

Українські фахівці мають не допустити по-
вторення трагічного досвіду “людського чинни-
ка” під час експлуатації атомних станцій і підпри-
ємств ядерного циклу, як це трапилося 26 квітня 
1986 р. на Чорнобильській АЕС. Пам’ять про 
ядерну катастрофу в Україні, яка змінила життя 
сотень тисяч мешканців постраждалих районів, 

назавжди залишиться в історії. Подолання на-
слідків цієї трагедії надало сильний поштовх 
розвитку світової науки, зокрема фізики і меди-
цини. США, Франція та інші країни вдосконалю-
ють свою систему безпеки в атомній енергетиці 
у співпраці з українськими вченими.

Щоб у майбутньому не траплялися подібні 
жахливі аварії, потрібно багато вчитися, особли-
во молодому поколінню. Теоретичні та практичні 
знання, які отримають студенти за період свого 
навчання в УДХТУ, мають стати запорукою і га-
рантією успішної експлуатації усіх виробничих 
об’єктів України під загальною назвою “атомна 
енергетика”.

Хочу наголосити, що слово Університет пи-
шу з великої літери, як того вимагає велика по-
вага до Вищого навчального закладу з його ба-
гатогранною історією і до людей, які працювали, 
працюють і будуть працювати в Університеті  
у майбутньому.

олександр Півоваров,
д-р техн. наук, професор,

ректор ДВНЗ УДХТУ
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