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В статті на основі відповідного моделювання розглядаються підходи до 

порівняльного аналізу складових результативності наукової та науково-

технічної діяльності країн як складової частини інноваційної діяльності (на 

прикладі Білорусі, Казахстану та України) з урахуванням паритету 

купівельної спроможності (ПКС). Для аналізу використано статистичні дані 

Всесвітнього Банку за валовим внутрішнім продуктом (ВВП) з урахуванням 

ПКС, національні рахунки цих країн, а також авторські моделі 

результативності та відповідні вартісні показники складових частин 

результативності будь-якого економічного процесу, котрі розглядалися в 

опублікованих нами раніше роботах. Встановлено, що методику застосування 



цих показників для порівняльного аналізу результативності діяльності, котра 

досліджується (апробовану на прикладі Білорусі, Казахстану та України), 

можна використати на практиці з метою приросту знань про дієвість 

діяльності. 

Ключові слова: процес; діяльність як сукупність певних процесів; 

загальний, чистий і масштабний продукти процесу; ефективність і 

результативність процесу; процес виконання наукових та науково-технічних 

робіт; міжнародне співставлення за паритетом купівельної спроможності 

валют країн. 

In the article on the basis of appropriate modeling the approaches to 

comparative analysis of the components of efficiency for scientific and scientific- 

technical activities of countries as constituent of innovative activity have been 

considered (at the example of Belarus, Kazakhstan and Ukraine) with a glance of 

purchasing power parity. For analysis statistical date of Word Bank by gross 

domestic product of Belarus, Kazakhstan and Ukraine by purchasing power parity, 

national accounts these countries; author's models of efficiency and appropriate 

money indicators of ingredient parts of efficiency of any economic process have been 

used. These models and money indicators have been considered in published before 

papers. Efficiency of process have been defined in the article in innovative 

interpretation: it have been described by the scale product (by the quantitative 

component) and by the effectiveness (by the qualitative component) of the process 

simultaneously. It is established, that methods of application of these indices to 

comparative analysis of efficiency of the examined activity (which have been 

approved at the example of Belarus, Kazakhstan and Ukraine) can be applied at 

practice for the purpose of increase of knowledge about force of activity.  

Key words: process; activity as complex of fixed processes; total, net and scale 

products of process; effectiveness and efficiency of process; process of 

implementation of scientific and scientific-technical works; international 

confrontation by purchasing power parity of currencies of countries. 



Постановка проблеми. Однією з проблем, котрі стоять перед 

економікою, є розробка методів визначення кількісних параметрів з точки зору 

дієвості складових процесів економічних систем різних ієрархічних рівнів з 

метою управління цими процесами. Результати компаративного 

(порівняльного) аналізу дієвості певних процесів на основі відповідних 

кількісних параметрів як індикаторів можуть слугувати основою для 

співставлення соціально-економічного розвитку будь-якої країни з іншими 

країнами з метою знаходження оптимальних варіантів дій щодо управління 

цими процесами. Зазначена мета найкращим чином досягається шляхом 

використання паритету купівельної спроможності валют країн, що дозволяє 

проводити більш точне порівняння економік країн світу. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Автори роботи [3] провели 

аналіз міжнародного співставлення валового внутрішнього продукту (ВВП) за 

паритетом купівельної спроможності (ПКС) валют країн, здійсненого 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 

європейською спільнотою (Євростат) за 2008 рік. Вони відмітили, що 

співставлення соціально-економічного розвитку країн дозволяє їх керівництву 

та міжнародним організаціям мотивовано орієнтуватися у міжнародному 

становищі. У статті “Записки финансового аналитика. ВВП и паритет 

покупательной способности” [2] розглянуто підходи статистичних служб до 

розрахунку показника ВВП за паритетом купівельної спроможності; зазначено, 

що широку популярність на світовому фінансовому ринку отримав саме цей 

показник, який дозволяє  проводити більш точне порівняння економік країн 

світу. У цій статті також подано статистику за показниками ВВП визначних 

країн світу, розрахованими з урахуванням ПКС (при цьому використовувалися 

статистичні дані, котрі автору “любезно предоставил Всемирный Банк (Word 

Bank)”) [2, с. 3].  

У статті [10] ми досліджували результативність процесу праці, 

запропонували принципово нові моделі закономірностей складових частин 



результативності процесу праці, наводили приклади їх практичного 

застосування. У наступних наших роботах на основі узагальнення та 

розповсюдження на будь-який економічний процес моделей і підходів до 

результативності, застосованих до процесу праці, розглядались інші процеси, 

пов’язані з функціонуванням економічних систем різних ієрархічних рівнів [6, 

11, 12 тощо]. У статті [12] ми провели порівняльний аналіз виробництва валової 

доданої вартості країн за видами економічної діяльності з урахуванням ПКС 

на міждержавному рівні, використовуючи авторські показники складових 

результативності процесу як індикатори його дієвості. Інноваційні підходи до 

порівняльного аналізу результативності наукової та науково-технічної 

діяльності за ПКС на міждержавному рівні залишилися невирішеною 

частиною загальної проблеми. 

Постановка задачі. Запропонована робота є продовженням статті [12] у 

сенсі урахування ПКС для порівняльного аналізу процесів на міждержавному 

рівні. Її мета – розробка підходів до порівняльного аналізу складових 

результативності наукової та науково-технічної діяльності країн як складової 

частини інноваційної діяльності з урахуванням паритету купівельної 

спроможності. Об’єктом дослідження є наукова та науково-технічна 

діяльність країн з урахуванням ПКС. Предмет дослідження – теоретичні та 

практичні аспекти забезпечення оптимального рівня результативності наукової 

та науково-технічної діяльності країни за ПКС. Актуальність зазначеного 

аналізу пов’язана з необхідністю розгляду дієвості складових процесів 

досліджуваної діяльності за кінцевими результатами з метою її регулювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одна з основних 

особливостей процесу полягає у тому, що базовим критерієм дієвості процесу 

(як його спроможності давати позитивний результат) вважається ефективність. 

В літературі (як українській, так і зарубіжній), зокрема економічній, існує 

найбільш розповсюджений класичний підхід до категорії “ефективність” 

(процесу, операції тощо), при якому поняття ефективності та результативності 



ототожнюються [1, 4, а також інші публікації]. Для характеристики дієвості (of 

the force) процесів, як показали авторські дослідження, є сенс розглядати 

категорію результативності (of the efficiency) будь-якого процесу в 

інноваційному розумінні: одночасно характеризувати її як з кількісної сторони 

(у вигляді масштабного продукту), так і з якісної (з урахуванням ефективності 

(of the effectiveness) процесу). Таке розуміння результативності призводить до 

більш глибокого пізнання дієвості процесу за його результатами [6, 10, 11, 12 

та інші].  

При дослідженні виходитимемо з того, що результатом будь-якого 

економічного процесу є його продукти: як користь (чистий продукт) – чистий 

результат процесу (корисні можливості процесу); як втрати (витрати, втрачені 

можливості процесу); як загальний (сукупний) продукт у вигляді продукту як 

користі та як втрат (сукупні можливості процесу). Припускаємо також, що 

кожному процесові відповідає масштабний продукт у вигляді продукту як 

користі та як тієї частини втрат, котра пропорційна частці продукту як користі 

у загальному продукті. Зазначені продукти є об’єктами моделювання. 

Ефективність процесу характеризується його спроможністю давати певний 

результат з якісної сторони та виражається співвідношенням між загальним 

продуктом процесу і відповідними втратами (витратами). Результативність 

процесу відображається його можливістю давати певний результат як з 

кількісної сторони у вигляді його масштабного продукту, так і з якісної у 

вигляді ефективності процесу. Показники складових результативності процесу 

можна виразити за допомогою показників відповідних продуктів.   

Показники результативності економічного процесу, котрі запропоновані в 

зазначених вище наших роботах, є складовою частиною механізму 

регулювання економіки. В них при дослідженні економічного процесу 

використовувались такі рівняння зміни його результативності:  

ZDGZVGZVKEKR JJJJJJJJJ /11/1/ ++ ⋅=⋅=⋅=⋅= ; 

=⋅⋅⋅= + GVZGDGR JJJJJ
Z //1 GZZGDG JJJJ

Z /1/1 ++ ⋅⋅⋅ , 



де індекси RJ , KJ , EJ  та інші є індексами зміни певних показників як 

відношень відповідних показників до базисних. В останніх формулах: V – 

показник загального продукту процесу; Z – показник його витрат; GZV =−  – 

показник продукту як користі; )1(/1/)(/ ZG DVZVZVVGD −=−=−==  – 

частка продукту як користі у загальному продукті; VZDZ /=  – частка продукту 

як витрат у загальному продукті; )/1(/ VZGVGZGZGK G +=⋅+=+=  – 

показник масштабного продукту, де GZ  – частина продукту як витрат, котра 

відповідає частці продукту як користі у загальному продукті; ZVE /=  – 

показник ефективності процесу у вигляді відношення показників загального 

продукту V та продукту як витрат Z; ( )ZVGZVKEKR /1/ +=⋅=⋅=  є 

показником результативності процесу (детальніше – в роботах [6, 10] та 

інших).  

Аналогічну конструкцію можна використати також і для порівняльного 

аналізу наукової та науково-технічної діяльності країн з урахуванням ПКС на 

міждержавному рівні.  

Щодо складових процесів наукової та науково-технічної діяльності на 

макрорівні, то для зручності користування у табл. 1 зведено ці процеси й 

відповідні їм загальний продукт і витрати. Використовуючи відповідні 

показники, пов’язані з науковою та науково-технічною діяльністю на 

макрорівні, та авторські підходи до дослідження результативності економічних 

процесів, можна оцінити результативність складових частин цієї діяльності. 

Розглянемо методику дослідження на прикладі процесу виконання наукових та 

науково-технічних робіт. Інші процеси досліджуються аналогічно.  

У табл. 2 зазначено макроекономічні показники, пов’язані з процесом 

виробництва валового внутрішнього продукту Білорусі, Казахстану та України 

у 2010 р. (у фактичних цінах, млн. національних валют, а також млн. доларів за 

ПКС), а також значення ПКС. У табл. 3 подано обсяг наукових і науково-

технічних робіт організацій (підприємств); витрати на їх виконання й кількість 

працівників наукових організацій Білорусі, Казахстану та України у 2010 р., які 



дають можливість оцінити результативність вказаного процесу за 

запропонованою нами методикою з метою управління цим процесом. 
 

Таблиця 1 
Складові процеси наукової та науково-технічної діяльності на макрорівні 

й відповідні їм загальний продукт і витрати 
Процес Загальний продукт Витрати 

1. Процес виконання наукових та 
науково-технічних робіт 

Обсяг наукових та 
науково-технічних робіт 

Витрати на виконання наукових та 
науково-технічних робіт 

2. Процес проведення  
фундаментальних досліджень 

Обсяг фундаментальних 
досліджень 

Витрати на проведення  
фундаментальних досліджень 

3. Процес проведення  
прикладних досліджень 

Обсяг прикладних  
досліджень 

Витрати на проведення 
прикладних досліджень 

4. Процес проведення науково-
технічних розробок 

Обсяг науково-технічних 
розробок 

Витрати на проведення науково-
технічних розробок 

5. Процес надання науково-
технічних послуг 

Обсяг науково-технічних 
послуг 

Витрати на надання науково-
технічних послуг 

Джерело: Систематизовано авторами .   
 

Таблиця 2 

Макроекономічні показники, пов’язані з процесом виробництва валового 

внутрішнього продукту Білорусі, Казахстану та України у 2010 р. 

Показники Країна 
Білорусь Казахстан Україна 

1. Валовий внутрішній продукт (G): 
а) (млн. національної валюти)* 
б) (млн. доларів)** 

 
164476100 

134000 

 
21815517,0 

196000 

 
1082569 
305000 

2. ППС: (дані рядка1а)/(дані рядка1б)***;  
національна валюта/ долар 

 
1227,43358 

 
111,30366 

 
3,54941 

* Джерело: Складено на основі даних статистичних збірників [7–9].   
** Джерело: Складено за даними роботи [2], які надано Всесвітнім Банком (World Bank). 
*** Джерело: Розраховано авторами.       

 

На основі даних табл. 3 та табл. 2 нами обчислено показники, пов’язані з 

процесом виконання наукових і науково-технічних робіт Казахстану та 

України у 2010 р., у порівнянні з відповідними показниками Білорусі. 

Характеристику цих показників подано у табл. 4.  

З даних табл. 4 випливає, що рівень результативності процесу виконання 

наукових і науково-технічних робіт Казахстану та України у 2010 р. у 

порівнянні з Білоруссю був вищим відповідно на 24,94 та 7,69% (індекс RJ ). Це 

пояснюється вищим рівнем як масштабного продукту процесу (відповідно на 



9,99 та 6,38%, індекс KJ ), так й ефективності процесу (відповідно на 13,59 і 

1,23%, індекс EJ ). Вищий рівень масштабного продукту процесу при цьому 

пояснюється вищими характеристиками його чистого продукту (відповідно на 

16,62 та 7,00%, індекс GJ ).     

Таблиця 3  

Обсяг наукових і науково-технічних робіт організацій (підприємств); 

витрати на їх виконання й кількість працівників наукових організацій  

Білорусі, Казахстану та України у 2010 р.* 
 

Країна 
Обсяг робіт  

(у фактичних цінах) 
Витрати  на виконання 

робіт (у фактичних цінах) 
 

Кількість 
працівників (осіб) млн. національної 

валюти* 
млн.  

доларів** 
млн. національної 

валюти* 
млн. 

доларів** 
Білорусь 1259734 1026,3154 1140600 929,2560 31712 

Казахстан 41985,5 377,2158 33466,8 300,6801 21442 
Україна 9867,1 2779,9268 8825,6 2486,4978 89600 

*  Джерело: Складено на основі даних статистичних збірників [5, 8, 9]. 
** Джерело: Розраховано авторами (дані у національній валюті/значення ППС табл. 2).   
 

Таблиця 4 

Характеристика показників, пов’язаних з процесом виконання наукових і 

науково-технічних робіт Казахстану та України у 2010 р., у порівнянні з 

відповідними показниками Білорусі (
ZDGK JJJ += 1 , GVZGE JJJ //= , EKR JJJ = )* 

 
Країна 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ  Z  ZJ  G  GJ  

 
 

Білорусь 
Казахстан 
Україна 

32363,63 
17592,38 
31025,97 

1 
0,5435849 
0,9586678 

29302,98 
14022,95 
27751,09 

1 
0,4785504 

0,94704 

3060,652 
3569,429 
3274,877 

1 
1,166231 
1,069993 

 
Країна 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

ZD+1  
ZDJ +1
 K  KJ  E  

EJ  
Білорусь 

Казахстан 
Україна 

1,9054292 
1,7971037 
1,8944472 

1 
0,943149 

0,9942365 

5831,856 
6414,633 
6204,082 

1 
1,09993 
1,063826 

1,104449 
1,254542 
1,118009 

1 
1,135899 
1,012278 

 
Країна 

Характеристика  
результативності процесу 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

R  RJ  ZGJ /  GVJ /  

Білорусь 
Казахстан 
Україна 

6440,985 
8047,426 
6936,219 

1 
1,249409 
1,076888 

1 
2,437008 
1,129829 

1 
0,4661038 
0,895957 

*Вартісні показники подано у середньому за рік у доларах на одного працівника; індекси – у коефіцієнтах показників 
країни до відповідних показників Білорусі; V – обсяг наукових та науково-технічних робіт; Z – витрати на виконання цих 
робіт;  G = V – Z  (показники розраховано з урахуванням ПКС). Джерело: дослідження авторів. 



Таким чином, за рейтингом з точки зору як результативності, так й 

ефективності процесу виконання наукових і науково-технічних робіт у 2010 р. 

з урахуванням ПКС досліджувані країни можна розмістити у наступний ряд: 

Казахстан (найвищий рівень), Україна, Білорусь.  

Висновки. 1. У роботі запропоновано методику порівняльного аналізу 

складових результативності процесу виконання наукових та науково-технічних 

робіт з урахуванням паритету купівельної спроможності на міждержавному 

рівні (на прикладі Білорусі, Казахстану та України) з метою управління 

зазначеним процесом. На відміну від розгляду ефективності процесу як 

поняття, тотожного результативності, ефективність представлено у статті у 

вигляді якісної складової результативності. 2. З’ясовано, що індикаторами 

дієвості процесу можна обрати показники масштабного продукту, ефективності 

та результативності процесу, отримані у попередніх роботах авторів на основі 

моделювання складових частин загального продукту процесу. 3. Встановлено, 

що методику використання авторських показників як індикаторів 

результативності процесу можна застосувати на практиці для порівняльного 

аналізу дієвості цього процесу на міждержавному рівні, що призводить до 

приросту знань відносно дієвості процесу за його кінцевими результатами.  

У подальшому передбачається здійснення на міждержавному рівні 

порівняльного аналізу результативності деяких інших процесів з урахуванням 

паритету купівельної спроможності валют країн (на основі використання 

авторських показників результативності як індикаторів дієвості процесів).  
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