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 СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРАТЕГИИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ. 

 

АНДРОЩУК Г.Н. 

 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОЗДАННЫХ ЗА СРЕДСТВА ГОСБЮДЖЕТА  

Секретариат Комитета  

Верховной Рады Украины по вопросам  науки и образования 

 

    Формирование позиции государства по вопросу определения обладателя прав 

на результаты интеллектуальной деятельности происходит путем введения 

соответствующих правовых норм. Весьма показательным в этом отношении является 

опыт США. Как следует из законодательной практики США, государство не стремится 

сохранять за собой все права на объекты интеллектуальной собственности, созданные с 

использованием государственного финансирования. Во всех случаях, когда это 

возможно и не противоречит интересам национальной безопасности, исключительные 

права на объекты интеллектуальной собственности не только сохраняются за 

исполнителем (подрядчиком), но и могут быть переданы партнеру из частного 

сектора.  

   Рассмотрим это на примере детального анализа норм  Патентного закона США 

(раздел 35 Свода законов США), глава 18 которого называется «Патентные права на 

изобретения, созданные при содействии федерального правительства». В этой главе 

§ 200, названной «Политика и цель», устанавливается следующее: «Политикой и целью 

Конгресса являются применение патентной системы для содействия использованию 

изобретений, создаваемых в результате исследований или разработок, осуществляе-

мых при поддержке Федерации; поощрение максимального участия мелких 

предприятий в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 

проводимых при содействии федерации; содействие сотрудничеству между 

коммерческими фирмами и некоммерческими организациями, включая университеты; 

обеспечение такого использования изобретений, созданных некоммерческими 

организациями и мелкими коммерческими фирмами, которое способствовало бы 

свободной конкуренции и предпринимательству; содействие коммерциализации и 

обеспечению общественной полезности изобретений, созданных в США и с привлече-

нием рабочей силы США; обеспечение получения правительством прав на изобретения, 

созданные при поддержке Федерации, достаточных для удовлетворения нужд 

государства и защиты общественных интересов от неиспользования или неразумного 

использования изобретений; сокращение до минимума расходов в этой области». 

§ 202 той же главы, озаглавленный «Распоряжение правами», указывает среди 

прочего: 

«(с) Каждое соглашение о финансировании с мелким предприятием или 

некоммерческой организацией должно включать в себя: 

(1)  Условие, что подрядчик раскрывает каждое изобретение- 

предмет соглашения федеральному органу в разумный срок после 

того, как оно станет известным персоналу подрядчика, ответственному за 

руководство решением патентных вопросов, и федеральное правительство может 

получить право на любое изобретение - предмет соглашения, не раскрытое ему в 

течение этого времени. 



(2)  Условие, что подрядчик выражает свой выбор в письменной 

форме в течение двух лет после раскрытия федеральному органу 

(или такого дополнительного времени, которое может быть одобрено федеральным 

органом) относительно сохранения подрядчиком права на изобретение - предмет 

соглашения, при условии, что в любом случае, когда публикация, продажа или 

открытое применение стали началом одногодичного основанного на законе срока, в 

течение которого действующая патентная охрана еще может быть получена в 

США, период для выбора может быть сокращен федеральным органом до даты, 

которая предшествует концу основанного на законе срока не более чем на 60 дней и 

при условии также, что федеральное правительство может получить право на  

изобретение - предмет соглашения, на которое подрядчик решил 

не сохранять право или не принял такое решение в надлежащий срок. 

(3) Условие, что подрядчик, принявший решение о сохранности 

прав на изобретение - предмет соглашения, не возражает подать 

заявку на получение патента до какой-либо основанной на законе 

ограничивающей даты, которая может иметь место в соответствии 

с настоящим разделом вследствие публикации или продажи, или 

открытого применения, и затем подает соответствующие заявки на 

получение патента в других странах, в которых он желает сохранить право в течение 

надлежащего времени, и что федеральное правительство может получить право на 

любое изобретение - предмет соглашения в США или в других странах, в которые 

подрядчик не подал заявки на получение патентов в такие надлежащие сроки. 

(4)  Условие, что в отношении любого изобретения, на которое 

подрядчик сохраняет права, федеральный орган получает неисключительную, не 

подлежащую передаче безотзывную, возмездную лицензию на использование для 

или от имени США любого изобретения - предмета соглашения в любой стране при 

условии, что соглашение о финансировании может предусмотреть такие  

дополнительные права, включая право уступать права или быть  

преемником прав на изобретение - предмет соглашения, вытекающих из 

иностранного патента, которые определяются государственным органом как 

необходимые для исполнения обязательств США в соответствии с договором, 

международным соглашением, соглашением о сотрудничестве, меморандумом о 

взаимопонимании или подобным соглашением, включая военное соглашение, 

относящееся к разработке и производству вооружения. 

(5)  Право федерального органа требовать периодической отчетности об 

использовании или попытках использования изобретения, предпринимаемых 

подрядчиком или его лицензиатами, или правопреемниками, при условии, что любая 

такая информация, как и любая информация об использовании или усилиях, 

направленных на достижение использования, признаваемых как часть производства 

согласно § 203 настоящей главы, расценивается федеральным органом как 

коммерческая и финансовая информация, полученная от отдельного лица, 

конфиденциальная и не подлежащая раскрытию в соответствии с § 552 раздела 5 

Свода законов США. 

(6)  Обязательство со стороны подрядчика в случае, если заявка 

на патент США подастся подрядчиком или от его имени либо правопреемником   

подрядчика,   включать   в   описание  изобретения, входящее в заявку, а также в патент, 

выданный по этой заявке, заявление, подтверждающее, что изобретение создано при 

поддержке правительства и что правительство обладает определенными правами на 

изобретение. 



(7)  В случае некоммерческой организации: (А) запрещение уступки  прав на 

изобретение-предмет соглашения в США без  одобрения федерального органа, 

кроме тех случаев, когда права уступаются организации, одной из основных функций 

которой является управление изобретениями (при условии, что на такого 

правопреемника распространяются те же положения, что и на подрядчика); (В) 

требование, согласно которому подрядчик делится роялти с изобретателем; (С) за 

исключением соглашения о финансировании деятельности принадлежащего 

правительству эксплуатируемого подрядчиком предприятия, требование, согласно 

которому разница между роялти или доходами, полученными подрядчиком, 

связанными с изобретениями - предметами соглашения, и расходами (включая 

платежи изобретателям), связанными с ведением дел, касающихся таких изобретений, 

должна быть использована для содействия научным исследованиям или 

образованию; (D) требование, согласно которому при передаче по лицензии изо-

бретений - предметов соглашений предпочтение отдается малым предприятиям, за 

исключением случаев, когда после приемлемого исследования доказана невозможность 

этого; (Е) в отношении соглашения о финансировании деятельности принадлежащего 

правительству эксплуатируемого подрядчиком предприятия, требования (i) о том, что 

после уплаты расходов, связанных с получением патента и лицензированием, платежей 

изобретателям и других затрат, связанных с ведением дел по изобретениям - 

предметам соглашения, 100 % баланса роялти или производственных и не 

распределенных доходов подрядчика, полученных в течение финансового года до 

суммы, равной 5 % годового бюджета предприятия, используются подрядчиком для 

научно-исследовательской, конструкторской деятельности и образования в 

соответствии с задачами и целями предприятия в научно-исследовательской и кон-

структорской деятельности, включая деятельность по увеличению лицензионного 

потенциала других изобретений предприятия; при условии, если упомянутый баланс 

превышает 5 % годового бюджета предприятия, 75 % такого превышения подлежат 

внесению в Государственное казначейство США и оставшиеся 25 % используются 

для тех же целей, что описаны выше в этом предложении (D); и (ii) что в той степени, 

которая обеспечивает наиболее эффективную передачу технологии, дела, связанные с 

лицензированием изобретений — предметов соглашений, ведутся служащими 

подрядчика по местонахождению предприятия.  

(8) Требования § 203 и § 204
1
 настоящей главы. 

(d) Если подрядчик не принимает решения о сохранении права на изобретение - 

предмет соглашения в случаях, рассматриваемых в этом параграфе, федеральный 

орган может учесть это и после консультации с подрядчиком удовлетворить 

ходатайство о сохранении прав за изобретателем в соответствии с положениями дан-

ного закона и правилами, приведенными ниже. 

(е) В любом случае, когда федеральный служащий является соавтором 

изобретения, созданного в соответствии с соглашением о финансировании с 

некоммерческой организацией или малым предприятием, федеральный орган, 

предоставляющий работу по найму такому соавтору, уполномочен передать или 

уступить подрядчику те права, которые он может приобрести на изобретение -предмет 

соглашения у своего служащего в соответствии с условиями, изложенными в этой главе. 

(f) (1) Соглашение о финансировании с малым предприятием или 

некоммерческой организацией не должно содержать положения, разрешающие 

федеральному органу требовать предоставления третьим лицам лицензий на 

принадлежащие подрядчику изобретения, которые не являются непосредственно 

предметом соглашения, за исключением случаев, когда такое положение одобрено и 

получено письменное подтверждение за подписью руководителя федерального органа. 



В таком положении должно быть ясно указано, может ли требоваться лицензирование в 

связи с использованием изобретения - предмета соглашения и/или специально 

определенного объекта. Руководитель федерального органа не может передавать 

полномочия по одобрению положений и подписи подтверждений, требуемых в 

соответствии с настоящим пунктом. 

(2) Федеральный орган не должен требовать предоставления лицензии третьим 

лицам в соответствии с таким положением, ЗА исключением случаев, когда 

руководитель федерального органа принимает решение о том, что использование 

изобретения другими лицами необходимо для практического применения изобретения - 

предмета соглашения или объекта соглашения. Решение должно быть 

зарегистрировано после заслушивания мнения государственного органа. Любой иск о 

судебном пересмотре решения должен быть предъявлен в пределах 60 дней после 

извещения о таком решении». 

Столь длинная и полная цитата дает возможность показать, какое огромное 

значение уделяется в США вопросам разграничения прав между государственным 

заказчиком и конкретным исполнителем.  

Таким образом государство (США) оставляет за собой права по использованию 

объектов интеллектуальной собственности (на примере изобретений) лишь в том 

объеме, который необходим для выполнения задач, стоящих перед определенным 

государственным ведомством, или для выполнения международных обязательств. Что 

касается военных ведомств, то в законодательстве США не предусматривается каких-

либо исключений для военных заказов, но военные ведомства должны решать, до 

какой степени те или иные технологии могут быть связаны с частным сектором 

производства. Для этого они разрабатывают специальные программы передачи 

технологий внутри страны или передачи технологий за границу. 

В Германии в 2001–2002 гг. были осуществлены существенные изменения в 

патентном законодательстве: упразднена так называемая «профессорская привилегия», 

то есть  право преподавателя на собственное изобретение, существовавшее еще со 

средины 50-х годов прошлого века. Владельцем всех разработок и изобретений своих 

сотрудников стало соответствующее высшее учебное заведение. Чтобы не перегружать 

университетский и институтский  управленческий персонал дополнительными 

заданиями по учету патентов и, что более важно, по их внедрению, в Германии была 

создана сеть организаций-посредников в виде патентных внедренческих агентств. В 

настоящее время –  это 21 агентство, финансируемые  за счет федерального бюджета, а 

также бюджетов отдельных земель и высших учебных  заведений. Они заняты 

обслуживанием около 200 немецких университетов и институтов с наиболее высоким 

уровнем постановки научно-исследовательской роботы. Немецкое законодательство не 

только определенно и жестко закрепляет права на результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) за их исполнителем, но и налагает на него определенные 

ограничения. Например, по так называемой университетской модели предоставление 

исключительных прав на использование РИД, финансируемых государством, третьим 

лицам требует получения разрешения заказчика. При этом заказчик имеет законное 

право на получение доли дохода от реализации РИД.  Весьма важной составляющей 

государственной политики по вовлечению РИД в хозяйственный оборот являются 

определенные налоговые льготы на приобретение патентных и лицензионных прав. 

Великобритания - одна из первых стран, которая серьезно подошла к вопросу 

регулирования партнерских отношений государства и частного бизнеса как одного из 

инструментов развития инновационной инфраструктуры и коммерциализации 

технологий. В 1992г. в Великобритании была обозначена концепция так называемого 

«права частной финансовой инициативы» (Private Finance Initiative, PFI), которая 



должна была облегчить частным структурам участие в секторе общественных услуг за 

счет четкого определения рамочных условий. Многие министерства в Великобритании 

имеют специальные подразделения по вопросам интеллектуальной собственности, ко-

торые стараются в максимальной степени повысить возврат средств от передачи 

своих технологий, созданных в результате выполнения НИОКР за государственные 

средства. В частности, Министерство обороны передает свои права на такие НИОКР 

разработчикам, оставляя за собой права на использование полученных результатов 

для целей работы правительства. Особенностью британского опыта является создание и 

работа Британской технологической группы, которая вот уже более полувека весьма 

успешно занимается коммерциализацией технологий. 

    Во Франции существует наиболее завершенное и наиболее развитое 

законодательство в сфере интеллектуальной собственности, а кроме того, действует 

специальное агентство - АНВАР, основной задачей которого является содействие 

новаторству и технологическому прогрессу в стране. Это агентство независимое, но его 

деятельность определяется и финансируется правительством. АНВАР выступает в 

роли технологического брокера, оказывает помощь при организации партнерства между 

лабораториями и промышленными компаниями, содействует в оценке проектов и 

результатов НИОКР. 

      Сходная практика существует и в международных организациях. Так, 

Европейское космическое агентство (ЕКА) разработало Основные положения и 

условия контрактов ЕКА, согласно которым собственником изобретения, созданного в 

рамках реализуемых ЕКА космических программ, является исполнитель. Однако ЕКА, 

а также страны - участницы Конвенции о ЕКА должны иметь безвозмездную, 

неисключительную, безотзывную лицензию па использование объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в рамках контрактов из области 

космических исследований, и имеют право на предоставление сублицензий на 

территории указанных стран с уведомлением исполнителя о выданных сублицензиях. 

Выводы. В последние годы совершенно различные в деталях стратегии научно-

технического и инновационного развития ведущих мировых индустриальных 

государств- США, Германии, Франции, Великобритании объединяет одна общая 

тенденция: последовательная либерализация политики в области использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности, финансируемой из бюджета, отказ государства 

от монополии в этой области, концентрация усилий на ускоренной передаче 

полученных результатов в промышленность. Всячески поощряется скорейшее освоение 

этих результатов частным бизнесом. Безусловным приоритетом является соблюдение 

национальных интересов и национальной безопасности. Однако при этом практически 

все зарубежные государства достаточно твердо защищают свои права при 

регулировании коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, соз-

данных на средства бюджета, и получении доходов. 

Законодательство большинства стран мира закрепляет права на использование 

изобретений и других охраняемых законом объектов интеллектуальной собственности 

за их создателями, т. е. исполнителями государственного заказа, оставляя при этом 

государству (заказчику) право регулировать и контролировать процесс их 

использования, а в некоторых случаях и часть прав на результаты выполненных работ, 

а также часть прибыли от их реализации. Предусматриваются также случаи, когда 

государство может ограничить права владельцев по охране и использованию 

соответствующих объектов интеллектуальной собственности по соображениям 

государственной безопасности или для других общегосударственных целей 

(обороноспособность, здравоохранение, выполнение международных обязательств). 

При этом государство может использовать в своих интересах не только РИД, по-



лученные государственными структурами или их партнерами по соответствующим 

договорам, но и РИД, полученные частными фирмами. 

Использование зарубежного опыта государственной политики в отношении 

РИД, полученных при выполнении работ для государственных нужд, является весьма 

полезным для формировании украинской системы распределения прав на эти 

результаты и распоряжения этими правами. При этом следует учитывать 

существующую в нашей стране нормативно-правовую базу и систему договорных пра-

воотношений.  
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БЕЗШКУРА А.Ю. 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Інтернаціоналізація економіки України породила необхідність подальшого 

вдосконалення взаємин між вітчизняними господарюючими суб‘єктами та їх 

зарубіжними партнерами. Одним із напрямів такого вдосконалення є розвиток 

міжнародного бізнесу в Україні, оскільки в сучасних умовах він охоплює науково-

технологічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу співпрацю фірм, підприємств, 

корпорацій та інших господарюючих суб‘єктів двох або більше країн. Якщо раніше 

великі національні інвестори не ризикували вкладати капітал у тривалі масштабні 

проекти, то вже сьогодні реалізуються комплексні довгострокові інвестиційні 



програми. Вищесказане обумовлює зростання наукового та практичного інтересу до 

проблем інноваційної діяльності міжнародного бізнесу в Україні.  

Для більш активного розвитку міжнародного бізнесу в Україні необхідні 

політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови. На 

початку 90-х років ХХ ст. стали створюватись правові засади інституціональної 

складової міжнародного бізнесу для здійснення ефективної інноваційної діяльності. 

Так, в 1991 році відбулось врегулювання відносин, пов‘язаних з науковою і науково-

технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових 

досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер 

суспільного життя (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»). 

Вперше в 1999 році були визначені правові та економічні засади запровадження та 

функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків 

(Закон України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків‖). Віднесення збереження та підвищення якості науково-технологічного 

потенціалу до пріоритетних національних інтересів України було зафіксовано 

„Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України‖ (1999 р.). 

Також були визначені правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлені форми стимулювання 

державою інноваційних процесів (Закон України „Про інноваційну діяльність‖ (2002 

р.). Метою Закону України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні‖ (2003 р.) стало створення правової бази для концентрації ресурсів держави на 

провідних напрямах науково-технологічного оновлення виробництва та сфери послуг у 

країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та 

виходу з нею на світовий ринок. В 2006 році були визначені правові, економічні, 

організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій для забезпечення ефективного використання науково-технічного 

та інтелектуального потенціалу України, охорони майнових прав на вітчизняні 

технології на території держав, де планується або здійснюється їх використання, 

розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері („Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій‖)  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Питання утворення 

регіональних центрів інноваційного розвитку‖ в 2007 році Державне агентство України 

з інвестицій та інновацій створило регіональні центри розвитку інновацій. В 2007 році 

вперше були зафіксовані правові, організаційні відносини, пов‘язані із створенням і 

функціонуванням наукового парку „Київська політехніка‖ для інтенсифікації процесів 

розроблення, впровадження високотехнологічної продукції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів 

шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного 

розвитку економіки України (―Про науковий парк ―Київська політехніка‖). А в 2009 

році для розвитку міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій було 

задекларовано створення наукових парків (Закон України „Про наукові парки‖).  

Верховна Рада України зареєструвала „Проект закону про іннополіси‖ (2007 р.) з 

метою створення комплексних територіальних утворень, діяльність яких буде 

спрямована на розвиток та підтримку виробництва високотехнологічної та нових видів 

продукції, розвиток виробничої, науково-технічної, інноваційної та соціальної 

інфраструктури в регіонах України. Законопроект пропонує набагато менші обсяги 

пільг, ніж чинний Закон „Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків‖. Останній передбачав повне або часткове (до 50 %) 

безвідсоткове кредитування проектів технологічних парків, повну або часткову 

http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=87
http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=87
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компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями технологічних парків банкам та 

іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів, а також значні 

податкові пільги з податку на додану вартість. Законопроект натомість не передбачає 

зазначених пільг, надаючи певні преференції лише з митних платежів та оподаткування 

прибутку. Згідно із запропонованим законопроектом, від оподаткування звільняється 

прибуток резидентів іннополісу, який вони отримали від виконання проектів на 

території іннополісу. Відповідні вивільнені кошти зараховуватимуться резидентом на 

спеціальний рахунок і спрямовуватимуться винятково на науково-технічну діяльність. 

Оскільки інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально неповною, 

недостатньо розвинутою, то в 2008 році було зазначено створення у 2009 - 2013 роках в 

Україні інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання 

вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та 

конкурентоспроможності національної економіки (Постанова „Державна цільова 

економічна програма „Створення в Україні інноваційної інфраструктури‖ на 2009 – 

2013 роки‖). Унаслідок непослідовності у проведенні та низької ефективності 

державної науково-технічної та інноваційної політики спостерігається тенденція щодо 

подальшого відставання України у технологічному розвитку від розвинутих країн світу, 

тому в 2009 році були визначені основні засади формування та реалізації збалансованої 

державної політики з питань забезпечення розвитку національної інноваційної системи, 

спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки (Розпорядження „Про 

схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи‖).  

Регулювання інноваційної діяльності відповідно до Закону України ―Про 

інноваційну діяльність‖, здійснюється різними державними структурами – від 

Верховної Ради до органів виконавчої влади на місцях. Їх участь у регулюванні 

інноваційних процесів обумовлена тими функціями, які вони виконують у загальній 

системі управління економікою країни. 21 серпня 2009 року з метою підвищення 

ефективності наукової та інноваційної діяльності, її спрямування на впровадження в 

державі моделі сталого розвитку при Президентові України створено консультативно-

дорадчий орган – Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в Україні створено законодавчу та 

нормативно-правову базу для здійснення і розвитку науково-технічної та інноваційної 

діяльності. Таким чином, держава як елемент інституціональної складової 

міжнародного бізнесу на сьогоднішній день регулює основні види наукової діяльності 

та механізми впровадження в різних структурах, регулює засади інноваційної 

діяльності, а також визначає особливості і сферу діяльності різних інституціональних 

форм міжнародного бізнесу, таких як технопарки, наукові парки, кластери, ФПГ та 

інші. 

 

БОГДАН С.В. 

 КООПЕРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ВЕЛИКИХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України 

 

В Україні проголошено перехід на інноваційну модель розвитку економіки, 

проте, коли розвинуті країни світу конкурують між собою у межах п‘ятого 

технологічного укладу, технологічний рівень економіки України знаходиться в межах 

другого та четвертого технологічних укладів. Одним із шляхів подолання 

технологічного відставання є підвищення ефективності та інновативності вітчизняного 

підприємництва. В складних умовах трансформаційної економіки на розвиток 



українського підприємництва негативно впливають податковий тиск, адміністративні 

бар‘єри, обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної, технічної та 

фінансової бази тощо [1]. У перші роки незалежності великі сподівання покладалися на 

створення сектору малого бізнесу, якому в числі інших переваг притаманна більша 

гнучкість та сприйнятливість до інновацій. Малий бізнес України дійсно досяг певних 

успіхів, насамперед у вирішенні проблем зайнятості, але серед малих підприємств 

частка таких, що займаються інноваціями досить незначна (1,05%)  у порівнянні з 

великими підприємствами (13%) [2]. Можна припустити, що самі малі підприємства не 

в змозі бути локомотивом інноваційної економіки, яка потребує наявності підприємств 

різних за масштабом та їх плідної співпраці.  

Питання взаємодії малого бізнесу з великими підприємствами привертають все 

більшу увагу дослідників в транзитивних країнах, включаючи такі аспекти як: 

механізми інтеграції малого та великого бізнесу (франчайзинг, аутсорсинг, 

субкотрактінг); інформаційне забезпечення малого та великого бізнесу; роль держави в 

розвитку взаємодії малого та великого бізнесу; бізнес-інкубація малих підприємств на 

базі великих промислових підприємств; технологічна підтримка малих інноваційних 

підприємств; кластерні принципи організаційної та виробничої взаємодії, мережева 

взаємодія; кредитування та венчурне фінансування і таке інше [3]. 

Автор доповіді проводить емпіричне дослідження проблеми взаємодії малих і 

великих підприємств у контексті інноваційної моделі розвитку економіки на прикладі 

підприємництва Чернігівської області. Програма дослідження включає проведення 

опитування малих підприємств; інтерв‘ю з керівниками великих підприємств, а також 

інтерв‘ю з представниками державних і громадських організацій, які займаються 

питаннями розвитку підприємництва та інновацій.  

У доповіді наведені попередні результати аналізу інтерв‘ю з великими 

підприємствами. План інтерв‘ю з керівниками великих підприємств включає наступні 

блоки питань:  

 Загальні відомості про підприємство і профіль його діяльності; 

 Оцінка керівництвом стратегічних позицій підприємства і поточного стану 

господарської діяльності; 

 Інноваційна діяльність підприємства; 

 Коопераційні зв‘язки з малими внутрішніми підприємствами; 

 Коопераційні зв‘язки з малими зовнішніми підприємствами.  

Великі підприємства, з керівництвом яких були проведені інтерв‘ю, відносяться 

до галузей промисловості та послуг. Більшість підприємств працювали при плановій 

економіці і при переході до ринкової економіки змінили свою організаційно-правову 

форму, але є також і новостворені. В результаті інтерв‘ю було встановлено, що 

чисельність працюючих на підприємствах становить від 500 до 3500 осіб. 

Характеризуючи стратегічні позиції підприємств, в основному всі опитані відзначили 

оцінку, відповідно до якої підприємства мають здорову основу і можуть успішно 

розвиватися, якщо вдасться подолати поточні труднощі. Також в ході опитування було 

встановлено, що всі великі підприємства займаються інноваційною діяльністю. На 

підприємствах переважають в основному технологічні інновації. Представники 

керівництва підприємств до типових інновацій відносять: нові технології, нові 

матеріали та нове в упаковці. 

Отримані попередні результати свідчать, що великі підприємства підтримують 

активні коопераційні зв‘язки з малими підприємствами, як внутрішніми, так і 

зовнішніми. Наприклад, на базі ВАТ «Чернігівський молокозавод» діє лише одне 

внутрішнє мале підприємство – Представництво (філія) з виробництва та реалізації 

молочної продукції. Але підприємство має широку мережу зв‘язків із зовнішніми як 



малими, так і великими підприємствами, до яких відносяться приймальні пункти 

Чернігівського, Куликівського, Ріпкинського районів, більшість торгових магазинів та 

ринків міста, оптові споживачі молочної продукції. Малі підприємства в результаті 

коопераційних зв‘язків отримують послуги з ведення звітної документації, навчання 

персоналу, сприяння в отриманні кредитів, дозвіл на використання торгової марки ВАТ 

«Чернігівський молокозавод». А в свою чергу ВАТ «Чернігівський молокозавод» – 

допомогу в здійсненні виробничої та інноваційної діяльності. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що існуючі коопераційні зв‘язки позитивно 

впливають на виробничу та інноваційну діяльність як великих, так і малих підприємств, 

але основними перешкодами є ненадійність постачань з боку малих підприємств, 

конкуренція з боку іноземних виробників, а також недосконалість законодавчої та 

фінансової бази малих підприємств. Та зазначені питання потребують більш 

ґрунтовних досліджень, які будуть проведені в дисертаційній роботі. 
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Проблема борьбы с теневой экономикой актуальна для всех стран без 

исключения, так как является питательной средой коррупции. В некоторых странах 

теневая экономика по объему выпускаемой продукции превышает результаты 

легальной экономики.  

Анализ экономических отношений показывает, что на протяжении жизненного 

цикла экономики будут существовать одновременно и теневая и легальная экономики, 

что в легальной экономике будет присутствовать контрафактный товар, a легальный 

товар, будет присутствовать в теневой экономике. Это взаимное проникновение и 

обеспечивает философскую нерасторжимость этой дуальной пары. При эволюционном 

развитии, особенно на начальном периоде, экономика может проходить через период, 



когда теневая структура сильнее легальной (прошедшей официальный государственный 

учет) экономки. Для государственного организма, это всего лишь его болезнь, причем 

болезнь излечимая.  

Выход, подсказываемый информационными технологиями, очень прост – и этот 

выход в плавном, постепенном и гармоничном выдавливании теневой экономики «на 

свет».   

Теневой бизнес заинтересован в неотличимости своей продукции (по крайней 

мере во внешней неотличимости) от продукции мировых лидеров и активно 

продвигает свою фальсификацию на мировой рынок. А что делать, если в государстве 

размеры теневой экономики по своим размерам уже превысили размеры официальной 

экономики? Остаются ли в этом случае хоть какие-то шансы на победу у легальной 

экономики? Или это сражение окончательно проиграно? На наш взгляд в этой ситуации 

необходимо к сертификации и стандартизации добавить на государственном уровне 

идентификацию  с помощью нанотехнологий. 

 Большинство международных экспертов в области идентификации склоняются 

к тому, что существует два основных вида идентификации: документальная и 

объективная. В некотором смысле эти два вида идентификации противоборствуют 

между собой и одновременно неразрывно между собой связаны.  

Документальная идентификация фактически сводится к оформлению 

документов на тот или иной материальный ресурс. Этот вид идентификации – 

первейший и наиболее распространенный при построении экономических отношений, 

легко и полностью освоен теневой экономикой, которая с легкостью на свой 

контрафактный товар получает ничем не отличимые от легальных документы. 

Объективная нанотехнологическая идентификация, в отличие от 

документальной  позволяет часть информации хранить не только в документе, но 

непосредственно в самом товаре. Нанотехнологии - это высшая ступень развития 

идентификации. Именно такой подход способен создать индивидуальную 

идентификационную метку для каждого изделия. Особенность такой метки весьма 

существенна – ее нельзя повторить дважды, даже обладателю технологии. Такой 

подход позволяет вести полный учет производимой  продукции и мгновенно выявлять 

контрафакт. 

В мире макроизделий (изделий, полученных с помощью классического 

промышленного производства) идентификационная метка представляет собой 

цифровой или штриховой код, нанесенный на объект с помощью иглоударных, 

гравировочных  или схожих технологий. Такой подход давно скомпрометирован по 

очень простой причине – представители теневой экономики закупают 

идентификационное оборудование и на своей контрафактной продукции выбивают те 

же номера или наносят штрихи. 

Что может дать нанотехнология для идентификации? Например, разделить горку 

разных зерен по отдельности трудно, длительно, но можно. Нанотехнология может 

поставить перед теневой экономикой задачу неимоверно более сложную – 

зафиксировать расположение в горке смеси зерен каждое в отдельности и относительно 

друг друга. Задача окажется невыполнимой. Невыполнимой даже на уровне смешения 

ультрадисперсных порошков разного цвета и разных размеров. При переходе на 

нанотехнологический уровень задача для теневой экономики становится еще более 

трудной. У каждого цифрового/штрихового кода будет своя информационная 

нанотехнологическая защита в виде индивидуальной матрицы, которую нельзя 

повторить дважды.  

Для создания наноидентификационной метки необходимо выполнение 

нескольких условий: 1) Цифровой код на метке; 2) Система координат; 3) 



Индивидуальная матрица, защищающая цифровой код; 4) Программное обеспечение и 

оборудование, сравнивающее индивидуальную матрицу на изделии, с аналогичной в 

базе данных. 

В крайнем случае, цифровой код можно нанести на боковой поверхности 

идентификационной метки. Учитывая наноразмеры  индивидуальной матрицы 

формировать на ней систему координат, сделанную физической технологий не 

представляется возможным. Система выстраивается в следующей последовательности. 

На наноповерхности произвольно наносятся только две реперные точки,  сделанные 

любым механическим способом. Такие реперные точки на фоне напыленной 

нанопленки в виде закрепленного порошка из различных материалов или сплавов со 

средним размером частиц от 1 до 30 нм уже не имеют аналогов, т.к. само их 

размещение на макроповерхности относительно наночастиц имеют различную 

конфигурационную картинку. Для идентификации этих точек нужен программный 

продукт, определяющий центры таких точек. 

Затем на отсканированной идентификационной метке формируется виртуальная 

информационная сетка с привязкой к реперным точкам. Далее, из ячеек 

информационной сетки выбирают наиболее информационную, сканируют этот 

небольшой участок под большим увеличением. Такой подход позволяет использовать 

значительно меньший ресурс памяти. 

Процесс идентификации осуществляется путем поиска в базе данных метки по 

цифровому коду и сравнения индивидуальной картинки этого небольшого участка на 

метке с этой же картинкой в базе данных. Если картинки совпадают, объект признается 

идентифицированным.  

Цифровой код необходим, без него невозможен быстрый поиск в 

многомиллионной базе данных. Но подтвердить единственность экземпляра изделия с 

этим цифровым кодом может только индивидуальная матрица, которую в принципе 

невозможно повторить дважды. Идентификационная метка на нанотехнологических 

принципах напоминает стволовую клетку живого организма. Только имея такую 

индивидуальную метку, основанную на совместном использовании  цифрового кода и 

индивидуальной матрицы, можно приступить к созданию информационных систем, 

способных отличать легальный товар от контрафактного. 

 

БОЙКО О.М. 

 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ  УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України 

 

Прояви світової фінансово-економічної кризи в Україні значною мірою є 

результатом її значного відставання у процесах забезпечення прискорення науково-

технологічного розвитку на основі новітніх наукоємних технологій, досягнення 

високого рівня управління, застосування принципово нових підходів до формування і 

реалізації науково-технологічної, інноваційної політики, метою яких має стати 

виведення держави на інноваційно-інвестиційне зростання. 

За рейтингом Всесвітнього економічного форуму (2009-2010 рр.) стосовно 

інноваційного розвитку Україна посіла 62 місце серед 133 країн, тоді як у 

попередньому періоді – 52 місце серед 134 країн світу. Аналізувались наступні 

показники: здатність до інновацій – 32 місце у 2009-2010 рр. (2008-2009 рр. – 31 місце), 

якість науково-дослідних інститутів – 56 (48), витрати компаній на науково-дослідні 

роботи – 68 (52), дослідницька співпраця між університетами та промисловістю – 64 



(49), урядова підтримка передових технологій – 85 (54), придатність науковців та 

інженерів – 50 (54), кількість патентів виданих за рік на 1 млн.осіб – 64 (65). 

Майже у всіх видах економічної діяльності промисловості (окрім добувної та 

частково переробної промисловості) України спостерігається процес деіндустріалізації. 

Значна частина обладнання переважної частини видів економічної діяльності 

демонтована та реалізована, інша частина обладнання - вийшла з ладу, оскільки є 

фізично зношеною. Для підприємств, на яких обладнання перебуває у нормі типовою 

ознакою є моральне старіння, яке не дозволяє виробляти інноваційну 

конкурентоспроможну продукцію. Тому для того, щоб подолати процес 

деіндустріалізації необхідно виробляти продукцію, яка користувалася б попитом не 

лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках. Це потребує залучення іноземних 

інвестицій, впровадження ефективних проектів та технологій, розвитку 

підприємництва. 

Інноваційною діяльністю згідно даних Держкомстату України у промисловості 

країни протягом 2008 р. займалося 1397 підприємств, або 13,0% обстежених промислових. 

На інноваційну діяльність 1066 підприємствами витрачено 12,0
 
млрд.грн. Майже кожне 

підприємство спрямовувало кошти на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення (7,7 млрд.грн.), кожне четверте – на виконання внутрішніх науково-дослідних 

розробок (1,0 млрд.грн.), кожне сьоме – на придбання результатів НДР у зовнішніх 

виконавців (0,3 млрд.грн.) та майже кожне десяте на інші зовнішні знання або придбання 

нових технологій (0,4 млрд.грн.). 

Найбільша частка фінансування інноваційної діяльності підприємств держави 

припадає на їх власні кошти – 60,6% загального обсягу витрат. У той же час зросла частка 

кредитів до 33,7%, державної підтримки – до 2,9%, фінансування вітчизняними інвесторами 

– до 1,4%. Частка коштів іноземних інвесторів, навпаки, зменшилась і склала лише 1,0%. 

Впроваджували інновації 1160 підприємств (83% інноваційно активних або 10,8% 

обстежених промислових). У 2008 р. 515 підприємств або 36,9% інноваційно активних 

впровадили 1647 нових або вдосконалені методи обробки та виробництва продукції 

(технологічних процесів), з них маловідходних і ресурсозберігаючих – 680 процесів; 114 

підприємств впровадили нові або вдосконалені методи логістики, доставки та 

розповсюдження продукції та 151 підприємство – нову або вдосконалену діяльність з 

підтримки процесів (системи матеріального обслуговування або операції щодо закупівель та 

обліку). Кожне друге інноваційно активне підприємство займалось впровадженням нових 

видів продукції, кількість яких становила 2446 найменувань (з них нові види машин, 

устаткування, прилади, апарати – 758 найменувань), 34,3% яких були новими виключно для 

ринку (64,9%). Нові методи продажу, включаючи значні зміни в дизайні або упаковці 

продукту, його складуванні та просуванні на ринок впроваджували 269 підприємств, нові 

організаційні методи у своїй діяльності (організацію робочих місць або зовнішніх зв‘язків) – 

257 підприємств. 

Інноваційну продукцію реалізовували 993 підприємства, обсяг якої становив 

45,8 млрд.грн. (5,9% загального обсягу промислової продукції). Більша за середню по 

Україні є частка продукції, реалізована підприємствами машинобудування (16,8%), 

целюлозно-паперової промисловості та видавничої діяльності (10,9%), а також 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (8,4%). Понад 

половини всієї інноваційної продукції (58,6%) реалізовано відкритими акціонерними 

товариствами. Кожне третє підприємство поставляло продукцію, що була новою для 

ринку України, обсяг якої склав 14,7 млрд.грн., з них 148 підприємств експортували 

свою продукцію в обсязі 6,2 млрд.грн. Продукцію, що була новою виключно для 

підприємства, реалізувало 792 підприємства, обсяг якої становив 31,1 млрд.грн. Майже 



кожне третє таке підприємство реалізувало продукцію за межі України на загальну 

суму 17,5 млрд.грн. 

Для впровадження будь-якого товару, що є новим чи значно поліпшеним за його 

властивостями, або нового чи значно поліпшеного способу виробництва продукту, 257 

підприємств придбали 603 технології в Україні та 232 – за її межами. З них 262 

придбано з устаткуванням, 172 – результат досліджень і розробок, 79 – за договорами 

на придбання прав на патенти, за ліцензіями на використання винаходів, промислових 

зразків, корисних моделей, 50 – за угодами на придбання технологій та ноу-хау та 32 

технології придбано разом із цілеспрямованим прийомом на роботу кваліфікованих 

фахівців. 

Факторами, що гальмують інноваційний розвиток промисловості України є: 

відсутність власних та державних коштів; високі кредитні ставки; високий рівень 

інфляції; технічна недосконалість; високий екоризик; труднощі з сировиною; 

відсутність коштів у замовника та попиту на продукцію; відсутність інформації про 

ринок збуту; недосконалість законодавства; відсутність експериментальної бази; 

розвиток експортоорієнтованого сировинного сектору економіки, внаслідок чого 

доходи від експорту сировини залишаються за кордоном, і лише в незначному ступені 

трансформуються у попит на вітчизняну продукцію; відсутність програми підтримки 

перспективних напрямів розвитку п‘ятого та шостого технологічного укладів; 

недорозвиненість інфраструктури, особливо транспортних мереж (дорожнє 

будівництво, лізинг нових літаків вітчизняного виробництва, будівництво і 

модернізація трубопроводів, водних шляхів і т.д.); відсутність мережі фондів 

кредитування малого бізнесу; відсутність мережі венчурних фондів для фінансування 

проривних інноваційних проектів. 

З метою поліпшення характеристик інноваційної діяльності, доведення їх до 

рівня стандартів розвинених країн та з метою забезпечення науково-технологічних 

послуг досягнення конкурентоспроможності економіки України та її регіонів на 

інноваційній основі слід розробити відповідні заходи. До них слід віднести: суттєве 

покращення техніко-економічного стану суб‘єктів і науково-дослідних установ та 

промислових підприємств; кардинальну зміну підходів щодо пріоритетів досліджень 

відповідно 6-7 технологічних укладів; ринкову дооцінку використання зазначених 

об‘єктів та розробку механізмів сучасної структури фінансування досліджень. 

Необхідно здійснити поглиблений аналіз ефективності і перспективності наукових 

досліджень інституцій наукової, інноваційної діяльності, щоб фокусувати їх в кластери.  

 

БУТІВЩЕНКО С.В. 

 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ  ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Інститут вищої освіти, Національна академія педагогічних наук України 

 

Інноваційний розвиток системи державного управління має тісний зв'язок з 

діяльністю владних структур які мають безпосередній вплив на інноваційні процеси та 

ініціюють структурну та функціональну перебудову системи державного управління 

вищою освітою у відповідності до ринкових умов. Державна політика є фактором і 

елементом управління вищою освітою, її роль в інноваційному розвитку системи 

державного управління досить велика, і має пряме відношення до структурних змін в 

системі державного управління. В основі інноваційності державного управління 

зазначається здатність владних структур відповідно до вимог часу конструктивно 

впливати на функціональну перебудову системи державного управління. 



Важливу роль у визначенні пріоритетів інституційного розвитку системи вищої 

освіти має державна стратегія, як  узагальнююча концепція дій держави на 

довготривалий період, певна модель реалізації місії та досягнення довгострокових 

цілей, яка визначає перспективу її розвитку, основні напрями і пріоритети діяльності.  

В основу інструментів державної політики закладений принцип ефективності, 

який зводиться до розробки та використання прогресивних технологій підготовки 

спеціалістів за умови  зменшення витрат на впровадження технологій, які забезпечують 

інституційний та інноваційний розвиток системи вищої освіти в сучасних умовах. В 

основі інноваційності державного управління зазначається здатність владних структур 

відповідно до вимог часу конструктивно впливати на функціональну перебудову 

системи державного управління все більше спираючись на управлінський потенціал 

регіонів передаючи міським держадміністраціям окремі функції з управління вищими 

навчальними закладами підпорядкованими Міністерству освіти і науки. Компонентом 

інноваційного розвитку управління вищою освітою є: його адаптація до європейських 

стандартів, врахування закономірностей управлінської діяльності, вивчення та 

запровадження зарубіжного досвіду управління вищими навчальними закладами, 

реалізація європейських технологій організації та здійснення регіональної політики у 

сфері вищої освіти; уникнення диспропорцій в питаннях фінансування інноваційної 

діяльності в регіонах; створення єдиного освітнього та інноваційного  простору в 

Україні. У контексті зазначеної проблеми важливим є аналіз проблемних ситуацій у 

сфері економіки, виявлення  форм, принципів та механізмів інноваційного  розвитку 

системи державного управління вищою освітою та її безпосередній вплив  щодо 

подолання негативних наслідків фінансової та економічної кризи в Україні. Аналіз 

стану економіки України у 2009 р. і на початку 2010 р. свідчить про кризові явища, що 

охопили промисловість, сільське господарство інші сектори економіки. У регіонах 

України відбувається нерівномірний розвиток промисловості, здійснення 

зовнішньоторговельних операцій, використання інвестицій. Пріоритети державного 

управління вищою освітою щодо утворення єдиного освітнього та інноваційного 

простору мають комплексний характер, так як мають тісний зв'язок з проблемними 

ситуаціями в регіональних секторах економіки, що підтверджує тезу спорідненості 

проблем освіти і економіки. Показники індексу промислової продукції   (відсотків) у 

порівнянні січня 2009 р. з показниками січня 2010 р. у регіонах мають різні значення. 

До регіонів з найкращими показниками відносяться: Автономна Республіка 

Крим,  Дніпропетровська,    Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька області.  

До регіонів з найменшими показниками відносяться області: Рівненська, Чернівецька, 

Івано-Франківська, Вінницька. [1]. Соціально - економічна ситуація в країні вимагає від 

державної політики орієнтації на координацію державного управління вищою освітою з 

структурами  економіки щодо забезпечення кваліфікованими фахівцями відповідних 

галузей виробництва, оптимального використання  механізму бюджетного 

забезпечення системи вищої освіти.  

             В умовах коли національна конкурентоспроможність виміряється 

політикою та факторами, які визначають рівень продуктивності країни, а також 

наявністю механізмів продуктивного використання ресурсів і інтелектуальних 

можливостей населення, важливим пріоритетом  державного управління вищою 

освітою України є розробка та втілення в практику стратегії щодо утворення єдиного 

освітнього та інноваційного простору, як необхідної умови для подальшого 

інноваційного розвитку країни. У 2009/10 навчальному році в Україні найбільша 

кількість вищих навчальних закладів знаходиться у м. Києві – 172, в областях: 

Донецькій - 90, Дніпропетровській – 67, Львівській – 67, Луганській – 54, Одеській – 

51, Харківській – 51.  Найменша кількість вищих навчальних закладів знаходиться у 



областях:  Рівненській – 19, Тернопільській – 19, Миколоєвській – 20, Волинській – 21, 

Закарпатській – 21, Кіровоградській – 24, Херсонській – 24, Чернівецькій – 24, 

Чернігівській – 26, Хмельницькій – 27, Полтавській – 27, Житомирській – 27 [2]. 

Розвиток вищої освіти та інноваційної діяльності в різних регіонах України є 

вкрай нерівномірним, що в значній мірі пов'язано з рівнем  розвитку інноваційної 

інфраструктури.  Сформовано лише окремі елементи інноваційної інфраструктури. Так, 

за даними облдержадміністрацій станом на кінець 2008 року в усіх регіонах України 

діяло лише 24 інноваційних центри, 28 науково-навчальних центрів, 11 інноваційних 

бізнес-інкубаторів, 5 центрів інновацій та трансферу технологій, 23 центри 

комерціалізації інтелектуальної власності, 21 науково - впроваджувальні підприємства, 

19 регіональних центрів науково-технічної та економічної інформації, 10 інноваційно-

технологічних кластерів, функціонують нечисленні консалтингові фірми та 

небанківські фінансово - кредитні установи. В регіонах України створення центрів 

трансферу технологій знаходиться лише на початковій стадії. Суттєвою ознакою 

розвитку інноваційної інфраструктури в Україні також є нерівномірність їх розподілу 

за регіонами. Найвищий інноваційний потенціал мають м. Київ та Київська область. 

Достатньо розвиненою порівняно з іншими регіонами України є інноваційна 

інфраструктура у Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській та 

Харківській областях [3]. 

          Реалізація комплексної програми щодо утворення єдиного інноваційного 

та освітянського простору, регіонального економічного розвитку, можлива за умови 

прийняття креативних управлінських рішень, інноваційного підходу структур 

державного управління вищою освітою відносно їх реалізації. Такий підхід має 

створити підґрунтя створення інноваційної,  науково-виробничої інфраструктури, 

забезпечення інтеграції освіти,  науково-технічної сфери та виробництва як передумови 

інноваційного розвитку економіки регіонів. Система державного управління вищої 

освіти потребує впровадження такої політики, яка б стимулювала   роботу з інноваціям 

і навчання через інновації.  
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ВЕРХОЛЯД І.М. 

 ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ  

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Формування  інститутів  венчурного  фінансування  і  розвиток  венчурного  

бізнесу  в Україні  започатковано  у 1992  році,  і  відбувається  повільно.  У  багатьох  

розвинених країнах  світу  даний  вид  інститутів спільного інвестування  спрямовує  

кошти  інвесторів  в  інноваційну  сферу. В Україні тенденції  абсолютно  інші —  

кошти  венчурних  фондів  інвестуються  в  будівництво  і нерухомість і поки слабо 

орієнтовані на "хай-тек" технології.  

 В Україні виділився ряд успішних наукомістких проектів, реалізація яких 

підтверджує можливості інноваційної орієнтації венчурного капіталу у вітчизняних 

умовах.  Серед них: науково-технічна компанія «Тест» (Харків), науково-технічний 



центр «Техносістем», фірма «Арон», мале підприємство «Плазмотрон» (при інституті 

електрозварювання ім. Патона), мале підприємство «Космос» та ін [ 1, с.  57].  Деякі 

венчурні фонди виконують крім інвестиційних також управлінські функції.  Так, 

наприклад, основні напрямки діяльності компанії «Інеко» включають: організація 

процесу інвестування в підприємства України, управління активами з використанням 

інструментів фондового ринку, реструктуризація підприємств, діяльність у сфері 

корпоративних і фінансових питань для акціонерних товариств [2, с. 87].  

Відповідно до звіту Української асоціації інвестиційного бізнесу, у 2009 році 

кількість венчурних інститутів спільного інвестування (ІСІ) становила приблизно 730, 

що у 9,6 раз більше, ніж у 2005 році (табл. 1). Венчурні фонди займають найбільшу 

частку ринку інститутів спільного інвестування. 

Таблиця 1 

Динаміка розвитку ІСІ в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2007 519 10 25 3 29 377 42 33 

2008 834 27 35 4 30 603 н/д 47 

2009 968 32 42 17 н/д н/д н/д н/д 

н/д – немає даних 

Складено автором за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу 

 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, на кінець 2009 року в 

Україні зареєстровано 968 ІСІ. Питома вага венчурних фондів складає 75,6 % [3]. 

Найбільш великими компаніями є Western NIS Enterprise Fund (150 млн. дол США), 

Sigma Blazer (100 млн. дол), Baring Vostok Capital Partners (400 млн. дол), Commercial 

Capital Group (200 млн. євро) та ін.  

Аналіз перших  інвестиційних декларацій компаній з управління активами 

венчурних фондів дозволяє виділити основні сфери інвестування: будівництво, 

торгівля, готельний і  туристичний  бізнес,  переробка  сільгосппродукції,  страхування,  

інформатизація.  Це свідчить,  що  орієнтація  класичних  венчурних  фондів  на  

інноваційні  проекти, технопарки та технополіси поки що не притаманна українському 

венчурному капіталу. Все  таки  він  схильний,  не  надто  диверсифікуючи  активи,  

реалізовувати середньоризикові  інвестиційні  проекти  з  використанням  операцій  з  

фінансовими активами та нерухомістю.  

 Слабка інноваційна орієнтація венчурного капіталу в Україні не дозволяє 

використовувати наявні напрацювання у мікроелектроніці, медичних, біо- і 

нанотехнології, хоча в Україні існує близько 300 інноваційних секторів, які 

відрізняються перспективами створення висококонкурентоспособних компаній і 

швидкої комерціалізації технологічних розробок. Сприятливими факторами розвитку 

венчурного інвестування в Україні є: наявність висококваліфікованої робочої сили; 

заділи нових знань у фундаментальному і прикладному секторі науки; географічна і 

суспільно-політична близькість до ЄС; наявність інноваційних секторів та 

інвестиційних ресурсів і т.д.  



Слід виділити ряд негативних особливостей і труднощів становлення системи 

венчурного інвестування в Україні:  

– переважають квазіризикові і неризикові (маючи статус венчурних) форми 

суб'єктів венчурного інвестування;  

– залишається не задіяними багато інституційних інвесторів (пенсійні фонди, 

страхові компанії, банки, корпорації тощо), а також механізми акумуляції 

заощаджень населення;  

– не закріплена орієнтація на інноваційний сектор, не забезпечується розвиток 

малого і середнього бізнесу інноваційного характеру, що в цілому порушує 

сутність венчурного інвестування;  

– обсяги венчурного інвестування незначні і не відповідають потенційним 

можливостям, недостатньо задіяний національний приватний капітал; 

– «потужність» фондів залишається незначною (при цьому мінімізація ризиків 

вимагає зниження частки інвестованого капіталу в акціонерному капіталі 

компанії) ; 

– організаційна форма функціонуючих фондів неефективна;  

– в інноваційному секторі, як і в цілому в економіці, не сформоване інституційно-

правова та інтелектуальне середовище ризикового підприємництва.  

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що функціонування системи 

венчурного фінансування в Україні залишається обмеженим як за кількісними, так і за 

якісними параметрами. Обсяги венчурного інвестування недостатні для значних 

зрушень в інноваційному секторі (тим більше кошти розподіляються на користь 

традиційних секторів економіки). З іншого боку обмежений попит на венчурний 

капітал, що стало наслідком рівноважного стану на ринку інвестиційних ресурсів. 

Рішення перерахованих вище проблем, а також інтенсифікація розвитку інноваційно-

підприємницького сектору, дозволить перетворити венчурне інвестування у важливий 

фактор формування інноваційної моделі розвитку економіки України.  
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ГАЛИЦА И.А. 

КОНКУРЕНЦИЯ, МОНОПОЛИЯ  И  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Киевский гуманитарный институт 

 

В последние годы практически из всех средств массовой информации слышался 

тезис, что «малый бизнес – это основа рыночной экономики» и что «конкуренция – это 

абсолютное благо, а монополия – абсолютное зло». Причем необходимо отметить, что 

эти  утверждения касались не только средств массовой информации, они 

присутствовали в значительном количестве теоретических работ, особенно 

характерных  для доглобализационного этапа.   Согласиться с такой точкой зрения 

полностью сложно, она верна лишь на половину. 

 Монополизация, как и конкуренция, возникла в ходе эволюции экономических 

систем. А эволюция, как известно, не создает исключительно негативных или 

исключительно положительных форм. В ее процессе возникают формы, которые 

http://www.uaib.com.ua/analituaib/analytics/analit_publ_isi/month_anal/%20121105.html


жизнеспособны в данных конкретных условиях хозяйствования. Монополизация 

исторически возникла в конце XIX – начале XX века как форма выживания фирм в 

условиях обострившейся конкурентной борьбы, дающая монопольным объединениям 

существенные преимущества.  

Монополизация и конкуренция – это два неотъемлемых элемента рыночной 

системы, динамика и взаимодействие которых во многом определяют темп 

экономического роста. Эти   явления   находятся в диалектическом взаимодействии и 

противоречии. Каждое из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Причем то, что является достоинством монополизации, зачастую является 

существенным недостатком конкуренции и наоборот. Так, традиционная конкуренция 

требует дублирования производства одноименных товаров, товаров-аналогов и 

соответственно дублирования производственного потребления ресурсов для их 

изготовления, но при этом обеспечивает высокий уровень состязательности. В 

тоже время развитие монополистических объединений практически не требует  

дублирования производств, но при этом существенно подрывает основы 

состязательности. 

Таким образом, ни монополизацию, ни конкуренцию нельзя однозначно 

рассматривать со знаком ―минус‖ или ―плюс‖ как исключительно отрицательное или 

положительное явление. Каждое из этих явлений – продукт эволюции рыночной 

системы и имеет свои положительные и отрицательные особенности. 

Однако приведенные выше утверждения характерны и справедливы в основном 

для доглобализационного этапа. Сейчас, когда мы входим в глобализационный этап, то 

получаем принципиально иную картину развития. Эта картина характеризуется тем, 

что во многих сферах хозяйствования основная    экономическая  деятельность 

переносится с национальных на глобальные рынки. В свою очередь и конкуренция во 

многих отраслях хозяйствования переносится с национальных на  глобальные рынки.  

Это требует коренного изменения всех теоретических взглядов и практических 

действий относительно монополии и конкуренции.   

На современных глобальных рынках, где постоянно возрастает уровень 

конкуренции, могут победить только субъекты,  имеющие «стальные экономические 

мускулы», то есть крупные и крупнейшие  объединения, обладающие колоссальным 

экономическим потенциалом и зачастую монопольным статусом на внутреннем рынке. 

 Ряд исследователей обращает внимание на изменение взглядов на монополию и 

конкуренцию в зарубежной экономической мысли и на эволюцию теоретических 

воззрений относительно их роли в экономическом развитии
1
.  

 Исследования автора показывают, что необходимо учитывать два 

принципиально  важных момента: во-первых, сейчас на глобальных рынках 

(особенно на рынках глубокой переработки продукции и высокотехнологических 

рынках) зачастую могут победить лишь субъекты, имеющие монопольный статус 

на национальном рынке; во-вторых, ликвидация субъектов хозяйствования, 

имеющих монопольный статус на национальном рынке, в значительном 

количестве случаев может подорвать конкурентоспособность национальной 

экономики на мировой арене.  

                                                             

1 См., например: Киндзерский Ю., Паламарчук Г. Проблемы национальной 

конкурентоспособности и приоритеты конкурентной политики в Украине // Экономика 

Украины. – 2006. - №8. – с. 20. 

 



В условиях глобализации национальная монополия из источника регресса 

превращается в источник прогресса. Таким образом, в современных условиях мы 

можем сформулировать один из основных парадоксов глобализации: развитие 

монополии на национальном уровне в целом ряде отраслей является основой 

конкурентоспособности на глобальном уровне. Причем развитие национальных 

монополий является источником экономического роста и конкурентоспособности 

на глобальных рынках. 

Однако при этом очень важно принимать во внимание следующую 

закономерность. Любая крупная производственная структура (имеющая или не 

имеющая монопольный статус на внутреннем рынке) с административно-

командными внутрифирменными  механизмами управления по мере дальнейшего 

укрупнения теряет свою мобильность, что существенно снижает эффективность ее 

хозяйствования. 

Данная закономерность объясняется тем, что в крупных субъектах 

хозяйствования (имеющих или не имеющих монопольный статус на внутреннем 

рынке), как правило, существуют, жесткие внутрифирменные и внутрикорпоративные 

административно-командные механизмами управления, которые во многих случаях не 

эффективны и не мобильны. Это связано с тем, что в указанных механизмах 

существуют многоуровневые и многоступенчатые  системы  согласования и принятия  

решений, размываются полномочия и ответственность, существует  возможность на  

любом уровне управления «задушить»  творческую инициативу.  

Чтобы преодолеть все эти негативные явления,   административно-командные 

внутрифирменные механизмы у крупных субъектов  хозяйствования должны 

заменяться системами внутрикорпоративных   и внутрифирменных рынков. Это 

существенно повысит эффективность деятельности «глобальных игроков» на мировом 

рынке. 

Развитие внутрикорпоративных и внутрифирменных рынков означает, что 

центральные управляющие органы крупных корпораций оставляют за собой общее 

стратегическое руководство, но вместе с тем на внутрикорпоративном и 

внутрифирменном уровне выделяются относительно автономные субъекты 

хозяйствования, которые в пределах общей стратегии наделены высокой степенью 

свободы предпринимательства и осуществляют свою деятельность на принципах 

хозрасчета. Фактически организуются внутрикорпоративные и внутрифирменные 

рынки ресурсов и конкурентная борьба за эти ресурсы и за лучшие экономические 

результаты их использования. Создание такой системы управления позволяет 

преодолеть основные недостатки внутрифирменных административно-командных 

механизмов управления крупными корпорациями и значительно повысить  

конкурентоспособность данных корпораций на мировых рынка.  

Внутрикорпоративная и внутрифирменная конкуренция может развиваться лишь 

там, где деятельность конкурирующих структур можно оценить объективными 

экономическими показателями.   В противном случае указанная конкуренция приведет 

лишь к злоупотреблениям и нанесет огромный вред. 

Таким образом, по мере развития глобальной конкуренции должна развиваться 

внутрикорпоративная и внутрифирменная конкуренция. Причем должен соблюдаться 

принцип двух конкуренций, который заключается в следующем: 

– усиление глобальной конкуренции должно сопровождаться усилением 

внутрикорпоративной и внутрифирменной конкуренции внутри субъектов 

хозяйствования, которые конкурируют на глобальных рынках;  

– чем выше степень глобальной конкуренции, тем выше должна быть степень 

внутрикорпоративной и внутрифирменной конкуренции. 



Первые шаги к созданию внутрикорпоративных и внутрифирменных рынков 

сделаны как на Западе, так и в Украине. В крупных зарубежных корпорациях созданы 

системы внутренних венчуров и программы свояков. На украинском предприятии 

Концерн «Стирол» была создана программа конкуренции между «кружками качества», 

в научно-производственном предприятии «Екомед» создана внутрифирменная система 

конкуренции за ресурсы для проведения исследований. 

Автором разработаны методы внутрикорпоративной и внутрифирменной 

конкуренции – метод «гонки за лидером» и метод инновационной номенклатуры, 

базирующиеся на принципах нетрадиционной (искусственной) конкуренции.
2
   

Еще одна важная закономерность.  На доглобализационном этапе 

монополизация в значительном количестве случаев  тормозила развитие 

инновационного процесса. Сейчас ситуация коренным образом изменилась: на 

глобальных рынках обеспечить  инновационный прорыв зачастую могут лишь 

предприятия, имеющие монопольный статус на национальном рынке. 

Причем, наибольший инновационный результат дают именно крупные 

предприятия (имеющие и не имеющие монопольный статус на внутреннем рынке). Как 

показывают расчеты, сделанные автором на основе данных Госкомстата, в 2000-2007 

годах удельный вес промышленных предприятий с численностью работающих более 

1000 чел. не превышал 7,5 %, а давали они 68-79% объема отгруженной инновационной  

продукции и от 70 до 76 %  финансирования инновационной   деятельности  за счет 

собственных средств. В указанный  период удельный вес промышленных предприятий   

с численностью работающих  до 50 чел. составлял 23-33%, а на их долю  припадало не 

больше 0,65% объема отгруженной инновационной  продукции и не больше 0,8% 

финансирования инновационной   деятельности  за счет собственных средств.  

Наряду с выше изложенным, необходимо отметить, что в современной 

экономике сохраняется целый ряд сфер хозяйствования, в которых сверхконцентрация 

не возможна и нецелесообразна и в которых будет развиваться традиционная 

конкуренция на внутреннем рынке. К данным сферам хозяйствования в основном 

относятся производства, в которых экономически эффективными является небольшие 

по объему предприятия (бытовые, консалтинговые, юридические и др. фирмы). В этих 

сферах, с одной стороны, будет укрепляться традиционная конкуренция, а, с другой 

стороны, будет происходить квазимонополизация. 

 

ГОЛОВАТЮК В.М. 

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ ЯК ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 
 

Регіональні наукові центри НАН та МОН України як інноваційно-інвестиційні 

економічні кластери мають стати центрами міжнародної конкуренції за інвестиції, а не 

за бюджетне фінансування. 

                                                             

2 Дет. см.: Галица И.А. Организация искусственной  конкуренции как метод 

стимулирования экономики // Общество и экономика. -2001. - №2. -с.98-106; Галиця І.О. 

Системи управління привілеями та активізація інноваційного процесу // Вісник НАН 

України. - 2004. - №11. - с. 25 -36. 

 



Упорядковуючи регіональні економіки за рівнем інноваційного потенціалу [1],  

можна виявити характерну особливість взаємозв‘язку, що простежується між наявністю 

регіональних наукових центрів у регіонах та їхнім інноваційним розвитком. Вищий 

рівень інноваційного потенціалу, притаманний тим регіонам, де діють регіональні 

наукові центри [2]. Тобто, наявність такого центру у регіоні сприяє зростанню його 

інноваційного потенціалу та привабливості.  

Інноваційний потенціал у даному дослідженні розглядається як певна 

інтегральна якість системної характеристики 20 емпіричних показників. Тому важливо 

вивчити, чи зберігається визначена вище закономірність також і за упорядкування 

регіональних економік у багатовимірному просторі за рівнем інноваційного потенціалу.  

Для здійснення такого угрупування використовується авторська модель 

матричної побудови орієнтованого дендриту досліджуваних об‘єктів (чинників) та 

первинного їхнього угрупування. Евклідові відстані між регіональними економіками 

розраховуються на основі нормованих значень 20 показників інноваційного потенціалу, 

скорегованих, по-перше, коефіцієнтами ієрархії, по-друге, коефіцієнтами корегування 

різної їхньої питомої ваги у трьох складових інноваційного потенціалу. Для показників 

інвестиційної підтримки науково-дослідницької діяльності – 2Uf/3, для показників 

результативності інноваційної діяльності – 0,8Ur .  

У даному дослідженні, на відміну від методу максимального діаметра груп 

В.Плюти [3], результуючі угрупування регіонів у дендриті формуються за іншими 

методологією та критеріями. По-перше (вимога А), для тих регіонів, які входять до 

такого угрупування, нормовані значення всіх показників інноваційного потенціалу, а 

також і значення їхніх інтегральних індексів не повинні виходити за межі довірчого 

інтервалу ā±2σ. По-друге (вимога В), евклідові відстані між регіонами у такому 

угрупуванні теж не повинні виходити за межі довірчого інтервалу  ā±2σ.    

Результати угрупування регіонів у багатовимірному просторі за рівнем 

інноваційного потенціалу представлено рис. 1 та табл. 1.  

Таким чином, інноваційний розвиток економічної системи України за 

інтегральним індексом інноваційного потенціалу можна характеризувати 10 

узагальнюючими його груповими рівнями: 

1 – м.Київ (індекс інноваційного потенціалу – 45,52 пункту); 

2 – Харківська (31,87), Донецька (26,37), Дніпропетровська (26,33), Запорізька 

(23,43), Миколаївська (21,74) області, середній індекс інноваційного потенціалу – 25,95 

пункту; 

3 – Полтавська (19,78) область; 

4 – м.Севастополь (21,23), Одеська (21,07), Львівська (18,56), АР Крим (18,04), 

середній індекс інноваційного потенціалу – 19,73 пункту; 

5 – Луганська (17,74) область; 

6 – Чернігівська (15,97) область; 

7 – Київська (15,19) область; 

8 – Кіровоградська (15,66) та Хмельницька (14,65) області, середній індекс 

інноваційного потенціалу – 15,16 пункту; 

9 – Івано-Франківська (17,99), Сумська (16,04), Тернопільська (15,21), Волинська 

(12,63), Рівненська (12,62) області,  середній індекс інноваційного потенціалу – 14,90 

пункту; 

10 – Вінницька (14,24), Черкаська (13,94), Чернівецька (13,71), Херсонська 

(13,46), Житомирська (12,27), Закарпатська (9,33) області, середній індекс 

інноваційного потенціалу – 12,83 пункту.   

Проведений аналіз багатовимірного угрупування регіональних економік у 

однорідні групи за рівнем інноваційного потенціалу (табл. 1) точніше підтверджує 



раніше визначену особливість про те, що вищий рівень інноваційного потенціалу 

характерний для тих регіонів, у яких діють регіональні наукові центри. 
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1.АР Крим 8.Запорізька 15.Одеська 22.Хмельницька

2.Вінницька 9.Івано-Франківська 16.Полтавська 23.Черкаська

3.Волинська 10.Київська 17.Рівненська 24.Чернівецька

4.Дніпропетровська 11.Кіровоградська 18.Сумська 25.Чернігівська

5.Донецька 12.Луганська 19.Тернопільська 26.м.Київ

6.Житомирська 13.Львівська 20.Харківська 27.м.Севастополь

7.Закарпатська 14.Миколаївська 21.Херсонська  
Рис. 1. Результуюче угрупування регіонів за рівнем інноваційного потенціалу (Ũ) у 

дендриті, побудованому на їхній множині. 2005 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.  

Кластери (формальні) регіональних економік за рівнем інноваційного потенціалу  

Кластери 
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Україна 9,18  7,07  5,89  22,14    

26.м.Київ 24,48 1 8,01 4 13,03 1 45,52 1 1  

20.Харківська 14,86 2 7,29 5 9,71 3 31,87 2 2 РНЦ 

5.Донецька 7,97 10 6,84 8 11,55 2 26,37 3 РНЦ 

4.Дніпропетровськ

а 

10,00 5 7,00 7 9,32 4 26,33 4 РНЦ 

8.Запорізька 8,83 8 6,37 12 8,23 5 23,43 5  

14.Миколаївська 7,12 14 9,40 1 5,21 8 21,74 6  

Середня       25,95   

СерКвВід       3,85   

16.Полтавська 7,94 11 6,11 15 5,72 7 19,78 9 3  

27.м.Севастополь 9,74 6 8,49 2 2,99 16 21,23 7 4  

15.Одеська 10,08 4 6,75 10 4,25 10 21,07 8 РНЦ 

13.Львівська 10,46 3 5,02 16 3,09 15 18,56 10 РНЦ 

1.АР Крим 6,53 18 8,17 3 3,34 12 18,04 11 РНЦ 

Середня       19,73   

СерКвВід       1,66   

12.Луганська 7,00 15 4,20 23 6,55 6 17,74 13 5  

25.Чернігівська 6,04 23 6,59 11 3,33 13 15,97 15 6  

10.Київська 5,57 25 6,82 9 2,79 18 15,19 18 7  

11.Кіровоградська 5,88 24 7,01 6 2,77 19 15,66 16 8  

22.Хмельницька 6,27 21 6,25 14 2,13 23 14,65 19  

Середня       15,16   

СерКвВід       0,72   

9.Івано-

Франківська 

8,01 9 6,33 13 3,66 11 17,99 12 9  

18.Сумська 7,84 12 3,86 24 4,34 9 16,04 14  

19.Тернопільська 8,96 7 4,22 22 2,02 24 15,21 17  

3.Волинська 6,74 17 3,69 25 2,19 22 12,63 24  

17.Рівненська 7,41 13 3,30 26 1,91 26 12,62 25  

Середня       14,90   

СерКвВід       2,31   

2.Вінницька 6,42 20 4,89 17 2,92 17 14,24 20 10  

23.Черкаська 6,44 19 4,24 21 3,25 14 13,94 21  

24.Чернівецька 6,86 16 4,43 20 2,41 21 13,71 22  

21.Херсонська 6,26 22 4,56 19 2,64 20 13,46 23  

6.Житомирська 5,49 26 4,81 18 1,97 25 12,27 26  

7.Закарпатська 4,98 27 3,15 27 1,19 27 9,33 27  

Середня       12,83   

СерКвВід       1,84   

Джерело: Авторські розрахунки за матеріалами Держкомстату України (Наукова та інноваційна 

діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2006.). 



  
Прикметно, що ця закономірність простежується також і за іншими 

дослідженнями. Так, А.Поручник та І.Брикова [4] адаптували до українських реалій 

одну з найбільш широковживаних у світовій практиці методику оцінки реґіонального 

інноваційного розвитку, розроблену експертами Європейської Комісії як складової 

загального Європейського інноваційного таблоїду, визначили рівні інноваційної 

спроможності реґіонів України та ідентифікували їх за ними. За цими результатами теж 

виявлено, що вищий рівень інноваційної спроможності регіональних економік 

притаманний тим регіонам, де діють регіональні наукові центри. Для знаннєвої 

економіки, що формується в умовах нинішнього суспільства, на думку Т.Сакайя [5], 

найбільшу цінність та привабливість матиме такий суспільно-значимий фактор як 

спосіб життя, який супроводжуватиметься активним споживанням мудрості, 

інтегруючому в собі людські здібності, знання та інформацію. За його словами, «ми 

повинні бути готовими до життя у світі, де нові розробки, технічні новинки та товари, 

що пропонують неповторні сполучення різноманітних функцій, будуть 

запроваджуватись на безперервній основі і тут же поступатись місцем ще 

оригінальнішим винаходам та товарам, так що створена знаннями вартість 

перетвориться… на товар «одноразового використання», таким чином конкуренція 

породить такі умови, коли «бум» у збуті тієї чи іншої технічної новації буде ставати все 

коротшим і коротшим». 

Саме тому вже упродовж останніх більше трьох десятиріч «неекономічні 

фактори», або як їх ще називають «м‘які фактори», в Європейських країнах відіграють 

все більшу роль при прийнятті рішення про вибір території для розміщення та розвитку 

як традиційних секторів економіки, так і, що особливо важливо, секторів економіки з 

інтенсивним використанням знань [6]. 

До м‘яких факторів привабливості соціально-економічного середовища 

території, зокрема, відносяться детермінанти загальної якості життя, якість державної 

освіти, рівень кваліфікації робочої сили тощо. Наприклад, «території з університетами, 

відповідними науково-дослідними установами, міжнародними партнерськими 

стосунками та хорошими факторами якості життя, мають переваги у порівнянні з 

територіям, що не мають таких характеристик». 

Саме якісна (соціально-професійна) структура людського капіталу є 

домінуючим фактором привабливості соціально-економічного середовища території. 

Завдяки їй, власне, й формуються на території мережі соціальних взаємовідносин 

різних соціально-професійних спільнот, реалізуючи, у такий спосіб, функцію 

соціальної солідарності суспільного поділу праці та створюючи, тим самим, (за 

М.Портером) суспільний капітал [7], який є в основі формування кластерного 

механізму розвитку економіки на основі системи загальнолюдських цінностей, 

підвищення суспільної продуктивності та нарощування її інноваційного потенціалу. 

Тому особливо важливо проаналізувати характер впливу регіональних наукових 

центрів на формування структурно-якісних характеристик людського капіталу 

інноваційного розвитку як головної складової, що генерує і втілює нові знання  

інноваційного потенціалу національної економіки.  

Базуючись на концепції вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу 

території, прийнятій у даному дослідженні, а також характеру кореляційних 

взаємозв‘язків показників людського капіталу інноваційного розвитку соціально-

професійна структура останнього визначається: 

- дослідницьким потенціалом наукових установ; 

 - науковим потенціалом суспільної практики (науковці вищої кваліфікації, 

працюючі поза сферою науки); 



 - потенціалом працівників з повною вищою освітою, працюючих поза сферою 

науки без наукового потенціалу суспільної практики; 

- потенціалом поповнення людського капіталу інноваційного розвитку (студенти 

вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації). 

На даний час в Україні діють шість наукових центрів: 1) Північно-Східний – 

об‘єднує наукові установи Полтавської, Сумської та Харківської областей; 2) 

Донецький – Донецької та Луганської областей; 3) Придніпровський – 

Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей; 4) Південний – 

Миколаївської, Одеської та Херсонської областей; 5) Кримський – Кримської області та 

м. Севастополь, 6) Західний – Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, 

Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. 

У даному дослідженні, зважаючи на наявність значного науково-технічного 

потенціалу та зручність аналізу, м.Київ розглядається як окремий регіон. П‘ять  

областей: Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська, які не 

охоплюються жодним регіональним науковим центром  об'єднані в умовну групу  

«Центральний район». 

Загальний розподіл людського капіталу інноваційного розвитку за 

регіональними економіками (без врахування групування їх за регіональними науковими 

центрами) засвідчує про наявність диспропорцій в національній економічній системі за 

цим показником. Так, найвищий потенціал людського капіталу інноваційного розвитку 

сконцентрований у м.Києві – 6328 осіб на 10 тис. осіб економічно активного населення. 

Найменший – 1220,7 осіб у Закарпатській області. Асиметрія складає 5,2 разу. Якщо 

враховувати лише ті регіональні економіки, що охоплюються регіональними 

науковими центрами, то асиметрія складає три рази. 

У розвинутих країнах Європи міжрегіональна асиметрія за економічними та 

соціальними показниками в межах однієї країни, як засвідчують дослідження 

К.Ремчукова [8] та О.В.Кузнєцова [9], зазвичай,  рідко перевищує два-три рази. Хоча 

для країн «третього світу характерні саме різкі диспропорції». Тому територіальна 

структура економіки країни вважається одним із критеріїв рівня її соціально-

економічного розвитку та інвестиційної привабливості. 

Аналізуючи розподіл людського капіталу інноваційного розвитку за 

регіональними науковими центрами, можна простежити, що середня його величина у 

Північно-Східному регіональному науковому центрі складає 2623,7 особи (друга 

позиція після м.Києва), Придніпровському – 2081,5 особи, Південному – 1979,7 особи, 

Кримському – 1965,6 особи, Донецькому – 1941,1 особи, Західному – 1929,6 особи, 

областях Центрального району – 1530,6 особи. 

Виходячи із зазначеного видно, що він зменшується, починаючи з м.Києва на 

Північний Схід, Схід, Південь та Захід України. Причому м.Київ за своїм людським 

капіталом інноваційного розвитку переважає відповідний потенціал Північно-Східного 

регіонального наукового центру, що займає другу позицію, у 2,4 разу, Західного – у 3,3 

разу, областей Центрального району – у 4,1 разу. 

У межах регіональних наукових центрів асиметрія людського капіталу 

інноваційного розвитку змінюється від 1,1 разу у Донецькому, до 2,1 разу у Західному. 

У областях Центрального району вона складає – 1,3 разу, Кримського наукового центру 

– 1,4 разу, Південного – 1,6 разу, Придніпровського – 1,7 разу, Північно-Східного – 1,7 

разу. Тобто в цілому людський капітал інноваційного розвитку достатньо рівномірно 

розподіляється за областями регіональних наукових центрів. 

Достатньо рівномірно він розподіляється і за регіональними науковими 

центрами. Підтверджується це, зокрема, тим, що людський капітал інноваційного 

розвитку Північно-Східного регіонального наукового центру за середньою величиною 



переважає відповідний показник Придніпровського наукового центру всього у 1,26 

разу, Південного – у 1,33 разу, Кримського – 1,33 разу, Донецького – 1,35, разу, 

Західного – 1,36 разу, областей Центрального району – 1,71 разу. 

Таким чином, розподіл людського капіталу інноваційного розвитку як за 

областями регіональних наукових центрів, так і за самими регіональними науковими 

центрами характеризується в цілому суттєво меншими диспропорціями, ніж це 

притаманно йому у розподілі за регіональними економіками без врахування останніх. 

Виходячи із зазначеного, можна вважати, що регіональні наукові центри в цілому 

виконують позитивну роль у пом‘якшенні диспропорцій концентрації людського 

капіталу інноваційного розвитку за регіонами національної економіки. 

Серед детермінант соціально-професійної структури людського капіталу 

інноваційного розвитку, найбільші структурно виражені міжрегіональні диспропорції 

та диспропорції між регіональними науковими центрами для дослідницького 

потенціалу наукових установ, наукового потенціалу суспільної практики та потенціалу 

поповнення людського капіталу інноваційного розвитку. Найбільш рівномірно 

розподілений потенціал працівників з повною вищою освітою, працюючих поза 

сферою науки без наукового потенціалу суспільної практики. 

Досліджуючи характер розподілу такої характеристики соціально-професійної 

структури людського капіталу інноваційного розвитку як дослідницький потенціал 

наукових установ, який сконцентрований у наукових установах регіональних економік, 

слід зазначити, що без групування їх за регіональними науковими центрами найвищий 

він у м.Києві  − 282,9 особи на 10 тис. осіб економічно активного населення. 

Найнижчий – у Хмельницькій області – 1,9 особи. Асиметрія складає 148,9 разу. 

У розрізі регіональних наукових центрів основний дослідницький потенціал 

сконцентровано у Північно-Східному науковому центрі (друга позиція після м.Києва) – 

59,3 особи на 10 тис. осіб економічно активного населення. У Кримському – 45,9 особи, 

Придніпровському – 32,5 особи, Донецькому – 25,1 особи, Південному – 24,6 особи, 

найнижчий у Західному – 13,9 особи.  

Асиметрія його розподілу за регіональними науковими центрами значно м‘якша, 

ніж за регіональними економіками. Дослідницький потенціал Північно-Східного 

наукового центру переважає відповідний потенціал Кримського наукового центру у 1,3 

разу, Придніпровського – у 1,8 разу, Донецького – у 2,4 разу, Південного – у 2,4 рази, 

Західного – у 4,3 разу. 

Асиметрія дослідницького потенціалу за регіональними економіками у межах 

регіональних наукових центрів змінюється від 1,8 разу у Південному науковому центрі 

(найнижчий показник) до 21,9 разу у Західному (найвищий показник). 

Розподіл дослідницького потенціалу за регіональними науковими центрами 

характеризується закономірністю, згідно з якою він зменшується, починаючи з м.Києва 

на Північний-Схід, Південь, Схід та Захід України. Тобто за цією характеристикою 

спостерігається тенденція дещо інша, ніж та, що була притаманна для розподілу 

загального показника людського капіталу інноваційного розвитку за регіональними 

науковими центрами. 

Характер розподілу за регіональними економіками такої характеристики 

соціально-професійної структури людського капіталу інноваційного розвитку як 

науковий потенціал суспільної практики засвідчує, що найвищий його рівень 

сконцентрований у м.Києві – 84,7 особи на 10 тис. осіб економічно активного 

населення. Найнижчий – 7,3 особи у Київській області. Асиметрія складає 11,6 разу. 

Із розподілу зазначеного показника за регіональними науковими центрами 

видно, що найвища його концентрація зосереджена у Північно-Східному науковому 

центрі (друга позиція після м.Києва) – 32,6 особи на 10 тис. осіб економічно активного 



населення, Кримському – 24,2 особи, Західному – 21,4 особи, Південному – 21,1 особи, 

Придніпровському – 20,5 особи, Донецькому – 17,1 особи.  

Науковий потенціал суспільної практики Північно-Східного наукового центру 

переважає відповідний показник Кримського наукового центру у 1,3 разу, Західного – у 

1,5 разу, Південного – у 1,5 разу, Придніпровського – у 1,6 разу, Донецького – у 1,9 

разу, областей Центрального району – у 2,8 разу. 

Асиметрія розподілу наукового потенціалу суспільної практики за 

регіональними економіками в межах регіональних наукових центрів змінюється від 4,8 

разу у Північно-Східному науковому центрі (найвищий показник) до 1,2 разу у 

Донецькому (найнижчий показник). 

Таким чином, розподіл наукового потенціалу суспільної практики за 

регіональними науковими центрами характеризується достатньо м‘якою асиметрією 

(від 1,3 разу до 1,9 разу) та більше ніж у 2,5 рази меншою асиметрією за регіонами в 

межах регіональних наукових центрів, ніж без групування їх за останніми. 

Потенціал його зменшується, починаючи з Києва на Південь, Захід та Схід. 

Тобто в цілому співпадає з закономірністю динаміки, що притаманна дослідницькому 

потенціалу науки. 

Розподіл потенціалу поповнення людського капіталу інноваційного розвитку за 

регіональними економіками свідчить, що найбільшою мірою він теж сконцентрований 

у м.Києві – 3721,5 особи на 10 тис. осіб економічно активного населення. Найменший – 

339,4 особи у Закарпатській області. Асиметрія складає 11 разів. 

За регіональними науковими центрами найвища його концентрація зосереджена 

у Північно-Східному науковому центрі – 1213,4 особи на 10 тис. осіб економічно 

активного населення. Найменша – 731,7 особи у Донецькому. За цим показником 

Північно-Східний науковий центр переважає Придніпровський у 1,6 разу, Західний – 

1,6 разу, Кримський – у 1,6 разу, Донецький – у 1,7 разу. 

Асиметрія за регіональними економіками в межах регіональних наукових 

центрів змінюється від 1,1 разу в Донецькому, до 3,6 разу в Західному. Проте, у 

Північно-Східному, Придніпровському, Південному та Кримському наукових центрах 

вона практично однакова. 

Таким чином, розподіл потенціалу поповнення людського капіталу 

інноваційного розвитку за регіональними науковими центрами теж характеризується 

достатньо м‘якою асиметрією. 

Стосовно такої характеристики соціально-професійної структури людського 

капіталу інноваційного розвитку як потенціал працівників з повною вищою освітою, 

працюючих поза сферою науки без наукового потенціалу суспільної практики, то серед 

детермінант, що проаналізовані вище вона найбільш рівномірно розподілена як за 

регіональними економіками (асиметрія складає 2,4 разу), так і за регіональними 

науковими центрами (асиметрія складає всього 1,14 разу).  

За регіональними економіками в межах регіональних наукових центрів 

асиметрія її змінюється від 1,1 разу у Донецькому до 1,6 разу у Західному.  

Таким чином, характер розподілу соціально-професійних характеристик 

людського капіталу інноваційного розвитку за регіональними науковими центрами 

засвідчує, що в цілому вони сприяють пом‘якшенню міжрегіональних диспропорцій 

його розвитку та у такий спосіб обумовлюють умови для продуктивного нарощування 

інноваційного потенціалу національної економічної системи загалом та її регіональних 

економік зокрема. 

Виходячи із порівняння показників асиметрії детермінант соціально-професійної 

структури людського капіталу інноваційного розвитку за регіональними науковими 

центрами, в їхніх межах та регіональними економіками можна побачити, що 



регіональні наукові центри фактично виконують функції економічних кластерів 

нарощування інноваційного потенціалу української економічної системи. Регіональні 

економіки, в яких розташовані регіональні наукові центри можна розглядати в якості 

ядра такого кластера, а області, що входять до його складу – локальної периферії. 

Найбільшу перспективу для інноваційного розвитку національної економічної 

системи мають Північно-Східний, Придніпровський та Донецький наукові центри. 

Найменшу – Західний.  

Якщо звернути увагу на особливість розташування регіональних наукових 

центрів по території України, то можна помітити, що Північно-Східний, 

Придніпровський та Донецький регіональні наукові центри територіально компактно 

розташовані у Східній частині України (Харківська, Дніпропетровська та Донецька 

області межують між собою) і у такий спосіб утворюють географічно сконцентроване 

специфічне інноваційне середовище подальшого його продуктивного нарощування і 

розвитку на цій території. 

Харківська, Дніпропетровська та Донецька області концентрують на своїй 

території 44,5% всього людського капіталу інноваційного розвитку Північно-Східного, 

Придніпровського та Донецького регіональних наукових центрів. 

Людський капітал інноваційного розвитку цих трьох регіонів (середня величина) 

перевищує відповідний потенціал Південного наукового центру у 1,35 разу, 

Кримського – у 1,36 разу, Західного – у 1,38 разу. 

Концентрація дослідницького потенціалу науки у Харківській, 

Дніпропетровській та Донецькій областях така, що він складає понад 65% 

дослідницького потенціалу, розташованого у Північно-Східному, Придніпровському та 

Донецькому наукових центрах в цілому. Перевищує він у 2,9 разу відповідний 

потенціал Південного наукового центру, Кримського – у 1,5 разу, Західного – у 5,1 

разу. 

Особливої уваги у контексті перспектив розвитку інноваційного потенціалу 

української економіки потребують як м.Київ, так і Вінницька, Житомирська, Київська, 

Черкаська  та Чернігівська області, які не охоплюються жодним регіональним 

науковим центром, але територіально знаходяться навколо Києва (межують з 

Київською областю) і можуть розглядатися, як його локальна периферія. 

У цьому контексті усі перераховані регіональні економіки пропонується 

розглядати як Центрально-Київський економічний кластер інноваційного розвитку. 

Проте перспективи його розвитку дещо ускладнені у порівнянні, наприклад, з 

Північно-Східним, Придніпровським та Донецьким науковими центрами на тій 

підставі, що соціально-економічні ресурси м.Києва обмежені, а характерна велика 

асиметрія потенціалу детермінант соціально-професійної структури людського 

капіталу інноваційного розвитку ядра кластера у порівнянні з відповідним потенціалом 

його локальної периферії ускладнює процес їхнього поповнення.  

Так, за дослідницьким потенціалом науки асиметрія складає 41,6 разу, науковим 

потенціалом суспільної практики – 11,6 разу, потенціалом поповнення людського 

капіталу інноваційного розвитку – 10,9 разу. Лише відносно невелика асиметрія 

характерна для потенціалу працівників з повною вищою освітою, працюючих поза 

сферою науки без наукового потенціалу суспільної практики – 2,2 разу. 

У зв‘язку з цим доцільним було б створення на цій території відповідного 

регіонального наукового центру, аналогічного іншим науковим центрам НАН та МОН 

України.  

Не менш складна проблема і щодо подальшого нарощування інноваційного 

потенціалу для Західного наукового центру, Як видно із вищенаведеного аналізу в 

ньому сконцентрований найнижчий потенціал людського капіталу інноваційного 



розвитку серед усіх регіональних наукових центрів. Асиметрія дослідницького 

потенціалу науки за регіональними економіками, що входять до складу Західного 

наукового центру складає 21,9 разу. До його складу входить найбільша кількість 

регіональних економік – 8. Інші регіональні наукові центри охоплюють по 2-3 

регіональні економіки. 

Таким чином, одним із організаційно-економічних механізмів нарощування та 

розвитку інноваційного потенціалу західних регіонів України може бути створення ще 

одного регіонального наукового центру, до складу якого увійшла б частина тих 

областей, що зараз входять до Західного. Тим більше, що в історії розвитку 

регіональних наукових центрів мав місце факт створення Північно-Західного наукового 

центру з розміщенням ради центру у м.Києві (Постанова «Про деякі заходи по 

підвищенню ефективності діяльності наукових центрів Академії наук УРСР в системі 

управління науково-технічним прогресом» №13 від 6 січня 1981 р.).  
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Аннотації. 

Исследуются особенности влияния региональных научных центров и их инновационного потенциала 

на территориальную структуру национальной экономики. Обосновывается, что научные центры 

являются инвестиционно-привлекательным фактором хозяйственного комплекса страны.  

 

Annotation  

It is investigated the peculiarities of the influence of regional scientific centers and their innovative potential on 

the territorial structure of national economy. It is proofed that the scientific centers are the investment attractive 

factor of economic complex of the country. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Сыктывкарский филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский  государственный 

университет сервиса и экономики» 

АОУ ВПО РК «Коми республиканская академия государственной 

 службы и управления» 

 

 Инновационный потенциал Республики Коми создаѐт сложившийся в ней 

комплекс «Наука-образование-инновации», (далее - комплекс НОИ). Это понятие 

введено в научный оборот и обосновано группой исследователей Межведомственного 

Северо-Западного координационного совета при РАН по фундаментальным и 

прикладным исследованиям. Комплекс НОИ Республики Коми представляет собой 

совокупность взаимодействующих в масштабе региона научных, образовательных, 

производственных организаций, осуществляющих разработку, внедрение и трансфер 

инновационных технологий, подготовку кадров для инновационной деятельности. 

Комплекс НОИ Республики Коми является элементом системы НОИ Северо-

Западного Федерального округа, (далее – СЗФО), и занимает в нем научно-

инновационные кластеры в области сберегающих технологий природо - и 

лесопользования, лесопромышленный кластер и кластер нанотехнологий.  

В свою очередь другие субъекты НОИ СЗФО, выступающие по отношению к 

НОИ Республики Коми, как факторы внешней среды, оказывают на его развитие 

значительное влияние. 

Далее мы приводим наиболее значимые характеристики данного комплекса, 

которые, по нашему мнению, составляют основу развития инновационного потенциала 

Республики Коми.   

В настоящее время в Республике Коми действует более 60 учреждений и 

организаций с основным видом деятельности «Научные исследования и 

разработки». В сфере науки и научного обслуживания работают более 2 тыс. человек, в 

их числе около 1,2 тыс. исследователей. Подавляющая часть из них (82%) занята в 

естественных и технических областях науки. 

В источниках финансирования внутренних затрат на исследования и 

разработки преобладают средства организаций предпринимательского сектора 

(порядка 50%) и средства государственного бюджета (около 45%). В основном 

средства, выделяемые на исследования и разработки идут на текущее потребление в 

форме заработной платы, в то время как капитальные затраты не превышают 10%. 

Роль бюджета Республики Коми по настоящее время остаѐтся незначительной по 

объѐмам - 6170 тыс. руб. или 0,7% от внутренних затрат. Данная величина составила в 

2006 г. 0,03% от расходной части и за последние пять лет менялась незначительно: от 

0,02 до 0,05%, что несопоставимо даже со среднероссийским уровнем. Столь 

непропорциональное распределение средств в течение многих лет приводит к 

низкой вооруженности научный исследований, не позволяющей предложить 

разработки в наиболее передовых (и соответственно, капиталоѐмких) сферах. 

Отсюда же проистекает сравнительно низкая доля прикладных исследований  и 

разработок, требующих наличия в научных учреждениях развитой 

производственной базы. 

В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на 2006-

2010 годы и на период до 2015 года одной из важнейших стратегических задач 

признано инновационное развитие республики». Цель инновационного развития - 



создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики 

Республики Коми на основе наиболее эффективного использования еѐ научно-

технического потенциала. Для достижения указанной цели в Стратегии 

предусмотрено решение следующих задач: 

– стимулирование и содействие активизации инновационной деятельности 

организаций; 

– поддержка создания новых высокотехнологичных производств, модернизации 

оборудования и внедрения новых технологий на действующих промышленных 

предприятиях; 

– интеграция научного, образовательного и производственного потенциала для 

решения задач производственного комплекса республики;  

– привлечение капитальных вложений и инвестиций на финансирование 

инновационных научных исследований и разработок, содействие их внедрению 

в производство; 

– формирование системы привлечения частных инвестиций (в том числе 

иностранных) для реализации инновационных проектов; 

– разработка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы стимулирования 

инновационной деятельности организаций в Республике Коми, и внесение 

изменений в законодательство Республики Коми; 

– разработка механизмов государственной поддержки создания малых 

инновационных организаций; 

– создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности, поддержка 

инновационного предпринимательства и инновационных проектов;  

– содействие разработке и реализации инновационных проектов организаций 

приоритетных отраслей экономики: топливно-энергетического, 

лесопромышленного, горнорудного и агропромышленного комплексов; 

– активизация инновационной деятельности в жилищно-коммунальной и 

социальной сфере (здравоохранении, образовании, культуре);  

– создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области инноваций; 

– содействие развитию региональных кластеров, ориентированных на 

инновационное развитие входящих в них организаций (топливный, лесной, 

горнорудный); 

– повышение уровня инновационной культуры в республике. 

 
В тезисах доклада рассматриваются составляющие инновационного потенциала региона 

Российской Федерации - Республики Коми. Целью развития данного потенциала является создание 

условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики Республики Коми на основе 

наиболее эффективного спользования еѐ научно-технического потенциала. Для достижения 

указанной ели в Стратегии предусмотрено решение ряда прикладных задач.  

 

The report theses review the components of the innovation potential of the Komi Republic, a region of 

the Russian Federation. Developing this potential aims at creating conditions for transfer to the innovative 

scenario of the Komi Republic economy development based on the most efficient use of its scientific and 

technological capacity. To achieve the required goal, the Strategy provides for solving a few applied tasks. 

 

 

 

 

 

 



ГУСЄВ В.О.  

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Національна академія державного управління при Президентові України 

 

Поняття державна інноваційна політика (далі – ДІП) зараз широко вживається як  

в наукових, навчально-методичних працях, так і в актах законодавства, зокрема в 

положеннях про органи державної влади і державного управління України, на які 

покладаються завдання реалізації ДІП. При цьому, бракує системного підходу до 

визначення ДІП в низці наукових праць, змістовне наповнення поняття ДІП, зокрема в 

актах законодавства України про інноваційну діяльність розкривається не в повній мірі, 

також. Так наприклад, Законом України «Про інноваційну діяльність» визначені мета і 

принципи ДІП, що перетинаються з функціями державного управління і державного 

регулювання. Наслідком цього, у практичній площині реалізації ДІП, що покладається 

на відповідні органи державної влади і державного управління, є вади 

інституціональної спроможності цих органів щодо впровадження ДІП і брак 

моніторингу ефективності реалізації ДІП.  

Таким чином, актуальним є розроблення методології формування і 

впровадження ДІП, а також розкриття категоріально-понятійного апарату ДІП для 

забезпечення результативного її впровадження і для оцінювання ефективності.  

Основні принципи методології формування ДІП полягають в аксіоматичних  

положеннях, що об‘єктом спрямування ДІП є інноваційні процеси, а виміром 

результативності запровадження ДІП є інтенсивність генерації та поширення цих 

процесів і якість спричинених ними прогресивних структурних та технологічних змін 

на всіх рівнях і в усіх галузях національної економіки. При цьому, ДІП виступає 

засобом державної підтримки розвитку інноваційних процесів за встановленими 

законодавством пріоритетними напрямами.  

Інноваційний процес визначаємо, як специфічний цілеспрямований об‘єктивно-

предметний спосіб системної організації інноваційної діяльності (як одного із видів 

людської креативної діяльності) щодо трансформації інтелектуального, наукового, 

науково-технічного ресурсу в новітні продукти, технології, організаційно-управлінські 

рішення, що затребувані ринком або суспільством і перспективні з позицій отримання 

комерційного, соціально-економічного та інших суспільно-корисних ефектів. 

При розробленні методології формування ДІП пропонується спиратися на 

універсальні засади державної політики в її  проекції на предметну галузь спрямування 

ДІП – сферу інноваційної діяльності, як простір генезису інноваційних процесів, а 

також на категоріально-понятійний апарат інноваційної діяльності, зміст якого 

водночас має уточнюватися і піддаватися верифікації практикою впровадження ДІП.  

       Системні ознаки ДІП імперативно формуються під впливом універсальних 

системних характеристик як інноваційного процесу, так і державної політики і 

відображаються в її структурі, що включає такі базові взаємодіючи складові: 

аксіологічну, гносеологічну, інституціональну, онтологічну, праксеологічну. При 

цьому, кожна із зазначених компонент має свою власну структуру. 

Аксіологічна компонента детермінована соціальними, політичними, 

екологічними факторами, а також освітнім потенціалом та рівнем інноваційної, 

організаційної культури суб‘єктів інноваційного процесу і на її основі формуються 

мотиваційні механізми цих суб‘єктів. Визначається світовою тенденцією розвитку, що 

передбачає її інноваційний характер, забезпечення переходу від індустріальної до 

постіндустріальної фази сталого розвитку і конкурентоспроможності національної 

економіки. Ця компонента має бути врахована у визначенні мети, цілей та принципів 



ДІП, формуванні інноваційної культури у суб‘єктів інноваційних процесів, а також 

врахована у процедурах оцінювання ефективності запровадження ДІП. 

Гносеологічна компонента, залежить від стану розвитку теоретико-

методологічної бази науки, ґрунтується на парадигмах сталого та інноваційного 

розвитку, економічній теорії технологічних змін, яка розкривається за напрямами 

інноваційної економіки, а також спирається на інституціональну економічну теорія та 

інституціонально-системний підхід. З гносеологічною складовою пов‘язуємо розвиток 

теоретико-методологічних основ ДІП, зокрема її категоріально-понятійного апарату, а 

також спрямування ДІП на утвердження інноваційної моделі розвитку національної 

економіки та вищих технологічних укладів в її технологічній структурі.  

Інституціональна компонента визначає ДІП як стрижневу складову державної 

політики щодо утвердження сталого інноваційного розвитку національної економіки. 

Змістом цієї компоненти ДІП є розбудова інституціонального середовища у форматі 

національної інноваційної системи для сприяння генерації та розвитку інноваційних 

процесів, що передбачає формування узгодженої законодавчої базу сприяння генезису 

інноваційних процесів, розвиток інноваційної  інфраструктури. 

Онтологічна компонента визначається станом економічного, інноваційного, 

науково-технологічного розвитку предметної сфери, для якої формується та 

запроваджується ДІП (сфери виробництва, наукової та науково-технічної діяльності, 

освіти, регіональний рівень, сектор малого підприємництва та інше). Онтологічна 

складова визначає розгляд ДІП у політичному циклі діяльності: вироблення, 

впровадження,  моніторинг та оцінювання ефективності.  

Праксеологічна складова, яка визначається порядком та умовами запровадження 

політики, зокрема вмінням прикладного характеру щодо застосування стратегій та 

механізмів запровадження  політики у її предметній сфері, має відповідати меті ДІП - 

забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності національної економіки на 

всіх її рівнях і в усіх галузях. З праксеологічною складовою пов‘язуємо визначення 

пріоритетних напрямів формування та запровадження ДІП, активацію та оптимізацію 

інноваційних процесів, формування мотиваційних факторів економічного характеру у 

суб‘єктів  інноваційних процесів і забезпечення реалізації ДІП відповідними ресурсами. 

Розроблені теоретико-методологічні основи державної інноваційної політики 

дозволяють сформулювати її визначення, як категорії державного управління, 

інноваційної економіки та політології. 

Державна інноваційна політика (далі – ДІП) це цілеспрямована та 

скоординована діяльність органів державної влади загальнодержавного, галузевого, 

регіонального рівнів щодо впровадження комплексу заходів спрямованих на створення 

у межах їх повноважень аксіологічно-культурних, гносеологічних, інституціональних, 

онтологічних і праксеологічних засад, а також запровадження відповідних механізмів 

їх реалізації через залучення інвестиційних, інтелектуальних, інформаційних, 

людських, організаційних,  матеріально-технічних та інших ресурсів (державних та 

недержавних), для стимулювання розвитку інноваційних процесів в усіх галузях та на 

регіональному рівні національної економіки, але з переважною їх державною 

підтримкою за встановленими законодавством пріоритетними напрямами.  

ДІП має формуватися з урахуванням світових тенденцій інноваційного розвитку, 

поточного стану розвитку інноваційних процесів, а також визначених мети, цілей, 

принципів, пріоритетів та обраних стратегій їх реалізації, що разом складають її 

формат.  

Сформульоване визначення ДІП окреслює контур її змістового наповнення та 

формату, який має загальнодержавний, галузеві, регіональні, а також глобальні 

(міждержавні) виміри запровадження ДІП.  
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Негативні тенденції розвитку науково-технічного потенціалу, що існують на 

сьогодні в Україні, руйнування фінансових основ функціонування наукового сектору, 

відсутність дієвого механізму впровадження науково-технічних розробок у 

виробництво свідчать про імовірносний характер прискореного розвитку технологій і 

відносять Україну до статусу країн наздоганяючого розвитку. В такій ситуації 

практична реалізація завдання досягнення моделі динамічного економічного розвитку 

країни лежить в площині забезпечення управлінських зусиль для розробки і 

впровадження дієвих економіко-мотиваційних, законодавчих, нормативних і 

інститутиційних заходів. Як позитивний момент слід відзначити, що в Україні все ж 

формуються механізми реалізації державної інноваційної політики щодо створення 

умов для впровадження технологій, розроблених на основі результатів інтелектуальної 

праці, а саме тих, що мають безпосереднє відношення до суспільно-значущих сфер, в 

тому числі і для охорони здоров‘я. З метою реалізації пріоритетних напрямків 

інноваційної діяльності в системі охорони здоров‘я працюють науково-дослідні 

установи НАН і НАМН України, відповідні органи виконавчої влади – МОЗ та МОН 

України.  

Процес технологічного аудиту науково-дослідницької діяльності, як складова 

наукового менеджменту і механізму комерціалізації досягнень науковців та 

капіталізації нематеріальних активів - винаходів, наукових відкриттів, наукових ідей в 

інтелектуальний продукт, є всесвітньою тенденцією, обумовленою об‘єктивними 

закономірностями розвитку науково-технічного прогресу, а оцінка ефективності НДР, 

тобто її результативності та інноваційності, здійснюється завдяки застосуванню різних 

систем індикаторів. 

Різнопланова багатоаспектна інформація, представлена в звітній документації, 

що оформлюється по завершенні НДР медико-біологічного спрямування, не дає 

можливості адекватно оцінити та/або порівняти ступінь ефективності впровадження її 

результатів. Оскільки сучасна наукометрія не надає універсальної методики, яка могла б 

забезпечити інтегральну (за всіма можливими критеріями) оцінку результатів науково-

технічної творчості, тому, оцінювання НДР за диференційними (вибраними) критеріями 

потребує виконання головної умови – визначені критерії повинні віддзеркалювати 

основні складові результативності НДР установ медико-біологічного профілю. 

Мета роботи – розробити технологію оцінювання результативності виконання 

НДР для підвищення ефективності інноваційної діяльності установ медико-

біологічного профілю в системі НАН України (на прикладі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького). 

Матеріали і методи. Головним джерелом інформації для аналізу і оцінки 

ефективності впровадження результатів НДР слугувала планова і звітна документація: 

Запити на фінансування НДР, Звіти по завершеним НДР, Звіти про патентні 

дослідження на етапах розроблення і завершення НДР, Протоколи прийому завершених 

НДР, Щорічні звіти про наукову і науково-методичну діяльність. 

Аналіз альтернативних варіантів проведення оцінювання результативності НДР 

виявив оптимальний метод – комплексне оцінювання із залученням експертів. Принцип 



методу базується на розрахунку комплексної оцінки (КО) НДР на основі оцінки за 

диференційними критеріями, перевагою якого є незначний об‘єм інформації, що 

надходить від експерта.  

Аналіз наукової інформації дозволив визначити п‘ять основних груп показників, 

їх градацію за критеріями і шкали (з огляду на числовий і нечисловий вираз оцінок і 

відмінності за розмірністю) їх вимірювання: оцінка патентоспроможності відображає 

наявність патентів або заявок на отримання патенту, також оцінку рівня винаходів 

(номінальна і інтервальна шкали); інноваційна діяльність - продаж ліцензій за кордон 

та/або в Україні (інтервальна шкала); охоронні документи на ОІВ - якісний рівень 

патентів, або заявок, поданих на отримання патенту, на момент завершення НДР 

(інтервальна шкала); інші форми впровадження - кількість публікацій за темою НДР на 

момент її завершення (інтервальна шкала); участь у конференціях, форумах та ін. - 

кількість і якість презентацій результатів НДР на наукових форумах (інтервальна 

шкала). Відібрані показники нерівноцінні, тому, кожному з них експертами надано 

відповідну його значимості вагову характеристику в балах. 

Етапи комплексного оцінювання: етап 1 - експерти за 9-ти бальною шкалою, 

запропонованою Саати Т. (з авторськими змінами в описі ваги критеріїв), оцінювали 

кожен критерій. Розраховували вагу, її середнє значення (числову оцінку важливості) 

та нормалізували її. На наступних етапах обчислювали: етап 2 - ефективність 

впровадження результатів НДР за кожним окремим критерієм з урахуванням загальної 

кількості публікацій, патентів тощо; етап 3 - зважену оцінку НДР; етап 4 - КО НДР 

(сума зважених оцінок); етап 5 - КО НДР з урахуванням фактичного фінансування НДР 

в доларах; етап 6 - КО НДР з урахуванням наукового потенціалу виконавців; етап 7 - 

рейтинг НДР (сума КО НДР, КО з урахуванням фактичного фінансування і КО з 

урахуванням наукового потенціалу виконавців).  

Результати і обговорення. Побудовано модель впливу технології оцінювання 

НДР на систему (наукова установа). Модель реальна, являє собою прозорий ящик, 

включає 20 підсистем (виконавці НДР, дирекція ІЕПОР, відділ науково-методичного 

забезпечення інноваційної діяльності). Кожна підсистема включає від 0 до 3 елементів, 

що відповідає кількості виконаних НДР під керівництвом одного наукового керівника. 

За допомогою моделі можна передбачити: активність патентно-ліцензійної діяльності; 

публікаційну активність; активність участі у наукових форумах; керування НДР в 

майбутньому. 

За період 2000-2008 рр. на базі ІЕПОР під керівництвом 18 провідних 

спеціалістів було завершено 44 НДР. Розраховано індивідуальний рейтинг 

ефективності для кожної із завершених НДР. Діапазон значень рейтингових оцінок 

НДР перебував у межах 0,27’23,25 балів. Ієрархічний кластерний аналіз (кластерний 

аналіз проводили за допомогою програми SPSS 13.0) результатів КО НДР виявив 

розподіл НДР на три кластери – 5 НДР з "високою" (18,04’23,25 балів), 10 НДР з 

"середньою" (9,99’13,46 балів) і 29 НДР з "недостатньою" (0,27’4,67 балів) 

рейтинговою оцінкою ефективності впровадження. 
Висновки. Розроблена технологія комплексної оцінки ефективності впровадження 

результатів НДР дозволяє отримати їх рейтинговий розподіл; аналіз отриманих даних з 

урахуванням абсолютних показників інноваційності НДР може слугувати підґрунтям для 

оптимізації інноваційної діяльності і підвищення її ефективності; розроблена технологія може 

бути використана в якості моделі науково-дослідними установами медико-біологічного 

профілю різного відомчого підпорядкування.  
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           Інноваційний розвиток економіки є результуючою багатьох чинників– високого 

інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку науки як активної складової 

матеріальних цінностей та підвищення її результативності,  широкого використання 

досягнень сучасної науки і техніки для технологічного оновлення промисловості та 

структурної перебудови промисловості. Одним із визначальних факторів інноваційного 

розвитку економіки та підвищення її конкурентоспроможності є реалізація ефективної 

комерціалізації результатів наукових досліджень (РНД), що виконані за кошти 

державного бюджету [1]. Організаційно-економічні механізми цього процесу 

спрямовані на  перетворення  отриманих знань та новацій  у нові чи вдосконалені види  

продукції, обладнання або технології, методи управління й організації і подальшу їхню 

ефективну реалізацію на ринку.  

             Аналізуючи етапи розвитку комерціалізації РНД в провідних європейських  

країнах, починаючи з 70-80 -х років минулого сторіччя,  можна відзначити схожість 

стану у той період з тим, що спостерігається в даний час в Україні та характеризується 

―розривом‖ між наукою і бізнесом, відсутністю інструментів для тісної співпраці між 

ученими, розробниками, виробничниками і підприємцями та інструментів для 

створення  системи менеджменту в сфері  трансферу (передачі) РНД промисловим 

підприємствам, існуючими бар'єрами доступу до інвестиційного капіталу та 

економічними складностями. З того періоду передові європейські  країни  шляхом 

теоретичного аналізу визначених проблем та  послідовної практичної  реалізації  

дійових механізмів комерціалізації РНД систематизовано збільшують продуктивність 

праці та якісне зростання їх національних економік. Ретельне вивчення цього 

передового досвіду та використання найкращих механізмів в Україні з урахуванням 

особливостей стану економіки,  дозволить значно скоротити час на розбудову 

ефективної системи комерціалізації національних РНД в нашій країні.  

      Метою роботи є аналіз досвіду комерціалізації РНД, що створені за кошти 

державного фінансування,  на прикладі окремих країн Європейського Союзу 

(Німеччини, Франції, Фінляндії та Швеції) та визначення    ключових проблем і 

пріоритетних напрямів діяльності в цій сфері  в  Україні.    

     В Німеччині головними постачальниками послуг в галузі комерціалізації РНД 

та трансферу технологій є товариство  «Fraunhofer», яке займається головним чином 

дослідницькою  діяльністю та тісно співпрацює із університетами, і «Steinbeis», що -

переважно взаємодіє з компаніями, особливо з малим і середнім бізнесом. Фахівці цих  

установ, дуже добре знають особливості ринку, тенденції в області комерціалізації і 

трансферу технологій, і при передачі технологій мають можливість використовувати 

РНД  університетів. У разі спільного інтересу цих  організацій до управління певними 

патентами та дослідженнями, між ними укладається  взаємовигідний контракт.  

«Fraunhofer» це одна з найбільших організацій з передачі технологій у світі, її 

інститути розташовані в 40 містах Німеччини. У «Fraunhofer» створено венчурний 

фонд для фінансування невеликих розробок. 

    «Steinbeis» це повністю само фінансована дослідницька організація, що 

складається з декількох сотень невеликих компаній «Steinbeis», деякі з яких розміщено 

у Туреччині, Румунії, Болгарії і т. ін. Одне з важливих завдань цієї організації полягає в 



мотивація університетських професорів та фахівців високої кваліфікації  до 

підприємницької діяльності з метою комерціалізації своїх наукових розробок. 

   Важливішу роль в комерціалізації результатів РНД  і Товариство Макса Планка 

(MPG), що поєднує близько 80 дослідницьких інститутів по всій Німеччині, які 

займаються фундаментальними дослідженнями. У 1979 році Товариство створило 

приватну компанію Garching Innovation GmbH, що  повністю належить MPG. Її 

завданням стала комерціалізація результатів РНД, що отримані членами MPG. 

Спочатку Garching Innovation  займалася тільки реєстрацією і комерціалізацією 

патентів, але з 1990 року стала надавати консультаційні послуги та підтримку щодо 

створення спін-офф компаній MPG. Фінансування MPG здійснює в основному Уряд 

Німеччини, який у якості одного з основних індикаторів оцінки ефективності своїх 

інвестицій в діяльність MPG розглядає створення спін-офф компаній, що є 

інструментом  для комерціалізації 

 створених новацій. 

            Значну роль в успіхах комерціалізації РНД грає розвиток німецького ринку 

венчурного капіталу, що пов'язано із зміною  ставленням у цій країні до 

підприємництва. Слід зазначити, що перші спроби формування фондів венчурного 

капіталу в Німеччині  наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років виявилися 

невдалими через недостатній рівень менеджменту і стимулів для підприємницької 

діяльності. Пізніше ситуація почала змінюватися. Паралельно з виконанням програм, 

спрямованих на поліпшення умов фінансування підприємств на ранніх стадіях 

розвитку, Німеччина активно заохочує створення таких підприємств, особливо 

створення компаній на базі науково-дослідних установ. Наприклад, програма EXIST    

[2 ], прийнята в 1997 році, була спрямована на поліпшення підприємницького клімату в 

вищих навчальних закладах Німеччини і на збільшення кількості компаній, що 

відокремлюються від цих установ. До 2006 року статус партнерів програми EXIST 

отримали 20 регіонів; ця програма охоплює широкі мережі співпраці між освітніми, 

науково-дослідними, економічними і політичними установами та організаціями,  

спрямованого на мотивацію, розвиток і підтримку підприємництва, і пропонує  

фінансову та професійну підтримку студентам, аспірантам і дослідникам у  

університетах у цих районах для того, щоб вони розвивали свої ідеї бізнесу.  

       З 1990 року діяла програма венчурного капіталу для початківців і малих 

технологічних фірм Beteigungskapital für Technologieunternehmen (BTU) [3]. Ця 

програма, призначена для зниження ризиків партнерів з обмеженою відповідальністю і 

керуючих партнерів інвестицій венчурного капіталу в технологічні фірми. У 2001 році 

була прийнята програма BTU - Early Stage, орієнтована на наукоємні підприємства, що 

знаходяться на стартовому етапі. За цією програмою надавався венчурний капітал для 

"передпосівного" (pre-seed) і "пасивного" (seed) етапів розвитку технологічних фірм. У 

2005 році був створений фонд фондів ERP-EIF Dachfonds.  Цей фонд орієнтується на 

венчурні фонди, які обслуговують початкі технологічні компанії, що розташовані  

переважно в Німеччині. 

             У Німеччині до 2002 р., дослідники не були зобов'язані пропонувати свій 

винахід  роботодавцю - дослідницької організації або державі і мали право 

використовувати винахід на свій розсуд. Після скасування цієї законодавчої норми у 

2002 р. державні дослідні організації отримали право власності на результати 

досліджень, проведених у їхніх лабораторіях. Патентний закон Німеччини 

(Arbeitnehmererfindungsgesetz) містить правила для роботодавців і найманих 

співробітників щодо прав на інтелектуальну власність незалежно від того, чи працює 

співробітник у приватному або державному закладі. У законі визначено, що найманий 

співробітник повинен запропонувати винахід роботодавцю. У роботодавця є право 



прийняти, або відмовитися від нього. Якщо роботодавець приймає винахід, воно може 

бути за_патентовано. Якщо винахід запатентовано та використовується,  роботодавець 

зобов'язаний віддати частину прибутку найманому працівникові. Якщо роботодавець 

відмовляється від винаходу, найманий співробітник має право використовувати його на 

свій розсуд.  

            У Франції в 1979 р. для надання сприяння інноваційній діяльності в 

промисловості Франції, переважно в секторі малого та середнього бізнесу, було 

створено Національне агентство з підвищення інноваційної привабливості наукових 

досліджень ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) з промислово-

комерційним статусом. Цей статус означає, що ANVAR працює як незалежний 

концерн, але його місія визначається урядом, який і надає основні засоби у фонди 

Програми. ANVAR діє під егідою кількох міністерств, які відповідають за стан справ у 

промисловості, у сфері наукових досліджень і в секторі малих і середніх підприємств. 

Щорічний бюджет ANVAR складає близько 215 млн євро.  

          У рамках ANVAR виявляється фінансова підтримку інноваційним підприємствам 

і науково-дослідним лабораторіям. ANVAR має 24 регіональних відділення, та відбір 

проектів для фінансування здійснюється їх співробітниками з урахуванням 

економічних, технічних і фінансових показників заявок. З 1981 по 1999 рр. агентство 

ANVAR надало підтримку 22 000 кампаніям і лабораторіям, а також профінансувало 34 

000 технологічних інноваційних проектів загальною вартістю 3,13 млрд євро.  

          У Франції проводиться  національний конкурс з питань допомоги при створенні 

підприємств з технологічних інновацій. Метою конкурсу є виявлення і розвиток 

проектів по створенню підприємств, заснованих на застосуванні нових технологій. 

Лауреати отримують фінансову підтримку та відповідну допомогу. Можливо 

фінансування двох типів проектів:   

- проекти в стадії «розвиток», що вимагають реалізації додаткової  фази 

«дозрівання»; при цьому лауреати отримують субвенцію (у межах 45000 євро), 

призначену на проведення робіт з оцінки можливості реалізації проекту, як з 

економічної точки зору, так і технічної; 

- проекти «створення-розвиток», вони є більш просунутими, і їм надається я 

субвенція (в межах 450000 євро), що передається організованому підприємству для 

фінансування частини інноваційної  програми.  

      У 1999 році була прийнята програма «Фонди" посівного "капіталу». Фонди 

"посівного" капіталу - це приватні компанії, в які науково-дослідним організаціям і 

університетам дозволяється вносити до 40% капіталу. Підтримка полягає у наданні цим 

фондам капіталу, що підлягає поверненню протягом 12 років. Основним інвестором, на 

якого припадає 30% сумарних фондів програми "посівного" капіталу, є корпорація 

CDC-Entreprises. У початку 2006 року у Франції нараховувалося вісім 

загальнонаціональних і 10 регіональних фондів "посівного" капіталу, які управляли 

ресурсами в 275,3 млн. євро і надавали підтримку 176 компаніям, в основному, в 

області інформаційних технологій і комунікацій і в галузі біотехнології. 

     У 1999 році було прийнято програму «Фонди "посівного"капіталу». Фонди 

"посівного" капіталу - це приватні компанії, в які науково-дослідним організаціям і 

університетам дозволяється вносити до 40% капіталу. Підтримка полягає у наданні цим 

фондам капіталу, що підлягає поверненню протягом 12 років. Основним інвестором, на 

якого припадає 30% сумарних фондів програми "посівного" капіталу, є корпорація 

CDC-Entreprises. У початку 2006 року у Франції нараховувалося вісім 

загальнонаціональних і 10 регіональних фондів "посівного" капіталу, які управляли 

ресурсами в 275,3 млн. євро і надавали підтримку 176 компаніям, в основному, в 

області інформаційних технологій і комунікацій і в галузі біотехнології. 



     У Франції право власності на результати РНД належить  державним 

дослідницьким організаціям.  

    У Фінляндії у 1967 році був заснований Фінський національний фонд 

досліджень та розвитку — "Sitra", з метою розвитку економіки шляхом  прямого 

фінансування компаній і своїх креативних проектів. В подальшому  провідну  роль у 

комерціалізації РНД відіграє Фінський Фонд підтримки технології та інновацій  Tekes 

[4], що заснований у 1983р.   Відповідно до свого статусу Tekes працює в рамках угоди 

з Міністерством торгівлі та промисловості має 14 регіональних офісів, що базуються в 

університетських містечках.  З 1993 році Tekes фінансує   програму TULI для запуску 

нових високотехнологічних компаній, заснованих на комерційному використанні 

досягнень наукових досліджень.В рамках цієї програми здійснюється пошук наукових 

ідей або інновацій, що мають комерційний потенціал, заохочується ознайомлення з цим 

потенціалом місцевих громад та надаються ресурси для оцінки продукту або аналізу 

комерційної значимості майбутнього проекту. У розпорядженні Tekes в бюджеті 2006 

року перебувало 460 млн. євро.  

- Головними завданнями Tekes є: пошук перспективних ідей в університетах і 

дослідницьких центрах, забезпечення інвестиційного фінансування на ранніх 

стадіях розвитку компаній, фінансування розробки бізнес-планів і нових науково-

дослідну діяльність, розширення міжнародного співробітництва дослідницьких 

організацій. Для забезпечення фінансування Tekes використовує наступні 

механізми:  

       - фінансування проектів на рівні до 40%, за допомогою прямого субсидування;  

       - виділення грантів компанії до половини витрат, якщо вона проводить 

дослідження в кооперації з університетом, а не тільки розробку нового продукту; 

- виділення ризикових позик компанії до 60-70% від витрат на розробку нового 

продукту або процесу. Компанія зобов'язана повернути позику, якщо розробка 

успішно була виведена на ринок;  

- здійснення фінансування проектів впродовж до 2-х років, а в разі сприятливих 

результатів розробки нового продукту продовжується ще на 2-3 роки у вигляді 

ризикового позики. 

-  з часу організації "Tekes", "Sitra" перетворилася на венчурного капіталіста, який 

фінансує start-up компанії на початковій стадії та стадії розширення. Таким чином  

"Tekes" та "Sitra" утворюють мережу, яка допомагає інноваціям на критично 

важливих початкових етапах. Фактично 95% компаній, у які інвестувала "Sitra", 

спочатку були партнерами "Tekes. Для досягнення найкращих можливих 

результатів між "Tekes" і "Sitra" існує тісна співпраця на всіх рівнях.  

         У Швеції підтримка комерціалізації РНД в малих технологічних фірмах 

здійснюється через Шведський Фонд промислового розвитку (Swedish Industrial 

Development Fund-IDF). Він здійснює кредитування і прямі інвестиції в малі фірми, 

продукція яких відноситься до пріоритетних областей технологічного розвитку 

(інформаційні та комунікаційні технології, науки про життя, промислові технології), а 

також має чисельність співробітників до 250 осіб і оборот до 400 млн. шведських крон. 

             У 1990-х роках Шведське агентство розвитку бізнесу (NUTEK) організувало 

кілька програм з метою забезпечити фінансування ранній стадії проектів з 

комерціалізації та інноваційної діяльності. Згідно з даними Статистичного управління 

Швеції в 2002 році, фірми, що одержали фінансування в 1996 році за програмою 

NUTEK, до 2000 року в середньому більш ніж у два рази збільшили обсяг свого річного 

обороту і кількість зайнятих працівників. 

           У 2000 році співпраця агентства NUTEK з іншими державними органами 

фінансування було консолідоване у наступні програми в галузі венчурного капіталу:  



Національний фонд індустріального розвитку (Industrifonden) надає компаніям  

"посівне" фінансування через три регіональні дочірніх підрозділи. Загальний обсяг 

його капіталу - 4 млРНД. шведських крон. Заява про надання ризикового фінансування  

направляється спочатку в агентство NUTEK, яке, після попереднього позитивного  

рішення за запитом, спільно з фірмою запитуючої розробляє бізнес-план і потім  

направляє цей план відповідним регіональним дочірнім підрозділам на затвердження  

фінансування.  

           У період з 1994 по 2004 рік реалізована Програма Центри підтримки інновацій 

(SIC), із загальним обсягом фінансування 500 млн. шведських крон для підтримки 

комерційно перспективних інновацій на ранніх етапах їх розробки. У період до 2007 

року діяла   Програма Фонду технологічного мосту, яка була орієнтована на підтримку 

технологічних підприємств, що відпочковані від провідних університетів Швеції. У 

рамках програми організовано сім незалежних фондів, розташованих у різних 

університетських містах Швеції; загальний обсяг їх капіталу становить 1 млрд. 

шведських крон. У 2005 році була організована Національна програма інкубаторів 

Швеції з метою збільшення кількості нових динамічних компаній з інтенсивними 

НДДКР. У рамках цієї програми здійснюється розробка бізнес-ідей і надається 

підтримка компаніям,  що знаходяться на "передпосівній" стадії.  

      До  числа  ключових умов (норм) комерціалізації результатів РНД, отриманих 

за рахунок бюджетних коштів, що визначаються регулятивними документами в 

європейській практиці, можна віднести наступні:  

відповідальність за комерціалізацію результатів досліджень;  

стимулювання учасників комерціалізації;  

передача технологій  визначена як першорядне завдання державних наукових 

організацій  і вузів;  

більш менш єдина позиція щодо належності державним дослідницьким організаціям 

прав власності на об‘єкти інтелектуальну власність,  що створені за рахунок 

бюджетного фінансування;  

гарантування «справедливої частки» (fair share) доходів від комерціалізації її основним 

учасникам (дослідникам і дослідницьким організаціям).  

Крім того, в європейському законодавстві можна також можна зустріти і такі 

умови,як:  

~ встановлення цільового характеру використання доходів від комерціалізації 

РНД;  

~ забезпечення транспарентності комерціалізації (декларування та звітність 

дослідних організацій);  

~ визначення пріоритетів у встановленні партнерства при комерціалізації 

технологій. 

Стан та пріоритетні напрями розвитку комерціалізації РНД  в  Україні 
         В Україні за даними статистики в 2004-2008 рр. науковцями виконані 77,5 тис. 

наукових та науково-технічних робіт зі створення нових видів виробів, техніки, 

технологій і матеріалів за секторами наук. Серед них виконано 37,6 тис. робіт з 

розробки нових видів виробів, у тому числі 17,6 тис. нових видів техніки, 33,2 тис. 

нових технологій і 6,8 тис. нових видів матеріалів. Значна частину з них фінансувалася 

коштами з державного бюджету. Комерціалізація РНД далеко не  відповідає вимогам 

інноваційно-орієнтованого розвитку економіки. В даний час її недоліки багато в чому 

обумовлені наступними факторами: 

          1. Недостатнім аналізом з боку державних органів та законодавців можливих 

наслідків впровадження законодавчих положень для виробництва наукових знань та їх 

комерціалізації. В країні  здебільше фінансуються безпосередньо наукові та науково-



технічні роботи, мало приділяється уваги реальним, практично діючим 

опосередкованим методам державної фінансової підтримки комерціалізації РНД та  

інноваційної сфери, зокрема таким як податкові, митні, кредитні та інші стимули. 

         2. Низьким попитом  бізнесу на національні наукові розробки та відсутністю 

прямої  взаємодії наукових організацій і ринку за участю держави з метою 

комерціалізації  РНД; 

3. Відсутністю  чіткої та прозорої системи відбору науково-технічних проектів, які 

отримують державну підтримку. Внаслідок цього  склалося надзвичайне подрібнення 

тематики, що призводить до розпорошення фінансових ресурсів по багатьох проектах і 

низького рівня  середнього обсягу річного фінансування однієї науково-технічної 

роботи. Це призводить до суттєвого  зменшення  можливостей  практичної 

комерціалізації РНД таких проектів. 

  4. Низьким рівнем інноваційної інфраструктури в країні, що є складовою 

ефективної комерціалізації результатів РНД, відсутністю національної мережі 

комерціалізації результатів РНД та трансферу технологій та її взаємодії із 

транснаціональною мережею інноваційних центрів. 

        5. В умовах  недостатніх обсягів фінансування науки та завдань покращення   

матеріального забезпечення науково-технологічної сфери держава не сприяє  

становленню механізмів державно-приватного фінансування досліджень та розробок і 

активному розвитку механізмів венчурного інвестування з використанням 

європейського досвіду. Реалізація цих напрямів  забезпечить поштовх для істотного 

збільшення інвестицій в науково-технологічну сферу саме для реалізації  

комерціалізації результатів національних РНД, що створені за кошти державного 

бюджету.    

6. Офіційна статистика не дозволяє у повній мірі виконати оцінювання 

результативності досліджень і розробок, виконаних за рахунок коштів державного 

бюджету, в тому числі державних науково-технічних програм. Так в статистиці 

відсутні данні  щодо кількості виконаних наукових і науково-технічних робіт за кошти 

державного бюджету та створених об‘єктів права інтелектуальної власності, 

інформація про впровадження нових технологічних процесів та матеріалів, які створені 

при виконанні досліджень та розробок за кошти державного бюджету. Це обмежує 

можливості прийняття ефективних рішень на державному рівні щодо активізації 

комерціалізації результатів національних РНД.   

    За думкою автора до числа пріоритетних напрямків підвищення ефективності 

комерціалізації РНД, що створені за рахунок  державних коштів в Україні  відносяться 

наступні:  

створення та розвиток центрів комерціалізації та трансферу технологій, бізнес-

інкубаторів, спеціалізованих технопарків, причому ключовим принципом «бізнес-

інкубування» має бути створення для малих інноваційних  підприємств не просто 

«пільгових», а стимулюючих до росту і розвитку умов;  

розвиток мережі комерціалізації та трансферу технологій, включення знову створених 

таких центрів  в загальноукраїнську  і транснаціональну мережу;  

розробка механізмів та створення системи венчурного інвестування комерціалізації 

результатів національних РНД та інноваційних проектів;  

стимулювання та підтримка коопераційних зв'язків між науковими організаціями та 

промисловістю, університетами та промисловістю на основі формування  програм і 

проектів з розробки та випуску інноваційних продуктів на базі новітніх технологій, 

в тому числі для заміщення імпорту, а також комерціалізації отриманих РНД і 

створених технологій.  



комплексний розвиток територій з високою концентрацією наукового та інноваційного 

потенціалу за моделлю техніко-впроваджувальної зони;  

створення державної системи реєстрації та обліку РНД, що  виконуються за рахунок 

коштів державного бюджету-Єдиний реєстр результатів науково-технічної 

діяльності (Єдиний реєстр РНТД), що представ би собою розподілений банк даних 

інформації про об'єкти обліку, що отриманих в результаті проведених наукових 

досліджень в Україні;  

створення єдиного інформаційного простору інноваційної діяльності, що включає 

територіальну базу даних по закінчених досліджень, розробками і технологіями,  

інформаційну підтримку взаємовигідних економічних зв'язків, створення єдиної 

регіональної інформаційної системи просування інноваційної діяльності; 

            Враховуючи  парадигму відкритих інновацій [5-7] найближчими роками  на 

міжнародних ринках науково-технічної продукції та технологій можна чекати значне 

збільшення пропозицій щодо використання закордонних перспективних   

високотехнологічних розробок  для різних сфер господарської діяльності.   

           Ефективність комерціалізації РНД  значною мірою визначається зв'язками між 

ключовими учасниками інноваційного процесу -  науковими організаціями і вузами, 

малими фірмами, крупними корпораціями, що забезпечує інфраструктура інноваційної 

діяльності та рівень функціонування національної інноваційної системи в державі.  

Тому на найближчий період  виключне значення у комерціалізації РНД буде мати 

реалізація Концепції Державної цільової  економічної програми "Створення в Україні 

інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки", що затверджена Розпорядженням КМ 

України від 6 червня 2007 р. N 381-р. Її метою є забезпечення  підвищення 

конкурентоспроможності   національної   економіки.  
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Аннотация 

Проведен анализ опыта коммерциализации результатов научно-технологических исследований, 

финансируемых из государственных источников, на примере Германии, Франции, Финляндии и Швеции. 

Показано, что в ведущих странах ЕС успехи в этой сфере, базируется на активной поддержке со 

стороны Правительств,  использовании правового и экономического подходов, которые тесно 

переплетены между собой и склонны к изменениям   в зависимости от достигнутых результатов. 

Определены ключевые проблемы и приоритетные направлений деятельности в этой сфере в Украине. 

Abstract  

The analysis of the experience of commercialization of scientific and technological research funded 

from public sources, by the example of Germany, France, Finland and Sweden. It is shown that in the leading 

EU countries, progress in this area, based on active support from governments, using legal and economic 

approaches, which are closely interrelated and tend to change depending on the results achieved. Considered 

key challenges and priorities for action in this sphere in Ukraine. 
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 КОДЕКС О НАУКЕ И ИННОВАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ОПЫТ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Институт прикладной физики АН Молдовы 

 

В настоящее время созрела возможность оценки первых результатов реформы 

организации научных исследований и разработок, осуществленной в Республике 

Молдова в 2004 году в связи с принятием Кодекса о науке и инновациях Республики, 

регламентирующего  организацию этого процесса. К тому времени (начало XX века) 

назрела настоятельная необходимость реформ, поскольку наука в Республике 

зарождалась в тот период, когда Молдова являлась частью Советского Союза. Задачи 

же науки (и организации инновационного процесса) небольшого восточноевропейского 

государства существенно иные, нежели такого государства как Советский Союз, 

особенно с учетом перехода на принципиально новую экономическую модель 

(рыночные условия, изменение форм собственности, иная роль государства в 

экономике). 

Идеология реформы состояла в следующем:  

1. Основная ответственность за развитие науки и инноваций была возложена на 

Академию наук Молдовы при существенном изменении ее статуса, обеспечивающего с 

одной стороны ее независимость, а с другой – ответственность перед Правительством 

Республики. Взаимодействие между научным сообществом Республики (в лице 

реформированной Академии (о чем ниже)) и Правительством осуществляется через 

специальное ―Соглашение о партнерстве‖, определяющее, решение каких конкретных 

задач возлагается на Академию (а также ВУЗы и отраслевые Институты), а также 

обязанности Правительства по финансированию исследований и разработок.  

2. Существенное реформирование Академии заключалось в том, что состав его 

высшего органа – Ассамблеи отныне состоял только наполовину из членов Академии, 

вторая же его половина выбиралась демократическом путем из представителей научной 

общественности (докторов наук). Ассамблеей по результатам голосования 

формировался исполнительный орган – Высший Совет по науке и технологиям. В 

системе Академии находится также специальное подразделение, на которое была 

возложена экспертиза научных проектов, потому что основным методом выделения 

средств стало конкурсное финансирование.  

3. Были изменены функции ВАКа. Эта организация стала автономной 

(формировалась специальным Указом Президента Республики), а в ее функции входила 

не только аттестация научных и педагогических кадров, но и аккредитация научных 

учреждений. 

4.Кодекс определял объем финансирования на науку и инновации (не менее 1% 

от ВВП из государственного бюджета), определял  льготы для участников 

инновационного процесса. На его основе были созданы технопарк  и технологический 

инкубатор. 

Вот как оценивалась подобная система организации науки такой авторитетной 

организацией как ЮНЕСКО в 2007 году. В резолюции ее конференции ―Глобальная 

научная и национальная политика: роль Академий‖ проведен сравнительный анализ 

типов Академий, существующих в мире, и тип организации исследований, 

сложившийся в Молдавии, классифицируется как ―Стратегический партнер 

Правительства‖. В ней, в частности, указано: ‖Четвертый тип академий может являться 

моделью реформирования и стимулирования сферы науки и инноваций, который 

успешно реализуется в Республике Молдова, и является не только новым, но и по 



многим параметрам оптимальным для страны. Такой тип организации академии создает 

правовое поле, как для  стратегического развития инновационного климата, так и для 

создания рычагов стимулирования научных исследований и трансфера технологий в 

краткосрочной перспективе. Данный выбор усиливает ответственность научного 

сообщества страны перед Правительством и гражданским обществом, а, с другой 

стороны определяет обязанность власти по неуклонному инвестированию в сферу 

науки и инноваций.‖ В резолюции указывается также какие глубинные эффекты 

создает модернизация сферы науки и инноваций подобного типа (формирование 

комфортного инновационного климата, формирование атмосферы престижности 

научного знания, демократическая культура управления, основанная на знаниях, 

открытости и компетентности). 

В докладе представлен количественный анализ эффективности реформ в 

Молдове на базе наукометрического анализа  динамики вклада молдавских 

исследователей в мировой информационный процесс (науку) на основе базы данных 

SCI c 1972  по 2010 год [1].Этот анализ осуществлен по двум показателям: общему 

количеству работ молдавских авторов, опубликованных в журналах, входящих в базу 

SCI, и цитируемости этих публикаций. 

Показано, что весь исследуемый период может быть разделен на 4 этапа. 

Первый – это период становления молдавской науки (до 80-х годов XX века). Для него 

характерен определенный объем публикаций в ведущих мировых изданиях. Для 

второго периода (1980- начало 90-х годов) характерно резкое увеличение числа 

публикаций (почти на 40 %). Третий период (обусловленный разрушением Советского 

Союза) характеризуется резким спадом научной активности. Уровень ее к началу XX 

века достиг уровня начального периода с одновременным снижением (почти вдвое) 

численности научных работников. Четвертый период (после 2005 года, то есть после 

ввода в действие Кодекса о науке и инновациях) характеризуется резким увеличением 

вклада в мировой информационный процесс. Средняя величина показателя (за период 

2005-2009 гг.) соответствует высшему уровню советского периода развития 

молдавской науки (при уменьшении численности занятых в науке). 

Еще более наглядным является показатель цитируемости работ молдавских 

авторов. Если рост общей численности цитируемости работ является естественным, 

поскольку он включает цитируемость работ разных периодов, то скорость ежегодного 

прироста цитируемости работ является более показательной. Показано, что за период 

2004-2009 гг. этот показатель вырос почти в 7 раз по сравнению с периодом 1990-

2004гг. и в 20 раз по сравнению с периодом до 90-х годов XX века. 

Показано, что не только реформа науки положительно сказалась на 

результативности научных исследований. Не менее важным явилось то, что в 

постсоветский период, и особенно в последнее время, исследователи Молдовы 

оказались в существенно большей степени, чем ранее, активными участниками 

международного научного сотрудничества. Показано, что ―встраивание‖ молдавской 

науки в европейскую и мировую особенно интенсивно протекает в последние годы.  

Приводятся результаты инновационной деятельности за последний период. 

Несмотря на то, что они являются существенно менее показательными (143 проекта 

трансфера технологий с общим финансированием порядка 5 млн. долларов, из которых 

половина приходится на долю экономических агентов),  результаты этой работы 

демонстрируют многие недостатки организации инновационного процесса. 
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ЕВСЕЕНКО А.В.  

CОЦИАЛЬНО-УСТОЙЧИВАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА  В РЫНОЧНОЙ 

МОДЕЛИ  ЭКОНОМИКИ СИБИРИ  

 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

 

   I. Для формирования социально устойчивой хозяйственной системы в 

сибирском регионе наиболее целесообразным представляется вариант, 

основанный на следующих положениях. 

I.1.Развитие в регионе производства импортозамещающих товаров с уровнем 

реплицирования качества, отвечающего складывающемуся внутреннему  спросу. 

I.2. Опережающее развитие интеллектуально-емкого производства, 

направленного на создание новой продукции, не имеющей мировых аналогов и 

способной порождать новые ветви мирового спроса. 

I.3.Укрепление и развитие социально- экономических институтов, 

обеспечивающих постепенное повышение требований качества продукции со стороны 

внутреннего спроса и повышение показателей качества продукции со стороны 

внутреннего предложения, а также способствующих эволюционному по характеру и 

стабильному по целям развитию экономики и общества. Первые два положения дают 

ориентиры для кратко- и среднесрочных действий государства. 

II. На территории предлагается выделить две группы хозяйственных 

отраслей, в настоящее время представляющих производственную систему 

региона. 

 Во-первых, целесообразно выделить предприятия отраслей, обеспечивающих 

основную долю налоговых отчислений  в  бюджеты всех уровней и в том числе в 

бюджет территории, на которой осуществляется основное производство (т.н. 

«бюджетообразующие» производства). Для Сибири такими предприятиями являются 

нефтяная, газовая добыча, горнодобывающая и химическая промышленности, 

металлургия и машиностроение. К второй группе отраслей относятся предприятия, с 

традиционными  для региона производствами и в которых в течение многих лет занята 

основная часть постоянного  населения региона. Объектом таких производств в 

основном являются выращивание и переработка разных видов сельскохозяйственного 

сырья или продукции охоты и рыболовства, лесное хозяйство и деревопереработка. 

Очевидно, что определѐнная часть  коренного населения также занята на предприятиях 

бюджетообразующих отраслей. Названные группы производств  можно рассматривать  

как две взаимодополняющие части экономики региона. Первая часть экономики, как 

правило, характеризуется крупными масштабами производства, "внешним" характером 

инвестиций и потребления производимой продукции, использует современную технику 

и технологию для сохранения конкурентных позиций на разных рынках. 

Вторая (эволюционная или традиционная) часть экономики функционирует и 

развивается с использованием исключительно региональных земельных, материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов, ориентируясь в первую очередь на внутренний 

рынок.  

Первая часть производственной системы является в настоящее время основным 

источником наполнения бюджета региона, однако ещѐ долгое время она по многим 

причинам не сможет стать частью "второй экономики", хотя постепенно эти экономики 

должны объединяться, чтобы образовать единую экономику. В процессе приватизации 

государственной собственности в первую очередь именно  собственность предприятий 

представляющих первую часть экономики РФ перешла под контроль нерегиональных 

собственников. 



Эволюционная часть экономики региона  в настоящее время является основой 

устойчивости части экономической системы региона, обеспечивающей удовлетворение 

нормальных потребностей населения. Она может обеспечить поддержание и развитие 

производственной специализации региона, а также создание дополнительных рабочих 

мест в наибольшей мере соответствующих географическим, культурно-историческим, 

демографическим условиям региона, и профессиональной подготовленности для 

выполнения определѐнных видов работ основной частью населения (по нашей 

терминологии «естественной экономике». 

Подобная специализация могла возникнуть в процессе эволюционного развития 

экономического сообщества в течение длительного периода, когда основная часть 

населения естественным образом адаптировалась к изменяющейся институциональной 

среде и сохранила свои рабочие места уже в рыночных условиях. Легче всего это 

происходит в сфере обслуживания, на транспорте, в сельском хозяйстве, в пищевой 

промышленности. Для поддержки и развития стран с преимущественно сырьевой 

направленностью экономики в мировой практике применяются различные методы 

"трансформации" природных богатств в благосостояние населения территории. В 

частности, для этого практикуется создание специальных финансовых фондов (СФФ) 

сырьевых территорий как один из механизмов трансформации природного богатства 

территорий в благосостояние населения этих территорий. Подобные фонды призваны 

обеспечить создание научно-технического, образовательного "задела" для устойчивого 

функционирования  экономики территории после исчерпания ресурсного потенциала. 

 III. Устойчивость социально-ориентированной производственной системы. 

Поскольку проблематика устойчивости появилась и развилась в глобальных 

понятиях окружающей природной среды, то можно использовать для оценки 

экономического воздействия экологической политики на производственную 

деятельность в крупном городе, регионе (издержки и выгоды природоохранных мер и  

влияние этих затрат на занятость, инвестиции, инфляцию, внешнюю торговлю и 

платѐжный баланс. Окружающая среда определяется как  система, в которой 

присутствуют в активном состоянии «нервные» окончания (т.е., институционально 

оформленные элементы среды) относящиеся к  различным  институтам общественной 

структуры. Это могут быть предприятия, организации, любые объединения, 

соглашения и т.п. В рыночных условиях реальная социальная  система хозяйственного 

комплекса крупного региона должна строиться заново. Для этого можно попытаться 

использовать организационные формы взаимодействия предпринимателей  с наѐмными 

работниками в  трансформирующейся общественной системе России. Можно высказать 

предположение, что в таких сибирских городах, как Новосибирск, Томск, Омск, Крас-

ноярск и Тюмень существует определенный потенциал для того, чтобы вписаться в 

современную экономику. Особенно реальны эти возможности у Новосибирска, который 

можно сравнить с некоторыми крупными зарубежными городами, уже прошедшими путь 

постиндустриальной трансформации. 

IV. Социальная ответственность бизнеса. 

Социальная ответственность бизнеса в силу особенностей взаимоотношений 

федерального центра и окраин начала проявляться в регионах. При существующей 

сегодня налоговой системе львиная часть налоговых поступлений уходит в столицу, у 

региональных администраций даже богатых природными ресурсами регионов остается 

слишком мало средств для того, чтобы сформировать бездефицитные бюджеты.  

Из-за нехватки бюджетных средств на различные проекты вытекает и 

обострение проблем  социальной ответственности бизнеса.  
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ЖАБІН С.О. 

 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Інформатизація перетворилася на глобальний ресурс людства, яке вступило до 

нової епохи розвитку цивілізації – епохи інтенсивного руху інформаційного ресурсу і 

великих можливостей феномену управління.  В інформаційному суспільстві на перший 

план виходить третя (після сільського господарства і промисловості) сфера економічної 

діяльності – сфера послуг, визнається провідна роль науки, знань, одержання і 

розповсюдження інформації. Таке суспільство має як величезний позитивний 

потенціал, який сприяє вирішенню багатьох соціальних проблем, так і певні ризики, 

небезпеки і суперечності, які необхідно своєчасно виявляти, вивчати і аналізувати. 

Особливо важливим в цьому контексті стає аналіз наслідків інформатизації у 

соціальній сфері. В процесі інформатизації сильно переважає розвиток програмно-

технічних засобів інформатизації (―залізо‖+ програмне забезпечення). Як наслідок 

розвивається парадоксальна ситуація, коли дуже якісною технологією обробляється 

неякісна, неадекватна соціальним процессам інформація. 

Інформатизація суспільства є однією з закономірних приміт сучасного 

соціального прогресу. Сьогодні термін «інформатизація» рішуче витісняє широко 

використовуваний до недавнього часу термін «комп'ютеризація». При комп'ютеризації 

суспільства основна увага приділяється впровадженню та розвитку технічної бази - 

комп'ютерів, що забезпечують оперативне отримання результатів переробки інформації 

і її накопичення. При інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу 

заходів, спрямованих на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного 

і оперативного знання у всіх видах людської діяльності. Таким чином, інформатизація 

суспільства є більш широким поняттям, ніж комп'ютеризація. Акцент у ньому робиться 

не стільки на технічні засоби, скільки на сутності і цілі соціально-технічного прогресу в 

цілому. Комп'ютери - це тільки базова технічна складова процесу інформатизації 

суспільства. Результатом процесу інформатизації є створення інформаційного 

суспільства, в якому головну роль грають інтелект і знання. 

Проблеми процесів інформатизації соціальної сфери сучасного суспільства 

охоплюють область міждисциплінарної взаємодії комплексу гуманітарних наук, 

зокрема, соціології, соціальної інформатики, філософії, а також природних галузей 

наукового знання (інформатика, кібернетика і т.п.). 

До актуальних соціальних проблем які виникають під впливом процесу 

інформатизації сучасного суспільства, як інформаційна нерівність; адаптація людей з 

обмеженими фізичними можливостями в сучасній інформаційному середовищі; 

соціальні наслідки негативного впливу інформаційних технологій на психічне і фізичне 

здоров'я людини; проблеми мовної комунікації та інформаційної безпеки в умовах 

інформатизації, проблеми трудової адаптації та перегляду ролі людей старшого 

покоління в суспільстві в умовах інформатизації; соціально-культурні проблеми. 

В умовах формування інформаційного суспільства виникає цілий ряд труднощів у 

сфері відтворення людини як особистості, як суб'єкта соціального процесу. Ці соціальні 

проблеми, зумовлені розповсюдженням інформаційних технологій, їх впровадженням і 

проникненням у повсякденне життя людей, роботу, навчання та відпочинок. 

З проблемою інформаційної нерівності тісно пов'язана проблема адаптації людей 

з обмеженими фізичними можливостями в сучасній  інформаційному середовищі. До 



осіб з обмеженними фізичними можливостями в соціальному сенсі слід відносити не 

тільки інвалідів, але й осіб з фізичними вадами, однак зазнають різного роду фізичні 

обмеження, а також фізично повноцінних осіб, що зазнають визначені фізичні 

обмеження в процесі життєдіяльності (наприклад,  жінок з малолітніми дітьми, 

обмежених у можливості пересування;  пенсіонерів, дітей та підлітків, які не мають 

права бути прийнятими на работу; осіб, що займаються доглядом за хворими; жителів 

віддалених районів та ін). 

Разом з тим комп'ютерні технології обробки інформації є джерелом цілого ряду 

несприятливих фізичних факторів впливу на функціональні стан і здоров'я 

користувачів. Виділено наступні найбільш важливі можливі наслідки несприятливої дії 

на здоров'я: порушення, пов'язані зі стресом; захворювання очей і зоровий дискомфорт; 

зміни кістково-м'язової системи; шкірні захворювання; неблагополучні наслідки 

вагітності. Встановлено, що користувачі персональних комп'ютерів схильні до стресів в 

значно більшою мірою, ніж працівники з будь-яких інших професійних груп. Сьогодні 

можна з упевненістю говорити про народження таких девіацій, як комп'ютероманія 

(патологічна потреба людини в регулярному користуванні комп'ютерних систем, 

викликана звиканням до впливу на його психіку комп'ютерних ігор та технологій 

віртуальної реальності), комп'ютерофобія (патологічну боязнь використання 

комп'ютерних технологій), кіберхвороби (нові види захворювань людей, викликані 

шкідливим впливом на їхню психіку і фізіологічні функції технологій віртуальній 

реальності) і т.п..  

Висновки: 1) інформаційна нерівність: доступ громадян до інформаційних 

технологій сьогодні багато в чому обмежений рівнем їхніх доходів, рівнем та якістю 

освіти, віддаленістю проживання від великих міст, що тягне ізоляцію численних 

соціальних груп від процесу інформатизації; 2) поки ще не використовуються 

можливості інформаційних технологій в соціальній інтеграції осіб, які здійснюють 

догляд за дітьми та хворими членами сім'ї, інвалідів, літніх та ін категорій з 

обмеженими фізичними можливостями, які потенційно могли б уже сьогодні вносити 

свій внесок у соціально-економічний і культурно-духовний розвиток суспільства; 3) 

комп'ютерні технології обробки інформації є джерелом цілого ряду несприятливих 

фізичних факторів впливу на функціональний стан і здоров'я користувачів; 4) 

небезпека негативного впливу засобів масової інформації на населення, і особливо на 

підлітків, полягає у формуванні девіантних форм поведінки під впливом пропаганди 

насильства, яке сприймається як соціальна норма, в переживанні постійного відчуття 

страху, тривоги, депресії під впливом одержуваної негативної і трагічної інформації, а 

також у формуванні комп'ютероманів та Інтернет-залежності; звідси виникає проблема 

ефективності правових обмежень обсягу і змісту впливу ЗМІ на різні вікові групи; 5) 

основними загрозами інформаційної безпеки в соціальній сфері є протиправне 

застосування спеціальних засобів впливу на індивідуальне, групове і суспільна 

свідомість, девальвація духовних цінностей, пропаганда зразків масової культури, 

заснованих на культі насильства, на духовних і моральних цінностях, що суперечать 

прийнятим у суспільстві , маніпулювання інформацією (дезінформація, приховування 

або перекручення інформації), порушення законних обмежень на поширення 

інформації; 6) для ефективної трудової адаптації населення в умовах інформатизації 

необхідна модернізація освіти, масове навчання володінню базовими інформаційними 

технологіями, створення умов для «електронного надомнічества», розвиток і контроль 

«електронної міграції» і, нарешті, формування нової системи стимулювання праці; 7) в 

умовах інформатизації необхідне підвищення якості життя літніх людей на основі 

вільного доступу до сучасних інформаційних технологій, що сприяє їх поверненню на 

ринок праці, поліпшення матеріального становища, відновлення соціального статусу, 



соціальної адаптації, заповнення дефіциту спілкування, налагодження зв'язків між 

поколіннями, набуттю інтересу до життя. 
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Предпринимательство в сельских районах республики Коми базируется на 

лесных и земельных ресурсах, агропромысловом хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности. В структуре валового муниципального продукта в настоящее время в 

сельских районах республики на долю сельского и лесного хозяйства, охоты 

приходилось свыше 40%. 

В регионе, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, для становления и 

эффективного функционирования предпринимательства в сельских районах имеются 

предпосылки. Это, в первую очередь, высокий природно-ресурсный потенциал, 

достаточно развитый научно-образовательный комплекс, высокий образовательный 

уровень и предприимчивость жителей республики, наличие емких рынков сбыта. 

Предпринимательство на селе выполняет не только экономические, но и социальные 

функции. 

Повышение роли государства в инновационном процессе возможно по 

следующим направлениям: 

• соблюдение уровня бюджетных ассигнований (до 4% расходной части 

федерального бюджета) на финансирование научных исследований и разработок;  

• финансирование из бюджетов целевых инновационных программ, 

хозяйствующих субъектов, осваивающих инновации; 

• формирование государственной инновационной инфраструктуры 

(информационно-консультационных служб, центров по распространению 

нововведений при академических организациях республики и региональном 

правительстве и др.); 

• государственная поддержка опытно-производственных хозяйств; 

• компенсационные выплаты из бюджетов по поддержанию паритетности цен 

сельхозтоваропроизводителям; 

• субсидирование банковских процентных ставок по кредитам и займам на 

техническое и технологическое обновление производства; 

• снижение (освобождение) от таможенных пошлин ввозимых 

высокоэффективных пород скота, технических средств, высокотехнологического 

оборудования для организаций и хозяйств АПК; 

• усиление контроля и использование (ужесточение) санкций за нецелевое 

использование амортизационных средств, использование нелинейной шкалы 

амортизационных отчислений и отнесение их на финансовые результаты деятельности 

организаций с соответствующим уменьшением налогооблагаемой прибыли; 

• выделение ассигнований на формирование и увеличение лизингового фонда; 

• подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров по 

инновационному менеджменту, привлечение специалистов для работы по новым 

технологиям, стимулирование их закрепления на предприятиях; 



• принятие на федеральном уровне законодательных и нормативных актов о 

залоге (ипотеке), страховании рисков сельхозтоваропроизводителей, ценовом 

соотношении на поставляемые средства производства и сельхозпродукцию, об 

интеллектуальной собственности, о государственной патентно-лицензионной системе; 

• освобождение научных организаций от уплаты налога на землю, снижение для 

НИИ и вузов тарифов на электроэнергию и тепло; 

• предоставление системы льгот по налогам организациям, создающим и 

осваивающим инновации. 

Для повышения эффективности научного обеспечения АПК предстоит 

разработать и утвердить порядок использования в производстве научных разработок, 

условия их финансирования, сформировать внебюджетный фонд НИР на основе 

отчислений организациями АПК средств с отнесением их на издержки производства, 

изменить условия проведения конкурса на научные разработки, взяв за основу не 

минимальную цену, а новизну и ожидаемый эффект. 

Опыт реализации российско-финского проекта «Развитие женского 

предпринимательства в Республике Коми», опросы сельских предпринимателей 

позволяет сформулировать ряд направлений развития сельского предпринимательства 

на инновационной основе: 

1. Формирование национальных инновационных стратегий с учетом 

возможностей регионов для широкого участия в федеральных проектах 

предпринимателей из регионов.  

2. Функционирование государственных финансовых фондов для кредитования 

предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса: создание, расширение, 

технологическое обновление, инновационная деятельность, международная 

деятельность. 

3. Предоставление консультационно-образовательных услуг на всех этапах 

деятельности предпринимательства. 

4. Кооперация региональных и федеральных научно-исследовательских 

организаций для проведения совместных исследований и создания инновационных 

разработок с учетом региональных особенностей. 

5. Информирование о лучших практиках предпринимательской деятельности в 

сельских районах. 

6. Предоставление сельским предпринимателям налоговых льгот при 

применении инновационных разработок. 

7. Организация выставок новейших технологий в сельском хозяйстве, лесной и 

лесоперерабатывающей промышленности, сфере услуг с приглашением 

заинтересованных сельских предпринимателей. 

8. Организация непрерывного обучения и повышения квалификации 

руководителей и сотрудников малых предприятий на некоммерческой и коммерческой 

основе. 

 
It was shown the state's role in the promoting innovation activities of rural entrepreneurship. The elements of the 

economic mechanism of innovation development of rural entrepreneurship were formulated. 
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В докладе рассмотрены тенденции, которые складываются в сфере 

использования предприятиями кооперационных связей с другими участниками 

инновационного процесса для повышения уровня инновативности и 

конкурентоспособности. 

В последние годы создание инноваций рассматривается как коллективный 

интерактивный процесс, который может и должен поддерживаться инновационными 

системами на национальном и региональном уровнях [1, с.7]. В теоретических 

подходах к исследованию инновационной деятельности особая роль отводится фактору 

взаимодействия различных агентов инновационной деятельности. В частности, 

сторонники эволюционных подходов рассматривают инновации как процесс, в 

результате которого знание и технологии возникают благодаря взаимодействию между 

различными экономическими агентами и другими факторами внешней среды [2]. С 

точки зрения национальной инновационной системы в рамках системного подхода 

изучается влияние внешних институтов на инновационную активность предприятий и 

других участников инновационного процесса, в ходе которого знания накапливаются 

через взаимное обучение и взаимодействие [3, 4]. Таким образом, системный подход к 

исследованию инноваций акцентирует внимание на взаимовлиянии институтов и 

интерактивности в создании, распространении и применении знания. С этих позиций 

возрастает значение внешних условий и политики государства, в рамках которых 

функционируют производители и потребители инноваций. В ОЭСР сотрудничество с 

бизнес партнерами признается эффективным фактором развития инноваций на уровне 

предприятий, благодаря появляющейся возможности для предпринимателей получить 

доступ к новым знаниям и технологиям, и синергическому эффекту взаимодействия 

предприятий [5].  

Одним из крупномасштабных международных сравнительных обследований, 

направленных на изучение инновационной деятельности в бизнесе, является 

«Инновационное обследование Европейского Сообщества (European Community 

Innovation Survey (CIS)», анализ данных которого позволяет выявить сложившиеся 

тенденции в мире и отдельных странах. По результатам обследования CIS-4 в среднем 

по ЕС 25,5% инновационных предприятий (ИП) участвовали в инновационном 

сотрудничестве с другими экономическими агентами (Табл.1). Наблюдаются 

существенные межстрановые различия: от 56,1% в Литве до 13% в Италии, которые не 

связаны с уровнем экономического развития стран, так как среди лидеров по 

инновационному сотрудничеству можно отметить как развитые экономики ЕС 

(например, Финляндия, Дания, Швеция), так и страны Центральной и Восточной 

Европы (например, Литва, Словения, Польша, Чехия). Инновационное сотрудничество 

активно используется предприятиями для повышения уровня инновативности и, как 

следствие, производительности фирм. Более активно участвуют в инновационном 

сотрудничестве высокотехнологичные фирмы по сравнению со средне- и 

низкотехнологичными предприятиями, а также крупные предприятия по сравнению с 

малыми и средними. Инновационное сотрудничество предприятий, как правило, 

возникает и развивается в цепочке «поставщик-производитель-покупатель». Менее 

типично для ИП сотрудничать с научными институтами, вузами, консультативными 

фирмами и организациями по трансферу технологий. 



Вопросы инновационного сотрудничества предприятий были включены в анкету 

обследования инновационной деятельности предприятий за период 2006-2008 годы, 

которое было проведено Госкомстатом Украины в 2009 году.  

Таблица 1 

Различные типы партнеров по инновационному сотрудничеству в странах ЕС 

(2002-2004 гг.) и Украине (2006-2008 гг), % инновационных предприятий 

Страны 
Все 

типы 
ПГ ПО КП КО КК УВ НИ 

ЕС-27 25,5 9,5 16,5 13,9 8,3 8,9 8,8 5,7 

 

Литва 56,1 16,7 45,5 34,5 25,4 24,9 12,0 9,6 

Словения 47,3 15,0 37,5 33,0 20,4 19,7 19,5 13,2 

Финляндия 44,4 23,5 40,8 41,4 34,2 32,7 33,2 26,4 

Дания 42,8 17,4 28,4 27,8 14,8 19,0 13,7 6,9 

Швеция 42,8 17,2 32,0 27,9 10,8 19,8 17,4 6,4 

Польша 42,2 12,7 28,2 16,4 8,5 7,9 6,2 8,7 

Франция 39,5 16,6 25,7 19,8 14,1 12,7 10,1 7,3 

Чехия  38,4 13,5 30,7 26,1 15,3 15,0 13,1 7,4 

Венгрия 36,8 10,1 26,2 19,6 13,6 12,6 13,7 5,0 

Бельгия 35,7 16,9 25,9 21,2 9,5 15,0 13,2 9,2 

Эстония 34,8 15,6 23,3 22,9 18,5 10,0 8,6 6,1 

Ирландия 32,3 16,7 23,2 25,2 6,0 10,1 10,1 5,7 

Соединенное 

королевство 

30,6 14,8 22,6 22,3 11,1 12,6 10,0 7,6 

Греция 24,0 3,6 11,0 7,8 11,3 6,5 6,4 2,5 

Болгария 22,0 4,9 16,2 13,4 7,6 7,5 6,0 3,9 

Португалия 19,4 5,7 13,9 11,5 6,8 8,7 7,5 4,8 

Испания 18,2 3,8 9,5 4,2 3,0 4,1 4,7 5,2 

Румыния 17,5 8,7 13,8 10,0 6,6 4,9 3,7 4,3 

Германия 16,0 5,2 7,0 8,1 4,3 2,9 8,5 4,1 

Италия 13,0 3,0 7,3 5,1 4,8 6,4 4,7 1,5 

 

Украина 19,6 1,3 15,8 10,5 6,5 5,2 4,2 6,3 

Условные обозначения: ПГ – Другие предприятия в группе; ПО – Поставщики оборудования, 

материалов, компонентов или программного обеспечения; КП – Клиенты или потребители; КО 

– Конкуренты/другие предприятия отрасли; КК – Консультанты/коммерческие лаборатории; 

УВ – Университеты/вузы; НИ – Государственные и частные научные институты. 

Источник: Составлено автором по [6] и [7]. 

 

В обследовании принимали участие все предприятия численностью более 10 

человек, основной вид деятельности которых по КВЭД относится к добывающей 

промышленности (10-14); перерабатывающей промышленности (15-37); производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды (40-41); оптовой торговле (51); 

деятельности транспорта и связи (60-64); финансовой деятельности (65-67); 

деятельности в сфере информатизации (72); деятельности в сферах инжиниринга, 

геологии и геодезии (74.2); техническим испытаниям и исследованиям (74.3). Анкета 

основана на принципах, предложенных Руководством Осло 2005 года и совпадает с 

анкетой СIS, используемой для сбора данных в европейских странах. По результатам 



обследования доля инновационных предприятий в Украине в 2006-2008 гг. составляла 

18,0% [6].  

Уровень инновационного сотрудничества украинских предприятий сопоставим 

со средним показателем по Европе: 19,6% всех ИП поддерживали инновационное 

сотрудничество с другими экономическими агентами. Структура предпочтения типов 

инновационных партнеров в Украине также схожа с европейскими тенденциями. 

Важнейшими партнерами по сотрудничеству являются поставщики оборудования, 

материалов, компонентов или программного обеспечения (15,8%), клиенты или 

потребители и конкуренты или другие организации отрасли. Менее активно 

предприятия сотрудничают с государственными и частными научно-

исследовательскими организациями, и вузами.  

Для 18,2% инновационных предприятий Украины основными партнерами по 

инновационной деятельности были отечественные предприятия и организации, для 

5,9% – европейские фирмы, 4,0% – предприятия и организации России, 2,1% – 

предприятия других стран СНГ, 2,7% – США, Индии и Китая, 4,8% – других стран [6]. 

 
Литература: 

1.Абрамешин А.Е., Аксенов С.Н., Воронина Т.П., Корнюхин С.В., Молчанова О.П., Тихонов А.Н., 

Ушаков М.А. Менеджмент инновационной организации: Учебное пособие. / Под ред. проф. Тихонова 

А.Н. - М.: Европейский центр по качеству, 2003. - 408 с.  

2.Nelson R. and S. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 

3. Lundvall, B.-A. (ed.) (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and 

Interactive Learning, Pinter Publishers, London. 

4.Nelson R. (1993), National Innovation Systems, Oxford UP, Oxford. 

5.OECD/Eurostat(2005), (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: OsloGuidelines 

OsloManual, Paris and Luxembourg: OECD/Eurostat. 

6.Білоконь О.І., Біленька Н.О. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 

2006-2008 рр. (за міжнародною методологією). 2010. Держкомстат України. www.ukrstat.gov.ua. 

7.Parvan S.-V. Community Innovation Statistics. Weak link between innovative enterprises and public 

research institutes/universities.Statistics in focus. Science and technology — 81/2007 с.5.  

 

 

Ісакова Н.Б. ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ 

Анотація. У доповіді проаналізовано тенденції, що склалися у сфері інноваційної співпраці підприємств 

в ЕС та Україні на базі даних обстежень CIS в ЕС та Україні. 

 

Isakova, N. INNOVATION COOPERATION OF ENTERPRISES IN EUROPE AND UKRAINE  

Abstract. The paper concerns analysis of the main trends in innovation cooperation of enterprises in European 

Union and Ukraine based on the data from the Community Innovation Survey in EU and Ukraine.  

 

 

КАПИЦА Ю.М. 

 ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ 

 

Центр интеллектуальной собственности и передачи  

технологий НАН Украины 

 

Налоговые стимулы развития науки и технологий в том или ином объеме 

используются во всех зарубежных странах. Анализ применения налогового 

регулирования в ЕС, США, Китае, Японии, Индии, других странах свидетельствует об 



особой значимости указанного механизма для увеличения инвестиций в наукоемкие 

отрасли, расширения проведения НИОКР, венчурного финансирования 
3
. 

Особенностью Украины является применение ряда налоговых стимулов в 1992-

1996 гг., постепенное сокращение их числа в 1966- 2000 гг., существование в 2002-2011 

гг.  «бланковых норм» по налоговому стимулированию (Законы Украины «Об 

инновационной деятельности», «О государственном регулировании деятельности в 

сфере трансфера технологий», «О специальном режиме инновационной деятельности 

технологических парков»), которые, несмотря на принятие, сразу же были 

приостановлены либо переведены в разряд невыполнимых в связи с заменой прямых 

налоговых льгот субсидированием сумм налогов из бюджета, что требовало ежегодно 

утверждения соответствующих расходов законами о государственном бюджете. 

В настоящее время какие-либо действенные налоговые механизмы 

технологического развития в Украине отсутствуют, что разительно отличает Украину 

от других стран мира. 

В статье обращено внимание на механизмы стимулирования использования 

результатов НИОКР и технологического обновления, которые применялись в Украине 

в 90х годах. Отмечаются актуальные направления развития налогового стимулирования 

1.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЫТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ЗАВОДОВ 

До 1992 г. конструкторско-технологические, опытно-конструкторские 

организации и опытные предприятия в Украине уплачивали лишь отчисления в 10% от 

неиспользованных на конец года средств (на фоне 60-70% для предприятий). 

С 1989-1992 гг. в связи с практически полным сокращением государственных 

капитальных вложений в отрасль ―Наука и научное обслуживание‖, уменьшением в 

условиях переструктуризации промышленности числа заказов на ОКР налоговое 

стимулирование выпуска опытной продукции, ОКР становится крайне необходимым. 

Законом  Украины  от 05.07.91 было установлено, что в 1991 г. прибыль опытно-

производственных предприятий научных учреждений АН Украины от реализации 

опытной продукции облагается ставкой в 10%, от реализации иной продукции - 35%. 

Опытным заводам льготы не предоставлялись. Законом от 21.02.92 на 1992-1994 гг. 

устанавливалось, что доход опытных заводов, часть опытной продукции которых 

составляет не менее 80%, облагается по ставке, равной 50% ставки для предприятий, то 

есть 9% (не предоставлялись уже льготы опытным предприятиям). 

Закон Украины ―Об основах государственной политики в сфере науки и научно-

технической деятельности‖, налоговые льготы которого продержались в течение 1992 

г., для опытно-конструкторских, конструкторско-технологических организаций и 

опытных предприятий при научных учреждениях и организациях, деятельность 

которых полностью или частично финансируется из бюджета, установил ставку налога 

на доход (прибыль) в 25% от ставки для предприятий. 

Депутатам, представляющим интересы науки, удалось добиться включения 

нормы об обложении доходов хозрасчетных научно-исследовательских  организаций,  

научных проектно-конструкторских и проектно-технологических организаций по 

ставке 50% от ставки для предприятий в постановление Верховного Совета Украины 

―О порядке введения в действие Закона Украины ―О налогообложении доходов 

предприятий и организаций‖ от 21.02.92. Данная льгота просуществовала до конца 

1992 г. и была отменена Декретом Кабинета Министров Украины от 26.12.92.  

                                                             

1 Капіца Ю.М., Корнілов В.А. Податкове регулювання розвитку науки та технологій в Україні. Розвиток науки 

та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном.-Киев.-1995.- 50 С. 



Закон Украины «О налоге на прибыль предприятий» от 28.12.94 каких-либо 

льгот для КБ, СКТБ, ОП не предусматривал, что сохранилось и до настоящего времени. 

2. Иностранные технологически ориентированные инвестиции и экспорт 

наукоемкой продукции 

Государственной программой стимулирования иностранных инвестиций в 

Украине, утвержденной Верховным Советом Украины 17.12.93, предусматривалось, 

что иностранные инвесторы могли получить ряд льгот, если инвестиции относятся к 

одному из конкретных отраслевых направлений, а также отвечают ряду критериев, 

включающих, использование современных или перспективных ресурсосберегающих и 

экологически безопасных видов технологий, ориентацию на наиболее рациональное 

использование сырьевой базы Украины, конкурентоспособность продукции на 

международном рынке. В этом случае инвестор может использовать нормы ускоренной 

амортизации машин и оборудования. Сроки освобождения от налога на доход 

(прибыль) с пяти лет увеличиваются на 1-5 лет в зависимости от размера инвестиции.  

Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 (статья 

11) предусматривалось предоставление налоговых льгот тем субъектам, которые 

стабильно экспортируют научные, наукоемкие товары, а также товары, в стоимости 

которых часть добавленной стоимости составляет не меньше 30%. Этим же субъектам 

должны устанавливаться нормы ускоренной амортизации тех основных фондов, 

которые используются для производства экспортных товаров. Нормы амортизации 

импортного оборудования, которое используется для производства экспортных 

товаров, должны устанавливаться на уровне соответствующих норм, принятых в 

зарубежных странах.  

Указанные льготы не были реализованы. Законом Украины «О налогообложении 

прибыли предприятий» от 28.12.94 установлены равные налоговые условия для всех 

юридических лиц. 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКСПОРТА НАУКОЕМКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗА РУБЕЖОМ. ТАК, НАПРИМЕР, В КИТАЕ ПОСЛЕ 

ДВУХЛЕТНЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ С 

ИНОСТРАННЫМИ ИЗВЕСТИЯМИ, ЛЬГОТЫ В РАЗМЕРЕ 50% ОТ СТАВКИ НАЛОГА 

ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ НЕ 

МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 10 ЛЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ, 

НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ФАРМАЦЕВТИКИ, 

КОНСТРУИРОВАНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ДРУГИХ СФЕРАХ.  

До 15% была уменьшена ставка налога на прибыль для предприятий, созданных 

в СЭЗ Китая – государственных зонах новейших технологий и промышленного 

развития  и в Зонах экономического и технологического развития, которые занимаются 

производственной деятельностью либо реализуют проекты передовых технологий, 

либо  зарегистрированы как  предприятия с высокими или новейшими технологиями. 

Для таких предприятий, которые обладают современными технологиями, занимаются 

разработкой новой продукции, заменой импорта отечественными товарами, а также 

экспортно ориентированных предприятий после окончания действия обычных льгот, 

установленных для СЭЗ, возможно получить 50% снижение налога на прибыль на 3-х 

летний срок. Если предприятие реализует  высокотехнологические проекты, 

применяется 15% ставка налога с прибыли. 

3. Проведение предприятием собственных НИОКР 

 Для зарубежных стран характерны две модели предоставления льгот 

предприятиям при проведении НИОКР. Льготы предоставляются при превышении 

объемов проводимых исследований по отношению к прошлым годам либо 



определенная часть затрат на НИОКР или полностью все затраты вычитаются из 

налогооблагаемого дохода
4
. 

В Японии предоставлялась льгота на исследовательские затраты, равная 20% от 

суммы их увеличения по сравнению с самой высокой суммой, израсходованной на 

указанные цели в любой год после 1966 г. Затраты на особо важные разработки, 

оговоренные в специальном списке, списываются в течение года на текущие издержки. 

Во Франции с 1983 г. не облагались налогом 25% прироста исследовательских 

затрат по сравнению с предыдущим годом. С 1990 г. подобная скидка составила 50% 

затрат по сравнению со средними затратами за два предыдущих года. В Канаде в 1962-

1966 гг. применялась скидка на 50% прироста затрат на НИОКР в текущем году по 

сравнению с 1961 г. В США в 1980 г. была введена 25%-ная скидка на прирост затрат 

на исследования и разработки дополнительно к средней сумме затрат за три последних 

года. В 1981 г. подобная ставка была уменьшена до 20%, в 1988 г. - до 16,6%, в 1989 г. - 

до 13,2%.
5
.  В соответствии с § 174 IRC в настоящее время затраты на исследования и 

экспериментальные разработки вычитаются из налогооблагаемого дохода. Вычитаются 

из облагаемого дохода затраты на научные исследования и экспериментальные 

разработки в Канаде (§ 37 ITA).  

Законом СССР ―О налогах с предприятий, объединений, организаций‖ от 

14.06.90 для 1990 г. было установлено, что налогооблагаемая прибыль уменьшается на 

сумму в размере 30% затрат предприятий на проведение НИОКР, подготовку и 

освоение новых прогрессивных технологий и видов продукции. Изменениями Закона 

от 05.07.91 было предусмотрено, что в 1991 г. облагаемая налогом прибыль 

предприятий уменьшалась на сумму в размере 50% затрат предприятий на проведение 

НИОКР, подготовку и освоение новых прогрессивных технологий и видов продукции. 

Аналогичная льгота имела место и в Законе от 21.02.92 для 1992 г.,  

Законом Украины ―О налогообложении прибыли предприятий‖ от 28.12.94 

льготы на проведение научно-исследовательских работ собственными силами не были 

предусмотрены. Для ОКР они предусмотрены лишь косвенно как для работ, связанных 

с реализацией изобретательских и рационализаторских предложений. 

В настоящее время Законом Украины ―О налогообложении прибыли 

предприятий‖ предусмотрено, что не облагаются налогом затраты, связанные с научно-

техническим обеспечением, на изобретательство и рационализации, проведение 

опытно-эксперементальных и конструкторских работ, изготовление и исследование 

моделей и образцов (5.4.2.). Закон таким образом соответствует опыту зарубежных 

стран в отношении льготирования опытно-конструкторских работ, однако оставляет 

открытым вопрос о льготном налогообложении научно-исследовательских работ, 

осуществляемых самим предприятием.  

4. Инвестиционный налоговый кредит 

Основным средством технологического обновления производства, освоения 

новых технологий и видов продукции наряду с амортизационным регулированием, в 

США, Канаде и Японии являлся инвестиционный налоговый кредит. 

В Японии в 80-х годах был определен перечень из 200 видов разработок, для 

которых разрешалось вычитать из суммы налога 7% стоимости оборудования для 

проведения исследований и их освоения (см. 2). Тем самым оборудование могло 

приобретаться с  7%-ной скидкой. 

                                                             

2 Обзор системы налогообложения в СССР и в ведущих капиталистических странах.-М., 1990.- 78 C. 
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В США инвестиционный налоговый кредит был введен в 1962 г. и составлял для 

компаний обрабатывающей промышленности 7%, для электроэнергетических 

компаний - 4%. В 1975 г. ставки были повышены до 10%. Кредит оказал существенное 

воздействие на замену и расширение использования нового оборудования и прежде 

всего на развитие производства электронно-вычислительной техники, получившего 

налоговые льготы во время своего становления. В период с 1962 по 1969 г. корпорации 

получили дополнительно 14 млрд. дол. Среднегодовой темп прироста вложений в 

оборудование составил 12%. Кредит был упразднен в 1986 г., что стало предметом 

критики деловых кругов США. 

В Украине налоговый кредит впервые был введен Законом Украины ―О 

налогообложении доходов предприятий и организаций‖ от 21.02.92 для малых 

предприятий (МП). Он предоставлялся при организации производства товаров 

народного потребления; если МП приобрели и эксплуатируют оборудование, которое 

полностью используется для НИОКР, выполняемых силами самого предприятия, а 

также станки и промышленные роботы с управлением посредством ПЭВМ, 

изготовленные отечественными производителями. Указанная норма, по духу столь 

разительно отличавшаяся от всего остального закона, была перенята из российского 

законодательства, в котором, в свою очередь, она представляла собой вырванную из 

общего контекста налоговую льготу для малых предприятий, применявшуюся в 

Японии. Кредит должен был предоставляться при согласии финансового органа и не 

превышать 50% суммы налога. Декрет Кабинета Министров Украины от 26.12.92 

уточнял, что кредит получают МП при расширении экспорта продукции, организации 

производства продукции, замещающей импортную, и др. Решение о предоставлении 

кредита издается местным финансовым органом при условии, что текущие 

поступления в соответствующий бюджет не уменьшаются. Указанные нормы попали в 

перечень нереализуемых лозунгов. Почему финансовый орган должен решать 

проблемы использования роботов, каков механизм получения льготы и т.д.  

В 1998 г. украинский законодатель снова вернулся к налоговому кредиту в связи 

с принятием новой редакции Закона Украины «Об основах государственной политики в 

сфере науки и научно-технической  деятельности». Законом от 01.12.98 закон о 

налогообложении прибыли  был дополнен определением «инвестиционный налоговый 

кредит», указано, что кредит  предоставляется в связи с осуществлением 

инновационных программ (п. 1.11.4).  

Закон не установил порядок предоставления инвестиционного кредита. 

Практически инвестиционный налоговый кредит в Украине использован не был. 

5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

Затраты на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение как до 

появления Закона СССР ―О налогах с предприятий, объединений, организаций‖ от 

14.06.90, так и после его принятия должны были производиться из прибыли после 

уплаты соответствующего налога. Падение в Украине инвестиционной активности в 

1991 -1994 гг. на 70%, переход предприятий к суженному воспроизводству привели 

законодателей к попыткам через отдельные льготы оживить инвестиционную 

деятельность. Так, Законом Украины от 05.07.91 были введены изменения в ранее 

действующий закон СССР и установлено льготирование в 50% затрат предприятий на 

техническое перевооружение и реконструкцию для организации производства 

продовольственных продуктов, товаров народного потребления, затрат на НИОКР, 

подготовку и освоение новых технологий.  

Согласно Закону Украины «О налогообложении дохода предприятий и 

организаций» от 21.02.92 не облагались налогом уже все расходы, использованные на 

техническое перевооружение предприятий и реконструкцию, а также погашение 



полученных для этих целей кредитов. Данная норма просуществовала в период 1992-

1993 гг. и была отменена в 1994 г. Декрет Кабинета Министров Украины «О налоге на 

прибыль предприятий» от 26.12.92, действовавший в течение первого квартала 1993 г., 

освободил от уплаты налога суммы прибыли, направленной на реконструкцию и 

модернизацию активной части производственных фондов, новое строительство, 

расширение, введение и освоение новых мощностей по производству товаров. Льгота 

предоставлялась при условии полного использования амортизационных отчислений.  

В 1995 г. Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 

28.12.94 предусматривалось уменьшение налогооблагаемой прибыли на 20% для 

возмещения затрат предприятий на реконструкцию и модернизацию активной части 

основных фондов в случае полного использования амортизационных отчислений и 

фондов развития производства. Отметим, что при этом применялся вычет затрат 

непосредственно из суммы изымаемого налога. 

В настоящее время какие-либо налоговые льготы в законодательстве 

Украины, связанные с реконструкцией и модернизацией отсутствуют и эти работы 

предприятие должно производить после уплаты налога в размере 25% (п. 5.3.2.). 

6. АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Из всех налоговых стимулов наиболее сильным средством обновления основных 

фондов за рубежом считается амортизационная политика, позволяющая наиболее 

дифференцированно воздействовать на развитие тех или иных отраслей. Тем не менее 

законодатель в Украине амортизационные механизмы не рассматривал до декабря 1994 

г. Более того в 1990-1993 гг. имела практика изъятия у предприятий части 

амортизационных отчислений, образование за этот счет централизованных фондов. 

В СССР сроки амортизации научного оборудования составляли 7-14 лет, 

промышленного оборудования - 10-20 лет. Подобные нормы просуществовали до 1995 

г. Закон Украины от 28.12.94 дал право предприятиям самостоятельно принимать 

решения о введении ускоренной, но не более чем в два раза, амортизации, если это не 

приведет к увеличению цен. В то же время, учитывая приведенную выше оговорку, 

ускоренная амортизация широко в Украине не применялась. 

С 1992 г. в Украине введена по примеру зарубежных стран амортизация 

нематериальных активов со сроком списания не более 10 лет. Законом Украины «О 

налогообложении  прибыли предприятий» в редакции 1997 г. основные фонды были 

разделены на три группы: сооружения, транспорт и электронное оборудование, другие 

основные фонды. При общем упрощении системы амортизационных отчислений сроки 

амортизации остались значительными. Так, для научно-исследовательского и  

экспериментального оборудования, роботов, станков с числовым программным 

управлением, которые попадают в группу 3 – срок амортизации равнялся 7 лет и при 

ускоренной амортизации – 80% стоимости списывается в течение 4 лет. 

В настоящее время для оборудования, станков, механизмов при ставке 

амортизации 6% от остаточной балансовой стоимости срок амортизации превышает 

несколько десятков лет, при ускоренной амортизации (двойная ставка) – балансовая 

стоимость в 10% от первичной достигается через 18 лет. Законом предусмотрены 

льготные механизмы амортизации для основных фондов, работающих на 

альтернативных видах топлива, сферы самолетостроения  (группы фондов 3,4), ранее - 

определенные льготы для космической сферы (группа фондов 3). Промышленные 

предприятия также имеют право использовать ставку в 25% для указанных основных 

фондов группы 3 (через 8 лет балансовая стоимость достигает 10% от первичной).  

Как следует из  приведенных данных и данных по зарубежным странам 

амортизационная политика в Украине, за исключением льготного режима для 



определенных отраслей, не стала инструментом влияния на технологическое развитие, 

сроки амортизации не соответствуют используемым в ведущих странах. 

В США, Японии, ФРГ, иных странах амортизационная политика - важнейший 

инструмент регулирования экономики. В 50-х годах в США сроки амортизации были 

близки к принятым в СССР, что привело к угрозе потери конкурентоспособности. 

Уменьшение сроков амортизации в 1962 г. на 30-40% позволило США перейти в 

результате лишь этой простой меры к расширенному воспроизводству за счет средств 

простого воспроизводства. 

Ускоренная амортизация вводилась в перспективных наукоемких отраслях. 

Законом о справедливом налогообложении и финансовой ответственности и законом о 

налогообложении в целях оздоровления экономики 1981 г. были установлены сроки 

списания научно-исследовательского и экспериментального оборудования в 3 года, 

большинства машин и оборудования - в 5 лет
6
. Благодаря новым амортизационным 

правилам частные компании получили в 1981 г. 1,6, в 1982 г. - 11,0 и в 1984 г. - 18,3 

млрд. дол. дополнительных средств на обновление производства. 

Особенность японской системы амортизации - ее льготный режим для ресурсо- и 

энергосберегающего оборудования, применение различных сроков амортизации для 

узко очерченных типов производств в зависимости от технологических приоритетов. 

Так, в 1980-1983 гг. в первый год эксплуатации промышленных роботов разрешалось 

списывать 58% стоимости тех из них, которые функционировали в единой цепочке с 

компьютерами. Подобная норма на 13% больше, чем для других типов роботов. 

7. Налогообложение венчурной деятельности 

Законами о налогообложении 1992-1994 гг. предусматривалось, что передача 

оборудования, финансовых средств в уставные фонды предприятий не облагалась 

налогом на доход (прибыль), а также налогом на добавленную стоимость. Подобной 

определенности до 2005 г. не было для  нематериальных активов, внесение которых 

в уставной капитал влекло за собой уплату налога на добавленную стоимость, что 

являлось существенным препятствием для инвестиций. 

Дивиденды (приращенный венчурный капитал) облагались в 1992-1994 гг. 

налогом со ставкой, принятой для предприятий (1992, 1993 гг. - 18%, 1994 г. - 22%), а 

затем еще облагались дополнительным налогом в размере 15% у источника дохода. 

Общая ставка на приращенный капитал, таким образом, составляла 33 и 37%. С 1995 г. 

дивиденды облагаются у источника дохода по ставке, принятой для предприятий и 

равной 30%, с 2004 г. - 25%.  

Таким образом, в Украине отсутствует какое-либо специальное стимулирование 

венчурной деятельности. За рубежом налоговое стимулирование венчурного капитала 

является одной из составляющих государственной политики и связано с его 

определяющим влиянием на развитие МСП, их ролью в технологическом обновлении. 

Масштабы создания МП, как свидетельствуют данные по США в 1940-1990 гг., 

напрямую связаны с притоком венчурного капитала и его налоговым стимулированием. 

Так, увеличение в 1969 г. налога на прирост капитала от операций с ценными бумагами 

с 25 до 49,125% привело к резкому уменьшению фондов венчурного капитала. С 1978 г. 

после установления ставки на уровне 28% (на фоне налоговой ставки на прибыль 

корпораций в 46%), а также разрешения пенсионным фондам использовать часть 

средств на венчурное финансирование наблюдается значительный рост МП. 

Приращение капиталов пенсионных фондов при этом налогом не облагалось. В 1981 г. 

налог на прирост венчурного капитала был уменьшен до 20%. Указанные меры, 

                                                             

4 Economy Recovery Tax Act of 1981// P.L.-1981.-97-34. 
  Tax  Equity  and  Fiscal Responsibility Act of 1982//P.L.-1982.-97-248; 1983.- 97-424; 1984.- 98-369. 



увязанные с комплексом правительственных мероприятий в области поддержки малого 

бизнеса, позволили к середине 80-х годов достичь цели ―накачивания‖ экономики через 

инновационное малое предпринимательство нововведениями
7
. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии в Украине 

налоговой политики, направленной на технологическое развитие. Существенным 

является неприятие со стороны финансовых органов каких-либо предложений, 

направленных на стимулирование развития науки и технологий. Отдельные 

инициативы по налоговому стимулированию Верховного Совета Украины, РНБО 

Украины, ряда министерств не находят реализации. Отсутствует концепция налогового 

стимулирования технологического развития, которая была бы принята и эффективно 

реализовывался органами исполнительной власти.  

Отсутствуют также действенные меры по технологическому развитию Украины 

в целом, что является следствием внешнего влияния, экономической ситуации, 

отсутствием внутренней пассионарности, движущих Украину к модели источника 

прежде всего природных ресурсов для внешнего мира. 

Существовавшие налоговые стимулы в Украине в начале 90х годов тем не менее 

позволяет проанализировать практику, которая имела место. Опыт зарубежных стран 

предоставляет механизмы, которые можно было бы применить в Украине. 

В 1995 г. была предложена Концепция налогового акта, направленного на 

стимулирование развития науки и технологий, определенные положения которой 

актуальны и в настоящее время (см. 1). Предполагается, что элементы стимулирования 

технологичного развития в Украине в настоящее время могли бы включать. 

1. Льготное налогообложение реализации проектов. Льготное налогообложение 

доходов от реализации инновационных проектов и проектов по трансферу технологий в 

приоритетных областях в течение определенного срока реализации проектов с 

зачислением неуплаченных сумм налогов на специальные счета предприятий, 

использование их на научную и научно-техническую деятельность, развитие научно-

технологической и опытно-эксперементальной базы (проектное льготирование) для 

- проектов, отбор и мониторинг реализации которых осуществляет 

уполномоченный орган центральной исполнительной власти; 

- проектов, которые реализуются через технологические и научные парки; 

- проектов, реализуемых через СЭЗ. 

2. Льготное налогообложение деятельности предприятий: 

- ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ 

ДОХОДОВ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКЦИЮ НА ЭКСПОРТ, 

ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕН В РАМКАХ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ; 

- льготное налогообложение предприятий, ведущих ОКР, опытных предприятий. 

- льготное налогообложение предприятий, осуществляющих деятельность в 

приоритетных областях технологического развития 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТИПА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ. 

4. ВВЕДЕНИЕ, КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ Д.В. ЧЕБЕРКУСОМ,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

НАЛОГОВОГО КРЕДИТА
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КОВАЛІШИНА Н.П. 

 ІННОВАЦІЇ В ПЕРІОД КРИЗИ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Сьогодні для всіх є беззаперечним прямий зв'язок конкурентоспроможності 

України з рівнем інноваційної активності підприємств, проте шляхи її забезпечення 

науковці, промисловці, аналітики та управлінці бачать по-різному, не дивлячись на те, 

що використовують для організації інноваційної діяльності одні й ті ж терміни – 

«макроекономічне середовище», «інфраструктура», «фундаментальні і прикладні 

дослідження», «кадрове забезпечення», «державна підтримка», «залучення приватних 

інвесторів».   

Київська наука зберегла потужний потенціал академічної, вузівської, галузевої 

науки, технічні можливості багатьох підприємств, зокрема наукомістких виробництв у 

промисловому комплексі, який дозволяє виробляти конкурентоспроможну продукцію. 

У Києві діють понад       360 академічних, галузевих та спеціалізованих виробничих 

організацій, що займаються науково-технічною діяльністю, це чверть від їх загальної 

кількості в Україні. У місті вперше в Україні створено механізм підтримки наукових 

організацій і установ шляхом фінансування наукових проектів і програм для 

комунального господарства за рахунок коштів з бюджету міста. Столиця є ключовою 

ланкою у розвитку телекомунікаційних мереж, що з'єднують Західну Європу з країнами 

СНД і азійського континенту. Побудовані за міжнародними проектами (ITUR, TEL, 

TAE, BSFOCS), волоконно-оптичні лінії зв'язку забезпечують приєднання київських 

абонентів до міжнародних цифрових телекомунікаційних мереж країн СНД, Балтії, 

Європи та Середнього Сходу, а також до системи FLAG. 

Київ - один із провідних промислових центрів з розвиненим багатогалузевим 

виробництвом. Промисловий сектор економіки міста об'єднує близько 7,8 тис. суб'єктів 

господарювання, з яких понад 500 - великі та середні підприємства, які мають 

розвинену виробничу інфраструктуру та висококваліфіковані кадри конструкторів, 

інженерів, технологів і робітників, тобто сприятливі умови для розвитку виробництва 

високотехнологічної продукції як самостійно, так і шляхом створення спільних 

підприємств. 

Про динамічний розвиток економіки міста Києва свідчить значно вищий ніж в 

інших регіонах країни рівень середньомісячної заробітної плати та один з найнижчих 

рівнів безробіття. Проте, і на діяльність київський підприємств вплинула світова криза, 

викликавши негативні явища та нестабільність. Так, у 2009 році (відносно  2008 року) 

обсяг промислової продукції зменшився на 29,1%. Практично всі види промислової 

діяльності зазнали скорочення виробництва. Внаслідок зменшення попиту на 

продукцію на зовнішніх ринках та через відсутність замовлень на внутрішньому ринку, 

більшість підприємств машинобудування з листопада 2008 року знизили обсяги 

виробництва. У 2009 році загальний обсяг реалізованої продукції за основними видами 

промислової діяльності у відпускних цінах підприємств склав 35  млрд. грн. 

У січні – грудні 2009 року інноваційною діяльністю займалися 136 промислових 

підприємств м. Києва , що складає 26,2% від їх загальної кількості. Обсяг реалізованої 

ними інноваційної продукції у минулому році склав 1 млрд. 596 млн. грн., або 4,5% від 

загального обсягу реалізованої продукції. Обсяг інноваційних витрат промислових 

підприємств склав майже 1 млрд. грн. (що становить сьому частину від 

загальнодержавного), більшість з яких склали власні кошти підприємств.  



Вже у лютому 2010 року, відносно січня 2010 року, промислове виробництво 

збільшилось на 19,0%, а у січні–лютому 2010 року відносно січня–лютого минулого 

року – на 3,0%, що свідчить про позитивну тенденцію поступового виходу 

промисловості з кризи. 

Тому надто важливо зараз використати та мобілізувати всі зусилля для створення 

сприятливих умов для розвитку інновацій на місцевому рівні. В столичному регіоні 

інноваційна діяльність поки що не набула характеру бізнесу і не стала предметом 

інвестування з боку приватного капіталу, на відміну від європейських країн, що 

обмежені сировинним потенціалом і все активніше задіюють в створенні 

сприятливого інноваційного клімату інвесторів.  

В Україні можливими джерелами фінансування програм є:  

- державний і місцеві бюджети;   

- приватні інвестори, венчурний капітал. 

Термін «венчурний капітал» запроваджений в Гарвардському університеті на 

початку 1940-х років, проте свій справжній розвиток в США венчурний бізнес отримав 

в 60-і роки. Багато хто сьогодні називає венчурним капіталом будь-які інвестиції в 

приватний сектор. Інші до цього часу не визнають слово «венчурний», вважаючи за 

краще називати венчурний капітал інвестиціями. Суть справи полягає в тому, що гроші 

— лише частина венчурних вкладень. Окрім грошей, венчурний капіталіст інвестує в 

молоду компанію свій досвід, свої знання і частину самого себе. Такі проекти 

знаходяться на самому початку бізнесу-циклу. Часто їх комерційні результати лежать 

за п'ятьма-шістьма роками досліджень і розробок, ризиків і втрат, але недарма 

інвестиції в такі компанії називаються «seed», або «посівними», бо в майбутньому 

дають щедрий урожай нових інноваційних продуктів та розробок. Основні принципи 

побудови таких бізнес-програм наступні: інноваційний характер, новизна і 

оригінальність; соціальна значимість; економічна ефективність; відтворюваність, 

інтеграційні можливості; багатономенклатурність та багатогалузевість;  

КП «Центр високих технологій» підготовано бізнес-плани п‘яти таких проектів 

на загальну суму 63 млн. грн. та визначені промислові території, на яких вони можуть 

впроваджуватись. Основною проблемою в реалізації таких проектів є пошук 

фінансування для їх реалізації. Країни Європи та Азії плідно працюють з залученням 

інвестицій та пільгових банківських кредитів, що дає змогу довести кількість 

інноваційно-активних підприємств до 70% від загальної кількості промислових 

підприємств. 

У Києві вперше в Україні розроблено та впроваджено механізм фінансово-

кредитної підтримки шляхом часткового відшкодування відсотків з міського 

бюджету за користування кредитами наданими КБ „Хрещатик‖, що дало 

можливість промисловим підприємствам м. Києва фінансувати нововведення. В свою 

чергу це суттєво впливає на збільшення обсягів виробництва продукції, створення 

нових робочих місць, впровадження у виробництво прогресивних технологій, 

знижуючи при цьому витрати матеріальних та енергетичних ресурсів.  

Останнім часом  відмічається негативна тенденція зниження об‘ємів  

фінансування цієї програми: так, якщо у 2005 році було надано на відшкодування 

відсотків за користування раніше наданими банківськими кредитами 11 млн. грн., у 

2008 році 2,8 млн. грн., а у 2009 році 356,2 тис. грн.  

Стратегічним орієнтиром економічного розвитку міста має стати домінування 

інноваційної складової. Тому місцеві органи влади мають створити економічну 

мотивацію для  вирішення завдань технологічної та структурної модернізації 

виробництва, формування ефективної взаємодії установ, підприємств та організацій у 

галузі науки, освіти, виробництва та фінансово-кредитної сфери. 



 

КОРЕНЯКО Г.І. 

 ЩОДО РОЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 

Інноваційний  центр НАН України 

 

Державна цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури» на 2009-2013 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 14 

травня 2008 р. N 447) передбачає певний розвиток інноваційної інфраструктури 

Національної академії наук України і тим саме забезпечує вплив відповідного досвіду 

НАН України на загальну реструктуризацію Національної інноваційної системи 

України, яку передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2009 р. № 680-р. Нормативними документами визначено, що інноваційна 

інфраструктура складається з підсистем: 

 виробничо-технологічної,  

 фінансово-економічної,  

 нормативно-правової,  

 територіальної, 

 кадрової. 

Функції НІС України об'єднані в ієрархічну структуру. 

На верхньому рівні ієрархії знаходиться функція формування державної 

інноваційної політики. Ця функція відповідно до Конституції України належить 

Верховній Раді і полягає в розробці і ухваленні законів і інших нормативних актів, 

регулюючих відносини суб'єктів інноваційної діяльності. За Верховною Радою 

закріплена також функція нагляду за виконанням законодавства, яка реалізується 

шляхом проведення Парламентських слухань. 

На другому рівні ієрархії знаходиться функція реалізації державної 

інноваційної політики. Головну роль тут грає Кабінет Міністрів. За ним закріплена 

роль координації і керівництва діяльністю центральних органів виконавчої влади, що 

відповідають за реалізацію певних напрямів державної інноваційної політики. Ці 

відомства мають в своєму складі спеціальні департаменти, які відповідають за 

інноваційний розвиток окремих галузей економіки або національної економіки в 

цілому.  

На третьому рівні ієрархії знаходиться функція реалізації тих напрямів 

державної інноваційної політики, які направлені на рішення проблем регіонів. Ці 

функції в регіонах виконують представницькі і виконавчі регіональні органи влади 

(місцевого самоврядування). У багатьох законодавчих актах чітко визначається, які 

завдання стоять в плані виконання того або іншого закону перед регіональними 

органами влади.  

Перераховані вище три функціональні рівні управління реалізують загальну 

функцію державного управління  інноваційною діяльністю. 

Окремою функцією в НІС є власне інновація, яка відповідно до європейських 

стандартів визначається як діяльність, а саме, як «впровадження нового або істотно 

поліпшеного продукту (виробу або послуги), або процесу, нового ринкового методу, 



або нового організаційного методу в практику бізнесу, організації виробничої 

діяльності, ділової взаємодії і кооперації»
9
.  

При цьому функція підтримки і стимулювання учених, винахідників, 

підприємств, фірм і суб'єктів інфраструктури інноваційного розвитку є основною 

функцією НІС, і рівень розвитку НІС в першу чергу визначається якістю саме цією 

функцією. Крім того, для нормального розвитку НІС важливе значення мають функції 

наукового забезпечення інноваційного розвитку і підготовки кадрів для інноваційної 

сфери. Ці дві функції сильно взаємозв'язані. В Україні існує чіткий розподіл на 

академічну науку (Національна академія наук України і інші державні академії наук), 

галузеву науку (галузеві НДІ різних галузей економіки), вузівську науку (науково-

дослідні сектори вищих наукових закладів) і заводську науку (науково-технічні 

підрозділи підприємств). Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації також 

розподілена в основному на вузівський сектор і сектор академічної науки. У зв'язку з 

цим функція наукового забезпечення інноваційного розвитку і підготовки кадрів для 

інноваційної сфери в Україні зважаючи на об'єктивні обставини відрізняється певною 

мірою від такої функції на Заході. 

Згідно означеного вище загального складу інноваційної інфраструктури, 

інноваційна інфраструктура НАН України має наступні характеристики.  

Виробничо-технологічна підсистема інфраструктури Національної академії 

наук України складається з 174 наукових установ, які виконують базові науково-

дослідницькі роботи, та 206 установ, які виконують допоміжні роботи. Важливими 

інфраструктурними елементами НАНУ є Центри колективного користування 

приладами, яких в НАНУ 52, і Наукові об‘єкти НАН України, що становлять 

національне надбання, яких нараховується 47. На базі деяких установ НАНУ працюють 

Технологічні парки, результати діяльність трьох з них становить близько 95 відсотків 

результатів діяльності усіх 16 технологічних парків, офіційно проведених через 

Верховну раду України.  

Фінансово-економічна підсистема інфраструктури НАНУ забезпечує 

централізоване базове фінансування установ із державного бюджету, а також 

конкурсне фінансування науково-технічних та інноваційних проектів за пріоритетними 

напрямами впровадження результатів виконання науково-дослідних тем. Відповідні 

проекти виконуються на основі спів фінансування зі споживачами наукової продукції 

установ НАНУ. Для відбору конкурсних проектів в НАНУ створено Експертну раду. 

Певною мірою НАНУ впливає на систему державного фінансування фундаментальної 

науки в державі в цілому – на базі НАНУ працює Рада Державного фонду 

фундаментальних досліджень. 

Нормативно-правова підсистема діяльності установ НАНУ базується на 

нормативних актах, які приймаються загальними зборами НАНУ (які проводяться не 

рідше ніж один раз на рік), засіданнями Президії НАНУ (які проводяться щотижнево), 

засіданнями учених рад окремих установ (які проводяться, як правило двічі на місяць).  

Територіальна підсистема інфраструктури НАНУ базується на діяльності 6-і 

Наукових центрів НАН і МОН України, а саме: Кримського, Донецького, Західного, 

Південного, Північно-східного, Придніпровського. Базою діяльності цих центрів є 

наукові установи НАН і МОН України, але ці центри методично впливають фактично 

на всі установи і організації будь-якого підпорядкування, які займаються 

дослідженнями чи організацією досліджень.  

                                                             

9 Oslo Mannual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. – A joint publication of OECD and 

Evrostat, 2005. – P. 46. 



Кадрова підсистема інфраструктури НАНУ складається перш за все з 

докторантур і аспірантур, які працюють при всіх наукових установах, в яких є наукові 

кадри, які за статусом можуть керувати підготовкою кандидатських та консультувати 

підготовку докторських дисертацій. НАН України повністю забезпечує свої потреби у 

кадрах вищої кваліфікації, та готує таки кадри для інших відомств і для національного 

господарства в цілому. З кожним роком збільшується кількість науково-учбових 

закладів, які створюються інститутами НАН України та університетами.       
 

КОРЕЦЬКИЙ А.І. 

 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

Оцінку інноваційного потенціалу України здійснюють різні вітчизняні і світові 

організації, але картина її реального економічного стану і здатності до розвитку вельми 

різноманітні і не доволі точні [1, с. 4]. Так, за допомогою рейтингових оцінок за 

композитним та загальним індексом конкурентоспроможності [1, c. 117] серед 80 країн 

світу за показником ВВП на душу населення Україна займає 72-ге місце, за індексом 

технологій – 67-ме місце. За кількістю поданих заявок на патенти Україна відстає від 

Росії в сім разів (341 заявка від Росії і 45 заявок від України). Якщо перейти від 

показника поданих заявок до виданих патентів, наприклад, США, то України, на жаль, 

навіть немає у статистиці наукового фонду США; Росія отримала 202 патенти, 

Угорщина – 72, Польща – 17. Для порівняння наведено дані лідерів інноваційного 

процесу: США – 87901 виданих патентів, Японія – 35570, Німеччина – 11444 [1, c. 119]. 

Зрозуміло, що резерви зростання товарообігу із зовнішнім світом на старій 

структурній і технологічній основі фактично вичерпані. Це стосується, передовсім, 

промисловості. За даними опитування керівників 1012 вітчизняних підприємств-

експортерів, ситуація вкрай тривожна: 29,9 % основних фондів на цих підприємствах 

вкрай застаріли (понад 20 років), лише 6,8 % із цих підприємств працюють за новими 

технологіями, 18,7 % – не впроваджують енерго- та ресурсоощадні технології [1, c. 

121]. 

Аналізуючи подальше розкриття теми дослідження, слід зазначити, що в обсязі 

українського експорту до країн ЄС понад 70 % становить продукція з невисокою 

доданою вартістю, зокрема 18 % – чорні метали. З ЄС Україна ввозить значну частину 

промислового устаткування, приладів, транспортних засобів. Це означає, що вітчизняне 

машинобудування використовує свій потенціал неефективно. За роки економічного 

зростання експорт машинобудівної продукції зріс на 149,5 %, а імпорт – на 282,9 %, 

тобто імпорт вдвічі більший за експорт. Патентно-ліцензійна торгівля має теж незначні 

успіхи. Трансфер технологій не розвинутий. Водночас світовий досвід показує, що 

основними формами трансферу технологій є чотири складові: 

патентно-ліцензійна торгівля правами на об'єкти промислової власності; 

прямі іноземні інвестиції в нове обладнання і технології; 

формування спільних підприємств на інноваційній основі; 

лізинг техніки та трансфер продукції машинобудування із використанням нових 

технологій. 

Із вищеназваних форм майже 80 % обсягу усіх світових операцій з комерційного 

передавання технологій припадає на продаж ліцензій на винаходи і ноу-хау. B 

українському експортному обсязі пропорції порівняно пріоритетних напрямків – готові 

засоби виробництва і ліцензійні витрати – 46:1. Ha придбання готових засобів 



виробництва Україна витратила 54,8 % загального обсягу інноваційних інвестицій [1, c. 

131]. 

У статистичних джерелах і в науковій літературі прямим іноземним інвестиціям 

приділяється значна увага, але робляться не завжди правильні висновки. Вважається, 

що вони показово відображають розвиток інноваційного процесу в Україні. Але 

детальніший аналіз свідчить, що ці інвестиції не виконують роль рушійної сили 

розвитку економіки. 

Наприклад, у 2007 p. у країну надійшло 7,9 млрд. дол. прямих іноземних 

інвестицій, і це на 68 % більше ніж в 2006 p. (див. рис. 1.1.) [2]. Але головне те, що 

галузі, в які ці інвестиції вкладені, ніяк не можна назвати стратегічно важливими для 

держави. Це фінансова сфера – 2,278 млрд. дол., операції з нерухомістю – 779,4 млн. 

дол., харчова промисловість – 292 млн. дол., металургія – 254,1 млн. дол. У 

високотехнологічний інноваційний сектор практично нічого не вкладено [3]. 
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Рис. 1.1. Прямі іноземні інвестиції в Україну за 2000-2008рр. 

 

Під час обстеження Держкомстатом України великої кількості підприємств, 

виявлено причини, які гальмують інноваційний розвиток України. Таких причин 

визначено 13. Найвпливовіші з них: 

 нестача власних коштів (79,5 %), при тому, що більшість інновацій (85 %) 

підприємства впроваджують за власні кошти; 

 високий економічний ризик (40,7 %); 

 тривалий термін окупності нововведень (38,2 %); 

 брак інформації (18,3 %). 

Отже, незважаючи на доволі невтішну статистику щодо інноваційного розвитку 

України, глибокі структурні перекоси економіки в бік 3-го і 4-го укладів виробництва, 

Україна завдяки універсальності галузевої структури та високому рівню науково-

технічного потенціалу все ще має всі можливості порівняно швидкої перебудови 

організаційно-управлінських механізмів розвитку. Позитивні, потенційно готові до 

використання ресурси та умови, за яких вони забезпечать потрібну кінетику інновацій, 

насамперед заслуговують на розгляд.  
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Анотація 

Визначено основні тенденції, що характеризують розвиток інноваційних процесів в економіці 

України. Запропоновано ряд заходів, реалізація яких дозволить в середньостроковій перспективі 

залучити додаткові інвестиційні ресурси для інноваційного розвитку національної економіки, і таким 

чином забезпечити підвищення її конкурентоспроможності. 

The article determines main trends characterizing the development of innovative processes in 

Ukrainian economy. A set of middle-term measures to attract the additional investment resources for innovative 

development of the national economy and thereby to secure increasing competitiveness are offered.   

 

 

КОРНІЙЧУК О.П. 

 МЕХАНІЗМИ ФОНДОВОГО РИНКУ І ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

 

РВПС України НАН України 

 

Фондовий ринок України забезпечує кілька відсотків потреб підприємств в 

фінансових ресурсах. В передових країнах цей показник складає суттєву частку. В 

зв‘язку з низьким рівнем освоєння підприємствами сучасних технологій ведення 

бізнесу роль фондового ринку у зміцненні їх конкурентоспроможності вкрай 

недостатня.  

Метою розвитку фондового ринку є зростання капіталізації ринку цінних 

паперів, в першу чергу, високотехнологічних галузей до 20% протягом 2010–2011 рр., а 

до 2024 р. до 120% ВВП. Стан нерозвиненості фондового ринку пояснює залучення 

капіталу шляхом розміщення акцій 5% промислових підприємств. Аналогічна ситуація 

характерна для ринку банківських послуг, який надає до 10% від загальної суми 

інвестицій.  

Причиною цього є використання підприємствами невластивих для ринкової 

економіки джерел фінансування за рахунок їх монополізму (до 44%) тінізації 

фінансово-господарської діяльності (до 60%), кредиторської заборгованості та інших. 

Так із 35 тис. акціонерних товариств 15 тис звітують Держкомстату, 13 тис. – 

ДКЦПФР. Близько 2 тис. акціонерних товариств не реєструють випуски акцій. Майже 

20 тис. таких товариств ймовірно взагалі не існує. 

Лістинг проходять всього 1% цінних паперів із яких третина – 0,3% приймає 

участь у торгах. 

В цілому модель фінансово-економічної системи України та розвинених держав 

світу виглядає наступним чином: 

Таблиця 1 

Модель фінансово-економічної системи України та розвинених держав світу*  
 

Показник  Україна Розвинені країни світу 

Співвідношення груп А/Б 80:20 (4:1) 20:80 (1:4) 

Контроль національного 

багатства 

80% – 20 фінансово-

промислових груп 

80% багатства – 20% 

населення 

Монополізація – тінізація 44%; до 60%  10%; 15%  

Капіталізація акцій 20% ВВП До 120% ВВП  

Фінансова звітність Звітує 20% підприємств Близько 90% 

Фондовий ринок задовольняє До 20% фінансових потреб 80% фінансових потреб 

Середній клас 20% населення (частина 

населення володіє акціями) 

80% населення (40–60% із 

них володіють акціями) 

* Побудовано за матеріалами  ДКЦПФР, також [1, с. 39; 2, с. 3–88; 3, с. 404] 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку не отримує звітної 

інформації щодо 20% угод загальною ціною близько кількох млрд. грн. в рік. 



Ключовою проблемою є відсутність прозорої фінансово-економічної діяльності 

підприємств і інфраструктури фондового ринку та механізмів реального захисту прав 

власності акціонерів в першу чергу міноритарних, інвесторів. 

При збільшенні капіталу підприємства мажоритарні акціонери як правило 

продаж акцій публічно не проводять. Тіньовий режим їх придбання та продажу формує 

непрозорі схеми попиту і пропозиції цінних паперів. Фондові біржі, як правило, 

обслуговують тіньові схеми мажоритарних акціонерів і менеджменту. Реально 

обслуговуючі не ринок, а власні інтереси. 

Інституційне забезпечення консервує монополізм, тінізацію, незахищеність 

власників і блокує залучення підприємств, інвесторів до використання механізмів 

фондового ринку. Це проходить на фоні інституціональної і технологічної відсталості 

фондового ринку. Згідно з Указом Президента № 659/2007 від 20.97.2007 р. „Про хід 

виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні‖ Кабінетом Міністрів України передбачено 

супроводження п‘яти, внесення на розгляд Верховної Ради України 11 проектів законів 

та завершення роботи по шести стратегічних напрямах. За станом на 12.06.2009 р. 

відповідно прийнято вісім законів та Постанова Уряду № 363 від 14.04.2009 р. "Про 

запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів". 

При цьому принципові позиції по основних напрямах розвитку, в т.ч. фондового 

ринку, охвачені менш ніж наполовину. В першу чергу це стосується захисту прав 

власності, зокрема інвесторів, розвитку інвестиційної інфраструктури. Існуюча правова 

система України не дозволила і не дозволяє державним регуляторам – КМУ, ДКЦПФР 

реалізовувати нормотворчі завдання і вживати санкції проти порушників законодавства 

на фондовому ринку. Це стосується в першу чергу фіктивних угод та тіньових схем 

виведення фінансових ресурсів за межі країни. 

Тіньовий ринок фактично блокує діяльність державних регуляторів, в першу 

чергу ДКЦПФР. Як наслідок, вони позбавлені можливості захищати національні 

інтереси України в фінансовій сфері. Суттєвим негативним чинником є повна 

залежність ДКЦПФР від виконавчої влади, що як правило виключено в передових 

державах світу. В результаті на фондовий ринок України здійснюється 

широкомасштабний тиск іноземного, в першу чергу російського державного капіталу, 

який ігноруючи інтереси України, придбав ключову фондову бірж – ПФТС і фактично 

контролює депозитарні операції. 

До першочергових завдань в 2010–2011 рр. слід віднести зростання капіталізації 

ринку цінних паперів до 20%, а в перспективі до 120% ВВП. Для цього необхідно 

надання незалежності державному регулятору – ДКЦПФР від Кабінету Міністрів 

України і його підзвітності Верховній Раді. Це дозволить створити умови для надання 

національного обличчя фондовому ринку України. 
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КОРСУНЬ В.Ф. 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІСІВ З ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНСТИТУТАХ ТА 

УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

Український Науково-Технологічний Центр 

 

Чи може Україна конкурувати у глобальній гонці економіки знань? 

Якщо подивитись на направленість економічної діяльності Європи, то можна 

побачити дуже велику кількість її міст та регіонів, зайнятих у високотехнологічних 

розробках. Проте Україна зазвичай не витримує конкуренції розвинутих в цій сфері 

країн, і не відзначається на умовній мапі цього високорозвиненого регіону.  

Україна має бути присутня на мапі серед високотехнологічних країн.  

Бути чи не бути на карті – це для Вас вже не питання. Ви мусите бути! Чим 

довше Ви чекаєте, тим стає складніше! 

Давайте розглянемо діяльність офісів з трансферу технологій в університетах 

США, яка в основному зводиться до: патентування, ліцензування, маркетингу, 

створення старт-ап компаній, патентування та опис технічних критеріїв. Комерційний 

потенціал визначається через маркетингові дослідження, український патент чи PCT 

міжнародний патент. Встановлення права власності на інтелектуальну власніcть з 

самого початку. 

Ліцензування – якщо вдосконалення еволюційне. Започаткування нового бізнесу 

– якщо технологія революційна і має великий маркетинговий потенціал $50-100 млн. 

Ліцензування: умови: ексклюзивна ліцензія, всесвітня ліцензія, у якій країні – у 

яких країнах, галузь застосування/ field of use, не ексклюзивна ліцензія, етапи, роялті та 

платежі. 

Маркетинг та Просування мають такі інструменти роботи: IPF (Institute Profile 

Form) англійською мовою, TPF (Technology Profile Form) англійською мовою, Буклети 

англійською мовою, CD‘s, Веб-сайт англійською мовою, участь у виставках, створення 

асоціації з трансферу технологій. Головна особа, яка може допомогти знайти ліцензора 

чи інвестора це вчений-винахідник із допомогою Офісу з трансферу технологій. 

Давайте поговоримо про комерціалізацію. Що таке процес комерціалізації? 

Ми всі знаємо що таке комерціалізація! Процес комерціалізації має вигляд чітко 

узгодженого, запланованого алгоритму дій. Що насправді є процес комерціалізації? Це 

- чорний ящик! А те, що відбувається насправді в його середині – хаос. 

Говорячи мовою інженера-електрика, це - A Non-Linear/Не лінійність, Randomly 

Stepped /Випадкова ступневість, Impulse Driven /Імпульсність, Heavily Weighted 

/Складна вимірюваність, Transformation Network Connection /Змінення з‘єднань у 

мережі, From Prototype Development /Від розробки прототипу, To Product Sales /До 

продажу продукту 

Але цей процес працює! Але тільки, якщо Ви націлені на вдачу! 

У той самий час, під час того самого періоду, що зробила старт-ап компанія для 

економіки, спільноти, регіону, країни? 

Створені нові високо-технологічні робочі місця.  Робочі місця, які зараз потрібні 

Україні.  Сьогодні! 

Із інвестицією у $200 тис. – 10-20 нових високо-технологічних робочих місць 

створено !!! 

Із інвестицією $2 млн. – 100-200 нових високо-технологічних робочих місць 

створено !!! 

Із інвестицією $5 млн. – 400-500 нових високо-технологічних робочих місць 

створено!!!  



Із інвестицією $100 млн. – Багато більше нових високо-технологічних робочих 

місць створено!!!  

Що дає університетам та інститутам у США право робити ліцензування та старт-

ап компаніїї? Як це відбулося в США? Це відбулося практично за одну ніч, коли в 

США побачили, що вони не спроможні конкурувати з Японією у 1970-х роках! Закон 

Бея і Доуля (Bayh Dole Act) в США Набув чинності 12 грудня 1980 року (P.L. 96-517, 

Patent and Trademark Act Amendments of 1980). Створив єдину патентну політику для 

багатьох федеральних агентств, які фінансують дослідження. Дозволив малому 

бізнесові та неприбутковим організаціям, включаючи університети, зберігати право на 

винаходи, зроблені в рамках дослідницьких програм з фінансуванням на федеральному 

рівні  

Особливо закон Бея і Доуля допоміг заохотити університети до участі в 

діяльності з трансферу технологій. Закон Бея і Доуля: що він означає? Дозволяє 

тисячам науковців створювати старт-ап компанії. Дозволяє інститутам та університетам 

заробити додаткові гроші. Дає їм стимул бути більш творчими і продуктивними. 

Хто започаткував Силіконову Долину? Біл Хевлет та Девід Пекерд заснували 

Hewlett-Packard в своєму гаражі в 1939. Мали мрію стати власниками своєї компанії, 

запалили електронну революцію,через непохитне бажання створити інноваційні та 

видатні речі! 

Студенти та професори Стендфорду це поширили. Сьогодні Силіконова Долина 

є найвидатнішою моделлю підприємництва. Силіконова Долина була створена 

інноваторами, Інноваторами як ви! Чи були в них проблеми?  Звісно були! Чи було це 

легко?  Абсолютно ні! Немає зусиль – Немає винагороди! Всі вони навчалися на своїх 

помилках. Вони вставали та робили це знову, з більшою пристрастю, тому що вони 

вірили в те, що вони робили і у самих себе. Я хочу, щоб ви повірили в себе.  Ви 

надзвичайні!  Ви можете стати видатними! Як щодо Київа, Харкова та  інших? Як щодо 

вас? 

Чи можете ви створити Українську Силіконову Долину в Київі, Харкові? Так! 

Ви можете! Ви можете розпочати це!!Я вірю, що ви можете! 

Визнайте, що конкуренція – це добре! Це спосіб для країни рости! Це надихає 

творчість! Дізнайтеся, хто Ваші конкуренти! Я знаю одне: українці надзвичайно творчі! 

Але Ваша творчість має бути продуктивною. Наближуйтесь до своїх конкурентів 

замість того, щоб боятися їх.  

Я знаю, Ви можете конкурувати!Ви - нація… Корольова– Українця – батька 

Космонавтики Ваші батьки відрядили перший супутник у космос і відправили першого 

космонавта, Гагаріна, що є найбільшим кроком цього світу 

Найбільша частина тієї фундаментальної наукової роботи  була проведена саме 

тут - у Харкові… 

Просувай себе! Ніхто не зробить це за тебе! Мова трансферу технологій – 

англійська! Інвестори та бізнесмени говорять англійською – вони не розмовляють 

українською.Тому, вчіться говорити англійською. Вчіть українських дітей розмовляти 

англійською. Вчіть студентів, які навчаються в університетах розмовляти англійською І 

науковців. Чому я вам це кажу? Тому що  Підприємництво та Трансфер Технологій 

утворює високотехнологічні робочі місця в Україні! Україна потребує 

високотехнологічних робочих місць!Сьогодні!Ваш власний інтелект - це нескінченний 

натуральний ресурс для майбутнього України! Перестаньте продавати, те що ви маєте! 

Почніть продавати те, що потрібно! Дозвольте повторити: Почніть продавати те, що 

потрібно! Годі розмовляти. Почни працювати!  

Одна з можливих моделей зростання Інститутів  Стратегія Зростання A-B-C : 



A. Підтримка, вдосконалення та розширення наукових знань та можливостей в 

інституті, використовуючи державне фінансування 

B. Розвиток численних зовнішніх науково-дослідних контрактів та контрактів з 

надання послуг, які базуються на можливостях співпраці інституту з компаніями та 

організаціями (приватними та державними) українськими, з СНД, ЄС та іншими.  

C. Пошук західних інвесторів для створення декількох  (1-3) нових ―старт-ап‖ 

компаній, базуючись на технологіях та продуктах, розроблених в інституті.  

У сфері інновацій, немає місця для жалю до себе!Вже час здійснювати трансфер 

українських технологій на світовий ринок! Давайте працювати всі разом на економіку 

знань для України через міжнародне партнерство! 

Як Україна може стати конкурентоспроможною на світовому ринку? 

Коли Ви думаєте про науку, я хочу, щоб Ви думали про робочі місця! 

Україна може стати конкурентоспроможною через створення 

високотехнологічних робочих місць та трансфер технологій. Я вірю, що краще 

майбутнє для України можливе і Україна може стати конкурентоспроможною на 

світовому ринку! 

Світ - прекрасний і великий. І Ви частина цього прекрасного світу. 

Якщо не зараз,то коли? Якщо не ти,то хто?Дорога не має кінця… 

Стратегічний розвиток України у Ваших руках і руках інвесторів. Стратегічний 

розвиток – спільна діяльність. Разом - Ви подолаєте перешкоди. Бажаю Вам успіхів! 
 

ЛИХОЛЕТ С.І.,  БАЛИЦЬКИЙ Є.В. , ЛІНЧЕВСЬКА Н.М  

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

НДЕІ Мінекономіки України,  

Мінекономіки України,  

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України  

 

Проблема оцінки ефективності державної підтримки інноваційної діяльності 

залишається важливою для України, попри позитивні зміни, що сталися у цій сфері за 

роки незалежності, коли були прийняті важливі законодавчі акти, що регулюють 

процеси відбору проектів та їхньої експертизи на різних стадіях реалізації.  

У той же час не було розроблено конкретизованої системи показників, за 

допомогою яких можна було б проводити відповідні кількісні оцінки. Якоюсь мірою 

для вирішення цієї проблеми можна скористатися індикаторами Європейського 

інноваційного табло (ЄІТ), але цілі створення і використання ЄІТ є дещо відмінними 

від завдання оцінювання  результатів саме державної політики.  

Нами було запропоновано методичні рекомендації щодо оцінки ефективності 

державної підтримки та стимулювання інноваційної діяльності на основі аналізу 

світового досвіду та  використання даних вітчизняної статистики. Для цього 

запропоновано використовувати набір показників, який налічує понад двадцять 

різноманітних індикаторів.  

Найважливішим серед запропонованих показників виступає «рівень виконання 

програмних завдань» для інноваційних та науково-технічних програм, що 

реалізовуються державою.  
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де  РВ – рівень виконання, визначається у відсотках (%); 

РФ – рівень фінансування, визначається у відсотках (%). 

Цей показник може розраховуватися як на основі використання бальних оцінок 

та відповідних експертних процедур так і на основі досягнення рівня кількісних 

індикаторів, які наведено в інноваційній програмі (наприклад, частка того чи іншого 

виду інноваційної продукції у загальному обсязі продукції; рівень скорочення 

споживання енергії на одиницю продукції). При цьому слід зазначити, що перелік 

відповідних, специфічних для кожного інноваційного проекту чи програми індикаторів 

повинен визначатися на стадії формування програми (проекту). Відповідні дані можуть 

бути отримані на основі звітів виконавців та їхньої подальшої перевірки. 

Другим важливим показником можна вважати відомий у науковій літературі  

B-індекс. 

Він використовується для порівняльного аналізу ефективності режимів пільгового 

оподаткування: 
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де  А – рівень різних пільг, надаваних для проведення НДДКР або інноваційної 

діяльності, визначається у відсотках (%).  

Т – рівень оподатковування компаній, визначається у відсотках (%). 

Індекс може бути визначений двома методами.  

По-перше, якщо пільги безпосередньо співвідносяться з рівнем оподаткування, 

передбачають зниження рівня оподаткування прибутку від реалізації інноваційної 

продукції на 50%, то відповідні значення можна безпосередньо використовувати у 

формулі (наприклад, при теперішніх умовах в Україні А = 12,5%, а Т = 25%).  

По-друге, якщо пільги безпосередньо не співвідносяться з рівнем 

оподаткування, необхідно провести відповідні перерахунки. 

Чим більш сприятливе відношення податкової системи певної країни до НДДКР 

та інновацій, тим меншим буде значення B-індексу.  

Третій серед найважливіших показників - коефіцієнт фінансування науково-

технічних частин програм. 

Цей показник розраховується у відсотках як відношення рівня реального 

фінансування до планових показників за певний період (як правило, за рік). 

Вважається, що завдання щодо фінансування інноваційної діяльності у програмах є 

достатньо обґрунтованими і їхнє виконання у повному обсязі сприяє інноваційному 

розвитку країни. Визначається за формулою: 
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де  ФР – обсяг реального фінансування науково-технічних частин цільових програм; 

ФП – обсяг планового фінансування науково-технічних частин цільових програм. 

Четвертий показник – коефіцієнт державної підтримки інноваційної діяльності – 

відношення обсягу державного фінансування інноваційної діяльності до загального 

обсягу фінансування інноваційної діяльності. 
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де  ФДБ – обсяг фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету; 

ФМБ – обсяг фінансування інноваційної діяльності з місцевих бюджетів; 

ФПФ – обсяг фінансування інноваційної діяльності з позабюджетних фондів; 

ЗФ – обсяг реалізації інноваційної продукції. 

У методичних рекомендаціях також запропоновано спеціальні коефіцієнти для 

оцінки рівня діяльності технопраків та інших елементів інноваційної інфраструктури.  

Безумовно, запропонований підхід не вільний від недоліків, але його 

застосування дозволить знизити рівень суб‘єктивності відповідних оцінок, і стане 

кроком на шляху до удосконалення системи управляння інноваційними процесами з 

боку держави. 

Не зважаючи на те, що глобальні індикатори типу Індексу глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) або індикатори 

ЄІТ можуть лише в певних рамках використовуватись як практичні інструменти для 

розробки та настроювання методів інноваційної політики, позитивним зрушенням буде 

внесення змін до системи збору статистичної інформації, що дозволить більш точно 

проводити співставлення вітчизняної та кращої іноземної практики. Це, відповідно, 

покращить методику оцінки ефективності державної підтримки інноваційної 

діяльності.  

 

МАКАРЕВИЧ А.И.  

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В БЕЛАРУСИ 

 

Научно-исследовательский экономический институт  

Минэкономики Республики Беларусь 

 

В последние десятилетия в мире складывается тенденция – увеличение  доли 

косвенного финансирования научно-технологической и инновационной деятельности 

через налоговые преференции. Все большее количество стран представляют налоговые 

льготы в дополнение к прямому бюджетному финансированию. В Республике Беларусь 

необходимость экономического стимулирования развития научной и инновационной 

деятельности государством путем проведения соответствующей налоговой политики 

определена законом "Об основах государственной научно-технической политики" еще 

в 1996 году. Конкретные меры данного вида стимулирования установлены 

законодательством Республики Беларусь – Особенной частью Налогового кодекса 

(введена в действие с 1 января 2010 г.), Указами и Декретами Президента Республики 

Беларусь.  

Наиболее значительные льготы предоставляются по налогу на добавленную 

стоимость (НДС) и налогу на прибыль. От НДС освобождаются обороты по реализации 

на территории Беларуси научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-

технологических работ, зарегистрированных в государственном реестре в порядке, 

определяемом Президентом Республики Беларусь, услуг в сфере образования, 

связанных с образовательным процессом, оказываемых учреждениями образования и 

научными организациями, осуществляющими послевузовское образование, а также 

обороты по реализации имущественных  прав на объекты промышленной 

собственности. 



При ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь от НДС 

освобождаются:  

оборудование и приборы для научно-исследовательских целей, а также 

материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ; 

товары, ввозимые организациями, осуществляющими производство лазерно-

оптической техники, применяемые в составе лазерно-оптической техники и не 

производимые на территории Республики Беларусь, а также оборудование и 

оснастка, используемые для производства лазерно-оптической техники; 

оборудование, используемое в производстве и передаче энергии, 

производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

товары, ввозимые резидентами Парка высоких технологий. 

Ставка  налога на прибыль в Республике Беларусь равна 24%. От налога 

освобождается прибыль организаций, направленная на финансирование капитальных 

вложений производственного назначения. Прибыль, полученная от реализации 

высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного производства 

организациями, включенными в перечень высокотехнологичных организаций, 

утверждаемый Президентом Республики Беларусь, облагается налогом по ставке, 

уменьшенной на 50%. Средства, высвобождаемые в результате предоставления этой 

льготы, направляются на финансирование технического перевооружения.  

Резиденты свободных экономических зон, экспортирующие товары собственного 

производства или реализующие на внутреннем рынке произведенные 

импортозамещающие товары, также уплачивают налог на прибыль по ставке, 

уменьшенной на 50%.  

Организации, осуществляющие производство лазерно-оптической техники 

уплачивают налог на прибыль по ставке 10 процентов. По ставке 5 процентов 

уплачивают налог на прибыль члены научно-технологической ассоциации, созданной 

Белорусским государственным университетом, в части выручки от реализации 

информационных технологий и услуг по их разработке.  

Наиболее благоприятный налоговый режим установлен для резидентов Парка 

высоких технологий (ПВТ). В соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 резиденты ПВТ освобождены от всех видов 

налогов. Доходы физических лиц, полученные от резидентов Парка высоких 

технологий,  облагаются подоходным налогом по ставке 9% (с 2009 г. в стране 

установлена плоская шкала подоходного налога в 12%, что несколько снизило 

привлекательность данной льготы – при прогрессивной шкале подоходный налог 

достигал 30%). По желанию работников обязательные страховые взносы в Фонд 

социальной защиты населения не начисляются на часть дохода превышающую 

среднюю заработную плату работников в стране за месяц, предшествующий месяцу, за 

который они должны быть уплачены.  

Условия налогообложения, созданные в Парке высоких технологий, позволяют 

компаниям-резидентам (по состоянию на 01.01.2010 г. их зарегистрировано 84) 

конкурировать на мировом рынке и привлекать деньги в страну. В целом доля экспорта 

компьютерных и информационных услуг в общем объеме экспорта услуг невелика, 

однако в последние годы она существенно выросла (с 1,0% в 2004 г. – до 4,7% в 2009 

г.). Несомненно, что роль Парка высоких технологий в этом росте является 

определяющей, так как большинство крупных разработчиков программного 

обеспечения или их дочерние фирмы являются резидентами ПВТ.  Налогово-правовой 

режим ПВТ будет действовать в Беларуси до 2020 г. и должен разрешить две главные 



задачи: рост экспорта высокотехнологичных услуг и внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в экономику  Беларуси. 

Однако существующие налоговые льготы не изменяют того положения, что 

научно-технологическая и инновационная сфера по налогообложению в сущности 

приравнена к производственной. В целом задача стимулирования инновационного 

развития инструментами налогового регулирования должна решаться в рамках 

упрощения общего порядка налогообложения и снижения уровня налоговой нагрузки 

для всех субъектов хозяйствования. Общий уровень налогообложения не должен быть 

выше, чем в соседних странах, особенно в России, с которой отсутствует таможенная 

граница.  

Принимая меры по совершенствованию налогового стимулирования необходимо 

учитывать мировой опыт, который показывает, что налоговые преференции должны 

быть привязаны к объему затрат на исследования и разработки (ИР). В мировой 

практике одним из основных механизмов налогового стимулирования научно-техноло-

гической и инновационной деятельности является налоговый кредит, условия 

предоставления которого привязаны к расходам на ИР. Налоговый  кредит, который 

может быть  предоставлен в Республике Беларусь по решению Президента при угрозе 

банкротства,  является мерой финансовой санации. Второе, широко используемое в 

развитых странах, направление налогового стимулирования – включение в расходы для 

целей налогообложения расходов на ИР с повышающими коэффициентами (от 1,1 до 

2,0). С 2009 года повышающий коэффициент 1,5 для ИР, наиболее широко 

используемых в высоко- и среднетехнологичных отраслях промышленности, 

применяется также и в России. В Беларуси данная мера стимулирования отсутствует.  

Для большего стимулирования развития Республики Беларусь по 

инновационному пути необходима систематизация существующих налоговых льгот с 

их привязкой к расходам на ИР, что должно повысить заинтересованность предприятий 

и организаций в увеличении финансирования ИР за счет собственных и привлеченных 

источников, снизить нагрузку на республиканский бюджет, затраты которого в общих 

затратах на ИР в 2009 г. составили 56,8%, и, в конечном итоге, позволит повысить 

наукоемкость ВВП, которая находится в последние годы на уровне 0,6 – 0,7%.  
 

 

МЕХ О.А.   

СУСПІЛЬСТВО У ПІДТРИМЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ І 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Сучасний соціально-економічний розвиток проходить у все більшій кількості 

протиріч між реальним розвитком і навколишнім середовищем, між економічно 

багатими і економічно бідними країнами, між різними соціально-економічними 

інтересами поколінь. Подальше ігнорування таких протиріч веде до нових негативних 

соціально-економічних наслідків. Водночас у світі продовжується переорієнтація, як 

розвинених, так і країн, що розвиваються, на виробництво високотехнологічної 

продукції. За окремими оцінками річний обсяг ринку високотехнологічної продукції і 

послуг може вирости за найближчі 10-15 років у 4 рази – з 2,9 до 12 трлн. дол. США, 

тоді як обсяг ринку паливно-енергетичних ресурсів лише з до 1,2 – 1,4 трлн. дол. [1]. 

Можливість України конкурувати на міжнародній арені також прямо залежить 

від науково-технологічної і інноваційної політики, яку проводить керівництво країни. 

Проте сучасне слабке місце країни у визнаних світових рейтингах вказує на те, що дана 



політика не є ефективною (Україна відрізняється низьким рівнем 

конкурентоспроможності займаючи 78-ме місце серед 125 країн). І надалі не 

виконуються норми закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», який 

передбачає фінансування науки не менше 1,7% ВВП, що може призупинити подальший 

занепад науки і дасть можливість, окрім оплати праці відновити матеріально-технічну 

базу. Рівень фінансової підтримки зменшився до 0,45% ВВП, а витрати бізнесу в 

Україні на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи становлять близько 35 

% від загальних асигнувань у науку (в розвинених країнах цей показник сягає 70 %) [2]. 

У таких умовах в Україні престиж наукової роботи, як і соціальний захист науковців 

залишається низьким.   

У більшості розвинених країнах не потрібно доводити, що розвиток національних 

систем освіти і науки прямо формує соціально-економічний добробут населення, що 

саме нові знання спроможні вирішити, як суспільні, так і особисті проблеми. З іншої 

сторони, в Україні постійно зростають обсяги придбання населенням імпортної 

високотехнологічної, наукоємної, продукції (автомобілів, комп‘ютерної, офісної та 

побутової техніки, засобів зв‘язку, лікарських засобів тощо). В результаті цього 

формується відповідний рівень залежності (економічної, психологічної тощо) 

вітчизняних споживачів від даної продукції, а разом з тим створюються стійкі умови 

для перетворення українських покупців на стабільне і потужне (за українським 

виміром) джерело фінансування науково-дослідних робіт (НДР) іноземних компаній.  

Особливо актуальною дана проблема стала для окремих вітчизняних галузей, в 

т.ч. для фармацевтичної, яка є найбільш наукоємною і водночас найбільш 

орієнтованою на широкий загал, соціальну функцію якої важко переоцінити. 

Негативним висновком, до якого приводить аналіз ситуації, є те, що внаслідок 

зростання рівня наукоємності процесу створення лікарських засобів (ЛЗ) їх освоєння 

стає все більш проблемним для підприємств України, в той же час імпортні ліки стають 

все менш доступними для населення.  

У 2009 р. загальні обсяги вітчизняного ринку ЛЗ (за всіма категоріями «аптечної 

корзини») становили понад 20,3 млрд грн. (зростання 26% в грошовому вираженні 

щодо 2008 р.), або 2,6 млрд дол. США [3]. Крім того, згідно з прогнозами компанії 

«IMS Health» внутрішній ринок ЛЗ в Україні до 2013 року може зрости ще на 5 млрд 

дол США [4]. Отже, постійне зростання обсягів фармацевтичного ринку України є 

вагомою підставою для нарощування присутності на ньому міжнародних компаній. 

Враховуючи, що частка імпортних ЛЗ перебуває в межах 75%, а внутрішні витрати 

міжнародних компаній на НДР досягають 20-30% від обсягу реалізованої продукції, то 

зрозуміло, що український споживач інвестує щороку до 500 мільйонів доларів (у 2009 

р. імпорт ЛЗ в Україну майже 2 млрд. дол. США) в іноземну фармацевтичну науку.  

На відміну від цього в Україні все фінансування (у не кризовий 2007 р. у 

фактичних цінах) фармацевтичних НДР склало лише 12123,7 тис. грн. (або 0,2 % від 

загальних обсягів фінансування науки). При цьому реальне фінансування 

фармацевтичних НДР у 2007 р. з урахуванням інфляції зменшилось порівняно з 1995 р. 

на 46%. Такі умови унеможливлюють створення вітчизняними науковим установам і 

підприємствами галузі у достатній кількості конкурентоспроможної, інноваційної 

продукції, адже низький рівень наукоємності вітчизняної фармацевтичної продукції 

вимагає від компаній великих ресурсів. В результаті вітчизняні виробники майже 

повністю сконцентровані на виробництві препаратів генериків (копії інновацій), які 

нерідко мають проблеми з якістю, а також не можуть виступати надійним джерелом 

нових інвестицій у НДР. У той же час вітчизняний споживач імпортних ЛЗ фінансує 

іноземну фармацевтичну науку в обсягах, які є незрівнянно більшими ніж все 

фінансування вітчизняної фармацевтичної науки. 



Існуючий досвід подолання суперечностей між інтересами фармацевтичних 

компаній і споживачів ЛЗ щодо вартості продукції показує, що в умовах глобальних 

трансформацій і домінування «вільного» ринку запроваджені заходи все менш 

ефективні. Ані державне регулювання ринку ЛЗ, ані система медичного страхування не 

вирішують проблеми економічної доступності ЛЗ. Погіршує ситуацію і те, що і 

глобальна, і регіональна фармацевтична галузь все більше залежать від зростання 

обсягів фінансових витрат на НДР, падіння кількості інноваційних ЛЗ, впровадження 

нових стандартів науково-технічної, виробничої діяльності, зростаючої конкуренції. У 

таких умовах міжнародні компанії заощаджуючи ресурси все більше вдаються до 

заходів, які мають антисоціальний характер і які негативно впливають на кінцеву 

вартість ЛЗ.  

Таким чином, враховуючи, що існуючі засоби державного регулювання даного 

ринку (приписи, накази) не є ефективними, то актуальним питанням є запровадження 

нової системи впливу, яка б створила нові умови соціалізації галузі. Проблема вимагає 

свого вирішення на більш глибокому рівні, а саме на рівні доринкових фаз створення 

новацій, адже саме ці етапи поглинають найбільші ресурси, які, згідно з ринковими 

принципами, відшкодовуються через кінцеву вартість ЛЗ. Можна говорити про 

необхідність запровадження процесу соціалізації (через придбання у державну 

власність кращих вітчизняних новацій, створення відповідного фонду інновацій і їх 

подальше виробництво) науково-технологічного і інноваційного процесу та 

формування альтернативного до існуючих механізму насичення внутрішнього ринку 

економічно доступними ЛЗ, саме при ключовій ролі держави.  
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Загальновідомо, що термін «маркетинг-мікс» вперше був озвучений у 1953 році 

Нілом Борденом у Президентському зверненні до Американської маркетингової 

асоціації
10

. При цьому Борден використав роботи Джеймса Каллітона, в яких 

спеціаліста по маркетингу було охарактеризовано як людину, що комбінує у своїй 

роботі різноманітні елементи. Відповідно під терміном «маркетинг-мікс» («комплекс 

маркетингу») малося на увазі певне поєднання цих елементів. Вважалося, що 

різноманітне поєднання елементів може призводити до різних результатів діяльності на 

ринку [1].  

У 1960 році Маккарті запропонував класифікацію, названу «4Р» і об‘єднуючу 

чотири елементи (product, place, price, promotion). Таким чином, концепція маркетинг-
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мікс по Маккарті визначалася набором основних маркетингових інструментів, що 

складають програму маркетингу: товарна політика (product), збутова політика (place), 

цінова політика (price), політика просування (promotion).  

 Вказані  інструменти були виділені серед багатьох інших насамперед тому, що їх 

використання мало безпосередній вплив на попит, могло стимулювати споживачів до 

здійснення покупок. Здійснення маркетингових досліджень, аналіз сильних та слабких 

сторін фірми, сегментування та інші інструменти маркетингу, звісно, також 

допомогають маркетологу в його намаганнях збільшити попит на товари та послуги 

фірми, але мають лише опосередкований вплив: наприклад, попит не зростає лише 

через те, що фірма провела маркетингове дослідження чи сегментування споживачів. 

Результати вдалого маркетингового дослідження можуть бути використані для зміни 

одного чи декількох елементів комплексу маркетингу і лише таким чином вплинути на 

споживчий попит [1].  

Іншою корисною властивістю складових елементів маркетингового комплексу, є 

його керованість — маркетолог може керувати кожним елементом з метою необхідного 

впливу на попит, обирати найбільш перспективні комбінації елементів. 

У більшості випадків адаптація маркетингового комплексу проводилася шляхом 

додавання одного чи декількох «Р» до мнемонічного списку «4Р» Маккарті. Можна 

навести ряд прикладів подібних доповнень [2]. 

Насамперед, слід згадати додаткові елементи, запропоновані одним з 

найвідоміших теоретиків маркетингу Ф. Котлером, — це політичний вплив (political 

power) і формування суспільної думки (public opinion formation). Ці додаткові елементи 

маркетингового комплексу були запропоновані Ф. Котлером у зв‘язку з введенням 

поняття мегамаркетингу, під яким він розумів мистецтво надання благ сторонам, що не 

відносяться до цільових груп покупців і посередників, таких, як агенти, дилери, 

брокери, а також таким сторонам, як уряди, профспілки та інші групи впливу, які 

можуть створити непереборні бар‘єри для входу на потенційно привабливі ринки. При 

формуванні суспільної думки фірма намагається вплинути на нього головним чином 

шляхом масових комунікацій. З іншого боку, сила політичного впливу застосовується 

до «галузевих чиновників та представників уряду, що можуть виявити вплив на 

можливість входження і роботи на цільовому ринку з використанням витончених 

прийомів лобіювання і ведення переговорів з метою отримання бажаних результатів 

без відступу від своїх позицій» [3]. Наприклад, послуги часто надаються на ринках з 

високим рівнем регулювання — у таких випадках може існувати необхідність зміни 

регулюючих правил для збільшення рівня доступності ринку; лобіювання стає 

важливим видом маркетингової діяльності [1].  

Звичайно, визначення Маккарті (або класифікація «4Р») не було єдиною 

спробою систематизації знань у сфері маркетингу та класифікації значної кількості 

факторів, що впливають на попит. Але з багатьох запропонованих в 60-і роки схем, 

лише класифікація Маккарті стала справді загальноприйнятою.  

 Приклад впровадження елементів маркетингу в правове середовище (зокрема 

права інтелектуальної власності) ми можемо побачити на прикладі визначення понять 

«патент» та «промисловий зразок», що наводиться в Науково-технологічному 

тлумачному словнику Ларосс під редакцією професора Пітера Уокера:  

Патент – документ, що надає винахідникові монопольне право на виробництво 

або маркетинг нового та неочевидного пристрою, процесу, матеріалу або хімічної 

сполуки протягом 20 років. Документ складається з двох частин, опису і формули. При 

цьому формула відображає суть і спосіб, її виклад є критичним для чинності патенту.  



 Промисловий зразок – методи, що застосовуються для планування і збуту 

продукції, що полягають у спеціальному вираженні зовнішнього вигляду і форми (в 

тому числі ергономіки). Є додатковим елементом інженерної розробки [4].  

Як бачимо, обидва визначення зі сфери промислової власності у названому 

словнику безпосередньо пов‘язані з маркетингом, що вказує на чітку спрямованість 

розуміння понять промислової власності не лише у площині права, а й у площині 

інноваційної економіки. 

Виходячи з вищевказаного, в сучасних умовах розвитку маркетингового 

комплексу доцільно визнати ту обставину, сутність якої полягає у визнанні майнових 

прав інтелектуальної власності на об‘єкти права інтелектуальної власності, в тому числі 

промислової власності, повноцінним товаром, як це вже зроблено у всьому 

цивілізованому світі і детально проаналізувати майнові права промислової власності як 

товар, виходячи з концепції маркетингового комлпексу. Такий аналіз дозволяє 

здійснити спробу адаптації концепції маркетингу, якою користуються власники і 

споживачі технологій, створених на базі об‘єктів промислової власності, до умов, 

принципів та правил державного регулювання економіки у вигляді одного з елементів 

механізму регулювання інноваційної діяльності, тобто державних рішень 

регуляторного характеру в сфері національної економіки й інноваційної діяльності, 

направлених на суб‘єктів промислової власності.  
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МУСІНА Л.А.  

ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯ 

КРИЗОВОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Міністерство економіки 

 

Для надолуження втрат економічного потенціалу і конкурентоспроможності в 

результаті фінансово-економічної кризи та забезпечення енергійного економічного 

підйому у післякризовому десятилітті Україна має здійснити реформи по широкому 

колу тих видів діяльності, де в останні роки відбувалося тупцювання на місці з втратою 

динаміки виробництва та фінансових результатів. 

Вони передбачають формування інституційного середовища,  сприятливого для 

інноваційного підприємництва, вдосконалення мотиваційних фінансово-економічних 

механізмів для зміцнення наукового потенціалу та комерціалізації результатів наукових 

досліджень, запровадження стратегічного підходу до управління науково-

технологічним розвитком. Зрозуміло, що без створення екосистеми, яка довела свою 

результативність у найбільш успішних та динамічних економіках світу, немає сенсу 

розраховувати на покращення позицій у конкурентному середовищі, тим більше 

враховуючи, що конкуренти з числа країн з наздоганяючою економікою також 

знаходяться у постійному пошуку шляхів зміцнення своєї конкурентоспроможності. 



Спільними для довгострокових стратегій країн з розвинутою та перехідною 

економікою на другу декаду ХХІ століття, вже розроблених та оприлюднених на цей 

час, є наступні пріоритети у сфері науково-технологічного розвитку: 

- сприяння технологічній модернізації та розвитку промислової бази з наголосом 

на впровадження енерго- та ресурсноефективних технологій, розвиток нових джерел 

енергії, технологій для медицини та поліпшення якості життя людей;  

- зміцнення співпраці інституцій у сфері науки, освіти та інновацій, розвиток 

ринків знань та технологій за умов адекватного захисту інтелектуальної власності; 

- поліпшення рамкових умов для інноваційного бізнесу, його доступу до 

фінансів;  

- розвиток людського капіталу для знаннеємних секторів економіки. 

Реалізація згаданих стратегічних пріоритетів США та Європейського Союзу 

передбачає як фінансування великих проектів з розроблення та виведення на ринки 

проривних технологій, так і удосконалення діючих ринкових механізмів стимулювання 

інноваційного підприємництва, розвиток мереж та кластерів для підвищення його 

продуктивності, ліквідацію бар‘єрів для виходу на ринки.  

Пріоритетами стратегічних документів країн з наздоганяючою економікою є 

створення конкурентного середовища і механізмів, які стимулюють інноваційну 

активність, прискорена диверсифікація економіки. Спільним для Росії та Казахстану є 

перехід від експортно-сировинного до інноваційного типу економічного росту з 

одночасним вирішенням завдань наздоганяючого та випереджаючого розвитку. 

В Україні та інших пострадянських економіках скорочення розриву між наукою 

і бізнесом наштовхується як на невміння наукової сфери доводити свої результати до 

виробництва та ринку, так і на безліч бар‘єрів для інноваційного бізнесу, серед яких:  

• фокус на технічних питаннях (―як і що виробляти‖) за недооцінки 

організаційних (―як вийти на ринок‖);  нестача управлінських і маркетингових 

компетенцій та навичок; 

•  обмеженість фінансових ресурсів; 

•  недостатня конкуренція на ринках внаслідок повільного процесу 

дерегулювання; 

•  більша увага до інструментів підтримки технологічних інновацій, ніж 

інновацій у сфері ділових послуг, важливих для інтенсифікації інноваційного процесу. 

Україна є маленькою за розміром економікою, яка знаходиться між двома 

гігантами – Росією та Європейським Союзом. Низький рівень економічного потенціалу 

та низька якість інституційного середовища дозволяють говорити сьогодні не про 

«технологічний прорив», а про модель наздоганяючого розвитку з наголосом на 

удосконалення інститутів відповідно до  стадій розвитку інноваційної системи. 

Нагальним для України є інтегрований підхід до вироблення і реалізації 

науково-технологічної та інноваційної політики з єдиною вертикаллю управління  

навколо єдиного органу влади, наприклад, Міністерства науки, технологій та інновацій.  

Другою передумовою істотного збільшення впливу наукового та інноваційного 

потенціалу на продуктивність економіки є вибір стратегії модернізації - оптимальної 

для умов нашої країни траєкторії зміни інститутів та стимулів економічного зростання.   

Третій фактор результативності науково-технологічної політики - стратегічний 

підхід до управління структурними змінами, включаючи обґрунтування пріоритетів та 

стратегічних цілей, їх декомпозицію по рівнях управління, формування ланцюга 

завдань, заходів та кінцевих результатів впливу цієї діяльності на економіку. 

Україна не має права відставати від своїх сусідів-гігантів на шляху формування 

сучасної системи впровадження наукових результатів у виробництво та диверсифікації 



промисловості, інакше вимивання інтелектуального потенціалу буде невідворотним.  

Можливі три шляхи розвитку науково-технологічного потенціалу: самодостатній (на 

основі національних пріоритетів); залежний від ступеню та напряму регіональної 

інтеграції; інерційний або самоліквідаційний (якщо нічого не робити).  

Модель самодостатнього розвитку передбачає такі ключові напрями змін: 

1. Визначення обмеженого переліку високо- і середньотехнологічних видів 

діяльності – локомотивів зростання, та напрямів диверсифікації виробництва продукції 

і послуг для закриття потреб внутрішнього ринку, їх пріоритетне державне 

інвестування. 

2. Постійне звіряння пріоритетів науково-технічного розвитку з перспективними 

потребами розвитку індустріальної бази та систем життєзабезпечення населення.  

3. Переорієнтація фінансової системи на підтримку реального сектора і робочих 

місць, поєднання сильного нагляду за банками з більш жорстким управлінням 

ліквідністю. 

4. Створення інститутів розвитку, спеціалізованих державних банків для 

підтримки розвитку експорту продукції високого ступеню обробки і знаннеємних 

послуг.  

5. Зміцнення кооперації в рамках «трикутнику знань» (наука – освіта – інновації) 

для прискорення процесів оновлення наукових знань та їх впровадження бізнесом. 

6. Перехід від переважно базового фінансування установ науки до конкурсного 

фінансування досліджень і програм через мережу державних фондів досліджень. 

7. Впровадження міжнародно визнаних критеріїв результативності діяльності 

наукових організацій і університетів та їх систематичного рейтингування. 

8. Підвищення ефективності антимонопольного регулювання та державних 

закупівель, скорочення кількості та зменшення вартості отримання дозволів і ліцензій 

для бізнесу. 

9. Формування цілісної системи стратегічного прийняття рішень, включаючи 

стратегічне планування та бюджетування, орієнтовані на результат, їх гармонізацію на 

основі єдиної системи кількісних цільових індикаторів для обґрунтування державних 

цільових програм та бюджетних програм у сфері науки та технологічного розвитку. 

10. Розроблення стратегії розвитку науки та інновацій, п‘ятирічних стратегічних 

планів центрального органу виконавчої влади у сфері науки, технологій та інновацій та 

обмеженої кількості цільових програм для їх реалізації, доповнення їх стратегічними 

планами державних господарських об‘єднань та технологічними дорожніми картами.  

 

ПАВЛИК В.П.   

СТРАТЕГІЯ І МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” 
 

Досвід зарубіжних країн з державного управління агропромисловим 

виробництвом свідчить, що подальший розвиток підприємницької діяльності 

неможливий без застосування інновацій, всіх напрацювань науково-технічного 

прогресу. Перехід агропромислових підприємств України до приватної власності  

деякою мірою обмежив управління ними держави. Вона не має права втручатися в 

особисті справи підприємств, хоча і проводить політику ефективного оподаткування. 

Економічна інформація про підприємницьку діяльність стає конфіденційною і не може 

бути використана іншими підприємствами для запозичення досвіду, визначення 

напрямів подальшого розвитку у взаємозалежній системі агропромислового 

виробництва. 



 Слід зазначити, що участь держави у фінансовій підтримці наукоємних 

виробництв у таких країнах як США, Великобританія, Франція, Японія набуває 

важливого значення у сприянні інтеграції науки й практики, впровадження нових форм 

організації господарювання та праці, підвищення економічної ефективності 

виробництва, здійснення регулюючого впливу на ринкові відносини й процес 

розширеного відтворення [1]. Так, у США діють закони штатів, якими передбачено, що 

корпорації зобов‘язані раз на рік подавати звіт про свою діяльність, публікувати його в 

державному торговельному реєстрі, національному друкованому органі, а не виконання 

цієї умови може розглядатися як підстава для заборони існування корпорації. З огляду 

на це для державного управління агропромисловим виробництвом в Україні доцільно 

запровадити стратегію впровадження у виробництво прогресивних технологій шляхом 

застосування інновацій, нових перспективних рішень з ведення підприємницької 

діяльності. Для реалізації державою цієї стратегії необхідні відповідні механізми 

здійснення управлінських функцій у певній послідовності. Насамперед забезпечити на 

підприємствах агропромислової сфери дієву мотивацію праці. Для цього необхідно 

з ясувати, як змінюється розмір заробітної плати працівників від доходів, одержаних 

підприємствами у процесі господарської діяльності. Це дозволить державі здійснювати 

аналіз використання трудових ресурсів. Виявлення незадовільних умов щодо 

забезпечення мотивації праці, невідповідності величини заробітної плати інтересам 

працівників є підставою для організаційних змін на підприємствах. Тому наступним 

етапом має бути така організація на підприємствах, яка б відповідала сучасним 

вимогам виробництва, зокрема забезпечувала мотивацію праці їх працівників. Для 

цього державним органам необхідно визначати попит на вироблену продукцію, 

формувати політику її виробництва, надавати пропозиції підприємствам щодо обсягів 

виробництва і реалізації продукції, виступати регулятором ринкових відносин між 

підприємствами.  

У перспективі в Україні передбачається створення організації агропромислового 

виробництва на основі формування кластерів, виділення підприємств з однаковою 

спеціалізацією у групи, встановлення їх концентрації на певній території, тому 

доцільним буде стандартизація підприємств завдяки розробці їх параметричного ряду. 

Визначення мінімальних витрат у процесі виробництва і реалізації продукції для певної 

групи підприємств дозволить встановити, які прогресивні технології слід 

застосовувати, підвищити ефективність виробництва продукції, технічно його 

переозброїти, забезпечити висококваліфікованими кадрами. Для розвитку наукоємних 

виробництв в Україні необхідно внести ряд змін у Закони ―Про державну статистику‖ 

від 17.09.1992 № 2614 – ХІІ і ―Про підприємства в Україні‖ від 4.02.1998 № 90/98, а 

також у Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 – IV. Так, статистика є 

основним джерелом для прийняття рішень управлінських органів, що здійснюють 

контроль і перевірку ефективності у діяльності підприємств. Конфіденційна 

інформація, яка використовується не завжди цілеспрямовано, тобто в інтересах одних і 

не на користь інших. У статистичних джерелах не наводиться інформація про 

господарську діяльність конкретних підприємств, а це не дає змоги визначати обсяги 

виробництва продукції, надходження її на ринок, кращі показники діяльності 

підприємств, які можуть бути прийняті за основу для подальшого досвіду. У зв‘язку з 

цим пропонується конфіденційну інформацію, показники кожного конкретного 

підприємства, області, району України кодувати й надавати для широкого офіційного 

використання у статистичних джерелах, що дозволить удосконалити організаційну 

діяльність підприємств і забезпечити регулювання відносин ринку. Відповідно до статті 

63 ―Види та організаційні форми підприємств‖, у Господарському кодексі України 

розподіл підприємств за розміром на великі, середні та малі залежно від їх річного 



доходу і кількості працюючих є не зовсім коректним, оскільки ці показники залежать 

від організаційної структури виробництва, можуть значно змінюватися протягом 

певного терміну, за роками у динаміці і не містити достовірну інформацію про розмір 

підприємства. Тому поділ підприємств за розміром на великі, середні та малі 

пропонується здійснювати за середньорічною вартістю їх активів, тобто враховувати 

капітал підприємства, який у динаміці змінюється у незначних межах, і дозволяє 

уникнути несприятливої ситуації на ринку та відповідає певній організаційній 

структурі підприємства. Внесення змін у зазначені Закони України дасть змогу 

державним органам влади запровадити у виробництво інформатизовані технології. 

 Наступний етап: державним органам влади необхідно не тільки організувати 

діяльність підприємств у поточному періоді, а й планувати її на перспективу 

принаймні, на кілька років, і таким чином здійснювати стратегічне планування. В 

основі його є передбачення заздалегідь ситуації на ринку, оцінка на ньому 

підприємств–конкурентів. Планувати господарську діяльність підприємств можливо 

тільки з урахуванням серед них найкращих, орієнтуючись на їх результати, досягнення 

високих економічних показників, таких як дохід і прибуток на одиницю виробленої 

продукції, рентабельність. Важливого значення при цьому набуде моделювання 

процесів виробництва і реалізації продукції, тобто проведення розрахунків попиту на 

продукцію, її ціну на багато років уперед, виходячи з досвіду за минулі роки. Реалізація 

стратегічного планування підприємствами дасть змогу державі регулювати відносини 

між об єктами підприємницької діяльності на ринку, визначати, хто скільки виробляє і 

реалізує продукції.  

І останнє, до чого прагнуть державні органи влади, це забезпечити ефективний 

контроль над підприємствами за рахунок політики оподаткування, поповнення 

бюджету держави податковими відрахуваннями. Для цього необхідно мати інформацію 

про доходи, витрати, прибутки підприємств, що можуть бути встановлені за допомогою 

параметричного ряду. Доцільним є порівняння фактичних даних господарської 

діяльності підприємств із плановими, визначення відхилень між ними, на основі чого 

встановлюється адекватність управлінських рішень, що приймаються, їх правильність 

та ефективність. Для держави здійснення контролю господарської діяльності 

підприємств з урахуванням вище викладеного забезпечить зростання її добробуту й 

економічного розвитку.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ И 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  
 

Украинский институт научно-технической и экономической информации,  

Институт интеллектуальной собственности Одесской национальной юридической 

академии в г. Киеве   
 

Инновационная инфраструктура, как одна из наиболее важных проблем 

инновационного развития, охватывает различные звенья инновационного процесса: 

организационные, научные и научно-технические, производство и потребление 

инновационного продукта и т.д.  

 Эффективность инновационного процесса в стране во многом определяется тем, 

каким образом все его субъекты взаимодействуют между собой в единой национальной 



инновационной системе, которая обеспечивает преобразование знаний в 

конкурентоспособные товары и услуги. Это возможно, если будет создана 

соответствующая инновационная инфраструктура, составными звеньями которой 

являются: 

 - университеты и научно-исследовательские институты;  

- предприятия по внедрению новых технологий;  

- специальные организации и предприятия, а также 

- законодательно-нормативное обеспечение.  

Одним из условий оптимального функционирования инновационных систем 

является разумный компромисс между экономической ("информация-знания") и 

социальной ("общество-человек") системами, которые являются первоосновой научно-

методологического обеспечения функционирования инновационного общества. 

Эффективность современной экономики зависит не столько от эффективности 

деятельности самостоятельных субъектов хозяйствования (промышленных компаний, 

научных институтов, высших учебных заведений и др.), сколько от того, как они 

взаимодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания 

и использования знаний, а также от состояния (качества) среды такого взаимодействия: 

правовой, социальной, культурной.  

Если проанализировать количественную сторону инновационной 

инфраструктуры, то можно увидеть, что в Украине существует такая инфраструктура: 

имеется большое количество университетов, институтов Национальной Академии наук 

и пяти отраслевых Академий наук, отраслевые институты, функционирует много 

специализированных предприятий, учреждений и организаций, которые по своему 

назначению направлены на формирование инновационной экономики.  

В 2008 году в Украине принято Государственную целевую экономическую 

программу "Создание инновационной инфраструктуры в Украине" на 2009 - 2013 

годы».  

Целью Программы является формирование в Украине инновационной 

инфраструктуры, способной обеспечить эффективное использование отечественного 

научно-технического потенциала, повышение уровня инновационности и 

конкурентоспособности национальной экономики.  

Проблем в сфере формирования инновационного социально-экономического 

развития очень много, поэтому остановимся только на двух проблемах, а именно на 

понимании основного принципа формирования инновационных систем и на опыте 

подготовки специалистов инновационной направленности.  

Информация и общество является средой, в которой функционирует человек. Он 

является творческим организационно-объединяющим элементом в сочетании 

информационной среды с обществом. Как информационная, так и общественная среда 

выполняют только свою и только ей присущую функцию. С помощью этих функций 

создаются возможности для творческого труда человека, однако, необходима 

согласованность интересов между индивидом и обществом. Человек стремится 

использовать информационные возможности для удовлетворения собственных 

потребностей, а общество заинтересовано в увеличении доходов, направленных на 

развитие общественной инфраструктуры. За счет баланса интересов и компромисса 

между человеком и обществом можно достичь желаемого результата.  

Экономический контур, основой которого является система «информация - 

человек - знание» и в котором происходит превращение информации в знания играет 

большое значение в инновационных процессах. Человек, создавая новые знания, 

решает их дальнейшую судьбу: оставить их своей собственностью или создать 

социальную информацию путем их переноса на носители. Зарегистрированные в 



государственной системе интеллектуальной собственности знания становятся 

интеллектуальной собственностью создателя. Дальнейшая судьба созданного 

интеллектуального продукта уже зависит от взаимодействия автора идеи и общества, 

целью такого взаимодействия является получение прибыли от реализации знания.  

 Получение прибыли является большим стимулирующим фактором 

саморазвития и самоорганизации экономической системы. Перераспределение прибыли 

между обществом и участниками внедрения является очень важным элементом 

инновационного пути развития. На этом этапе построения инновационной системы 

следует внимательно относиться и научно обосновывать принцип распределения 

прибыли от внедрения знания и реализации товара или услуги  

Таким образом, мы видим, что экономическая система существенно связана с 

социальной. Оптимальное взаимодействие этих двух систем являются решающим в 

формировании инновационного пути развития общества и экономики.  

В институте интеллектуальной собственности ОНЮА для обеспечения различных 

этапов инновационного развития на уровне магистерских программ ведется подготовка  

специалистов по взаимосвязанным специальностям, которые имеют единый объект 

деятельности - знания и различные предметы деятельности: генерация новых знаний 

как объектов промышленной собственности (специальность «Консолидированная 

информация »); охрана новых знаний как объектов права интеллектуальной 

собственности (специальность« Интеллектуальная собственность ») и внедрение 

объектов права интеллектуальной собственности как объектов инноваций 

(специальность« Управление инновационной деятельностью ».  

Качество подготовки специалистов достигается за счет реализации стратегии 

межгосударственного и межотраслевого сотрудничества по формированию единого 

образовательного и информационного пространства для создания и развития 

инновационных систем на основе создания кластера фокусного типа, центром которого 

является институт интеллектуальной собственности ОНЮА.  
Выводы  

1. Одним из условий работы инновационных систем является формирование 

инновационной инфраструктуры.  

2. Изучение состояния инновационной деятельности в Украине и исследования 

института в направлении развития системы информация – человек – знания позволяют искать 

новые формы инфраструктурной деятельности. 

3. На примере института показана перспективность корпоративного подхода к 

образовательной деятельности.  

 

 

ПЕРЧИНСКАЯ Н.П.   

РАЗВИТИЕ  НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА 

 

Институт экономики, финансов и статистики Республики Молдова 

 

Для развития  экономики необходимо внедрение научных и технологических  

инноваций. До недавнего времени в Молдове существовали определенные препятствия 

для осуществления инновационной деятельности и передачи технологии. С созданием в 

2007 году Агентства по инновациям и передаче технологий (AITT)  в рамках Академии 

наук Молдовы, этот барьер был снят. Приоритетной задачей AITT является 

координация, стимулирование  научных исследований, инноваций, создание новых 

инновационных структур, реализация государственной инновационной политики и 

передачи технологий.   



На данный момент в республике Молдова существует 3 научно-технологических 

парка и один инновационный инкубатор: научно-технологический парк «Academica» 

(2007), - универсальная специализация без ограничения  по специальностям, 27 

резидентов; научно-технологический парк «Inagro»(2008), - специализируется в 

интенсивном и экологическом сельском хозяйстве, 8 резидентов; научно-

технологический парк «Micronanoteh», -специализируется в микроэлектронике и 

нанотехнологиях  ( 2009) – объявлен конкурс на отбор резидентов и Инновационный 

Инкубатор «Inovatorul» (2007), -универсальная специализация, 4 резидента. 

Механизм реализации проектов по содействию инновациям и передаче 

технологий состоит из следующих этапов:  

I этап. Объявление об организации  конкурса  проектов по инновационной 

деятельности и передачи технологии ;  

II этап. Отбор проектов для инновационной деятельности и передачи 

технологии;  

III этап. Осуществление контроля за выполнением проектов по инновационной 

деятельности и передачи технологии;  

IVэтап. Оценка результатов выполнения проектов по инновационной 

деятельности и передачи технологии.  

В 2009 году для повышения конкурентоспособности инновационной экономики, 

распространения инновационных знаний, выявления инновационных проектов по 

решению АНМ в каждом научном учреждении (включая  Институт экономики 

финансов и статистики - ИЭФС) была создана новая инновационная: Служба 

международных отношений и трансферта технологий. Экспертиза  научных проектов 

на предмет инновационности  осуществляется по следующим областям исследований: 

информационные технологии, энергетика, окружающая среда; здравоохранение; 

сельское хозяйство; продовольственная безопасности; биотехнология;  

нанотехнологии.. 

Финансирование инновационных проектов. Для  реализации в полном объеме 

новаторских проектов AITT предоставляет до 50% финансирования проекта. 

Остальную сумму вкладывает сам разработчик (за счет собственных средств), или 

использует средства спонсоров. Разрешается и использование материалов необходимых 

для проекта, на следующие виды: техника, оборудование и материалы. Они могут быть 

взяты из счетов организации в сфере науки и инноваций. В качестве бенефициаров 

проектов, инноваций и передачи технологии могут выступать частные фирмы, а также 

учреждения и организации, которые являются конкурентоспособными по реализации 

объектов интеллектуальной собственности.  В ходе своей деятельности,  2005 - 2009 г.г, 

AITT способствовали реализации около 115 проектов, инноваций и передачи 

технологий, в том числе: 2005 – 8; 2006 – 27; 2007 – 43; и 2008 – 37; 2009-30. 

На  пути внедрения инноваций и  новых технологий в Республике Молдова 

встречается  много барьеров: 

 отсутствие надлежащей инфраструктуры инновационного процесса;  

 начальная стадия развития взаимосвязи «наука - технология-производство-

рынок;  

 невостребованность инноваций со стороны правительственных и ведомственных 

структур;  

 низкие бюджетные расходы в научно-техническую и инновационную сферу; 

 отсутствие и  венчурного финансирования;  

 избыточные административные барьеры  

 непрофессионализм в области инноваций; 

 отсутствие опыта  для решения проблем коммерциализации знаний;  



 отсутствие системы подготовки кадров для инновационной экономики и  

квалифицированного инновационного менеджмента;  

 слабое стимулирование развития инновационной системы: негосударственного 

финансирования инновационной деятельности, отсутствия венчурного инвестирования;  

 таможенные;  

 отсутствие комплексного законодательного обеспечения инновационной 

деятельности; 

 отсутствие интереса по использованию результатов бюджетных научных 

исследований в малом и среднем бизнесе; 

 низкий уровень участия в научно-исследовательских программах (включая 7 

Рамочную программу ЕС), финансируемых Сообществом ЕС. 

Путями преодоления этих барьеров могут стать в республике следующие  

мероприятия: 

 откорректировать приоритетные направления развития в Молдове собственных 

научных исследований и проектно-конструкторских работ, связанных с созданием 

новой продукции и интеллектуальных составляющих технологий или закупки лицензий 

на использование заимствованных научно-технических разработок; 

 разработать комплексный подход-программу к становлению и 

функционированию инновационной системы и реализации государственной 

инновационной политики  

 разработать меры по косвенному и прямому стимулированию 

инновационной деятельности; 

 провести оценку технологического уровня производства в республике, 

мониторинг технологий и технологическое прогнозирование на макро-и 

микроуровнях; 

 реальное внедрение  налоговых льгот для налогоплательщиков, деятельность 

которых направлена на усовершенствование действующей техники и технологии или 

создание инновационной продукции; 

 создать инновационные структуры (инкубаторы) при высших учебных 

заведениях, деятельность которых направлена на коммерциализацию их научных 

разработок;  

Решение  вышеперечисленных задач   даст импульс для интенсивного развития 

экономики в рамках интеграции, позволит Молдове интегрироваться в европейское и  

международное пространство. 
 

ПИЛЕЦКИЙ К.В.   

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 

 

Планируемая реализация инновационных проектов, осуществление 

хозяйственной деятельности, которые могут оказывать негативное влияние на 

окружающую среду, должны иметь соответствующее экологическое обоснование или 

экологическое сопровождение. Одним из видов экологического обоснования, 

направленного на анализ наиболее важной по воздействию на окружающую среду 

деятельность, является оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Это 

процедура в системе подготовки хозяйственных и других решений, направленных на 

выявление и предупреждение не приемлемых для общества экологических и связанных 



с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации, а также 

оценка инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.  

Систематическое использование при разработке планов (проектов) 

хозяйственной деятельности законодательно регламентированной процедуры оценки 

экологических последствий на ранних стадиях процесса принятия решений началось в 

США, с установления процедуры экологического регулирования в Акте о 

Национальной политике по Охране Окружающей Среды (1970 г.), а затем – в Японии, 

Канаде, Франции, Нидерландах, Германии, Австрии, Великобритании и др. Проведение 

такой оценки базировалось на установлении соответствующих правовых требований по 

ее организации и проведению, методическому, финансовому и материально–

техническому обеспечению. Указанная процедура и сам процесс оценки получили 

название «Environmental Impact Assessment» (EIA), что на русский язык переведено как 

оценка воздействия на окружающую среду. 

Основными нормативными правовыми актами, которые регламентируют ОВОС 

в Беларуси, являются Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 

окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. [1] и 

содержащий императивную норму об установлении порядка проведения ОВОС 

законодательством о государственной экологической экспертизе, а также Закон 

Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. «О государственной экологической 

экспертизе», раскрывающий термин оценки воздействия на окружающую среду, под 

которым понимается «определение при разработке проектной документации 

возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, 

предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния 

в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации 

проектных решений» [2], определяющий перечень более чем 50 объектов, для которых 

при разработке проектной документации проводится ОВОС и закрепляющий 

полномочия Совета Министров Республики Беларусь по установлению порядка 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Отнесение хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, проводится 

на основании соответствующих критериев, определенных Указом Президента 

Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 [3]. 

Положения, касающиеся ОВОС, конкретизированы в Инструкции о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности в Республике Беларусь, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 17 июня 2005 г. № 30 [4]. 

Оценка воздействия должна основываться на принципе демократичности, 

который отражает тот факт, что «экологическая оценка не сводится к научно-

техническому исследованию, а является инструментом принятия взаимоприемлемых 

решений» [5]. Принцип демократичности подразумевает признание за юридическими и 

физическими лицами права на непосредственное участие в процессе принятия 

решений.  

При проведении оценки воздействия можно пользоваться данными «полевых 

обследований и мониторинга, а также моделированием, руководствами, литературными 

источниками, семинарами, интервью со специалистами, результатами опросов 

общественного мнения. Все это можно использовать почти на любой стадии 

подготовки ОВОС» [6, с. 46].  

Оценка воздействия проводится одновременно с разработкой предпроектной и 

проектной документации планируемой деятельности и включает в себя пять этапов, 



имеющих «точную организационную автономность, отраженную в научно–

исследовательской и общественно–административной их специфики» [7, с. 100]: 

1) подготовка заявки о намерениях реализации планируемой деятельности и 

составление технического задания на проведение оценки воздействия; 

2) определение видов и значимости воздействия на окружающую среду и 

прогнозирование их последствий; 

3) составление заявления о возможном воздействии на окружающую среду; 

4) проведение общественных слушаний; 

5) подготовка и представление отчета и других материалов по оценке 

воздействия для проведения государственной экологической экспертизы. 

Очевидно, что при разработке правового обеспечения процедуры ОВОС следует 

учитывать не только опыт отдельных государств, но и опыт межгосударственного 

сотрудничества. В частности, положения Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, подписанной в г. Эспо (Финляндия) 

25 февраля 1991 года [8], в соответствии с которыми государство, осуществляющее 

деятельность, оказывающую значительное вредное трансграничное воздействие, 

уведомляет другие государства, которые могут быть затронуты трансграничным 

воздействием планируемой деятельности. 
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ПУППЕ Э. 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Харьковский Национальный университет радиоэлектроники 

 

Чаще всего, говоря об инновациях, имеют в виду, результат инвестирования в 

основном в технические и/или научные разработки, в получение нового знания, новой 

или усовершенствованной идеи совместно с последующим процессом внедрения 

объекта интеллектуальной собственности в некое производство. В результате этого 

ожидается получение дополнительной ценности – в первую очереди прибыли, но не 

только. Это может быть создание каких-то особых условий, позволяющих улучшать 

жизнь людей  

Такое понимание инновации, наверное, может быть достаточным для целого 

ряда случаев, когда речь идет о событиях внутри одной страны или одной отрасли, при 

условии сравнительной идентичности локальной совокупности потребителей. 

Но если расширить понимание инновации, принимая во внимание различие как 

технологических предпочтений разных стран, так и традиций разных народов, то 

http://www.ecoline.ru/mc/eiabook/ch1.html#1.2


приходится учитывать ряд других характеристик инновационного продута, которые 

учитывают особенности: 

1. инноваций в методах кооперации на основе использования новых средств 

коммуникации, которые предоставляют новые возможности реализации 

сотрудничества; 

2. инноваций в образовании и методах преподавания, имея в виду, что в каждой 

стране есть определенные традиции обучения; 

Фактически, такой подход позволяет принимать во внимание инновации в самих 

образах жизни, что позволяет учесть особенности межкультурной компетенции 

партнеров. Именно это должно в значительной степени определять направление 

компромиссов в работе с иностранными партнерами.  

Необходимость учета пункта 1 вызвана тем, что любая научная или техническая 

инновация может быть реализована на рынке и поэтому необходимо учитывать законы 

рынков различных стран. При этом существует, как известно, разница в маркетинге 

нового товара как изделия, полученного в результате научно-исследовательских работ 

на основе, например, патента. В научно-исследовательской сфере, прежде всего, можно 

ожидать инновационных результатов там, где деятельность организована  в рамках 

кооперации. К сожалению пока мало исследований в области развития новых моделей 

эффективного сотрудничества, которые бы учитывали разные варианты прав на 

интеллектуальную собственность и предлагали бы методы оценки вкладов отдельных 

участников и подходы к маркетингу совместно разработанной продукции. То есть, пока 

система реализации научно-исследовательских работ и «инноватизации» 

соответствующих результатов рассматривается как замкнутая система. В эту систему 

желательно включить, вместе с инструментами рыночного анализа, и методы 

проектного менеджмента, которые уже разработаны, например, для применения в 

области разработок программных обеспечении
11

. В такую систему также стоит 

включить такие элементарные вещи как разработка коммерческого предложения. Это 

новое направление, и  в сфере «маркетинга научно-исследовательских результатов» 

работают пока только несколько даже западноевропейских вузов
12

.  

Если серьезно заниматься подобными проблемами, есть шанс выполнения 

совместной работы в области инновационных проектов на всем пути – от отдельных 

проектов, через совместную активность, до стратегического партнерства, что, в свою 

очередь, может содействовать долгосрочной и эффективной кооперации. 

С развитием новых и мощных средств коммуникации, появляется огромный 

потенциал эффективных возможностей международной кооперации, в том числе, 

конечно, и в сфере инновационной деятельности. В принципе, уже сегодня можно 

реализовать совместные разработки, не выезжая за границу. Чертежи могут быть 

переданы электронным путем и так далее. И все же, пока, здесь нет достаточно 

крупномасштабной кооперации между, скажем, Германией  и Украиной. Дело здесь и в 

том, что эти технические возможности до сих пор не учитывают в необходимой мере 

особенности разных культур. Так, например, пока нет возможности, передать так 

называемые «мягкие факторы» (soft facts), играющие большую роль в коммуникации, с 

помощью электронных средств.   

По пункту 2 также следует учитывать уже имеющиеся технические 

возможности. Главным образом здесь могут играть свою роль дистанционные методы 
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обучения. Но для этого необходимы новые подходы на основе новейших достижений 

педагогики, психологии и других отраслей науки.  

Разработчики, исследователи и производители инновационной продукции 

должны знать основы маркетинга инновационной продукции. В Украине далеко не все 

имеют такие знания, и соответствующие знания пока очень редко преподаются в вузах 

студентам технических и естественных специальностей. В вузах также мало 

занимаются подготовкой персонала в сфере международной кооперации. Поэтому 

украинские партнеры не всегда знают, как может реагировать партнер из страны 

западной Европы на их поведение, так же как и западным партнерам не всегда 

известны особенности восточных рынков. Это свидетельствует о том, что участников 

кооперационных отношений надо готовить к такой деятельности соответствующим 

образом. В их распоряжении должны быть и актуальные дистанционные курсы, 

которые они самостоятельно могут изучить, и семинары, на которых они могли бы 

тренировать соответствующее поведение в различных ситуациях.  

Исходя из опроса немецких и российских бизнесменов, А. Рощина
13

 указала на 

желание и необходимость таких мероприятий, как тренинги поведения в 

международных коллективах, тренинги для развития понимания других культур. 

Учитывая существенные культурные различия в поведении представителей восточных 

и западноевропейских стран, она предлагает разработку комплексной системы 

обучения, включая и интернет-платформу для симуляции разных конфликтных 

ситуации. Таким образом, можно надеяться на определенную сенсибилизацию 

партнеров по отношению к разнице в культурах и вытекающим из этого особенностям 

поведения. Такая сенсибилизация может в свою очередь способствовать более 

эффективной международной кооперации на разных уровнях трансфера технологий, в 

первую очередь, инновационных. 

Реализуя такой подход, можно надеяться на такие положительные эффекты как 

- уменьшение потерь времени и ресурсов 

- реальные оценки шансов инновационного продукта на рынке 

- улучшение взаимного понимания 

и тем самым повысить эффективность международной научно-технической 

кооперации. 

 
 

RADOSAVLJEVIC M., ANDJELKOVIC M.  

NECESSITY TO CHANGE EXISTING BUSINESS STEREOTYPES 

 

Faculty for Education of the Executives, Business Academy, Novi Sad, Serbia 

 

The economic crisis has shown that a number of assumptions, which underlie the 

modern economy, are incorrect. Another problem is the disproportion between theoretical 

settings, and the principles of economics and practical solutions, especially when it comes to 

crisis time. Economic Science was designed on the assumption of so-called "smooth waters", 

i.e., normal situations in which business is conducted. Accordingly, it is not able to respond to 

crisis or turbulent business conditions, such as today and what will increasingly be in the 

future. It turned out also that "invisible hand", i.e., the market, in which classical economics is 

not able to automatically and fully regulate the relations of all parties, as they believed. "The 
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market is not working in accordance with my long-term expectations," said the president of 

American foreign exchange reserves during the 2009 crisis, which is natural, because the 

market is unable to operate on the principle of self-organization, and that there is no such 

capability, the market must be managed, as well as every living creature that is based on self-

organization. One of the sources referred to the above-mentioned economic crisis is exactly 

the stereotype that existed towards the market and the necessity of changing or transforming 

existing information into a new quality and the establishment of the new laws. The second 

wrong assumption is related to marketing, which in the eighties presented as a new technique 

and philosophy in achieving corporate success. Many managers do not understand what 

marketing is in essence, what are the differences between marketing and promotions, and 

especially between marketing and sales. For an explanation of the above, it is best to use the 

analogy of ducks. According to this analogy, ―marketing is throwing grain in order to entice 

ducks‖. Sales is taking guns and shooting its work. Marketing is the inducing market to wish 

particular product or to create needs. A sale is the conclusion of the work with the consumer. 

In this context is the use of traditional ways of pricing, as an important element of 

marketing mix. The largest number of companies has developed a system that determined 

systems of calculating the selling price of products. The methodology goes in the direction to 

determine the price for a certain product by summing its operating expenses, which is the sum 

of expenditures incurred for wages, raw materials, means of work and a group called of so-

called other expenses. On this selling price (SP) the margin is added or profit P) to get the sale 

price of a PC, which could be presented by the following formula:*(* According to Z. 

Radosavljevic: ―Marketing, Centar za edukaciju rukiovodećih kadrova i konsalting―, 

Belgrade, 2009). 
PC = SP + P 

The above formula is a classic one and it implies that if a company wants to make more 

profit, the emphasis is on increasing the selling price (SP). Hence, the practice to include all 

company irrationalities into the selling price and often some unethical instruments to reach as 

much profit as the ultimate objective of any company are used. Therefore, the calculation is a 

tool to determine selling prices for goods and services, through which it gets something that is 

idealistic, and it is so-called fair prices, which doesn‘t exist in a market economy in fact. 

Analysis that is more detailed shows that the above-mentioned is only the perception of the 

value of a specified manufacturer, and it does not contribute to increasing of competition 

abilities. 

If you really want to increase competitive ability, it is necessary to abandon the classical 

approach and focus on the perception of the value of the market. In the "eyes" of the market, 

value of products does not derive from the efforts and expenses that the company has invested 

in the production of products or services. Its value comes from the benefit that will have a 

customer or customers using it or satisfying some of their needs. Consumer observed value 

within the limits of what it needs, i.e., what he wants. All researches shows that, more or less, 

buyer wants the lowest possible price and the best possible quality as additional satisfactions 

as may be provided by the seller. Accordingly, the previous formula must be transformed into 

a new, and that is that companies can make profits by reducing costs through "drainage water 

from the dry towel‖, i.e., into formula that profit (P) represents the difference between the 

purchase price (PP) and selling price (SP), i.e.  
P = PP - SP 

By observing the last two formulas, we can say there is no mathematical difference 

between them, or that they are mathematically identical. However, in economic and business 

sense, shows that between first and second formulas are different business philosophy, and 

that the first formula is a classic and that the burden of company irrationality shifts to buyer, 

and another seeks to reduce costs through achieving greater competitiveness. This created 



conditions for the sales while reducing costs, increasing quality of products and services, 

which was impossible in classical economics. By accepting the above statements, the 

conditions for changing the classical concept of market segmentation are created. In 

conditions when the quality of the product implies, i.e., that it must be superior to all target 

groups, the price to be variable and negotiable, it is clear that the highest level of competition 

will that company who offers higher quality with the lowest possible selling price and other 

terms of sale. In the classical understanding, a mission like this was almost impossible. 

In this concept, there is room to think about establishing a practice that different 

consumers pay different prices for the same product or service, depending on their needs. It is 

a practice carried out by travel agencies and hotels, where different consumers pay different 

prices for the same airline tickets or the same hotel room, according to their needs. It looks 

like many people, even professionals, forget that it is possible to earn lots of money if the 

manufacturer thinks for the benefit that product brings to the buyer, than to thing on its 

technical aspects.*(* Known hardware companies accepted this practice: IBM and Hewlett-

Packard. They charge very different prices for the same products, depending on how quickly 

they are shipping them. Price for fast delivery can be even three times higher than standard, 

which means that cost approach isn‘t the parameter for determining the selling price, but 

value of the product. It is about providing consumers what they need, which will help them to 

achieve their goals).  

The third stereotype, i.e., the wrong assumption of modern economics and the market 

relates to buyers, i.e., customers, as the central axis of the whole business. The starting point 

in studying the psychology of customers went in the direction that customers, but employees 

too, managers and other stakeholders always make rational, or even the most rational 

decision. In this context, they proceeded from the position that the invisible hand of the 

market emerges as a reliable corrective, which coordinates relations between different interest 

groups, as does with  relationships of supply and demand. This assumption is not hard to 

endanger, because it shows that people as thinking beings I often make important life 

decisions with their "heart" and emotions, not reasonably and rationally, that is, by interest 

decisions. Accordingly, we can say today rules behavioral economy, i.e., that people become 

irrational and motivated by unconscious cognitive prejudices. Therefore, irrationality 

becomes invisible hand that leads people to make important decisions. Freud once said in a 

statement that is in the nature of man to make the most important life decisions in an irrational 

way, that is, emotionally, from the heart. For example, the marriage is probably the most 

important thing in life of every man. This decision is made from the heart, not rational, so 

there are a large number of divorces in the world with their tendency to increase.  

The fourth stereotype is related to practical conduct and operations of the company. 

Although a number of companies declared they adopted marketing concept as a philosophy of 

business, the practice shows few companies that fully implemented marketing concept or that 

seek to achieve maximum customer satisfaction. Consumers are now more "greener" than 

ever and their loyalty to companies that promote sustainable development differs from 

traditional marketing.*(* More information on the sustainability of innovations in 

environmental areas is available here: R. Nidumolu, CK Prohalad, and MR Rangaswami: 

Why sustainability is now the Key driver of innovation ", Harvard Business Review, 

September 2009, pp. 57-63). In some cases, companies want to harm customers, putting 

forward their own interest that is partly confirmed by the recent global use of vaccines against 

swine flu. 

The fifth stereotype is in the importance of human capital where in modern conditions it 

is consider as the most important potential of any organization. There is nothing objectionable 

with previous statement, because people are the only creative potential and the only factor that 

can produce more value than costs. 



By increasing of the human resources value, it is possible to achieve strategic 

competitive advantage in the market. However, all studies show that there is a disproportion 

between the declarative and the actual and the corporate organization now have better 

relationship to the material, but human resources. Everyday practice confirms that. The 

analysis of individual companies, we can conclude that great number have plans for current 

maintenance of basic means for work, time for general maintenance, changing certain 

components, subassemblies, and so on. However, when it is about career planning, 

maintaining people‘s psychophysics abilities, promotion, or training, very few companies 

have developed detailed plans and even fewer apply them in practical activities. 

The conclusion is clear and refers to the need to protect from false and erroneous 

assumptions and stereotypes, which flooded theoretical assumptions that have been long used 

as the basis of practical actions taken by the organization. It is shown that over 90% of 

managers working in the way the environment is considered to be working and not in 

accordance with the time and situation in which to act, meaning that most strategic decisions 

is made on the wrong assumptions, which is why  satisfactory results cannot be achieved. 

Given that the economic theories in some segments were based on the wrong 

assumptions, entire economic infrastructure that could quickly and efficiently respond to new 

challenges and more complex economic problems was created. This has led to problems in 

the education of future economic experts in finance, management, marketing, and other 

disciplines. Corporate economists and managers are educated on rational assumptions and as 

such have not been able to operate in conditions of turbulent changes. They often taught 

techniques and technologies to tackle the economic problems, disregarding undisputed fact 

that there are no two same economic problems and that each problem is different from 

another, and that according to its specific characteristics specialized knowledge and skills 

should apply. 

In this context, it is necessary to modify the traditional understanding of information, 

which is still considered important, but not the most important resource for making strategic 

decisions. Now, the assessment, i.e., the intuition is the most important thing, which is a long 

time been ignored and regarded as unacceptable in the decision-making. In the modern 

context, the combination of knowledge, skills, and abilities on the one hand, the intuition on 

the other side increases corporate performance, which is natural, because the decision-maker 

on the basis of knowledge  has the ability to visualize, and can predict what will happen in the 

future. If in the head or heads of decision makers there wouldn‘t be any knowledge, it is 

difficult that intuition could give results, no matter what kind of genius the man is, that would 

be rather unrealistic than the scientific predictions of the future. This change is logical, 

because in conditions of high turbulence, where the changes happen quickly, it is difficult 

based on past information to extrapolate future, which becoming increasingly uncertain and 

unpredictable. On the other hand, the importance of information was at high level of 

correlation with price. It was considered, and even today, it is considered, that the 26 years 

ago said, "Information wants to be expensive." Right information at the right place is 

changing life and work. These words were pronounced at the First Hackers‘ Conference, 

Brandon helped organize. This expert takes an example in the music industry. Musicians are 

earning a little when played directly in the events, going from place to place. They still earn 

less and less by selling tier music in person, but recording music on discs that are sold as a 

copyrighted material and on that basis earns a lot more easier than in the past. From this, we 

can conclude that the technology is constantly improving and trying to maintain the tension 

between free and expensive, so the situation is never stable. So innovative ones are reward 

and those who cannot adapt quickly are punished.*(* Details on the above-mentioned 

problems can be found in No Free Lunch, Fortune, July 20 2009. pp. 121). 



However, in the modern world, thanks to information technologies, information remains 

an important resource, but it tends to be free. Therefore, collection, selection, and sorting of 

data and their transformation into information becomes faster and cheaper. Stewart Brand 

today states: "Information required being free." If this happens, a big number of companies 

will dealt with copying someone's content and its distribution. However, we should expect 

radical changes in the sphere of management, especially in business decision making. In this 

context, following dilemma arises, whether free information at the same time is less valuable? 

From the previous text changes in the needs of traditional business approach to business 

are visible, especially the review of the unreliable assumptions and stereotypes, which is 

based on classical economics, organization, management and commercial business. A large 

number of companies based its knowledge on the business practice other companies, i.e., 

because other do that another way, not because it is really appropriate. The same situation is 

for individuals to act and function in a way it is presented to them, or demanded by the others, 

not because the necessity of such behavior. 

The ultimate outcome of the above condition is the failure at corporate, but also at 

national level, which resulting in a crisis with dramatic disturbances in the economy and 

society. Therefore is the necessity of theoretical review in some sciences, as well as 

mechanisms to ensure implementation of the theory. 
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PECULIARITIES OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS IN SELECTED CENTRAL AND 

EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 

 

Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe MOEZ, Leipzig, Germany  

 

The thorough political, societal and economic changes in Central and Eastern Europe 

(CEE) between 1989 and 1992 marked the beginning of profound structural distortions and 

reforms. Both, establishing democratically legitimised institutions on the national and subna-

tional levels as well as liberalisation and privatisation, paved the way for the still ongoing 

transformation of the political and economic systems. These developments also 

fundamentally changed the political and economic framework conditions for science, research 

and develop-ment (R&D), and innovation. Until today, many CEE policy-makers are facing 

serious chal-lenges concerning the adjustment of their national R&D and innovation systems 

to the new socio-economic circumstances resulting from the transformation of their 

economies. Regard-ing the rather vast technology gap (of course, depending on the specific 

country in question) between the CEEs in focus and the global innovation and technology 

leaders in North Amer-ica and North-Western Europe, it seems worth analysing how their 

national policy-makers try to cope with this problem of long-term strategic importance for the 

economic prosperity of the respective country.  

Within the research project ―Innovation Systems in Selected Countries – a Compari-

son‖ the Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe MOEZ traced the different na-

tional patterns of Poland, Romania, Russia and Croatia with regard to the institutional settings 

and national/regional policies in the fields of R&D and innovation. For this purpose the con-



cept of national innovation systems (NIS) has been chosen as the underlying theoretical basis 

for the study. The NIS approach emphasises the importance of the specific national institu-

tional and regulatory framework for the innovative capacities of a country. Without 

neglecting the significant and growing influences from outside the national context, it is 

exceptionally fruitful to analyse the national setting of innovation systems to understand 

differences and to identify path dependencies. Nevertheless, the internationalisation of nearly 

all economic and political spheres including innovation processes applies to those CEEs 

which are members of the European Union, in particular. Especially since its enhanced 

involvement in R&D and innovation policies embodied by the European Lisbon Strategy and 

its successor strategy Europe 2020, the European level plays an important role not only in 

terms of setting policy targets but also in their implementation (e.g. European Funds).  

Basically, our methodological approach to capture different aspects of the respective 

NIS is divided into four steps:  

1. Framework: Description and analysis of the general political and economic 

framework conditions  

2. Actors and structure: Identification and characterisation of the main actors and 

structures  

3. Policy: Analysis of national RTD policies  

4. Comparison: systematic comparison of the national innovation systems with the help 

of qualitative and quantitative indicators  

The first step is a brief introduction into the main characteristics of the political 

systems including the degree of internationalisation on the one side and the macroeconomic 

conditions on the other. Subsequently follows an in-depth analysis of the actors and structures 

of the national innovation systems by applying the NIS concept, which lies at the heart of this 

study. This step consists of both an institutional analysis of steering actors (strategic and op-

erative level), research performing actors and supporting actors as well as of an illustration of 

mutual linkages and interactions between these actors. The policy analysis comprises a thor-

ough depiction of the policy-making in the above mentioned fields from the highest political 

level broken down to specific policy measures addressing single issues. For all respective 

countries the involvement in the international context and the resulting effects on the national 

R&D systems and policies are considered, particularly in the case of the EU member states 

Poland and Romania. In a final step, the studied NIS were compared systematically. There-

fore, quantitative indicators such as the structure and amount of public and private invest-

ments into R&D and innovation activities for the input side as well as output factors, i.e. ex-

port shares in knowledge-intensive sectors and revenues generated by newly introduced prod-

ucts or services, were looked at. Moreover, a set of qualitative indicators was taken into ac-

count, in order to complement the quantitative findings: policy coordination mechanisms, 

characteristics of governance systems, funding principles, etc.  

The presentation for the symposium in Kiev comprises a discussion of the above men-

tioned methodological approach. In addition, it includes a closer look at each country in focus 

and picks out selected peculiarities that were found. The latter illustrates the political key 

players of each NIS and their central interactions. This will provide the audience with insights 

into the policy-making and policy-coordination processes in the field of R&D and innovation.  

Topics are, among others, the organisation of the implementation processes, and fund-

ing principles. Furthermore, the brief country outlines will  

(1) specify the characteristics and peculiarities, including the specific challenges each 

country is facing, and  

(2) outline the ways national policy-makers are trying to tackle these challenges.  

In Poland, for instance, the weak innovative performance of the whole enterprise sector, par-

ticularly of SMEs, is one of the greatest challenges the Polish innovation policy is facing. 



That goes along with a very low cooperation rate of Polish enterprises in innovation activities. 

As for the Russian Federation, transforming of inefficient state corporations into joint stock 

companies and the (re-)privatisation of state owned companies are two topics of the moderni-

sation agenda. In Russia, more competition should foster innovation activities and the devel-

opment of products focusing on market needs. In Romania, the most exigent challenge is to 

improve the innovation side of the early stage R&D and innovation systems. In recent years, 

education together with questions of intellectual property rights (IPR) represented the focal 

point of Romanian innovation policy. But at the same time, there was a lack of a vision re-

garding the R&D supply, the awareness of the demand as well as massive shortfalls in terms 

of research funding. As a consequence, even if some R&D is performed, ―innovation‖ is not 

taking place. Croatia faced the challenge of a massive and continuous brain drain after the 

Balkan Wars in the 1990s, partly due to the traditionally well established links to Austria, 

Germany, Switzerland and Italy. Since 2004, there are steady political efforts to prevent Croa-

tia from the outcomes of a shrinking national science base, resulting in efforts to attract mem-

bers of the Croatian scientific diaspora and, if possible, also foreign experts. 
 

 

РИЖКОВА Ю. О.  

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень 

 

Впродовж багатьох років вивчення інноваційних процесів в основному 

зосереджувалося на дослідженнях технологічних інновацій, відображаючи теорію, в 

якій виробництво розглядалося як основний вид економічної діяльності, а послуги 

являли собою допоміжний вид діяльність, підлеглий обробляючим галузям, що 

створювали основне економічне зростання.  

При формуванні постіндустріального інформаційного суспільства сфера послуг 

у багатьох країнах дедалі більше стає домінуючим комплексом галузей національних 

економік, справляє зростаючий вплив на весь процес суспільного відтворення. Так, в 

середньому 70% валового національного продукту (ВНП) у країнах Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) створюється в галузях сфери послуг; 

торгівля послугами посіла значне місце в системі міжнародного обміну. Крім того, 

постійно збільшується зайнятість у секторі послуг, наприклад у країнах ЄС–27, вона на 

сьогодні складає 69,5 % загальної зайнятості. 

З метою стимулювання та підтримки інновацій у сфері послуг першочерговою 

задачею постає розробка відповідної інноваційної політики. 

З середини 2000-х років, першими серед країн Європейського Союзу, що 

зосередилися на розробці стратегії інноваційної політики у сфері послуг була група 

Північних країн Європи – Фінляндія, Данія, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Першим 

кроком у цьому напрямі була розробка основних положення щодо підтримки 

конкурентоспроможності сфери послуг, а саме: усунення бар‘єрів для мобільності 

працівників, створення єдиного ринку послуг, удосконалення системи регулювання 

права інтелектуальної власності, стимулювання експорту послуг. Крім того, 

розроблялися спеціальні програми підтримки інновацій у ділових (бізнес) послугах. 

Основні положення програми: підтримка фундаментальних академічних досліджень 

щодо інновацій у сфері послуг, особливо що стосується розробки інноваційної моделі, 

заснованої на послугах; фінансування досліджень сфери послуг; надання податкових 



пільг для досліджень та розробок у сфері послуг; розробка системи показників для 

вимірювання інновацій у сфері послуг. 

У країнах ЄС при розробці інноваційної політики використовують декілька 

підходів. За першим підходом, при розробці інноваційної політики зосереджуються на 

технологічних інноваціях, вважаючи інновації у сфері послуг допоміжними при 

впровадженні інновацій у промисловості. Інший підхід зосереджуються на характерних 

особливостях інновацій у сфері послуг, на нетехнологічних інноваціях. Особлива увага 

при цьому приділяється окремим секторам сфери послуг, для яких і розробляються 

субсекторальні інноваційні програми, які вважаються єдиним шляхом подолання 

бар‘єрів для інноваційної діяльності в сфері послуг. 

Останнім часом при розробці інноваційної політики дотримуються всебічного 

погляду на інновації, без розподілу на інновації у сфері виробництва та у сфері послуг. 

Це пов‘язано з тим, що на практиці найбільш успішні компанії пропонують на ринку 

інноваційні товари та послуги разом. Таким чином, відсутність інновацій у сфері 

послуг пов‘язана з недоліками інноваційної системи в цілому. Інноваційну політику у 

сфері послуг необхідно розробляти як частину загальної інноваційної політики. 

При виборі інструментів реалізації інноваційної політики необхідно враховувати 

як специфіку розвитку сфери послуг у країні, так і особливості самих інновацій в 

послугах. Неоднорідність сфери послуг пояснює відсутність загальної стратегії 

підтримки інновацій в сфері послуг, тому у країнах ЄС все частіше розробляються 

інноваційні стратегії для окремих галузей сфери послуг. 

Для розробки єдиної інноваційної політики у сфері послуг для країн ЄС було 

створено Експертну групу з інновацій у сфері послуг. Основним базисом при розробці 

інноваційної політики у сфері послуг є дані Інноваційного обстеження ЄС, що 

проводиться починаючи с 1993 року та аналітичні матеріали, присвячені цьому 

питанню. Серед основних напрямів реалізації інноваційної політики у сфері послуг, 

Експертна група Єврокомісії виділила першочергові задачі: удосконалення правового 

регулювання; розвиток інтелектуальної бази – науки та освіти; стимулювання 

підприємництва та доступ до фінансових ресурсів; розвиток попиту та держзакупівель.  

Удосконалення законодавства, в першу чергу стосується регулювання 

внутрішніх ринків та права інтелектуальної власності. Особливу увагу експерти ЄС 

приділяють законодавчому забезпеченню створення системи єдиного 

загальноєвропейський ринку послуг для підтримки конкурентоспроможності 

європейського сектора послуг на світових ринках, а також підтримки 

загальноєвропейської венчурної системи.  

Важливим при реалізації інноваційної політики є розробка механізмів підтримки 

взаємодії науки та освіти.  

Одним з найважливіших факторів стимулювання розвитку інновацій у сфері 

послуг є фінансування. Експерти ЄС пропонують використовувати інструменти 

кластерного підходу, тобто прямого фінансування територіальних конгломератів, що 

поєднують в собі різні організації в один виробничий цикл та використовують єдину 

інфраструктуру. 

Важливою є проблема попиту та держзакупівель, що є специфічним аспектом 

інновацій у сфері послуг. Дослідження показали, що інноваційна поведінка компаній 

безпосередньо пов‘язана зі стратегіями та перевагами конкретних споживачів. 

Експерти ЄС пропонують переглядати політику державних замовлень сектору послуг з 

метою просування інноваційно-активних фірм.  

Основними інструментами реалізації інноваційної політики у країнах ЄС є: 

Європейська інноваційна платформа наукоємних послуг, що створена для сприяння 

швидкозростаючим інноваційно-активним компаніям у секторі послуг; Європейський 



інститут інновацій в сфері послуг – створений для здійснення прогнозування 

перспективних потреб та розповсюдження передових технологій; мережа обміну 

інформацією з інноваційних послуг – координація зусиль у галузі досліджень та 

розробок сфери послуг, взаємодія компаній між собою, а також з наукою та системою 

вищої освіти; ініціатива підтримки ризикових інноваційних проектів у сфері послуг –

венчурне інвестування 

Процеси стрімкого розвитку сфери послуг та застосування інновацій у цій сфері 

також відбуваються і в Україні. Постійне зростання сектора послуг безпосередньо 

пов‘язано з збільшенням чисельності зайнятих та об‘єму послуг у сфері науки, освіти, 

комп‘ютерної діяльності, реклами, консалтингу, фінансової діяльності. Так, у 2008 р. 

кількість зайнятих у секторі послуг в Україні складала 56,7%, в той час як у 

промисловості та у сільському господарстві – 18,4% і 15,7% відповідно (для 

порівняння, у 2000 р. – 47,8%, 22,8% і 21,5% відповідно). Особливо помітне зростання 

чисельності зайнятих відбувається у секторі послуг, пов‘язаних з фінансовою 

діяльністю. 

Дослідження сфери послуг як джерела економічного зростання призводять до 

висновку, що соціальний та економічний розвиток країни залежатиме від того, як 

керівництво країни зможе розпорядитися цим потенційно потужним ресурсом шляхом 

розробки та реалізації на практиці основних напрямів інноваційної політики. 

 

 

РУМЯНЦЕВА Ю.Н.   

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Институт экономики Национальной Академии Наук Беларуси, Минск 

 

Достижение состояния надежного обеспечения национального хозяйства 

топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в разумном количестве, по ценам, 

отражающим основные экономические принципы, и с минимальным ущербом для 

окружающей среды, для любого государства является одним из важнейших 

стратегических приоритетов при разработке и реализации стратегии инновационного 

развития этого государства. 

Особенно актуальна данная задача для тех стран мирового сообщества, которым 

в значительной степени присуща импортная модель обеспечения ТЭР – основным 

элементом развития экономики здесь является ввоз в страну остродефицитных и 

стратегических видов минерального сырья и минерально-сырьевой продукции. 

Республика Беларусь относится к категории указанных стран, так как: 

полностью обеспечивает свои потребности только в торфе для энергетических целей и 

топливной древесине; имеет в своем распоряжении незначительные запасы и ресурсы 

углеводородного сырья; не обладает запасами и ресурсами природного газа; 

разведанные запасы буроугольных месторождений не переведены в разряд 

экономических; запасы горючих сланцев относятся к категории забалансовых. За 

последние девять лет, прирост импорта ТЭР в республику составил 17 млн. тонн 

условного топлива (т.у.т.), в стоимостном эквиваленте – порядка 11,4 млрд. долл. 



США. Отрицательное сальдо внешней торговли энергоресурсами за указанный период 

времени возросло с 0,96 до 3,38 млрд. долл. США
14

. 

По вышеназванным причинам в Беларуси особое внимание уделяется вопросам 

обеспечения энергетической безопасности, что, в первую очередь, предполагает 

решение задачи повышения эффективности использования ТЭР и, как следствие, 

снижения негативных последствий для населения и всех отраслей экономики страны от 

повышения цен на импортируемые энергоресурсы. Специалистами государственных 

органов управления и иных заинтересованных организаций в данном направлении 

разработан ряд нормативных правовых актов, учитывающих экологический и 

социальный аспекты проводимой в стране энергетической политики и имеющих 

инновационную направленность [
15

,
16

,
17

,
18

,
19

,
20

]:  

▪ Закон Республики Беларусь “Об энергосбережении” от 15 июля 1998 г. № 190-З. 

▪ Директива Президента Республики Беларусь “Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства” от 14 июня 2007 г. № 3. 

▪ Постановление Совета Министров Республики Беларусь “О мероприятиях по 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3” 

от 31 августа 2007 года № 1122. 

Начальные точки во времени процессов реализации мероприятий большинства 

из рассмотренных выше документов датируются 2006 или 2007 годом
21

. Однако, 

несмотря на стабилизацию в 2009г. по отношению к 2008г. импортных поставок ТЭР на 

уровне 56 млн. т.у.т., импорт природного газа в январе 2010г. увеличился по сравнению 

с январем 2009 года на 93,9%. Годовой объем импорта данного вида энергоресурса 

должен составить, по предварительным данным, 24,73 млн. т.у.т.
22

, что на 0,82 млн. 

т.у.т. выше уровня потребления 2006г. и на 1,04 млн. т.у.т. – уровня 2007г.
23

 

Изложенные факты свидетельствуют о недостаточной эффективности 

реализации мероприятий вышеуказанных документов. Тщательный анализ 

рассматриваемых нормативных правовых актов, направленных на повышение 

эффективности использования ТЭР в республике, показал, что данное обстоятельство, в 

первую очередь, связано с тем, что почти всем из них присущ целевой характер, в силу 

своей специфики не позволяющий охватить весь цикл воспроизводства ТЭР, что 

возможно лишь с позиций применения принципов системного подхода, когда в 

качестве начальных условий (входа в систему) рассматриваются объемы производимых 

в республике и импортируемых ТЭР, в качестве выходных параметров – объемы 

полезно использованных топлива, тепловой и электрической энергии, в качестве 

                                                             

14 Расчетные данные, полученные на основании официальной информации 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

15 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1117 “О государственных 

комплексных целевых научно-технических программах”. 
16 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 137. 
17 Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 575. 
18 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 1421. 
19 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 701. 
20 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2010 г. № 225. 
21 За исключением Закона “Об энергосбережении” и Концепции развития теплоснабжения. 
22 Interfax.by / Информационно-справочный портал Беларуси [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.interfax.by/news/belarus/69227 – Дата доступа: 16.03.2010. 
23 Расчетные значения, полученные на основании данных государственной статистической отчетности 

Республики Беларусь. 

http://www.interfax.by/news/belarus/69227


промежуточных звеньев – расходы ТЭР по направлениям целевого потребления. Это 

потребует решения следующих задач: 

▪ разработки стратегии энергетической политики, полностью взаимоувязанной с 

основными программными документами в части воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального недропользования; 

▪ создания системы мониторинга минерально-сырьевых баз Республики Беларусь и 

стран мирового сообщества в части ТЭР для проработки вариантов интеграции 

республики в систему международных минерально-сырьевых рынков; 

▪ разработки комплексного плана мероприятий по использованию местных ТЭР
24

 в 

региональном контексте – с учетом особенностей природно-ресурсного потенциала 

и экономического развития отдельных регионов республики; 

▪ оценки экономически эффективного потенциала энергосбережения и 

энергоэффективности в республике и разработки мер стимулирования деятельности 

в данном направлении, что потребует решения вопроса о придании статуса 

юридических лиц энергопроизводящим организациям и корректировки системы 

заключения долгосрочных договоров между производителями и потребителями 

ТЭР; 

▪ пересмотра критериев оценки эффективного использования ТЭР в Республике 

Беларусь в контексте системного подхода к решению проблемы: по всему циклу 

воспроизводства ТЭР – от добычи/импорта до конечного использования тепловой и 

электрической энергии, моторного и коммунально-бытового топлива. 

Но самым важным, тем с чего следует начинать организацию процесса 

эффективного использования ТЭР в республике, является разработка единого 

понятийного аппарата, который позволит безошибочно определять структурные 

взаимосвязи внутри указанного процесса и с минимальной погрешностью 

прогнозировать его дальнейшее развитие во взаимосвязи с внешней средой. 

 

СЕНЧЕНКО В.В.  

ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТИПОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Програмно-цільовий підхід та стратегічне планування давно вже ввійшли в 

практику в містах і общинах Європейського Союзу при вирішенні управлінських задач 

різного рівня. В містах і населених пунктах України ця практика на жаль ще не 

знайшла розповсюдження. Методи, якими користуються в Україні органи місцевого 

самоврядування для щорічного, а тим більш стратегічного планування, побудовані на 

застарілих принципах і паперових технологіях. Це знижує оперативність отримання 

необхідної інформації і достовірність результатів її обробки. Слід відмітити, що в 

ринкових умовах виникають зовсім інші вимоги до складу і структури вихідних даних, 

необхідних для планування соціально-економічного розвитку. Ці вимоги принципово 

не можуть бути виконані на основі ручного збору та обробки інформації. В результаті 

розроблені та затверджені плани і стратегії не можуть бути якісно проконтрольовані в 

процесі їх виконання і практично не грають значної ролі в ринкових перетвореннях 

економічної системи. 

                                                             

24 Под местными ТЭР здесь понимаются только горючие полезные ископаемые месторождений 

Беларуси и природные энергетические ресурсы. 



Електронні інформаційні ресурси у вигляді баз знань різноманітного профілю та 

їх інформаційно-аналітична складова не знаходять поки ще свого споживача, відсутня  

розгалужена мережа самих інформаційно-аналітичних центрів, як типових осередків 

ефективного використання і комерціалізації інформаційних ресурсів. Діючі відомчі 

корпоративні мережі працюють відокремлено і не узгоджено. В Україні досі ще вкрай 

недостатня та неповна система національних ІТ-стандартів, гармонізованих із 

міжнародними. 

У зв'язку з цим в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України розпочаті роботи зі 

створення типового корпоративного вузла муніципальної інформаційно-аналітичної 

системи (ІАС) органів місцевого самоврядування (ОМС) з врахуванням 

загальновизнаних принципів побудови Єдиної національної системи інформатизації 

України та з додержанням вимог Національної програми інформатизації України для 

організації діяльності з підготовки, прийняття та моніторингу економічно 

обґрунтованих щорічних програм та багаторічних стратегій соціально-економічного 

розвитку адміністративної території. 

Основними напрямками діяльності ОМС у сфері інформатизації, що випливають 

із положень закону України "Про Національну програму інформатизації", повинно бути 

створення умов для якісного і ефективного інформаційного забезпечення органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і мешканців на основі 

використання державних та місцевих інформаційних ресурсів, інформаційних 

технологій і систем, формування місцевих інформаційних ресурсів, створення і 

розвиток інформаційних систем і мереж ОМС, забезпечення їхньої взаємодії і 

сумісності, забезпечення інформаційної безпеки і комплексного захисту інформації 

ІАС, забезпечення реалізації прав громадян і організацій в умовах інформатизації, 

формування і здійснення єдиної науково-технічної політики в сфері інформатизації 

управлінської діяльності ОМС із урахуванням світового рівня розвитку інформаційних 

технологій, розробка та реалізація проектів і програм інформатизації для підвищення 

якості і рівня інформаційного забезпечення діяльності ОМС, поліпшення механізмів 

їхньої взаємодії, усунення відомчої роз'єднаності і несумісності даних, розвиток 

нормативної правової бази інформатизації управлінської діяльності ОМС, створення та 

удосконалення системи залучення інвестицій і механізмів стимулювання розробки і 

реалізації проектів інформатизації, сприяння формуванню на адміністративній 

території ринку інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних систем, технологій, 

засобів їхнього забезпечення. 

Необхідною умовою для забезпечення спільного погодженого функціонування 

ІАС із кадастровими та іншими інформаційними системами є формування і розвиток 

Єдиного інформаційного простору. 

Без формування Єдиного інформаційного простору неможливо забезпечити 

функціональну, технологічну, інформаційну і логічну сумісність ІАС із взаємодіючими 

з ним і між собою системами. Це означає, що єдині принципи і загальні правила 

формування і супроводу інформаційних ресурсів і інформаційно-телекомунікаційних 

систем, встановлені в Єдиному інформаційному просторі, повинні дотримуватися всіма 

суб'єктами інформаційних відносин, що здійснюють свою діяльність і обмін 

інформацією між собою в рамках Єдиного інформаційного простору. 

ІАС повинна забезпечити інтеграцію Єдиного інформаційного простору у 

єдиний інформаційний простір регіону, що, у свою чергу, повинен бути інтегрованим в 

єдиний інформаційний простір України.  

Процес проектування і створення ІАС, з огляду на її призначення, статус і 

рівень, повинен стати відправною крапкою у формуванні Єдиного інформаційного 

простору ОМС адміністративної території. Організація управління ІАС, формування 



його інформаційних ресурсів, забезпечення погодженого функціонування і 

інформаційної взаємодії ІАС із кадастровими та іншими інформаційними системами є 

невід'ємною складовою частиною робіт з формування, управління і розвитку Єдиного 

інформаційного простору ОМС. З іншого боку, процес формування Єдиного 

інформаційного простору ОМС необхідно розглядати як найважливішу складову 

частину робіт із проектування й створення ІАС. 

Розроблені методики відображення інформаційної моделі регіону в ІАС та 

елементи програмного забезпечення дозволяють переходити до впровадження розробок 

з врахуванням особливостей конкретних територій, зокрема Києво-Святошинського 

району. Впровадження результатів роботи дозволить, зокрема, готувати економічно 

обґрунтовані проекти щорічних програм соціально-економічного розвитку та 

оперативно узгоджувати пропозиції учасників розробки програм з додержанням вимог 

щодо досягнення головних цілей у періоді, на який розрахована програма, підвищити 

оперативність, достовірність і об'єктивність інформації, що характеризує хід виконання 

програми із наданням попереджень про можливі локальні кризові явища, оперативно 

реагувати на будь-які зміни тарифів, пільг, нормативів, максимально зменшити терміни 

проходження директив та звітів про їх виконання,  планувати потребу у кваліфікованих 

кадрах,  збільшити надходження до міського бюджету та зменшити витрати на 

утримання  штату міських служб,  підвищити ступінь консолідації суспільства. 

Все вищезгадане сприятиме забезпеченню інформаційної присутності органів 

місцевої влади у мережі Інтернет та підвищення рівня інформування населення про 

діяльність цих органів на основі встановлення уніфікованого переліку умов для 

надання чи обмеження права на доступ до інформації, переліку видів інформації з 

обмеженим доступом та механізмів реалізації цих обмежень, принципів та 

організаційних механізмів доступу до інформації органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, фізичних та юридичних осіб і, як наслідок, залучення 

громадськості до процесів формування і проведення регіональної політики на основі 

підвищення поінформованості населення щодо недоторканості інформації про 

приватне життя, підвищення надійності і захисту цілісності інформаційних ресурсів. 
 

 

СКВОРЦОВА Е.В.  

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА «ВОДА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 

 

В условиях глобализации экономики все более актуальным становится 

образование различных форм экономического сотрудничества с целью минимизации  

угроз внешней среды хозяйствующих субъектов и укрепления их позиций на 

международных рынках. Одной из таких форм является создание экономических 

кластеров. В общем смысле под экономическим кластером подразумевается 

сообщество взаимосвязанных экономических субъектов, отраслей, характеризующихся 

общностью используемых ресурсов, рынков сбыта либо видов деятельности, 

способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

Любой кластер в экономике построен по своему принципу – это может быть 

общность продукции, рынка поставщиков ресурсов, рынка сбыта продукции, 

оказываемых услуг и т.д. Формирование кластера происходит за счет увеличения 

конкурентоспособности одной или нескольких фирм на мировом рынке, которые, в 



свою очередь, влияют на своих поставщиков, потребителей и конкурентов, образуя 

определенное экономическое единство. Окружение фирмы также достигает высокого 

уровня конкурентоспособности, поддерживает и увеличивает ее успехи. Вследствие 

чего образуется сообщество фирм, тесно связанных отраслей, которые способствуют 

росту конкурентоспособности друг друга [1].  

В работе [2] утверждается, что «по результатам экономических исследований 

Института экономики НАН Беларуси сегодня кластерные критические 

экспортоориентированные и импортозамещающие технологии важно сосредоточить на 

развитии следующих направлений: «Природа-Человек-Общество», «Вода», «Земля», 

«Лес», «Энергетика», «Жилье», «Дороги», «Деревообработка», «Удобрение», «Соль», 

«Сахар», «Зерно», «Мясо», «Молоко», «Овощи», «Картофель», «Лен», 

«Растениеводство», «Текстиль», «Рыба», «Обувь», Фармация», «Оптика», «Логистика». 

Создание кластера, связанного с добычей, потреблением, использованием, 

производством и реализацией водных ресурсов (далее – кластер «Вода») должно стать 

одним из факторов обеспечения национальной конкурентоспособности и 

антикризисного развития Республики Беларусь [3].  

Водный кластер является специфическим, поскольку каждая из входящих в 

него организаций использует своеобразно общий для всех участников ресурс – воду. 

При этом все организации являются относительно самостоятельным звеньями, 

деятельность которых независима друг от друга. Основными субъектами, 

участвующими в процессах добычи, производства, реализации, использования и 

потребления водных ресурсов  в Республике Беларусь являются: 

1. Органы государственного регулирования, которые можно подразделить на три 

группы: органы общего государственного управления; органы специального 

государственного управления; органы ведомственного отраслевого и 

функционального управлении [4].  

2. Предприятия, использующие водные ресурсы в санитарно-бытовых целях, в 

технологическом процессе, как продукт производства. 

3. Санаторно-курортные организации, оказывающие лечебно-

профилактические услуги с использованием минеральных вод. 

4. Потребители воды как продукта предприятий-производителей и санаторно-

курортных организаций. 

5. Сельскохозяйственные организации, использующие воду в бытовых целях и 

в производственном процессе. 

6. Туристические фирмы, использующие поверхностные источники водных 

ресурсов (реки, озера) в целях привлечения иностранных туристов. 

7. Организации, использующие водные ресурсы в качестве источника 

энергии (ГЭС). 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство – обеспечивает водой домашние 

хозяйства и организации для удовлетворения санитарно-бытовых, производственных и 

иных потребностей. 

9. Поставщики и подрядчики – организации, непосредственно использующие 

водные ресурсы только в бытовых целях, при этом обеспечивающие нормальную 

работу всех участников кластера (поставщики сырья, материалов и комплектующих, 

банки, транспортные, финансовые, торговые, логистические, гидрогеологические 

организации и т.д.). 

Почти все вышеперечисленные субъекты являются участниками кластера 

«Вода» в Республике Беларусь. Стратегическим ядром кластера должен стать центр 

управления водными ресурсами.  



Широкий спектр направлений  использования водных ресурсов, наличие 

множества проблем, отсутствие четкой ответственности за водопользование вызывают 

необходимость создания определенной организации, способной обеспечить разработку 

и реализацию стратегии использования водных ресурсов в Республике Беларусь. 

Формирование кластера «Вода» в Республике Беларусь, как любого другого, 

происходит вследствие добровольных инициативных организационно-экономических 

усилий всех его участников. Принудительный характер должны иметь лишь меры по 

созданию единого республиканского органа управления водными ресурсами, 

разработке его устава, определению прав, обязанностей и ответственности как самого 

органа, так и его должностных лиц.  

Создание кластера «Вода» в Республике Беларусь способствует усилению 

хозяйственных связей между организациями, занимающимися добычей, 

использованием и потреблением водных ресурсов, повышению их 

конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, стимулирует 

инновационную деятельность субъектов хозяйствования в республике. 

 
Література: 

1. А.А. Мигранян. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с 

переходной экономикой. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html. Дата доступа: 29.05.2008. 

2. Никитенко П.Г. Рычаг ускорения отечественной экономики / П.Никитенко, С.Пупликов // Финансы. 

Учет. Аудит: Научно-практический журнал. – 2010. - №1. – С. 5-7. 

3. Никитенко П.Г. Антикризисная  модель  жизнедеятельности  Беларуси / П.Г. Никитенко // Институт  

экономики  НАН  Беларуси. –  Минск: Право  и экономика,  2009.  –  379 с. 

4. Пилецкий К.В. Система государственного управления водными ресурсами в Республике Беларусь / 

К.В. Пилецкий // Материалы III Международного водного форума «Международное сотрудничество 

в решении водно-экологических проблем», Минск, 2-3 октября 2008 г., / Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [и др.] – Минск: Минсктиппроект, 

2008. – С. 281-284. 

 

СЛЕПОКУРОВ А.С., 

 К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Творча спілка НІО Криму  

 

 Основные проблемы включения науки в экономический оборот состоят в том, 

что ее интеллектуальная  продукция не востребована. В то же время производство 

останавливается из-за того, что его продукция устарела и не пользуется спросом, а  

новых идей и разработок нет. Соединяющий их мостик, т.н. отраслевая наука, за 20 

постсоветских лет  полностью разрушена и между наукой и производством 

образовалась пропасть.   

 За решение этой проблемы в нашей стране пока никто не взял на себя 

ответственность: местные органы власти ждут указаний от Центра, а центральные 

органы власти – так и не сумели сформировать сбалансированную научно-техническую 

и промышленную политику, хотя нормативная база для этого создана не плохая. 

 При этом, кстати, большинство государственных служащих, просто, не 

понимают роль науки и инноваций в современном мире, некоторые не владеют даже 

терминологией. 

 В итоге сегодня  уже некому разработать элементарную конструкторскую или 

технологическую документацию, организовать запуск в производство новых 

конкурентоспособных технологий. 



  Аналогичные проблемы были и в других странах, в частности, в 

Восточной Германии, Китае и др. Но немцы справились с проблемой за 2 года, Китаю 

понадобилось 10 лет, чтобы создать современную инновационную инфраструктуру, 

которая считается одной из лучших в мире.  

Такая инфраструктура создана и эффективно действует  в большинстве стран 

современного мира – это инновационные центры, инновационные бизнес-инкубаторы, 

технологические парки, технологические полисы и т.д. (как правило, в форме малых 

предприятий и их объединений, ориентированных на инновации). Они берут на себя 

весь цикл инновационных работ: конструкторские и технологические работы, бизнес-

планы, маркетинговые исследования и анализ рынка, изготовление, испытание и 

сертификация образцов и т.д.  

На постсоветском пространстве эффективная инфраструктура действует в 

Беларуси и Казахстане, где государства создали реальный механизм финансовой 

поддержки этих работ. В Казахстане на науку и инновации направляется 4% ВВП, в 

Украине 0,4%, в Крыму – 0,01%, хотя по закону положено направлять 1,7% ВВП.  

Правительство Крыма фактически игнорирует эту проблему, хотя отдельные 

положительные примеры инновационного развития у нас есть (в строительстве - 

«Консоль», в АПК -  «Магарач»). 

В крымских научных учреждениях и вузах имеются и другие разработки для 

организации производства новой конкурентоспособной продукции: 

- в пищевой промышленности - деликатесной пищевой продукции, напитков и 

пищевых добавок из рыбной и другой морской продукции, южных плодов, ягод, 

которая будет пользоваться большим спросом у приезжающих в Крым гостей; 

- продукты переработки эфиромасличных растений могут стать основой для 

производства различных масел, пользующихся спросом на мировом рынке; 

- на основе разработок ученых медицинского профиля возможна организация 

производства новых лечебно-профилактических продуктов, физиотерапевтических 

приборов и аппаратов, фармацевтических и лечебно-профилактических продуктов; 

- на базе разработок ученых и специалистов судостроительного профиля можно 

организовать производство малотоннажных судов для сферы курортов и туризма; 

- в автомобильной промышленности – производство курортных  электромобилей 

и др.  

Но, чтобы иметь полную картину инновационного потенциала региона, нужно 

разработать грамотную стратегию инновационного развития АРК. Это очень серьезная 

прогнозно-аналитическая работа, но она по силам крымским ученым. В этой 

стратегии должна быть прописана «роль» каждого научного учреждения и 

каждого предприятия. А когда будет ясно на что реально способны ученые и 

производственники, можно будет уже выйти на стратегию социально-экономического 

развития региона. У нас же разрабатываются стратегии, ориентируясь, главным 

образом, на субъективное мнение. 

 Последовательность действий может быть следующей. 

 1. Восстановить систему взаимодействия власти и науки и механизмы 

поддержки инновационной деятельности в регионе. 

 2. Проанализировать имеющийся потенциал науки (у ученых есть старые  

разработки  которые не потеряли актуальность и сегодня).  

Создать базу данных о разработках, организовать их трансфер на предприятия, 

обмен с другими регионами.  Такая работа начата, но из-за отсутствия средств 

мало эффективна. 

 3. Далее встает проблема - как грамотно передать на производство эту 

интеллектуальную собственность (в частности, оценка, постановка на бухгалтерский 



учет, на баланс предприятия). Такой опыт есть в России, но его надо внедрить в нашем 

регионе. 

 4. Создать систему внедрения разработок (это – малые конструкторские, 

технологические, маркетинговые, консалтинговые и другие фирмы, научные парки при 

вузах, территориальные структуры – технополисы, курортополисы, агротехнополисы и 

др.).  

Этот процесс можно начать с создания и государственной поддержки базового 

технологического парка, как учебно-методического и организационного центра 

инновационной политики в регионе. Здесь можно организовать подготовку кадров для 

инновационной сферы (конструкторов, технологов, менеджеров). 

6. Создать систему финансовой поддержки инновационной деятельности:  

- разработать  и утвердить программу инновационного развития региона с 

ежегодным уточнением и финансовой поддержкой на прединвестиционной стадии  

конкретных инновационных проектов и предложений, направленных на решение 

приоритетных задач инновационного развития региона;  

- в бюджете АР Крым и всех  местных бюджетов предусмотреть строку 

«Финансирование научно-технических и инновационных проектов и программ». Это 

предусмотрено Законом Украины «Об инновационной деятельности» и Законом 

Украины «О государственном регулировании в сфере трансфера технологий»;  

- осуществить меры по созданию коммунальных специальных инновационных 

финансово-кредитных учреждений для финансовой поддержки местных 

инновационных программ (предусмотрено Законом Украины «Об инновационной 

деятельности»).  

 

 

СЛИВИЦКИЙ А.Б.  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

ФГУП «ГосНИИ авиационных систем», Москва, Россия 

 

В докладе обсуждаются проблемы формирования научно-технической и 

инновационной политики России. Показывается, что формирование и 

функционирование национальной инновационной системы (НИС) должно быть 

обеспечено соответствующей нормативной правовой базой, регулирующей 

правоотношения между отдельными субъектами инновационной деятельности (ИД), а 

также между субъектами ИД и органами государственной власти. Уровень же 

инновационности экономики России свидетельствует о наличии нерешенных, 

исключительно важных правовых вопросов и убеждает в необходимости дальнейшего 

развития и совершенствования нормативной правовой базы ИД. 

Как показывает практика, исполнение нормативных правовых актов (НПА), в 

направлении желательном для государства, прежде всего, определяется 

законодательным закреплением используемого понятийного аппарата. Однако до 

настоящего времени российские законодатели, несмотря на прямые указания высшего 

руководства страны, не дали разъяснения «инновационным» понятиям. Это порождает 

неопределенность правового положения субъектов ИД, условий предоставления 

финансирования, налоговых льгот и преференций. Сейчас рассматриваются три 

сценария усовершенствования правовой базы ИД: подготовка федерального закона «Об 

инновационной деятельности»; внесение изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» в части правового обеспечения 



развития ИД; и, внесение изменений в отдельные федеральные законы в целях создания 

условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу, повышения 

инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности и развития 

инновационного процесса в России. 

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки: так, внесение 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» в части норм, устанавливающих правоотношения в области ИД, может 

изменить предмет регулирования этого закона. Ограничение только внесением 

изменений в отдельные федеральные законы не создаст целостной системы правового 

обеспечения развития ИД. Новый закон («Об инновационной деятельности») должен 

установить единые правила создания НИС, определить цели и задачи государственной 

инновационной политики, полномочия органов государственной власти России, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

права и обязанности каждого субъекта ИД. 

ИД в России занимается множество ведомств. При этом отсутствует 

организационное единство, координирующий механизм, опирающийся на общность 

понятий, не определены структурные элементы НИС, права и обязанности участников 

инновационного процесса. Это негативно сказывается на ИД. Отсутствие унификации 

правового регулирования базовых элементов НИС влияет на процесс вхождения 

России в единое международное научно-техническое и инновационное пространство. 

Важно законодательно закрепить принципы государственной политики, 

механизмы государственной поддержки и межведомственного взаимодействия в 

научно-инновационной сфере. Таким законодательным актом мог бы стать 

федеральный закон «О государственной поддержке инновационной деятельности», 

учитывающий комплексный, межотраслевой характер НИС, необходимость участия 

всех структур власти в ее целевом стимулировании и регулировании, в реализации 

конкретных, адресных мер государственной поддержки. 

В докладе также анализируются ненормативные правовые акты, 

формулирующие основы научно-технической и инновационной политики России. 

«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (Основы) утверждены 

письмом Президента России. Издав этот акт, Президент РФ использовал свою 

конституционную обязанность по определению основных направлений внутренней 

политики России (статья 80 Конституции РФ). Однако сложность заключается в том, 

что письмо Президента РФ не является нормативным актом (в отличие от его Указов и 

распоряжений – статья 90 Конституции РФ). Прямым следствием этого является 

необязательность исполнения этого правового акта, несмотря на то, что он исходит от 

высшего должностного лица Российской Федерации. 

Предмет правового регулирования Основ сформулирован двоичным. 

Дефиниции перемешаны, разделения на науку и технологии нет. Однако научная 

деятельность и технологическая деятельность соотносятся часть и целое. Так, научная 

политика имеет своей целью – производство научных знаний, а еѐ инструментами 

являются: конкурсные гранты, государственные институты, налоговые льготы фирмам, 

защита интеллектуальной собственности. Технологическая политика имеет своей 

целью – развитие отраслевых технологических направлений, а еѐ инструментами 

являются: государственные закупки, субсидии, кооперация, стандарты, 

прогнозирование, кадры. А инновационная политика имеет своей целью – повышение 

уровня и результатов инновационной активности, а еѐ инструментами являются: 

конкурентная политика, корпоративное законодательство, региональные и отраслевые 



кластеры, защита потребителей, экологическое регулирование, Форсайт. 

Соответственно, в правовом регулировании для них необходимы разные подходы.  

Правовая база Основ не учитывает международные договоры Российской 

Федерации, что требует исправления. Перечень важнейших направлений 

государственной политики в области развития науки и технологий неполон. 

Сформулированные положения носят декларативный характер. Дефиниции во многом 

похожи на констатацию актуальности того или иного направления.  

Анализ текущей социально-экономической ситуации в Российской Федерации 

показывает, что заявленные в Основах цель, задачи и важнейшие направления 

государственной политики на конец планового периода – 2010 год не достигнуты. 

Необходимо проработать механизмы реализации и вопрос об ответственности за 

неисполнение «Основ политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

«Основные направления политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системы на период до 2010 года» (Основные направления) введены 

письмом Председателя Правительства РФ. Это ненормативный правовой акт, в отличие 

от постановлений и распоряжений Правительства России. Прямым следствием этого, 

является необязательность исполнения этого правового акта, несмотря на то, что он 

исходит от одного из высших должностных лиц России. 

Как показывает анализ, формулировки положений Основных направлений 

противоречивы. Конкретного механизма реализации Основных направлений нет. Такие 

механизмы ещѐ только предстоит выработать и внести соответствующие изменения в 

действующие «инновационные» документы.  

Основные направления посвящены в большей степени не НИС, а ИД. Поэтому 

их название и предмет правового регулирования должны быть изменены. Или само 

содержание Основных направлений должно быть переформулировано в соответствии с 

сегодняшним названием документа и его предметом. 

 

СОЛОВЬЕВ В.П. 

 СТРУКТУРНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

Проблема кардинального изменения модели экономического развития не 

является для Украины новой. Например, в одном из посланий Президента Украины 

Верховной Раде Украины ―Украина: поступь в XXI век. Стратегия экономической и 

социальной политики на 2000-2004 гг.‖ (Урядовый кур‘єр, 28 січень 2000 року, №16, 

с.5-12) прямо сказано, что ―основой нового стратегического курса, его определяющим 

приоритетом должна стать разработка и реализация государственной политики, 

направленной на развитие инновационной модели экономического роста, утверждение 

Украины как высокотехнологического государства. Имеется в виду реализация 

стратегической цели — вхождения Украины (уже до конца первого десятилетия XXI 

века) в число ведущих технологически развитых стран мира. Это может стать не только 

определяющей целью экономической стратегии, но и приоритетным постулатом 

национальной идеи, базовой основой политической консолидации нации‖. К 

сожалению, до конца первого десятилетия поставленной цели достичь не удалось. А 

Украина, вместо того, чтобы усилить свою международную позицию, стала еще менее 

заметной на инновационной карте Европы и мира. Однако можно повторить попытку 

еще раз. При этом, для того чтобы этот переход оказался по плечу нашей растерзанной 



неэффективными реформами стране, необходимо сконцентрировать всю мощь 

государственной поддержки на создании ограниченного количества специальных 

экономических зон, которые потенциально являются ―точками роста‖, ―очагами 

цивилизованного предпринимательства‖, ―зонами кристаллизации новых 

экономических механизмов развития‖ и т.п.  

Однако, ни в коем случае нельзя повторить опыт «зонирования» Украины 

последнего десятилетия. Известно, что в Украине уже создано около полутора десятка 

специальных экономических зон (СЭЗ) и территорий приоритетного развития (ТПР). 

Основной целью данной концепции не является пропаганда расширения этого перечня 

или обоснование ликвидации уже существующих ―зонных‖ структур и создания им на 

смену других. Надо взглянуть на то, что уже есть в этом плане, несколько под иным 

углом зрения. При этом, все-таки, стоит обратить внимание не только на 

бесполезность, но и на вред многих положений, которые являются сегодня базовыми 

для СЭЗ, ТПР и СРИД (специального режима инвестиционной деятельности).  

Первой ошибкой «зонной» политики было то, что, когда Украина в целом 

оказалась по существу депрессивной, большинство СЭЗ стали создаваться в еще более 

депрессивных экономических регионах страны, то есть в регионах повышенной 

социальной напряженности, экологического неблагополучия, «ненормативных» 

отношений между производителями товарной продукции и финансовыми институтами. 

Очевидно, что такой подход резко повышает степень риска вложения инвестиций, 

особенно для зарубежных бизнесменов. В то время, как даже для сравнительно 

благополучных районов Украины эта степень риска и так достаточно высока. Более 

того, мировой опыт неопровержимо свидетельствует о том, что свободные инвестиции, 

направляемые в разрушенную или ущербную экономику, не могут служить 

экономическому росту. Надо, прежде всего, четко уяснить, что, как признано во всем 

мире, в идеале, свободная зона является, по существу, научно-парковым 

комплексом, в котором уже действующие предприятия, имеющие 

высококвалифицированную рабочую силу, обеспечивают позитивный социально-

экономический эффект после вложений инвестиций только в ноу-хау и высокие 

технологии.  
В публикациях, посвященных анализу опыта создания экономических зон в 

различных частях мира, говорится о том, что, действительно, зоны иногда 

рассматривают как способ развития определенного региона. Однако опыт показывает, 

что, если именно это является главной целью, то экономическая рентабельность такой 

зоны невелика, если вообще имеет место. Чем большим и густонаселенным будет 

депрессивный регион, в котором создается зона, тем острее будут социальные 

проблемы, вызванные ее созданием. Успеха здесь скорее можно достичь, если выбрать 

мало заселенную территорию, и еще лучше —  без местных предприятий, поскольку, 

как опять же показывает существующий опыт, и экспортные, и промышленные зоны, 

создавая значительное количество новых рабочих мест, обычно не имеют, как ни 

странно, положительного влияния на уровень безработицы.  

Более того, зонная политика в сфере рабочей силы за рубежом часто 

характеризуется приостановлением действия норм законодательства относительно 

рабочей силы и профсоюзов. Таким образом, создается благоприятный климат для 

инвестора, а не для жителей. Причем законодательство по защите работающих иногда 

игнорируется по взаимному соглашению, а иногда без каких бы то ни было 

соглашений. Вряд ли такая практика получит поддержку населения и местных органов 

власти в Украине. 

Часто ссылаются на Китайскую модель создания очень больших зон в регионах, 

где уже раньше существовала промышленность и густонаселенные районы. Однако, 



как правило, не обращают внимание на один из основных выводов, полученных из 

анализа функционирования таких зон — относительно высокие инфраструктурные 

затраты на зону китайского образца в сравнении с объемом прямых зарубежных 

инвестиций.  

Но даже, если эти затраты обычные, то для государства подготовка территории к 

созданию на ней СЭЗ ―влетает в копеечку‖. Создание зоны всегда связано со 

значительными инвестициями со стороны государства, на территории которого 

размещается зона. Эти затраты существенно различаются друг от друга в зависимости 

от места расположения зоны и от государства, в котором развиваются события, однако 

можно достаточно определенно говорить о величине некоторых видов затрат. Первым 

ориентировочным показателем является объем первоначальных капитальных затрат на 

создание зоны. Если нет отягчающих обстоятельств, то, как правило, это около $5000  

на одно рабочее место (для высокотехнологического рабочего места эта величина 

существенно больше). Значит, если предполагается создать 10000 рабочих мест, то 

надо предварительно вложить не менее $50 млн. Около 20% этой суммы приходится 

потратить на рекламу и оплату администрации (10% на рекламу и 10% на 

администрацию). Кроме того, следует учесть, что приблизительно $25-40 млн. из всей 

этой суммы необходимо иметь в валюте. Эти затраты осуществляются предварительно, 

за 5-7 лет до создания зоны.  

Главной целью создания СЭЗ и ТПР должно быть не просто подъем 

производства, а выход предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, не 

просто организация новых рабочих мест, а организация преимущественно 

высококвалифицированных рабочих мест. Для Крыма это вполне достижимая цель. 

Если всерьез учитывать инновационный фактор, то в структуре 

государственных преференций необходимо отдать предпочтение тем экономическим 

агентам, которые способствуют корпоратизации интеллектуального капитала, то есть 

повышают  значимость интеллектуальной компоненты в структуре цены производимых 

в Украине товаров и услуг.  

Далее, следует самым серьезным образом позаботиться о соответствующей 

подготовке и переквалификации кадров. В первую очередь, конечно, управленческих. 

Невозможно надеяться на успех СЭЗ, не создав условий для овладения методами и  

инструментарием современной экономики специалистами, которые формируют 

нормативную основу этого процесса и которые должны управлять функционированием 

упомянутых зон в реальных экономических условиях. Основу современной экономики 

составляют, в первую очередь, особенности диффузии нововведений в экономически 

многоукладном мире на основе корпоратизации интеллектуального капитала. 

И еще один немаловажный фактор успеха хозяйственной деятельности  в 

условиях СЭЗ или ТПР это обязательное создание соответствующей инфраструктуры, 

на что по определению необходимо предварительно потратить значительные средства 

из государственного бюджета, бизнесовых источников и средств накопления 

населения. Если в новой "зонной политике" четко не сформулировать пути активизации 

этих источников финансовых средств, вряд ли можно надеяться на стабильный успех.  

При этом, необходимо четко представлять себе основные условия и приоритеты 

инновационного развития, а также основные параметры инфраструктуры региона, 

которые делают его привлекательным для инвесторов. И здесь не только возникает 

проблема кадров - их обучения и переквалификации – но и должна быть решена 

проблема преемственности взглядов региональных лидеров на приоритеты развития 

регионов. К сожалению, сегодня на официальном уровне мало кто в состоянии 

сформулировать объективные приоритеты производственного развития регионов и 

страны в целом из-за отсутствия эффективной системы комплексного прогнозирования 



в области ресурсной, энергетической, кадровой основы развития экономики и 

социальной схемы. 

В связи с появлением в поле зрения исполнительной власти и законодателей 

таких субъектов экономической деятельности как территории приоритетного развития, 

в активном обиходе появился новый стандартизованный термин - специальный режим 

инвестиционной деятельности (СРИД).  Конечно, осознание и нормативное 

оформление того факта, что в условиях СЭЗ и ТПР должны действовать специфические 

правила взаимодействия между инвесторами,  властями, предприятиями и 

финансовыми институтами регионов, является безусловно положительным моментом. 

Тем более, что СРИД может иметь место и вне СЭЗ и ТПР. В частности, первые СРИД 

появились в сфере научно-технической деятельности. Верховная Рада Украины 

приняла в середине 1999 года закон о создании трех технопарков на базе трех 

институтов Национальной академии наук (Закон Украины "О специальном режиме 

инвестиционной деятельности технологических парков "Полупроводниковые 

технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника", "Институт 

электросварки имени Е.О.Патона", "Институт монокристаллов"). Это, казалось бы,  

свидетельствует о том, что наука может проявляться как фактор экономического 

развития.  

К сожалению, не смотря на очевидную прогрессивность данной акции по форме, 

по содержанию в Украине не урегулирован ряд важных вопросов нормативного 

характера. Нет ни нормативного, ни методического решения проблемы определения 

приоритетных направлений, для которых следует вводить СРИД. Существующая 

практика опирается на использование весьма неоднозначных терминов: экономическая 

и социальная обусловленность направлений деятельности, конкурентоспособная 

высокотехнологическая и инновационная продукция, насыщенность внутреннего 

рынка. Все эти категории хороши для теоретического обозначения каких-то процессов 

и явлений, которые не требуют строгого измерения и ранжирования. В условиях 

рыночной экономики приоритеты деятельности отдельного предприятия могут 

меняться довольно часто (например, раз в год), а это означает, что вполне может 

случиться, что утвержденные на государственном уровне приоритеты не будут 

соответствовать инвестиционным приоритетам.  

Проблема инновационных приоритетов тесно связана с проблемой разработки и 

постоянной коррекции прогнозов научно-технического развития. Краткосрочных, 

среднесрочных, долгосрочных. Этот процесс также требует нормативного 

регулирования, организационного и финансового обеспечения. Необходимо 

разграничить ситуации, в которых льготы могут предоставляться территориям, а в 

каком – инвестиционным программам и проектам. Следует найти баланс прав и 

ответственности между инвесторами, администрациями территорий и Кабинетом 

Министров (или уполномоченным им центральным органом исполнительной власти).   

Во многих случаях зонную политику экономических реформ пытаются 

базировать на идее ускорения экономического развития территорий путем 

заимствования рыночных и управленческих институтов, успешно развивавшихся в 

институциональной среде других государств. Этот подход часто называют 

трансплантацией институтов [1].   

В Украине идея трансплантации институтов из экономической среды успешных 

стран в отечественную экономическую среду также чрезвычайно популярна, как среди 

представителей властных структур, так и среди представителей и крупного, и малого 

бизнеса. «Наивная» стратегия трансплантации предполагает, что введение 

―адекватной‖ законодательной базы обеспечит ―правильное‖ функционирование 

соответствующего института. Особенно популярна эта мысль у сторонников 



радикального либерализма, которые считают, что основная задача государства – 

принять необходимые законы и обеспечить их выполнение, после этого рынок все 

расставит на свои места. На практике подобная ―однолинейная‖ стратегия оказывается 

ошибочной. Копирование алгоритмов успешного экономического развития как основы 

экономических реформ пока не удавалось никому в мире. Политики нередко 

предпочитают заимствовать наиболее передовые институты, думая, что этим удастся 

максимально ускорить экономическое развитие. Однако это стремление как раз и 

приводит к ошибкам, поскольку опасность отторжения или дисфункции 

трансплантированных институтов при этом является весьма вероятной. 

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что институты, эффективные в одной 

среде, могут оказаться бесполезными или даже деструктивными в другой [2]. В то же 

время практика показывает, что, при условии выбора удачного прототипа, метод 

решения многих проблем «по аналогии» вполне эффективен. Следовательно, возникает 

задача найти подходящие принципы отбора трансплантируемых институтов, а затем и 

эффективные технологии трансплантации. 

Исследователи китайской экономики видят одну из причин ее успеха в 

систематическом использовании институционального эксперимента, когда различные 

модификации того или иного института проходят проверку в различных регионах 

страны [3].  Ряд исследователей высказывали мысль о том, что наиболее 

целесообразной является стратегия “выращивания” институтов [4]. Эта стратегия 

при решении задачи заимствования институтов реформирования  требует тщательного 

обоснования, какую страну следует взять в качестве образца. При этом предполагается 

возможность заимствования института ―из прошлого‖ страны-донора на любой стадии 

его развития. 

Считается, что наиболее эффективной является стратегия, которая состоит в 

построении последовательности промежуточных институтов, плавно 

―соединяющих‖ начальную совокупность институций страны реципиента с финальной 

совокупностью, соответствующей трансплантируемому институту. Эта стратегия 

сочетает преимущества ―выращивания‖ и ―конструирования‖ и предоставляет 

возможность эффективного управления темпом институционального строительства. 

Реализация такой стратегии должна предусматривать диалога между 

представителями различных социальных групп, и результатом такого диалога должен 

быть консенсус. Государство при этом должно найти возможность компенсировать 

ущерб от реформ тем, кто оказывается в проигрыше. 

Проблема эффективной территориальной организации инновационного 

развития, конечно, не решается исключительно путем создания специальных 

экономических зон. Важное значение имеет здесь ориентация на выявление и развитие 

производственно-экономических кластеров. 

При этом следует учитывать, что кластер динамическая, эволюционирующая 

территориальная система, которая появляется, развивается и, в конце концов, приходит 

в упадок. Чаще всего считается, что возникновение кластера обязано случайному 

стечению обстоятельств. Но даже в ситуации, когда случайности здесь отводится 

главное место, почти никогда она не оказывается в этом объяснении единственной 

характеристикой причин возникновения кластера. Эту случайность рассматривают, как 

правило, во взаимосвязи с географическим положением. Влияние географического 

положения повышает не только вероятность возникновения случайности, но и 

вероятность того, что случайное событие приведет к возникновению 

конкурентоспособных фирм и отраслей. Кроме того, то, что представляется 

случайностью, может в значительной степени являться результатом существовавших 

ранее местных условий, а также ряда иных причин. Одна лишь случайность почти 



никогда не способна объяснить, в силу каких причин возникает кластер и, тем более, 

почему в дальнейшем наблюдается его рост и развитие. Кроме того, значимость такого 

фактора как случайность ставится под сомнение практикой, которая свидетельствует о 

том, что кластеры не появляются в регионах, где отсутствуют для этого необходимые 

условия. Все это свидетельствует о том, что координация развития кластеров на этапе 

их зарождения состоит в создании благоприятных условий и, прежде всего, в 

содействии развитию существующих или возникающих отраслей, опробованных 

рынком. 

Развитие кластера больше поддается формализации и здесь больше ясны 

причинно-следственные связи. Поэтому государство уже может сформировать 

достаточно прагматичную политику в отношении развития кластеров. При этом 

конкретные действия в рамках этой политики должны влиять по крайней мере на три 

сферы: интенсивность конкуренции в местных масштабах, общая среда для 

формирования нового вида экономической деятельности в данной местности и 

эффективность действия формальных и неформальных механизмов координации 

совместных действий участников кластера. Следует также учитывать, что по мере роста 

кластера усиливается его влияние не только на деятельность других фирм, но и на 

политику, проводимую общественными организациями, частными институтами и 

правительством. Поэтому политика совершенствования кластера должна со временем 

видоизменяться. 

В последнее время все больше говорят о том, что правительство должно 

значительное внимание уделять стимулированию развития и совершенствованию 

кластеров. При этом часто упускают из вида, что, в то время как первые три функции, 

которые реализует правительство, способствуют развитию факторов 

конкурентоспособности, условия существования кластеров являются условиями, 

которые позволяют экономике развиваться за рамками конкуренции по факторным 

издержкам. В связи с этим в арсенале правительства должны появиться 

принципиально новые организационно-финансовые механизмы экономического 

регулирования. Следует также заметить, что реализация правительством функции, 

состоящей в стимулировании развития и совершенствования кластеров, может быть 

успешной только после того, как  правительство «освоит» реализацию первых трех 

функций. Но и откладывать «кластерную» тему в долгий ящик опасно. Бездействие и 

недостаточное понимание необходимых шагов в направлении поддержки кластеров 

может привести к тому, что прогресс в экономике государства будет упущен.  

Еще одна трудность в формировании государственной политики по отношению к 

кластерам состоит в том, что опыт стран, которые преуспели в использовании кластеров 

как фактора экономического роста почти невозможно пересадить на почву другой 

государственности. Это связано, прежде всего, с тем, что кластер – это добровольное и 

ни в коем случае не формальное объединение хозяйствующих субъектов, каждый из 

которых по-своему оценивает информационные потоки, поступающие неконтролируемо 

из-за пределов размещения кластера. И, соответственно, его реакция на эту 

информацию также является полностью неконтролируемой. Именно поэтому какой-то 

стандартной политики правительства по отношении к кластерам к настоящему времени 

в мире не существует. 

Имея в виду, что кластер является открытой системой по отношению к внешнему 

миру, способной развиваться в значительной степени на основе самоорганизации, 

следует скептически относиться к рекомендациям по поводу каких либо ограничений 

для иностранных фирм  (в том числе и блокировку импорта). Концепция кластеров 

исходит из постулата, что иностранные фирмы усиливают внешние связи кластера и тем 

самым способствуют повышению производительности входящих в кластер фирм. То 



есть концепция кластеров делает упор на своевременном и устойчивом открытии 

местного рынка для импорта, что в конечном итоге способствует повышению 

эффективности функционирования местной экономики, обеспечивает нужные по-

ступления инвестиций, совершенствует условия местного спроса и стимулирует 

конкурентную борьбу. 

Традиционная промышленная политика имеет тенденцию «привязывать» 

базовые технологии к определенным регионам, априори оценивать вклад тех или иных 

регионов в международную конкурентоспособность страны и на этой основе строить 

систему стимулирования регионального развития. Это приводит к ограничению 

конкуренции, поскольку компании, чьи отраслевые направленности не совпадают с 

приоритетами, фактически теряют возможность стать конкурентоспособными. 

Концепция кластеров придает особое значение не доле рынка, а его динамическому 

развитию. В таком случае конкуренция способствует «стихийному» а не 

зарегулированному повышению производительности и расширению рынков и 

обеспечивает процветание многих регионов. Если, конечно, регионы в состоянии 

работать производительнее и способны постоянно обновляться. Поэтому задача 

координации развития инновационных кластеров в регионе требует предварительной 

оценки его инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности по 

отношению к венчурным инвестициям. 

Возникновение и развитие кластеров способствует объединению фирм-

производителей, поставщиков, родственных отраслей, поставщиков услуг и 

организаций по сотрудничеству. Очевидно, что при этом возникает возможность 

направлять инициативы правительства и инвестиции на решение общих для многих 

фирм и отраслей проблем без угрозы нарушения конкурентной борьбы. Имеется в виду, 

что правительственные инвестиции, должны направляться на улучшение общей 

экономической обстановки в регионе, в котором существует кластер. Это, при условии 

равенства других факторов, может приносить более высокий доход, чем 

капиталовложения, ориентированные на отдельные фирмы, отрасли или направленные 

на экономику в целом. Этого, конечно, не произойдет, если поддержка будет оказана 

только избранным кластерам. 

Организационный механизм обеспечения координации развития кластеров 

должен строиться исходя из того, что благодаря кластерам формируется новый 

механизм объединения усилий компаний, правительства и местных институтов для 

конструктивного обсуждения вопросов устойчивого социально-экономического 

развития регионов. Конечно, бизнес-структуры постоянно стремятся к обсуждению 

проблем общей экономической обстановки и таких вопросов, как налоги, обменный 

курс валюты, субсидии, защита от импорта, ограничения на ведение конкурентной 

борьбы. Бизнес-структуры способны выражать и общее недовольство неэффек-

тивностью деятельности правительства, предлагать новые механизмы для 

сотрудничества бизнес-структур и правительства. Но правительство во всем этом видит 

преимущественно стремление к лоббированию узких бизнес-интересов, тем более, что в 

процессе диалога и представители бизнеса, и правительство проявляют осторожность в 

раскрытии друг перед другом своих истинных потребностей и проблем. В 

противоположность этому, дискуссии с правительством, в которые вовлекаются 

участники кластеров, более откровенны, поскольку все задействованные игроки 

объединены общими интересами сосредоточенными на общих проблемах. Участие в 

этих дискуссиях поставщиков, а часто и потребителей, помогает избежать попыток 

подавления конкуренции.  

Необходимо подчеркнуть, что прежде чем придерживаться определенных 

условий, их нужно сформировать. Потому роботу правительства по координации 



развития кластеров следует начинать с формирования этих условий. А для этого нужна 

отдельная государственная программа. Основой такой программы могут быть уже 

принятые на государственном уровне нормативные документы, таки например, как 

Государственная целевая экономическая программа "Создание в Украине 

инновационной инфраструктуры"  на 2009-2013 года (утвержденная Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 14 мая в 2008 г. № 447), «Концепция развития 

национальной инновационной системы» (одобренная Распоряжением Кабинета 

Министров Украины от 17 июня в 2009 г.  № 680-р), Закон Украины «О научных 

парках» (от 25 июня в 2009 г. №1563-VI). 
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A) New generation of innovation programs for Economic  regional Development 

and Growth  include Technological modernization and Innovation environment institutes 

modernization  

B) Principles and strategic directions of innovational economics Novosibirsk area 

till 2015. 

1. Absense of alternatives to innovation growth as a main source of competitiveness 

for region. 

 2. Forward dissemination of innovation ideology in different segments of innovation 

activities and introduction of new technologies in the manufacturing and services. 

3. Aiming at leadership in cross regional competition of development of innovations.  

4. Implementation of ―diffusion of innovation‘s‖ strategy. 

5. Dissemination of managerial innovations. 

6. Implementation of Public-private partnership and distribution of knowledge. 

7. Creation of ideology and model of ―innovative consumption.‖ 

C) Features of new generation of region’s innovation development programs 

1. New programs facilitate the development  of new markets, create the demand 

on formation and use of innovation technologies  

―Old‖ economy sectors have a chance to participate in the new technological leap and 

integrate into new economy sectors: 

- Traditional healthcare and pharmaceutics – into the health industry and biotech 

production; 

- Construction and architecture – in a combination with HVAC; 

- Agriculture – into the health industry and alternative energy production, etc; 

- Management – into ―electronic collegiate decision making‖ and record keeping; 

- Infrastructure services join ICT. 



2. Consumer “order” and competition of innovation team offers 

Projecting and R&D become situation dependant and problem oriented that is they 

now are ORDERS on problem solving on the side of the potential consumer. Therefore we 

need a new type of organization infrastructure for innovative business that: 

- support a high level of ―project readiness‖ for a new case; 

- support problem-oriented gathering of project teams that often include a consumer. 

At the present moment it is advisable to use experiences of new organizations that 

provide the highest freedom in collecting necessary competences and also possibility of 

projecting in a ―network mode‖: 

- so called techno parks of the third generation; 

- research networks; 

- innovation clusters secretariats.  

3. Types of innovation projects and target programs of Novosibirsk Oblast’ 

(innovation perspectives of science, government and business coordination) 

 Innovation infrastructure: techno parks, business incubators, techno economic zones 

(Berdsk, Koltsovo, Krasnoobsk) 

 Development of innovation competence centers 

 Youth innovations (business incubators, small-scale innovative entrepreneurship 

(SIE), projects) 

 Social and cultural environment for the development of a motivation to innovate  

 Programs to develop SIE-leaders  

 Socially oriented innovations‘ programs 

 Municipal programs (Novosibisk, Berdsk, Koltsovo experience)  

 Programs to create clusters in agriculture (Maslianino experience) 

 Brand products‘ projects (nanoelectronics, nanomaterials, pharma products, etc.)  

 Priority fields programs‘ projects (biomedicine, high-tech industries, saving 

resources, agro technical) 

 Projects demanded by large corporations – RosNano, Russian Railroads, RosAtom, 

etc.  

Projects on the support of the Associations of smaller scientific and technical 

enterprises and organizations on the basis of "Technopark of Novosibirsk Academgorodok" , 

Technopark "Novosibirsk", and business-incubators;  

Rebuilding of the industrial enterprises of the Novosibirsk area and the creation of 

new technologies and products within the framework of purpose-oriented programs under the 

support of the Administration of Novosibirsk city. The programs provide the assistance and 

creation the stimulus for the enterprises of the area, both attracting import technologies, and 

using the latest developments of research institutes, technologies, prototypes and small series 

of high-tech production from innovative firms of the area which are producing competitive 

products and which have already worked up significant niches in the markets of the Russian 

Federation and foreign countries. 

The priority support in an intermediate term perspective will be provided for the 

enterprises of innovative sector of the Novosibirsk area. 

4. Socially-oriented innovations’ programs 

Foodstuff: quantity, variety, eating out, nutritional aspects, foodstuff safety. 

Healthcare: diagnostics, prevention, speed and quality of services, distant treatment, 

addiction studies (alcoholism, drug addiction), risk group diseases (tuberculosis, HIV, etc.). 

Construction and housing: land development, planting of greenery, communications, 

consumption of energy, quality of materials, ecological aspects, waste utilization, types of 

housing, architectural decisions, etc.). 



Transport for population: highways and organizing transport system for getting to 

places of work and leisure, private cars and other vehicles). 

Clothes and facial care (private hygiene): production of clothes made of different new 

and ecological materials, new technologies in cosmetology, therapeutical  procedures, i.e. 

fitness clubs, massage centers, etc. 

Education: changing the basic features of the education system with the influence of 

ICT and new demand conditions of different types of labor 

Personal business and communications: on-line communications, cable TV, access to 

the Internet, electronic payment system, etc. 

Leisure and recreation: resting in recreational places, rest homes and sanatoriums, 

sport, media resources including reading newspapers and books, watching TV and films, 

Internet, etc.  

D)  Mechanisms of realization of “Innovative development program concept” 

Types of mechanisms 

1. State institutions supporting innovation programs and projects; 

2. State-private partnerships in realization of innovation programs and projects; 

3. Private capital in innovation projects and programs at the different levels; 

4. Administrative capacity and legal basis. 
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В даний час забезпечення якості економічного розвитку є ключовим питанням 

макроекономічної політики України. Одним із головних факторів якісних змін 

економічної системи є науково-технічний прогрес (НТП). Він включає такі явища, як 

вдосконалення та зміну технологій, нові методи і форми управління і організації 

виробництва, створення і збільшення випуску принципово нових корисних типів 

товарів на основі більш прогресивних засобів виробництва і підвищення кваліфікації 

працівників, а також зміни споживчого та виробничого попиту. Тому оцінення впливу 

НТП на динаміку економічного розвитку є своєчасним та актуальним.    

Дослідженню фактору НТП з 50-х років минулого сторіччя. присвячено багато 

наукових публікацій, серед них [1−4].  В останній час в оцінках темпів економічного 

зростання з використанням виробничої функції використовують сукупну факторну 

продуктивність (СФП) (total factor productivity), що  пов‘язана з технічним прогресом. 

Цей показник  все частіше використовує Міжнародний валютний Фонд (МВФ) та 

Світовий банк для оцінок динаміки економічного розвитку  в країнах і світі [5].   

Метою дослідження є оцінка впливу НТП як комплексного коефіцієнта СФП на 

динаміку економічного розвитку України в цілому та окремих галузей економіки у 

1999-2009 роках при темпах НТП  0,5; 5 та 10 % на рік. 

Цілком ясно, що такий вплив можна визначити тільки в єдиній взаємодії 

факторів сукупного попиту та сукупної пропозиції з ендогенним визначенням інфляції 

та темпів економічного зростання, тобто на основі моделей загальної економічної 

рівноваги, серед яких відомою є макроекономічна модель ―Альфа‖[6]. У 

математичному вигляді ця рівновага записується наступним трансцендентним 



рівнянням, рішенням якого є дефлятор ВВП - інтегральний показник інфляції в 

економіці країни Р та реальний ВВП.  
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Саме така побудова моделі дає можливість перейти від використання 

економіко-математичних моделей для прогнозування і планування до їх використання 

для економічного передбачення і забезпечує широту функціональних можливостей, 

тобто  появу емерджентних властивостей внаслідок системного підходу. 

Змінюючи послідовно керовані параметри, можна визначити їхній адитивний 

вплив на  вихідні макропоказники, що є одним з найважливіших чинників для цілей 

управління економікою. Одним з таких параметрів є темп НТП у моделі функції 

сукупної пропозиції, складової якої є виробнича функція Кобба–Дугласа з 

нейтральним по Гіксу НТП: 
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де 
tV    – випуск продукції; 

t
– коефіцієнт структури витрат, що визначає частку 

ВВП у випуску продукції; te – науково-технічний прогрес; – темп науково-

технічного прогресу; – коефіцієнт використання праці (відношення кількості     

найманих працівників; tN – загальна зайнятість; Wt – середньорічна номінальна 

заробітна плата; t  – коефіцієнт завантаження виробничого капіталу; tK  – виробничий 

капітал; ta  – коефіцієнт еластичності.  

Застосовуючи модель загальної економічної рівноваги для України та модель 

сукупної пропозиції для основних видів економічної діяльності в роботі визначено 

кількісний вплив фактору НТП на економічне зростання та соціально-економічний 

розвиток України та основних видів економічної діяльності. 

 Як виходить з розрахунків (табл.1; рис.1), НТП (темпи його зростання) є 

найбільш ефективним засобом економічного зростання та стримування інфляції. 

Адитивний вплив темпів зростання НТП визначив коефіцієнти чутливості основних 

макропоказників, а саме: реального ВВП, темпів його зростання та інфляції (дефлятора 

ВВП) до зміни темпів НТП у 2010 р. в цілому по Україні. Варто зазначити, що 

визначені коефіцієнти не є постійними, а змінюються в часі залежно від політичної та 

економічної ситуації в країні. 

 Таблиця 1 

 

Коефіцієнти чутливості основних макропоказників України  

до зміни темпів науково-технічного прогресу 

 

Керований параметр 

 

 

Ендогенні макропоказники 

Реальний ВВП, 

млрд. грн. 

Реальний ВВП, 

 %  

Інфляція − 

дефлятор ВВП, % 

 Темп НТП,  %  / рік 9,82 1,0533 -1,1333 
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Рис. 1. Графічне відображення впливу НТП на економічне зростання України. 

 

Визначені коефіцієнти чутливості означають наступне: збільшення темпів НТП 

на 1,0 % збільшує реальний ВВП на 9,82 млрд. грн., збільшує темпи зростання 

реального ВВП на 1,0533 % та зменшує інфляцію на 1,1333 %. Збільшення темпів НТП 

зміщує вправо криву сукупної пропозиції (див. рис. 1), зменшуючи тим самим інфляцію 

та збільшуючи реальний ВВП та темпи його зростання. Аналіз результатів дослідження 

свідчить про те, що при збільшенні темпів НТП завантаження виробничого капіталу 

зменшується, тобто поліпшення технології виробництва дозволяє виробляти той же 

самий обсяг випуску при меншому завантаженні капіталу. Коефіцієнт еластичності при 

затратах праці збільшується, збільшуючи одночасно фонд оплати праці (ФОП) 

найманих працівників і його частку ФОП у ВВП. Одночасно збільшується оптимальний 

попит на працю, а пропозиція праці, навпаки, зменшується. 

Ефективність соціально-економічного розвитку України при збільшенні темпів 

НТП будемо оцінюється за методологією, вперше запропонованою в [7]. Як свідчать 

розрахунки [8], ефективність соціально-економічного розвитку збільшується при 

збільшенні темпів НТП. Коефіцієнт чутливості ефективності соціально-економічного 

розвитку до зміни темпів НТП складає 0,0415, тобто збільшення темпів НТП на 1,0 % 

збільшує ефективність соціально-економічного розвитку на 4,15 %. 

Аналогічні розрахунки для основних видів економічної діяльності дають 

наступні результати (табл. 2).  

Найбільшій вплив НТП оказує на сферу послуг та промисловість, найменшій – 

на будівництво та транспорт та зв'язок. 

                                                                                                                 Таблиця  2 

Коефіцієнти чутливості основних макропоказників ВЕД  

до зміни темпів науково-технічного прогресу 

Від економічної 

діяльності 

Ендогенні макропоказники 

Реальний ВВП, млрд. грн. Реальний ВВП, %. 

Промисловість 1,9578 0,9220 

Сільське господарство 0,5866 0,8924 

Будівництво 0,1778 0,8064 

Транспорт та зв‘язок 0,8289 0,8020 

Послуги 5,8733 1,4518 

 

Висновки. НТП та СФП є вагомими  факторами для пояснення економічного 

розвитку країни, регіонів та основних видів економічної діяльності.  
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Аннотация 

Показано, что технический прогресс являются весомым фактором для объяснения 

экономического развития страны, регионов и основных видов экономической деятельности. Применяя 

модель общего экономического равновесия и модель совокупного предложения для основных видов 

экономической деятельности в работе определены количественный влияние фактора технического 

прогресса в период 1999-2009 годов на динамику экономического развития Украины. 

 

Abstract 

It is shown that technological progress are important factor in explaining economic development, 

regions and major economic activities. Applying the model of general economic equilibrium and the model of 

aggregate supply for major economic activities in the quantitative influence of the factor of technical progress in 

the period 1999-2009 years on the dynamics of economic development of Ukraine. 

 

ХИМЕНКО О. А.  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ  

 

Державне агентство України з інвестицій та інновацій 

 

Вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності економіки 

країни у сучасному світі є ефективність її інноваційної сфери. Інновації можуть та 

мають стати вирішальним чинником нашого національного порятунку в умовах 

світової фінансової та економічної кризи.  

За роки незалежності, в Україні напрацьована, необхідна, нормативно-правова 

база у сфері інноваційної діяльності та задекларовані рішення про перехід економіки 

України на інноваційну модель розвитку. 

Статистичні спостереження, зокрема, за станом інноваційної активності 

підприємств в Україні, здійснені вітчизняними та міжнародними організаціями за 

останні 15 років, свідчать, що частка підприємств, що займалися інноваційною 

діяльністю стабільно зменшувалася та у 2008 році склала лише 13 %. Цей показник 

вдвічі менший за аналогічний, що мав місце в Україні у 1994 році. З іншого боку цей 

показник майже в півтора рази нижчий від аналогічного показника для найменш 

інноваційно-активних країн Європейського Союзу – Латвії (17,4 %) і Болгарії (18,0 %); 

та більш ніж у п‘ять разів поступається показникові країн-лідерів Європейського 

Союзу, наприклад, показникові Німеччини. 

Якщо у середньому для країн Європейського Союзу частка реалізованої 

інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції 



складала 32 % ще у 1997-1998 роках, то для України ця частка у 2008 році становила 

лише 5,9 %, знизившись до того ж майже на 1 % проти 2007 року.  

Відповідно до доповіді Всесвітнього економічного форуму про 

конкурентоспроможність різних країн, Україна в рейтингу конкурентоспроможності 

2009–2010 років перебуває на 82 позиції, втративши 10 позицій у порівнянні з 

попереднім роком. 

Одним з 12-ти показників, за якими визначається рейтинг 

конкурентоспроможності, є інновації. Інновації у рейтингу форуму оцінюються за 

сімома факторами: якість науково-дослідних інститутів; витрати компаній на науково-

дослідні роботи; дослідницька співпраця між університетами та промисловістю; 

урядова підтримка передових технологій; придатність науковців та інженерів; кількість 

патентів виданих за рік на 1 млн. населення і, нарешті, здатність країни до інновацій. 

Варто зазначити, що саме за фактором «здатність до інновацій» Україна отримала одну 

з найвищих позицій у рейтингу форуму 2009–2010 років серед усіх інших своїх 

показників – 32. 

32 позиція у рейтингу за фактором «здатність до інновацій» поряд з іншими 

переконливо свідчать про потенційну спроможність нашої країни здійснювати 

розробку та упровадження нововведень, тобто свідчать про наш національний 

інноваційний потенціал.  

Включення України в глобальний економічний простір та створення в країні 

довгострокових умов її конкурентоспроможного розвитку обумовлюють необхідність 

формування, ефективного використання і розвитку національного інноваційного 

потенціалу, який виступатиме, в першу чергу, головною передумовою успішної 

адаптації національної економіки до жорсткого конкурентного середовища, 

пов‘язаного із членством України у Світовій організації торгівлі, та сприятиме 

конвергенції України та Європейського Союзу.  

Відповідно Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні", інноваційний потенціал визначається як "сукупність науково-технологічних, 

фінансово-економічних, виробничо-соціальних та культурно-освітніх можливостей 

країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення 

інноваційного розвитку економіки". 

Науково-технологічна складова сучасного інноваційного потенціалу України 

формувалися упродовж другої половини минулого століття в період розгортання у світі 

науково-технічної революції. Займаючи лише 2,7 % території і маючи 18 % населення 

колишнього СРСР наша країна у міжреспубліканському поділі праці забезпечувала 

майже 40 % виробництва науково-технічної продукції та нових технологій, та біля 20 % 

сукупного ВВП народногосподарського комплексу СРСР. За даними ЮНЕСКО частка 

України у світовому інженерно-науковому потенціалі становила майже 7 %, тобто вже 

на той час Україна була значною мірою задіяна у міжнародній науково-виробничій 

кооперації. Станом на 2009 рік частка України у світовому виробництві 

високотехнологічної продукції складає менше 0,1 %. 

У сучасному світі успіх у бізнесі та прибуток забезпечуються принаймні двома 

підходами. По-перше, за рахунок володіння дешевими або ж дефіцитними ресурсами та 

отримання природної, сировинної чи адміністративної ренти, і, по-друге, за рахунок 

інноваційного підприємництва як способу створення тимчасової монополії підприємця, 

який першим запропонував ринку потрібний товар чи віднайшов спосіб зниження 

витрат на його виробництво. 

Провадження технологічних інновацій, які народжуються саме у творчому та 

науковому середовищах має стати пріоритетним завданням державного управління та 

змістом діяльності Уряду. Таким чином, інноваційна сфера стає міждисциплінарною 



сферою, яка опікується повним життєвим циклом конкурентоспроможного 

високотехнологічного товару і є дотичною до усіх сфер людського буття та діяльності: 

освіти, науки, техніки, економіки, промисловості, будівництва, управління, охорони 

довкілля, охорони здоров'я, торгівлі, інтелектуальної власності, трансферу технологій, 

досліджень, фінансів, обміну інформацією тощо. 

Світ зацікавлений в українському ринку, а Україна в українському виробникові. 

Це факт. Конкурентоспроможність виробника, сьогодні, може забезпечити, виключно, 

інноваційне виробництво, розвиток якого цілком залежить від кваліфікованих кадрів, 

науковців, винахідників. Саме кваліфіковані кадри, науковці, винахідники в сучасному 

конкурентному економічному середовищі є основним потенціалом, як країни, так і 

окремого підприємства. Завданням для влади є формування державної політики 

направленої на зменшення та запобігання відтоку «мізків» за рахунок пропозиції нових 

економічних важелів та мотивації, а також формування бізнес середовища 

сприятливого для інноваційного виробництва. 

За умови провадження в Україні виваженої довгострокової та соціально 

відповідальної державної політики щодо розвитку інноваційної сфери, щодо 

формування та примноження національного інноваційного потенціалу, щодо процесу 

капіталізації інтелектуальної власності як інструменту збільшення вартості основних 

фондів суб‘єктів господарювання та стимулювання українського суспільства до 

розширеного відтворення інтелектуального капіталу нації в Україні обов‘язково 

з‘являться усі необхідні механізми підтримки етапів інноваційного процесу, коли 

кожна новація як нове знання, матиме можливість на тернистому шляху свого 

упровадження пройти належну перевірку та стати інновацією, і, отже, принести 

економічний зиск та визнання своєму авторові та власнику. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА
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Инновационная деятельность в экономическом контексте – это любой новый 

способ создания добавленной стоимости, т.е. увеличения объема валового внутреннего 

продукта (ВВП). Для большинства индустриально развитых стран мира освоение 

инновационных технологий во всех сферах экономики является основой для 

экономического роста, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и 

услуг, что в конечном итоге обеспечивает высокий уровень жизни граждан.  

По данным Международного энергетического агентства
26

 (МЭА) за 36 лет (с 

1971 по 2007 гг.) потребление ТЭР в мире возросло в 2,2 раза. В расчете на душу 

населения потребление ТЭР в мире за этот же период возросло в 1,24 раза (с 1472 кг н. 

э. в 1971 г. до 1820 кг н. э. в 2007 г. Согласно прогнозам МЭА к 2030 г. потребление 

                                                             

25 Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований, грант № Г09К-085 от 15.04.2009 г.  

26 Key world energy statistics, IEA, 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iea.org –Дата доступа: 07.10.2010. 

http://www.iea.org/


ТЭР в мире увеличится: по оптимистическому сценарию до 14361 млн. т н.э., по 

пессимистическому сценарию – до 17014 млн. т н.э.  

Тенденции удельного потребления ТЭР на душу населения за период 1990-

2007 гг. в Беларуси, Украине, России и в среднем по миру показывают, что среднее 

значение потребления ТЭР на человека в мире с 1990 по 2007 гг. увеличилось на 9 %, в 

то время в Беларуси на каждого жителя в 2007 г. в среднем приходилось 2,9 т н.э., что 

на 30% меньше, чем в 1990 г., в Украине снижение в 2007 г. по сравнению с 1990 г. 

составило 39%, в Росси – 19%. 

Однако, несмотря на то, что потребление ТЭР имеет тенденцию к снижению, 

энергоемкость ВВП в Беларуси, Украине и России все еще остается существенно более 

высокой, превосходя уровни высокоразвитых стран в несколько раз.  

Анализ динамики изменения показателя энергоемкости ВВП в мире, Беларуси, 

Украине и России показывает, что в целом наблюдается общая тенденция к снижению 

энергоемкости ВВП (ВВП выражен в долларах США по ППС в ценах 2000 года). 

Энергоемкость ВВП Украины в 1,2 выше этого показателя в Беларуси, в тоже время 

энергоемкость ВВП Беларуси в 1,7 раза выше среднемирового уровня. Энергоемкость 

ВВП России в 2,1 раза выше среднемирового уровня и в 1,2 выше, чем в Беларуси. 

Исследования показывают, что энергоемкость ВВП в большей степени зависит 

от величины ВВП, чем от объема потребляемых ТЭР: так, общемировой ВВП в 

долларовом представлении по ППС вырос с 1971 по 2007 гг. в 3,51 раза, в то время как 

потребление ТЭР увеличилось в 2,17 раза, и энергоемкость ВВП снизилась в 1,6 раз. В 

Финляндии – стране со схожими природно-климатическими условиям с Беларусью – за 

этот же период ВВП увеличился в 2,8 раза, в то время как потребление ТЭР 

увеличилось в 2 раза, и энергоемкость ВВП снизилась в 1,4 раза. Заметим, что объем 

ВВП по ППС на душу населения составил: Беларусь – 10841 долл. США, Украина – 

6914 долл. США, Россия – 14690 долл. США, Финляндия – 34526 долл. США
27

. 

Низкая энергоемкость не всегда свидетельствует о высоком уровне развития 

страны, например: Габон, Ботсвана, Конго, имея низкую энергоемкость ВВП занимают 

соответственно 103, 125, 176 ранги в рейтинге индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Беларусь занимает 68 позицию, Украина – на 85 месте и Россия – 

на 71 позиции в рейтинге стран по ИРЧП, Финляндия – занимает двенадцатою строку, 

входя в число стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала.  

Тесная корреляционная зависимость выявлена при сопоставлении 

энергоемкости ВВП и индекса глобальной конкурентоспособности, характеризующего 

конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического 

развития. Этот индекс включает 12 показателей: качество институтов; инфраструктура; 

макроэкономическая стабильность; здоровье и начальное образование; высшее 

образование и профессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; 

эффективность рынка труда; развитость финансового рынка; технологический уровень; 

размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компаний; инновационный 

потенциал. В рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2009-2010 гг. высокие 

показатели конкурентоспособности наблюдаются у таких стран, как Финляндия, 

Германия, Нидерланды и Великобритания, Япония, Гонконг, Южная Корея, Тайвань. 

                                                             

27 Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и 

развитие / Пер с англ.; ПРООН – М.: Издательство "Весь Мир", 2009. – 232 с. 

 



Все эти станы имеют низкую энергоемкость ВВП. В то же время Украина находится 82 

месте, Россия – на 63, Беларусь не участвует в этом сопоставлении. 

Для межстрановых сопоставлений качественной и количественной 

характеристики научно-технического и инновационного потенциала страны 

Всемирным банком используется методология, именуемая "оценкой знания" 

(Knowledge Assessment Methodology – КАМ), которая используется для подсчета двух 

индексов – индекса знаний (Knowledge Index – KI) и индекса экономики знаний 

(Knowledge Economy Index – KEI). Среди 145 стран мира по данным Всемирного банка 

в 2009 г. Беларусь занимала 73 ранг, Россия – 60, Украина – 51. В числе стран-лидеров 

находятся страны с низкой энергоемкостью ВВП: Дания, Швеция, Финляндия, 

Нидерланды, Норвегия и др.  

Для экономически развитых стран характерна высокая степень удельного 

потребления электроэнергии на душу населения. Например, в Финляндии этот 

показатель составляет 17,2 тыс. кВт·ч/чел. В Беларуси в среднем на одного человека в 

год приходится около 3,3 тыс. кВт·ч электроэнергии, в Украине – 3,5, в России – 6,3.  

Одновременно с ростом производства и потребления ТЭР увеличивается 

негативное воздействие на природную среду в процессе извлечения топлива и его 

сжигания. Выбросы углекислого газа (CO2) от сжигания ископаемого топлива являются 

основной антропогенной причиной серьезного нарушения климата. В целом в мире 

наблюдаются тенденции к увеличению объема удельных выбросов углекислого газа на 

душу населения, так за период с 1971 по 2007 гг. антропогенная нагрузка увеличилась в 

1,17 раза с 3,8 до 4,38 т на человека, а с 1990 по 2007 гг. – в 1,1 раза. В Беларуси, 

России и Украине за это время антропогенная нагрузка снизилась соответственно в 1,76 

раза, в 1,31 раза, – в 1,96 раза.  

Анализ структуры удельных выбросов вредных веществ на душу населения по 

секторам экономики показал, что в мире 37,7 % от общего объема выбросов углекислого 

газа образуется при производстве тепловой и электрической энергии, в Беларуси, Украине и 

России соответственно – 40,3%, 34,3%, 33,7%. 

Доля выбросов в промышленности и строительстве составляет от общего объема 

выбросов углекислого газа: в мире – 19,7 %, в Беларуси – 21,5 %, в Украине – 32,1 %, в 

России – 15,2%. Достаточно велик объем выбросов СО2 на транспорте: в целом по миру – 

22,9%, в том числе ж/д транспорт –16,7%; в Беларуси – 9,8% и 6,8%; в Украине – 10,2 % и 

7,5%, в России – 14,4 % и 7,6%.  

Исследования показывают, что без изменения структуры экономики, без 

активизации инновационной деятельности невозможно повысить энергоэффективность 

до уровня высокоразвитых стран.  
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Учреждение Российской академии наук Институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН 

 

Анализ функционирования экономики регионов Севера свидетельствует о 

неизбежности перехода ее развития на основе использования инноваций и новых 

технологий.  

Несмотря на достаточный потенциал для развития инновационной экономики в 

последние годы главным фактором экономического роста регионов Севера были и 



остаются природные ресурсы и, прежде всего углеводороды и цветные металлы. Без 

внедрения инновационных технологий Север России может выполнять лишь функцию 

сырьевого придатка страны, став регионом без будущего. 

Стратегия промышленно-инновационного развития регионов Севера должна 

быть связана с переходом от концептуальных ресурсно-экспортной и 

экспортоориентированной моделей к ресурсно-инновационной модели и в дальнейшем 

- инновационно-технологической. 

Суть концептуальной ресурсно-экспортоориентированной модели состоит во 

всемерном поощрении производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Эта 

модель характерна для регионов Севера и является частным случаем 

экспортоориентированной модели. 

Преимущества ресурсно-экспортоориентированной модели: 

- происходит ориентация экономического развития страны на мировую 

конъюнктуру с целью захвата максимальной доли мирового рынка; 

- включение регионов в мировое хозяйство и доступ к мировым ресурсам и 

технологиям; 

- привлечение валютных средств для формирования бюджетов и их 

инвестирования в региональные и национальные экономики; 

- на начальной стадии может стать «спонсором» экономического подъема 

других отраслей. 

Ресурсно-экспортоориентированной модели присущи те же недостатки, что и 

экспортоориентированной, в том числе: 

- импортируется капиталоемкие товары для производства экспортируемых 

природных ресурсов; 

- примитивизация структуры собственной промышленности; 

- отток людских и финансовых ресурсов из обрабатывающей промышленности 

и ослабление ее конкурентоспособности; 

- уменьшение уровня накопления знаний, стагнация в обрабатывающей 

промышленности («голландская» болезнь) и ее отставание от мирового уровня; 

- необходимость импортировать инновационные технологии.  

Недостатки модели практически нивелируют эффект от сырьевого экспорта, так 

как ставят экономическое развитие регионов и страны в зависимость от иностранных 

производителей. 

Модель импортозамещения представляет собой стратегию обеспечения 

внутреннего рынка на основе развития национального производства. 

Импортозамещающая модель способствует улучшению структуры платежного баланса, 

нормализации внутреннего спроса, обеспечению занятости, развитию промышленного 

производства, научного потенциала. 

Негативными сторонами импортозамещающей модели промышленной политики 

являются самоизоляция от новых тенденций в мировой экономике; возможность 

технологического, а, следовательно, конкурентного отставания от развитых стран; 

опасность создания тепличных условий для национальных производителей; 

необходимость, независимо от международного разделения труда, выстраивать 

полностью производственные цепочки, которые могут быть более капитало- и 

ресурсоемкими, чем уже существующие в других странах. 

Необходимо использовать преимущества всех моделей и 

экспортоориентированной и импортозамещающей на основе инновационного развития, 

что даст российской экономике необходимый толчок к промышленному росту, росту 

благосостояния ее граждан. 



Полностью избавиться от экспорта углеводородного сырья еще долго не 

удастся, но это не мешает развивать те отрасли, которые находятся в «спящем» 

состоянии. 

Инновационно-технологическая модель промышленного развития  зоны Севера 

представляет собой процесс создания, развертывания и исчерпания новейших 

разработок, производственно-экономического и социально-организационного 

потенциала нововведений, а также выявление перспективных отраслей и подотраслей, 

ускоренное развитие которых благодаря мультипликативному эффекту будет 

содействовать росту ВВП, и поиску состава перспективных либо модернизируемых 

технологий, способных обеспечить такое развитии [1]. 

Для формирования инновационной экономики в регионах Севера должен быть 

выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий, основные из 

которых: 

- разработка концепции развития инновационной деятельности и 

инновационной инфраструктуры; 

- разработка программы инновационного развития; 

- увязка инновационного и технологического развития с программой 

социально-экономического развития. 

Переход к инновационному развитию России требует кроме восприимчивости 

всего общества к инновациям, еще и наличия достаточного количества кадров, 

способных управлять инновационным процессом, в том числе реализацией конкретных 

инновационных проектов. 

Для этого необходимы специалисты абсолютно новой категории, занимающиеся 

различными организационно-экономическими аспектами инновационной деятельности, 

так называемые инновационные менеджеры.  

Одним из путей решения проблемы видится использование отработанной 

западной системы обучения технологических менеджеров [2]. 
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1. Развитие науки и инноваций как важнейший приоритет государственной 

политики 

1.1. Активизация усилий государства в области финансирования науки и 

инновационной деятельности 

Во Франции с 2005 года  развитие науки и инновационной деятельности 

становится  важнейшим приоритетом государственной политики, и именно с развитием  

этих сфер связывается будущее и место страны на мировой арене.  В 2008 г. 

правительство Франции объявляет область науки одним из главных приоритетов 



бюджетной политики. Мировой финансовый кризис не нарушил планов правительства. 

Несмотря на внушительный дефицит государственного бюджета Франции (в 2009 г. 

более 7 % от ВВП), президент страны Н. Саркози отказывается от проведения политики 

жѐсткой экономии государственных финансов и продолжает направлять значительные 

бюджетные средства на развитие науки. Кроме того, в июне 2009 г. правительство 

Франции принимает решение об объявлении в 2010 г. государственного займа для 

финансирования стратегических приоритетов Франции, так называемого «Еmрrunt 

national». Данный заѐм представляет широкомасштабную долгосрочную 

инвестиционную программу правительства по финансированию тех стратегических 

направлений, с которыми связывается будущее Франции, а именно высшее образование 

и профессиональная подготовка кадров, научные исследования, инновационное 

развитие промышленности, устойчивое развитие, цифровые технологии. Эти 

направления, по мнению Н.Саркози, требуют значительных средств, которые Франция 

не может обеспечить в строгих рамках ежегодного бюджета страны. В декабре 2009 г. в 

рамках этой программы выделяется 35 млрд. евро. (из них на развитие научных 

исследований приходится 23%, на инновационное развитие промышленности – 19%). 

По мнению специалистов, этот государственный заѐм послужит мощным рычагом для 

привлечения частных инвестиций в эти области деятельности. В итоге, сумма общих 

инвестиций по этой программе может составить 60 млрд.евро
28

. 

1.2. Инновации как ключевой элемент развития национальной 

промышленности.  

С осени  2009 г. правительство Франции начинает широкомасштабную 

программу действий  в области инновационного развития национальной 

промышленности. Важнейшие условие успеха этой программы – выработка нового 

социального компромисса, основанного на единодушном признании  всеми 

участниками социально-экономической жизни страны (от органов государственной 

власти до рядовых граждан)  острой  необходимости для Франции создания мощной 

конкурентоспособной промышленности, которая должна стать локомотивом 

экономического развития и процветания страны. С этой целью правительство Франции 

проводит (с 3 сентября 2009 по 4 марта 2010 г.) беспрецедентную по своим масштабам 

акцию по мобилизации национальных усилий для определения нового курса 

промышленной политики в рамках общенационального форума «Генеральные штаты 

промышленности» (Les Etats Generaux de l‖industrie - EGI)
29

. Коренным образом 

меняется сама логика принятия важных государственных решений. На  первом плане 

принятие решений на основе переговоров, в которых  активно участвуют все участники 

социально-экономической жизни страны. С 2007 г. Франция  начала активно внедрять 

эти методы управления в области экологии и энергетики, в рамках  так называемой 

практики «Grenelle de l'environnement» («Гренель по окружающей среде»)
30

. 

                                                             

28 Un emprunt national pour preparer la France de demain/ www.economie.gouv.fr 
29 В рамках Генеральных штатов промышленности приняли участие более 5000 человек. В ходе 

активных дискуссий было выработано 1000 конкретных предложений в области нового 

промышленного курса страны  по 11 ключевым направлениям: новая структура промышленности, 

человеческие ресурсы, финансирование предприятий, НИОКР и инновации, эффективность 

государственного управления, эко-производство, конкурентоспособность Франции, налоговая 

система, крупные государственные программы, управление предприятием. 
30 Именно  на основе широкого обсуждения энергетических и экологических проблем в рамках 

«Grenelle de l'environnement»  в 2009 г. были  приняты во Франции важнейшие законодательные 

программы  в области окружающей среды и энергетики (Grenelle I, Grenelle II) и намечены 

основные приоритеты в этих областях до 2020 г. 



На основе  широкого обсуждения нового курса промышленной политики 

правительство принимает 4 марта 2010 г. программу развития национальной 

промышленности до 2015 г., в которой была  намечена  стратегическая цель - 

увеличение объѐма национального промышленного производства к концу 2015 г. на 

25%. 

Важнейшими принципами новой промышленной стратегии государства  

становятся: курс на развитие широкомасштабного инновационного процесса, 

затрагивающего всю территорию страны,  и стимулирование  взаимодействия 

основных участников этого процесса (предприятий, научных лабораторий, высшей 

школы). Для решения этой задачи получат дальнейшее развитие специальные 

региональные кластеры, так называемые полюса конкурентоспособности (poles de 

competitivite), которые становятся ключевым инструментом новой промышленной, 

инновационной  и региональной политики страны.  

1.3. Развитие  законодательной базы в области инновационной 

деятельности. 

С конца 90-х гг. действия государства в области законодательства 

инновационной деятельности приобретают масштабный, общенациональный и 

долговременный характер. Принимается не только много новых законов  в области 

научно-технологического развития, но и  специальные законы, регулирующие 

инновационную деятельность. Среди последних законодательных инициатив, 

регулирующих инновационную деятельность, стоит отметить Национальную 

стратегию в области научных исследований и инноваций (Strategie Nationale de 

Recherche et de l‘Innovation), которая начала разрабатываться на четырехлетний  период 

с июля 2009 г. 

2. Налоговые меры стимулирования как главный механизм стимулирования 

инновационной активности промышленных предприятий 

Власти Франции уделяют большое внимание развитию механизма мер по 

стимулированию научной и инновационной деятельности на промышленных 

предприятиях. Особое место среди этих мер отводится косвенным мерам 

стимулирования, а именно налоговым. К 2008 г. Франция становится одной из самых 

привлекательных в инвестиционном плане страной. Многие иностранные компании 

выбирают именно Францию для организации собственной промышленной и 

исследовательской деятельности. Их выбор во многом обусловлен наличием во 

Франции достаточно эффективных налоговых инструментов. Франция идѐт по пути 

развития именно специальных налоговых рычагов воздействия. Главным налоговым 

инструментом стимулирования  развития НИОКР на предприятиях во Франции 

является   налоговый исследовательский кредит (Credit d'impot recherche-CIR).  
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Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України 

 

Розвиток науково-технологічної сфери національної економіки в умовах 

міжнародної кооперації є одним із дієвих і ефективних засобів інтеграції України в 

європейський та світовий економічний і технологічний простір. Міжнародне 

співробітництво в науково-технологічній та інноваційній сферах має сприяти 

створенню механізмів і забезпеченню сприятливих умов для міжнародної 

комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, які відповідають взаємним 

інтересам українських та іноземних партнерів, адаптації української нормативно-

правової бази у сфері інноваційної діяльності до світової практики.  

Реформування науково-технологічної сфери національної економіки України в 

аспекті міжнародної кооперації має бути зорієнтовано на практичне використання 

досягнень вітчизняної науки у розв‘язанні проблем модернізації національної 

економіки і має стати найважливішим напрямом державної політики України у 

векторному спрямуванні інтеграції у спільність розвинених європейських держав; 

реалізацію наявного потенціалу вітчизняної науки для посідання гідного місця в 

міжнародній інтеграційній системі кооперації й поділу праці щодо фундаментальних та 

прикладних досліджень.  

До основних завдань, які можуть бути вирішені в результаті інтеграції науково-

технологічної сфери національної економіки в міжнародний науково-технологічний та 

інноваційний простір, слід віднести нарощування співпраці з розвиненими державами у 

науково-технологічному аспекті з метою отримання нових знань з актуальних проблем 

фундаментальних і прикладних наук; організацію співробітництва в сфері розвитку 

інноваційної інфраструктури України з інноваційними інфраструктурами та 

програмами Європи; залучення прямих і портфельних іноземних інвестицій у 

високотехнологічні види економічної діяльності української економіки, а також для 

розвитку вітчизняної інноваційної системи з наближенням до світових стандартів; 

сприяння підготовці управлінських кадрів для інноваційного підприємництва та 

створення ефективних механізмів комерціалізації технологій; використання співпраці в 

науково-технологічній сфері в рамках СНД для реалізації мети входження України до 

єдиного європейського технологічного простору.  

Міжнародна кооперація щодо розширення й поглиблення співробітництва в 

галузі науки і технологій з європейськими країнами, підвищення міжнародного 

авторитету України в цій сфері можуть істотно сприяти залученню інвестицій до 

розвитку національної науки й наукоємних технологій, збереженню та розвитку 

науково-технологічного потенціалу України за умов виконання українською стороною 

своїх зобов‘язань за укладеними міжнародними угодами і договорами. Технологічний 

прогрес в сучасних умовах суттєво змінює характер міжнародної кооперації 

виробництва, включаючи в неї все в більшій мірі науку в якості головної складової. 

Розширення сфери науково-інноваційної діяльності в міжнародному коопераційному 

процесі надає їй характер комплексності, що проявляється у поширенні такої форми 

співробітництва, що охоплює і науково-дослідну роботу. Основними формами 

міжнародного науково-інноваційного кооперування, що визначає його зміст, можуть бути 

обмін науково-технологічною інформацією у галузі фундаментальних досліджень; 

обмін прикладними дослідженнями та технічними розробками (дослідно-

конструкторські, проектні, організаційні, експериментальне виробництво тощо); 

комерціалізація та розповсюдження результатів наукових досліджень; застосування на 

першій стадії технологічних і економічних інновацій; сумісне виконання науково-

дослідних робіт в рамках цільових проектів і програм.  



Найбільш розповсюдженою формою міжнародного кооперативного 

кооперування у науково-інноваційній кооперації є співробітництво по досить вузькій 

проблематиці тих чи інших сфер науково-дослідних робіт. Останнє пов‘язано зі 

стремлінням установ, організацій поповнити власні дослідження та встановити зв‘язки з 

конкурентами щодо розроблюваних наукових проектів та умов їх впровадження у 

виробництво. Особливістю міжнародного кооперування у формі обміну 

інформацією в науково-технологічній сфері є те, що по близьким або аналогічним 

напрямам досліджень об‘єднуються фірми з приблизно однаковим науково-технічним 

потенціалом, що забезпечує їм адекватність знань, якими вони обмінюються. Цю 

особливість необхідно враховувати у процесі інтеграції вітчизняного наукового та 

інноваційного потенціалу. З досвіду міжнародного наукового технологічного 

кооперування відома найбільша участь фірм США та Японії, які найбільш активно 

розвивають міжнародне науково-технологічне співробітництво в тих видах економічної 

діяльності, де вони мають суттєві досягнення, зокрема, у електроніці, атомної 

енергетиці, суднобудування та машинобудування, чорній металургії тощо. Посилення 

міжнародних науково-технологічних зв‘язків західноєвропейських компаній дозволяє 

їм в короткі терміни скорочувати відставання в таких видах економічної діяльності, як 

атомна енергетика та авіаційна промисловість.  

Інтеграція національної сфери науково-технологічної діяльності залежить від 

володіння та раціонального застосування принципів міжнародної кооперації. До 

методологічних принципів коопераційної діяльності відноситься принцип 

формування видів кооперування по числу учасників-суб‘єктів. Існує два види 

міжнародної коопераційної діяльності. Перший – це двосторонній, коли кооперування 

відбувається між двома організаціями, другий – багатосторонній, коли кооперативні 

зв‘язки відбуваються між багатьма організаціями, фірмами. Досвід, що 

опрацьовано в процесі дослідження проблем, вказує на те, що надто важливим є 

вибір видів міжнародного кооперування на основі принципу територіального 

розповсюдження. Базуючись на цьому принципі виділяються такі види коопераційної 

діяльності, як внутрішньо-регіональне кооперування (здійснення коопераційних 

зв‘язків відбувається у рамках одного міжнародного регіону наприклад, в рамках 

СНД або західної Європи), та зовнішньо-регіональне кооперування, коли організації, 

установи, підприємства, що встановлюють коопераційні зв‘язки, розташовані на різних 

континентах.  

Зовнішньо регіональне міжнародне кооперування має по суті характер 

міжконтинентального або всесвітнього кооперування. На сучасному етапі міжнародних 

зв‘язків найбільш розповсюджено внутрішньо-регіональний тип міжнародного 

кооперування. Загальною рисою міжнародного кооперування в різних його типах у 

сфері науково-технологічної діяльності є скорочення терміну виробництва наукових 

продуктів, зниження вартості наукових досліджень, що направлено на укріплення 

позицій вітчизняної науки на національному та світовому ринках, а також допомагає 

проводити такі фундаментальні дослідження, які не під силу проводити в рамках однієї 

країни, не об‘єднуючи зусилля з іншими країнами.  

Швидкий розвиток новітніх технологій та необхідність їх впровадження у 

різноманітні види економічної діяльності потребує великих коштів на наукові розробки і 

освоєння таких технологічних процесів. За таких умов виникає об‘єктивна 

необхідність об‘єднання матеріальних і фінансових ресурсів крупних компаній, що 

орієнтуються на виробництво новітніх товарів та освоєння нових ринків збуту 

наукоємної продукції з метою науково-технологічного співробітництва.  

 

 



ШЕРЕМЕТЬЕВА Е.Н.  

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Самарский институт (филиал) Российского государственного торгово-

экономического университета 

 

Формирование рыночных отношений в России определяет необходимость 

создания новой модели управления с использованием современных организационно-

экономических механизмов. Наряду с происходящими экономическими процессами 

меняются цели, задачи и функции управления, информационные потребности 

маркетинга. Преобразования сферы управления выдвинули на первый план освоение 

новых систем, технологий и создание модифицированных организационных структур. 

Маркетинг является одной из важнейших систем управления организацией. 

Завершение периода постепенной трансформации маркетинга от массового до 

маркетинга, устанавливающего прямые отношения между участниками процесса 

обмена, позволило выделить новую концепцию прямого маркетинга, внедрение 

которой обеспечит эффективное управление взаимоотношениями с клиентами. 

Современный этап развития розничной торговли характеризуется жесткой 

конкурентной борьбой. В условиях ограниченного числа потенциальных клиентов, 

ведущие торговые предприятия изменяют организационную структуру, перестраивают 

бизнес-процесс и технологию работы так, чтобы в центре ее был потребитель и его 

интересы. Организации конкурируют на основе знания и понимания потребителей и 

потенциальных клиентов. Современные технологии требуют новых маркетинговых 

подходов и решений. 

Движущей силой интерактивного рынка XXI века являются информационные 

технологии в виде баз данных, интерактивных коммуникационных систем и новые 

формы маркетинговых коммуникаций, благодаря которым покупатели и продавцы 

могут общаться легко, эффективно и с небольшими затратами времени. Прямой 

маркетинг находится в авангарде новых технологий и сочетает традиционные 

проблемы и новые ситуации. 

Глобализация, развитие систем электронных коммуникаций, рыночная ситуация 

определяют новую парадигму, которой стал прямой маркетинг, основанный на 

развитии и поддержании долгосрочных связей с покупателями. 

Согласно последнему проведенному исследованию Всемирной федерации 

ассоциаций прямых продаж (WFDSA), объем розничных продаж с использованием 

прямого маркетинга ежегодно увеличивается в среднем на 3,57 млрд.долл. каждый год. 

(рис. 1). 
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Рис.1 Всемирный объем розничных продаж с помощью прямого маркетинга 

 

Учитывая данные Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA) в 

мире наблюдается рост численности дистрибьюторов в страновом разрезе, 

предлагающих продукцию, используя прямой маркетинг. Судя по объемам розничных 

продаж методом прямого маркетинга наиболее активными странами в этом отношении 

являются США, Япония, Италия, Россия, Франция (табл.1). 

Таблица 1. 

  

Данные о странах – лидерах по объему розничных продаж методом прямого 

маркетинга 

 

Страна млрд. долл. Численность дистрибьюторов, 

чел.  

Аргентина 1,17 714000 

Бразилия 10,1 2028093 

Канада 1,18 608778 

Колумбия 1,5 867000 

Франция 2,4 242000 

Германия 8,865 778000 

Италия 3,368 365000 

Япония 22,84 2700000 

Корея 7,0 3089163 

Малайзия 1,03 4000000 

Мексика 4,400 1900000 

Россия 2,866 4413918 

Тайвань 1,64 4111000 

Тайланд 1,583 5400000 

Великобритания 3,564 419500 

США 29,6 15100000 

 

Использование возможностей прямого маркетинга – персонализации, 

сегментации и таргетирование потребителей – по иному раскрывает проблему 

содержания системы управления организацией.  



Предприятия, внедряющие технологии прямого маркетинга при работе со своими 

потенциальными и реальными потребителями, обеспечивают себе конкурентные 

преимущества на рынке. Причем, в основном это происходит без всякого ведома 

конкурентов, так как общение с потребителем сугубо конфиденциально. 

Прямой маркетинг определяет многообразие форм коммуникаций с клиентами, 

которые позволяют осуществлять взаимодействие с каждым представителем целевой 

группы и получать конкретные результаты. Знание того, как наиболее эффективно 

добиться установления прямого контакта с потребителем является основной проблемой 

при разработке системного подхода к решению управленческих задач. 

В настоящее время развитие в России прямого маркетинга как ресурса 

инновационной экономики можно подтвердить статистикой. Для прямого 

взаимодействия с потребителем компании в 2007 г. потратили 800 млн. долларов, в 

2008 г. 2 млрд. 866 млн. долларов
31

. В 2009 г. рынок прямых маркетинговых услуг 

стабилизировался. 

Прямой маркетинг отражает тенденцию все большей целенаправленности и 

индивидуализации маркетинга и сегодня является наиболее быстро развивающейся 

инновационной формой экономических преобразований. 

 

ШКІЛЬНЮК О.М.  

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В УКРАЇНІ 

 

Науково-дослідний економічний інститут 

 

Сьогодні в Україні прийнято достатньо нормативно-правових актів, які 

регулюють та стимулюють інноваційну та інвестиційну діяльність, але у той же час 

вони є суперечливими. До цього часу відсутня ефективна правова основа 

функціонування венчурних фондів як інститутів залучення фінансування інноваційних 

компаній (проектів); процедури створення окремих суб‗єктів інноваційної діяльності 

ускладнені. До того ж законодавчо не встановлені критерії інноваційності проектів і 

розмежування інвестиційних та інноваційних проектів. Недостатньо внормовані 

питання реалізації конкурсних засад щодо бюджетного фінансування наукових, 

науково-технічних, інноваційних програм і проектів. Так, Закон України «Про державні 

цільові програми» передбачає обов‗язкове проведення державної експертизи проектів 

державних цільових програм згідно з нормами законодавства, які відсутні.    

Державне стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності включає прямі й 

непрямі інструменти.  

До прямих інструментів належать:  

- надання пільгових кредитів підприємствам і організаціям, що здійснюють 

наукові розробки;  

- безоплатна передача (або передача на пільгових умовах) державного майна та 

земельних ділянок для організації інноваційних підприємств; розвиток інноваційної 

інфраструктури; 

- розробка і впровадження різноманітних програм, спрямованих на підвищення 

інвестиційно-інноваційної активності бізнесу;  

- державні замовлення, переважно у формі контрактів на проведення НДДКР та 

забезпечення початкового попиту на нововведення;  
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- створення науково-технічних зон зі спеціальним режимом інноваційно-

інвестиційної діяльності. 

До непрямих відносять:  

- податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційній сфері;  

- митні пільги;  

- прискорена амортизація. 

Вітчизняне законодавство передбачає, перш за все, використання прямих 

методів підтримки і стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, зокрема 

бюджетне фінансування. 

Держава надає правові та фінансові гарантії на виконання своїх зобов'язань 

перед країнами - донорами та міжнародними фінансовими і не фінансовими 

організаціями - донорами для здійснення спільних проектів і програм розвитку. Такі 

гарантії визначаються у відповідних міжнародних рамкових і інших документах, 

укладених між державами, які також можна зарахувати до прямих методів 

інвестування. 

Наприклад, Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове 

і технологічне співробітництво, ратифікована Верховною Радою України, передбачає 

таке: 

- кожна зі Сторін несе витрати на виконання своїх обов'язків, включаючи 

витрати, що пов'язані з участю в засіданнях Комітету, який координує діяльність 

Сторін; 

- на будь-які гранти, фінансову чи іншу допомогу, що надається Європейським 

Співтовариством учасникам Української Сторони для підтримки їхньої наукової та 

технологічної діяльності, розповсюджуються податкові та митні пільги. Такі гранти 

будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, 

податків на додану вартість, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших 

аналогічних податків і зборів; 

- кожна зі Сторін здійснює всі необхідні дії та докладає максимальних зусиль 

відповідно до свого законодавства з метою полегшення в'їзду, перебування та виїзду з її 

території персоналу, ввозу та вивозу матеріалів, інформації та обладнання, що залучені 

чи використовуються в рамках цієї Угоди. 

Для обґрунтування необхідних заходів, які мають сприяти розбудові в Україні 

інноваційної моделі економічного розвитку, важливо визначити системні труднощі і 

бар‘єри на цьому шляху. Найсерйозніші з них знаходяться в підприємницькому секторі. 

Зокрема, до них відносяться наступні: 

- структурна деформованість економіки України, домінування в ній сировинних 

галузей і галузей з низьким рівнем обробки, які природно мають порівняно низький 

потенціал інноваційної активності і ефективності; 

- невисокий попит на високотехнологічну вітчизняну продукцію на 

внутрішньому і особливо зовнішньому ринках; 

- неадекватність системи організації виробництва і рівня менеджменту 

завданням інноваційного розвитку; 

- відсутність системи підвищення кваліфікації і  досвіду   організації праці 

робочої сили в умовах інноваційного розвитку; 

- незадовільний стан виробничого апарату більшості галузей, зумовлений 

зношеністю основних фондів;  

- відсутність на підприємствах ефективних структур, що спеціалізуються на 

зборі, зберіганні, обробці науково-технологічної та економічної інформації з метою її 

оперативного використання; 



- відсутність дієвого захисту інтелектуальної власності, а також об‘єктивної 

інформації про наявний інтелектуальний потенціал країни; 

- в своєму інноваційному розвитку вітчизняні підприємства вимушені 

розраховувати в основному на власні фінансові ресурси, в Україні як державні, так і 

недержавні фінансові інституції дуже слабо орієнтовані на інвестування інновацій. 

Загальна ситуація в системі оподаткування та здійснення фіскальної політики 

урядом України у цій сфері управління економікою призвела до занепаду наукових 

організацій та установ, особливо галузевої науки, які втратили основні джерела 

фінансування з боку промислового виробництва на фоні зменшення прямих асигнувань 

на розвиток науки, техніки та інновацій з державного бюджету країни. 

В сучасних умовах функціонування вітчизняної економіки, коли ще слабо 

розвинутий сам об‘єкт стимулювання – попит на результати НДДКР, інновації з боку 

підприємств, застосування поширених у розвинутих країнах податкових пільг поки що 

може відбуватися в досить обмежених рамках. 

Отже, реалізація інноваційної моделі економічного розвитку можлива за умови 

забезпечення платоспроможного попиту на інноваційні досягнення з боку реального 

сектору економіки. Відповідно до цього державна політика спрямовується не стільки на 

залучення інвестицій у будь-які сектори економіки та пряме фінансування з бюджету 

наукових і науково-технічних робіт, скільки на створення належних умов, які б 

змушували підприємців використовувати інновації як засіб конкурентної боротьби.  

 

 

ШОВКУН І.А.  

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ УКЛАДАМИ 

 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 
 

Визнання важливої ролі фінансового механізму у технологічному розвитку 

економіки було теоретично обґрунтовано на прикладі розвинених країн світу. В 

економіках пострадянських країн сформувалися такі механізми ринкового 

саморегулювання, що докорінно блокують інноваційно-технологічний розвиток, 

створюючи контрінноваційне середовище. Так, ринкова  стихія, що панує в економіці 

цих країн, створює передумови для поглиблення технологічної деградації виробництва 

та посилення мінерально-сировинного ухилу у структурі національного господарства.  

Теоретичне обґрунтування фінансових механізмів інноваційно-технологічного 

розвитку, що реалізується у розвинених економіках, не спрацьовує у трансформаційних  

економіках, і, зокрема,  в економіці України.   Так, незважаючи на нагальну 

необхідність забезпечення економічного розвитку на основі технологічної модернізації 

виробництва, економічне зростання останнього десятиліття, що передувало 

розгортанню світової фінансово-економічної кризи, будувалася виключно на 

сприятливій зовнішній кон‘юнктурі ринків сировинних товарів і продукції з низьким 

ступенем переробки, що виробляються традиційними та застарілими технологічними 

способами з використанням фізично та морально зношеного обладнання. Тим самим 

поглиблювалися структурні проблеми економіки, посилювалась диспропорційність 

розподілу ресурсів на користь низько технологічних галузей промисловості і 

«знекровлювалися» високотехнологічні  виробництва, підривалися стимули до 

технологічного розвитку економіки. Усе це у підсумку і спричинило глибокий обвал 

національного господарства з початком світової фінансово-економічної кризи. Тому 

нині потрібно вибудовувати фінансовий механізм, який  забезпечить формування нових 



галузей та секторів економіки, розвиток високотехнологічних виробництв на основі 

комерціалізації накопиченого науково-технічного потенціалу.  

У цьому зв‘язку постає наукова проблема аналізу фінансової спроможності 

технологічних секторів вітчизняної промисловості акумулювати фінансові ресурси і 

перетворювати їх у джерела інноваційно-технологічного розвитку, а також 

обґрунтування фінансового механізму забезпечення удосконалення технологічної 

структури промислового виробництва. У рамках фінансового механізму, що 

опосередковує технологічні процеси в промисловості країни загалом, склалися досить 

різні умови фінансування інноваційних процесів у окремих галузях та технологічних 

секторах промислового виробництва. Враховуючи ту обставину, що відтворення 

виробничого потенціалу здійснюється переважно за рахунок власних коштів 

підприємств, можна припустити обумовленість згадуваних відмінностей не схожістю 

фінансового стану підприємств різних галузей та технологічних секторів.  

Тому ми провели дослідження характеру механізмів фінансування технологічних 

зрушень у структурі промисловості, які насправді  діють в економіці  України. метою 

дослідження було  з‘ясування наступних питань: 1) як розподілені доходи та прибутки 

між підприємствами різних технологічних укладів і який вплив це має на 

технологічний розвиток; 2) наскільки диференціюються рівні прибутковості 

підприємств різних технологічних укладів, а відтак, якими фінансовими ресурсами 

володіють ці технологічні групи і чи достатньо власних коштів для спрямування 

фінансових потоків у високотехнологічні галузі та удосконалення структури 

промислового виробництва. 

З метою пошуку відповідей на поставлені питання нами здійснено системний 

статистичний аналіз комплексу фінансових показників діяльності підприємств 

промисловості України, структурованих за технологічними укладами. Аналіз 

фінансових результатів діяльності підприємств промисловості, передбачає оцінку 

показників чистої виручки, прибутків і збитків, одержаних протягом періоду 

спостереження, ефективності діяльності тощо.  

Статистичні спостереження за динамікою чистого доходу за період 2001-2008 рр. 

свідчать, що у фактичних цінах відбувалося його зростання як  у переробній 

промисловості загалом, так і у структурі виробництв за технологічними укладами. 

Темпи зростання чистого доходу в цілому по переробній промисловості становили 5,1 

рази, у тому числі  по високотехнологічних виробництвах – 2,2 рази, по середньо-

високотехнологічних – 5,8 рази, по середньо-низькотехнологічних – 6,2 рази, по низько 

технологічних – 4 рази (рис. 1). Як видно з представлених даних,  протягом періоду 

спостережень у переробній промисловості України панували тенденції до швидкого 

зростання чистих доходів переважно середньо- та низькотехнологічних виробництв, 

тоді як темпи зміни доходів високотехнологічних виробництв помітно відставали. 

Динаміка зміни чистого доходу підприємств, які займаються високотехнологічними 

видами діяльності, була повільнішою у 2-3 рази порівняно з іншими технологічними 

укладами.  
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Рис. 1.  Чисті доходи промисловості України та переробної промисловості за  

технологічними укладами  за 2001-2008 рр. (тис. грн.) 

 

Зважаючи на те, що чистий доход підприємств переробної промисловості 

формується в основному від виробничої діяльності і використовується на фінансування 

капіталовкладень у технологічне удосконалення виробництва та поповнення обігових 

коштів, можна констатувати наступне: 

по-перше, обсяги надходжень чистих доходів середньо- і низькотехнологічних 

виробництв зростають випереджаючими темпами, що створює фінансові передумови 

для розвитку цих технологічних укладів, за рахунок розширення власного виробничого 

капіталу (як  основного, так і обігового); 

по-друге, обсяги чистих доходів підприємств, що виробляють високотехнологічну 

продукцію,  за обсягами покривають лише нагальні потреби збереження існуючого 

виробничого потенціалу. Низькі темпи зростання доходів високотехнологічних 

підприємств не відповідає потребам у ресурсному забезпеченні розширеного 

відтворення і технологічного удосконалення цього виду виробництва. 

Структура розподілу чистого доходу промисловості переважно складається з 

доходів переробної промисловості, частка якої протягом 2001-2008 рр. збільшувалася, 

змінюючись у межах 63-76% (рис. 2), решта припадає на доходи добувної 

промисловості, виробництва електроенергії тощо. У свою чергу, доходи переробної 

промисловості включають доходи виробництв різного технологічного рівня.  
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Рис. 2. Розподіл чистого доходу промисловості України та переробної промисловості 

за  технологічними укладами  за 2001-2008 рр. (у %) 

 



Так, у структурі чистих доходів переробної промисловості за технологічними 

укладами у 2001 р. найбільшу питому вагу мали середньо-низькотехнологічні 

виробництва (41%), далі – низько технологічні виробництва з часткою 36%, середньо-

високотехнологічні виробництва  з 18%, найменша частка припадає на 

високотехнологічні виробництва – 5%.  У наступні роки відбулися істотні зрушення 

технологічної структури промисловості у напрямку збільшення частки чистих доходів 

середньо-низькотехнологічних виробництв до 49% у 2008 р. та середньо-

високотехнологічних виробництв до 21%, тоді як частка низькотехнологічних 

виробництв скоротилася до 28% і високотехнологічних виробництв до 2%. Таким 

чином, у розподілі чистих доходів переробної промисловості спостерігається 

погіршення пропорцій внаслідок уповільнення розвитку високотехнологічних галузей 

та розширення питомої ваги середньо технологічного сегменту. При цьому скорочення 

частки низько технологічного  сегменту переробної промисловості відбулося під 

впливом таких негативних чинників, як  витіснення з внутрішнього та світових ринків 

продукції кінцевого споживання вітчизняного виробництва (меблів, текстилю, одягу, 

взуття) під тиском агресивної конкуренції з боку китайських та турецьких виробників, 

притоку контрабанди та заниження митної вартості. Отже, результати аналізу дають 

підстави для висновку про  посилення тенденцій до структурної деградації 

національного промислового виробництва, катастрофічного скорочення питомої ваги 

високотехнологічних виробництв, за якими визначається науково-технологічний 

поступ всієї економіки. 

 Занепад структури економіки України зумовлюється не тільки зменшенням 

питомої ваги наукомістких галузей, але й зниженням наукомісткості промисловості в 

цілому. Зокрема, питомі витрати на виконання наукових і науково-технічних робіт у 

розрахунку на одну гривню чистого доходу у переробній промисловості скоротилися з 

2,6 коп. у 2001 р. до 2,0 коп. у 2008 р. (табл.). Таке скорочення було спричинене різким 

зниженням наукомісткості сектору середньо-високотехнологічного виробництва з 3,5 

коп./грн.. до 2,1 коп./грн., у тому числі наукомісткості таких видів діяльності, як 

виробництво машин та устаткування - з 4,8 коп. до 3,3 коп.,  виробництво залізничних і 

трамвайних локомотивів і рухомого складу – з 5,8 коп. до 1,8 коп., хімічного 

виробництва (без фармацевтичного) – з 1,4 коп. до 0,6 коп., виробництва автомобілів – 

з 0,5 до 0,1 коп.  

Загальний рівень наукомісткості основних структуроутворюючих технологічних 

укладів вітчизняної промисловості є набагато нижчим, ніж в розвинених країнах світу 

(табл.), що свідчить про переважання застарілих технологій виробництва у традиційних 

для національного господарства  галузях промисловості. Наприклад,  у таких важливих  

видах діяльності, як металургійне виробництво і виробництво готових металовиробів, 

що дають понад 32% чистого доходу переробної промисловості, й до цього часу 

переважає застаріла технологія виробництва сталі мартенівським методом з високою 

капітало- та енергомісткістю, низькою продуктивністю, продуктом якого здебільшого є  

низькосортний метал. Разом з тим, повільно проходить модернізація галузі, не набули 

достатнього поширення сучасні технології лиття металу (по виплавним І газифікованим 

моделям), гальмується виконання державної цільової програми  створення хіміко-

металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009-2012 років.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.  

 

Наукомісткість переробної промисловості за технологічними секторами в Україні 

та розвинених країнах світу (відсотків)* 

 2001 2008 Середній 

рівень за 

2001-2008 рр. 

ЄС Інші країни 

(США, Японія, 

Південна 

Корея) 

Переробна промисловість 2,6 2,0 2,0 - - 

Високотехнологічне 

виробництво 14,6 22,2 18,9 12,4 9,6 

Середньо-високотехнологічне 

виробництво 3,5 2,1 2,5 3,9 3,2 

Середньо-низькотехнологічне 

виробництво 0,5 1,1 0,7 1,4 1,6 

Низькотехнологічне 

виробництво 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 

 

*Розраховано автором за даними: Державного комітету статистики України; Monitoring 

industrial research: The 2008 EU industrial R&D investment scoreboard. - European 

Commission  Joint Research Centre/ - European Communities, October 2008.  

Разом з тим, високотехнологічні галузі виробництва збільшували інтенсивність 

витрат на дослідження і розробки, а саме: при середньому рівні витрат за 2001-2008 рр. 

у 18,9 коп. на одну гривню чистого доходу,  у 2008 р.  він перевищив 22,2 коп. У складі 

високотехнологічних виробництв інтенсифікували витрати на дослідження і розробки 

підприємства таких видів діяльності, як будування повітряних і космічних літальних 

апаратів, де рівень наукомісткості у 2008 р. сягнув 34% при середньому за період 

спостережень 23%; виробництво медичних приладів, точних вимірювальних пристроїв, 

оптичних пристроїв і годинників, де досягнуто найвищих темпів зростання питомих 

витрат на дослідження  і розробки (531% за період 2001-2008 рр.) і підтримується 

найвищий рівень наукомісткості серед усіх видів промислової діяльності – в 

середньому 40%; а також  виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв‘язку, 

де питомі витрати на дослідження і розробки зросли у 1,5 разу  і досягли рівня 13%. 

Середня інтенсивність витрат на науку вітчизняних високотехнологічних виробництв 

помітно перевищує аналогічні показники ЄС та інших високорозвинених країн (табл.). 

Цей феномен можна пояснити порівняно низьким ступенем комерціалізації наукового 

продукту на вітчизняних теренах – багато розробок українських науковців 

користується попитом іноземних компаній і впроваджується за кордоном раніше, ніж в 

Україні, адже в економіці країни постійно скорочується інноваційна активність і 

відсутній ефективний попит на науковий продукт.  Наприклад, реактивний літак нового 

покоління Ан-148, розроблений конструкторами України, вперше почали збирати на 

заводах Росії за українською ліцензією. Цей літак було запущено у серію Воронезьким 

акціонерним літакобудівним підприємством на півроку раніше, ніж Київським 

авіаційним заводом «Авіант».  

Проте окремі види високотехнологічних виробництв України скоротили питомі 

витрати на науку. Так, рівень відповідних витрат у виробництві канцелярських та 

електронно-обчислювальних машин зменшився з  41% у 2001 р. до 14% у 2008 р., у 

виробництві фармацевтичних препаратів – з 1,5% до 0,9%, відповідно. Очевидною 

причиною є посилення технологічної залежності національних виробників від 

імпортних технологій, засобів виробництва, матеріалів і комплектуючих. Зокрема, за 



фактичними показниками наукомісткості фармацевтична галузь України відповідає 

критеріям низькотехнологінчих виробництв, оскільки не має власних технологій. 

Велика частина лікарських препаратів або випускається за ліцензіями іноземних 

компаній, або взагалі є дженериками, тобто аналогами оригінальних препаратів, термін 

патентного захисту яких вже скінчився.  

 В умовах ринкових відносин діяльність промислових підприємств ґрунтується 

на комерційному розрахунку і спрямована на одержання прибутку.  З прибутку 

формується фінансова база для самофінансування, розширеного відтворення 

виробництва на прогресивній технологічній основі. Спостереження за прибутком  

промисловості України свідчить, що протягом 2001-2008 рр. панувала тенденція до 

його зростання, яке мало дискретний характер – після різкого збільшення його обсягу у 

2004-2007 рр. з 2008 р. почалося зменшення (рис. 3).  
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Рис. 3. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування промисловості України 

та переробної промисловості за  технологічними укладами  за 2001-2008 рр. (тис. грн.) 

 

Основний обсяг прибутку промисловості країни припадає на переробну 

промисловість, решта – на добувну промисловість і виробництво електроенергії, газу і 

води. У 2008 р. відбулися істотні зрушення у структурному розподілі прибутків між 

галузями промисловості - питома вага переробної промисловості зменшилась, 

натомість більш ніж подвоїлася частка прибутків добувної промисловості.  Чи не 

основним фактором зрушень у галузевому розподілі прибутків  промисловості стало 

зростання цін на продукцію добувної промисловості, що перевищувало індекс цін в 

обробній промисловості, і у свою чергу, спровокувало спад прибутків  у галузях, які 

переробляють мінеральну сировину. Так, прибутки середньо-низькотехнологічних 

виробництв, які традиційно формують понад половини загального обсягу прибутку  

переробної промисловості, у 2008 р. скоротилися на 13% порівняно з попереднім 

періодом саме внаслідок зменшення прибутків підприємств металургії, з виробництва 

металопродукції та інших мінеральних виробів.   

Прибутки середньо-високотехнологічних і низько технологічних виробництв у 

структурному розподілі складають приблизно однакову міру, їх частка коливається у 

межах від  12% до 17% сукупного прибутку переробної промисловості. В останній рік 

тенденція попередніх періодів до зростання прибутків цих технологічних укладів 

продовжилась лиш на підприємствах середньо високотехнологічних виробництв, а 

низько технологічні підприємства одержали прибутків на 15% менше, ніж у 2007 р. 

Зокрема, серед низькотехнологічних виробництв на підприємствах текстильної 

промисловості та пошиття одягу у 2008 р. відбулося обвальне зменшення  обсягів 

прибутків - на 47% порівняно з попереднім роком. Це сталося внаслідок створених 

державою нерівних умов конкуренції на внутрішньому ринку для діяльності 



національних виробників порівняно з іноземними конкурентами, а також реалізації 

непродуманої податкової політики, що призвела до неефективності великотоварного 

виробництва у галузі порівняно з малим бізнесом.   

Найменший обсяг прибутків у переробній промисловості України одержують 

високотехнологічні підприємства, питома вага яких у сукупному обсязі має тенденцію 

до скорочення. Так, фактичне зменшення частки прибутків високотехнологічних 

виробництв у прибутках переробної промисловості становило 3,6%, їх питома вага 

скоротилася  з 4,7% у 2002 р. до 1,1% у 2008 р. Особливо різке падіння обсягу прибутку 

відбулося на підприємствах авіабудування та  з виробництва космічних апаратів,  де у 

2008 р. одержали лише 30% від прибутків 2007 р. Аналітичні дані свідчать, що за 

обсягами прибутків галузь космічного та авіабудування знаходиться на межі 

виживання. Цей висновок повністю підтверджується фактичними даними про 

діяльність і фінансовий стан підприємств галузі. 

Прибутковість високотехнологічних підприємств підпадає під значні фінансові 

ризики, тут існує висока вірогідність виникнення несприятливих  фінансових ситуацій, 

втрати доходу і капіталу, зумовлена невизначеністю умов їх діяльності. Також низька 

прибутковість авіабудування в Україні значною мірою зумовлена відсутністю 

належного державного управління та контролю за діяльністю державних підприємств 

галузі. Відомо, що внаслідок нецільового використання заводських коштів практично 

усе майно державного підприємства «Авіант» опинилося під заставою у банків. Після 

зміни керівництва заводу за втручанням уряду країни розпочалася робота над 

налагодженням серійного виробництва літаків. Інвестиційні кошти для виконання 

замовлень на виробництво літаків за підтримки Уряду та Національного банку 

підприємство залучає на фінансовому ринку.    

 Таким чином, проведений аналіз динаміки і структури розподілу прибутків 

промисловості дає підстави для висновку, що найбільший фінансовий потенціал 

розвитку мають підприємства добувної галузі та первинної переробки мінеральної 

сировини, тоді як підприємства з виробництва промислової продукції поглибленої 

переробки, продукції кінцевого споживання, а особливо технологічно складної 

продукції з високою часткою доданої вартості, потерпають від нестачі власних джерел 

розвитку.  Отже низькі темпи технологічного розвитку економіки України 

зумовлюються диспропорціями у розподілі прибутковості технологічних укладів 

промисловості, що перешкоджає своєчасному перерозподілу фінансових ресурсів в 

освоєння високих технологій та гальмує прогресивні структурні зрушення. 

Спроможність підприємств промисловості власним коштом фінансувати розширене 

відтворення виробничого потенціалу на новій технологічній основі, а також 

привабливість виробництв промисловості України за технологічними укладами 

вистроюється у такій послідовності: добувна промисловість та перероблення 

мінеральної сировини; середньо-низькотехнологічні виробництва, середньо-

високотехнологічні виробництва, низько технологічні виробництва, високотехнологічні 

виробництва. За такої ієрархії розподілу прибутків у галузях промислового 

виробництва неможливо досягти прогресивної  структурної будови економіки без 

залучення державних важелів фінансового механізму технологічного розвитку 

національного господарства. Основними елементами такого механізму мають 

виступати податкові та бюджетні інструменти державного регулювання технологічного 

поступу.    

 

 

ЯРОВИЙ В.С.  

ПРОПОЗИЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 



НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ.  ДЕРЖАВНИЙ 

ЦІЛЬОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК  «ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ МОРСЬКОГО 

ПОХОДЖЕННЯ» 

НА БАЗІ ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»  

 

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» 

 

Як показала теперішня економічна криза, ринкова економіка, в чистому вигляді, 

нездатна запобігати виникненню подібних економічних криз. Для виключення  

подібних явищ в майбутньому видається доцільним ввести в ринкову економіку  

фактори державного  управління, переходячи, таким чином,  до моделі змішаної 

ринково-державної економіки. 

Одним з найважливіших  факторів державного управління повинно стати  

управління інноваційними процесами як безальтернативним та наймогутнішим засобом 

ефективного розвитку держави,  запобігання кризовим явищам та  швидкому виходу з 

них.  

В умовах перехідної економіки України, де на перше місце як в приватному так і 

в державному секторах за браком коштів, перш за все переслідуються цілі  

забезпечення сьогоднішнього «виживання» як в плані виробництва так і, не рідко, в 

особистому плані і  інноваційні процеси, як затратні та довгострокові по отриманню 

прибутку, відсуваються, в кращому випадку, на останній план або зовсім зупиняються. 

Крім того  велику шкоду інноваційним процесам завдає практика економічно 

невмотивованої частої зміни керівників владних структур та державного сектору і, 

особливо,  технічно складних підприємств, що приводить до втрати чи ігнорування 

«тимчасовим» керівником стратегічної інноваційної перспективи підприємства і, як 

результат,   неминучої з часом деградації підприємства.  

Об‘єктивно, в такому положенні ( забезпечення виробничого та особистого 

сьогоднішнього «виживання» і, як наслідок, не вкладання коштів в довгострокові 

інноваційні процеси),  знаходиться більша частина приватного та державного секторів 

в чому  не зацікавлена держава, яка по суті являється  перманентним (постійним чи  

довгостроковим)  інноваційним процесом. Другими словами, добровільного вкладання 

коштів суб‘єктами господарської діяльності  в інноваційні процеси годі й чекати, то ж 

держава, як зацікавлена сторона, і повинна прийняти ефективні системні заходи по 

інтенсифікації інноваційних процесів в Україні.  

Запровадження масових системних прямих економічних заходів (таких як 

масове державне субсидування та  інвестування інновацій і т.і., що передбачено діючим 

законодавством і що апріорі базується на нормальному стані економіки ) для масової 

інтенсифікації інноваційних процесів, з огляду на важкий економічний стан України, 

навряд чи можливо як в даний час так і в найближчі 5-6 років.  Але ж без інтенсифікації 

інноваційних процесів і відповідного інноваційного розвитку держави і цей строк може 

видатись дуже оптимістичним не кажучи вже про підвищення рівня виробництва до 

рівня технологічно розвинутих держав.  Де ж вихід?    

Виходячи з вищенаведеного та для вирішення цієї проблеми, пропонується 

створити державну інноваційну систему України яка б, за рахунок прямого 

адміністративного контролю та управління  інноваційними процесами через своїх 

представників на спеціально відібраних та профінансованих, в основному державних, 

підприємствах, постійно забезпечувала б необхідний інноваційний рівень економіки 

України. 

Ступінь забезпечення та управління інноваційними процесами може бути різним 

і здійснюватись в системі  «мінімум-максимум» де держава забезпечує такий 



мінімальний рівень інновацій, який необхідний як для недопущення кризових явищ так 

і для забезпечення мінімально-прийнятного інноваційного рівня економіки.  Далі, на 

основі забезпеченого державою, мінімально-прийнятного інноваційного рівня 

економіки  починають діяти ринковими методами   (на свій розсуд і за свої кошти), 

суб‘єкти господарської діяльності приватного та державного секторів, чим піднімається 

інноваційний рівень держави до інноваційного максимума.   

При нормальному стані економіки державне управління інноваціями може бути 

мінімальним і зводитись до моніторингу   наявного «тактичного» інноваційного стану 

економіки   та на управління і забезпечення «стратегічних» перспективних інновацій з 

«відривом»  від біжучого моменту на десятки років.  Забезпечення ж «тактичних» 

інновацій в економіці в основному здійснюють суб‘єкти господарської діяльності 

приватного та державного секторів  за свої кошти та на свій розсуд. 

 При моніторинговому виявленні тенденцій зниження інноваційного рівня чи 

передкризового  стану економіки держава збільшує в необхідному розмірі  державне 

управління  та забезпечення   інноваційного «тактичного» рівня економіки на період 

зникнення анти інноваційних та передкризових тенденцій. При цьому держава зберігає 

управління та забезпечення «стратегічних» інновацій на мінімально-прийнятному рівні. 

Основний сенс такої системи «мінімум-максимум» полягає в недопущенні кризових 

явищ за рахунок постійного (без будь-яких при зупинок ) проведення інноваційної 

діяльності при постійному  управлінні та забезпеченні державою мінімального 

інноваційного рівня економіки.  

Державна інноваційна система повинна включати в себе головний управляючий 

орган (комітет, міністерство), інноваційний фонд та повний ланцюжок постійних чи 

тимчасових організацій, установ та підприємств, що забезпечують повний інноваційний 

цикл від виникнення ідеї та досліджень (наукові технологічні парки), розробки і 

впровадження в виробництво з позитивним економічним ефектом ( регіональні та 

цільові технологічні парки), серійного виробництва інноваційної продукції (промислові 

парки). Основною ланкою цього інноваційного «ланцюжка» повинні стати державні 

технологічні парки як   структури відповідальні за розробку та впровадження інновації 

в виробництво з отриманням стійкого економічного ефекту. 

Технологічні парки рекомендується  створювати двох типів - регіональні (в 

кожній області) та цільові (в окремих галузях). 

Цільові парки рекомендується створювати в перспективних чи критичних 

галузях народного господарства України. Наприклад рекомендується створити, для 

вирішення питання енергетичної незалежності України, технологічний парк «Джерела 

енергії морського походження» на промисловій унікальній базі ДАТ 

«Чорноморнафтогаз» де вирішувати інноваційними методами як складні питання по 

«морському» видобуванню традиційних вуглеводнів (нафта та газ) так і нетрадиційних 

енергетичних носіїв (газогідрати, сірководень, водорості для біопалива, морські 

вітроенергетичні острови та т.і. 



СЕКЦІЯ 2. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН З 

ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЯК РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДБОРА И ПОДГОТОВКИ  МЕНЕДЖЕРА   ИННОВАЦИОННОЙ  
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Задачи повышения эффективности современной экономики посредством ее 

перевода на инновационный путь развития в числе приоритетов выдвигает 

необходимость в подготовке и  насыщении рынка труда специалистами инновационной 

сферы, которые владеют специфическими методами и инструментарием управления 

инновациями. Такими специалистами являются менеджеры инновационной 

деятельности (МИД), которые должны владеть  широким кругом знаний, навыков, 

компетенций,  деловыми способностями  и подходящими личными качествами для 

формирования и реализации стратегии инновационного развития предприятия, 

создания и выпуска  конкурентоспособных товаров  [1].  Согласно выводу  Японского 

совет по экономическому планированию - экономическое соревнование государств 

перемещается в сферу науки и технологий, а, следовательно, в область высшего 

образования [2], в том числе, по нашему мнению, и в сфере подготовки МИД.   

Цель работы- анализ подходов к подбору и подготовке МИД в условиях 

предприятия. Потребность в таких специалистах возрастает пропорционально росту 

инновационной активности в экономике. С 2007 года в Украине осуществляется 

подготовка магистров специальности «Управление инновационной деятельностью» и 

«Менеджмент инновационной деятельности». Образовательно-квалификационные 

характеристики (ОКХ) специальностей составлены с учетом требований Болонского 

процесса, в которых представлен перечень из 10 функций, предусматривающих 58 

типовых должностных компетенций, которыми должен обладать магистр. В ОКХ под 

компетенцией понимают трудовую деятельность. Выпускник способен осуществлять 

трудовую деятельность на 44  должностях. Соответствие компетенциям этих 

должностей гарантирует учебное заведение, выдавшее диплом. Естественно, 

дальнейшая практическая деятельность выпускаемых магистров предусматривает 

углубление специализации по нескольким компетенциям, в зависимости от специфики 

деятельности. Согласно выводу  Японского совет по экономическому планированию -о 

экономическое соревнование государств перемещается в сферу науки и технологий, а, 

следовательно, в область высшего образования [2], в том числе, по нашему мнению, и в 

сфере подготовки МИД. 

Профессиональная компетенция (компетенция от лат. competere — 

соответствовать, подходить) - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 

деятельности; формально описанные требования к профессиональным качествам и 

социальной деятельности.  

Несмотря на то, что Болонский процесс предусматривает модель обучения в 

течении жизни, а именно - получение степени магистра после некоторой практической 

деятельности, следует отметить, что по существующей в Украине практике в сфере 

высшего образования, на получение квалификационного уровня магистра претендуют 

соискатели, получившие квалификацию бакалавра на дневной форме обучения, без 

«испытания» на производстве. В этом случае, возможно предоставление 

профессиональных компетенций, даже при недостаточном формировании у студентов 



требуемых личностных и поведенческих качеств необходимых для осуществления 

успешного управления инновационной деятельностью.  

В современных условиях руководитель предприятия, желающий активизировать 

инновационную деятельность за счет увеличения числа хорошо подготовленных МИД 

в персонале,  имеет   возможность осуществить такие намерения цели посредством: 

          1. Выявления по профессиональным и поведенческим характеристикам 

сотрудника (работающего на предприятии, знающего специфику деятельности), 

способного управлять инновационной деятельностью и его переподготовка. 

         2.  Привлечение к работе выпускника по специальности менеджмент (управление) 

инновационной деятельности. 

В первом случае требуется инициирование развития на предприятии 

инновационной культуры, создание атмосферы восприимчивости к изменениям, а 

также разработки системы анализа по выявлению соответствующего кандидата. 

Подобные системы существуют в практике зарубежного менеджмента [2]. Так Дэвид 

Дж. Глиддон (США, Пенсильвания) разработал модель компетенций инновационных 

лидеров, которая может быть адаптирована к любой организации. Г. Церинсек и          

С. Долинсек (Словения) разработали метод определения компетенции сотрудников в 

сфере инноваций при помощи анкетирования и тестирования в фокус-группах.  Томас 

Хендриксон разработал тест для определения личностных характеристик человека 

(«Система Томаса») с выделением четырех категорий поведения – доминирования, 

влияния, стабильности, адаптивности. Таким образом, существуют предпосылки для 

использования внутренних кадровых ресурсов предприятия в подготовке МИД.   

Во втором случае существует риск получения специалиста, обладающего 

необходимым набором компетенций, но не имеющим соответствующих личностных 

качеств (например, лидерство, способность идти на риск, быстро адаптироваться к 

новым условиям работы, генерировать идеи, брать ответственность на себя и.т.д.).  

Для успешного отбора МИД, в условиях отдельно взятого предприятия, 

полагаем оправданным проведение анализа соответствия кандидата при помощи 

профессиограммы. Профессиограмма  (от лат. professio — специальность + gramma — 

запись) -  описание перечня компетенций, норм, предъявляемых требований, личных 

качеств, психологических характеристик, раскрывающих специфику деятельности 

МИД. Альтернативный метод – проведение анализа по выявлению соответствия 

кандидата профилю должности. Профиль должности – описание требуемых 

профессиональных и индивидуально-личных компетенций МИД, а также, опыта, 

навыков, знаний (для каждого критерия определяется коэффициент значимости). 

Профиль должности помогает определить степень соответствия кандидата МИД. И при 

необходимости дальнейшей его подготовке. Следует учесть, что составление  

профессиограммы и профиля должности МИД оправдано для каждой конкретной 

сферы инновационной деятельности. Применение этих инструментов позволит 

избежать ошибок при подборе персонала. Рекомендуется также использовать элементы 

профессиограммы и профиля должности для составления должностных инструкций 

сотрудников, непосредственно занятых инновационной деятельностью.  

Разработка требований к квалификации и личностным характеристикам МИД в 

рамках предприятия – залог успешной организации инновационной деятельности. 

 
Література: 

1.Зинов В.Г. Менеджмент инноваций: Кадровое обеспечение. – М.: Дело, 2005. – 496с.  

2. Багаутдинова Н.Г. Главные задачи государственной образовательной политики: из опыта развитых 

стран // Проблемы современной экономики. 2003. № 1. 

3. Зеер Э.Ф.Профессионально-образовательное пространство личности/ Рос. гос. проф.-пед.ун-т; 

Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н.А. Демидова. Екатеринбург, 2002. -  126с. 



 

БУЛКІН І.О.  

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НАПРЯМІВ БАЗОВОГО ТА 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

1. При проектуванні механізму державної підтримки науково-технічної 

діяльності (надалі – НТД) необхідно уточнення принципової позиції держави стосовно 

своєї ролі в цьому процесі. Діаметральними в спектрі можливих варіантів є: а) позиція 

підтримки тих видів НТД (дисциплінарних напрямів, секторів національної наукової 

системи, регіональної активності тощо), котрим приділяється недостатньо уваги з боку 

бізнес-сектору. Це за своєю суттю компенсаційний підхід, переважно спрямований на 

збереження наявного науково-технічного потенціалу. Головним об‘єктом державної 

підтримки виступає науково-технічна установа; б) позиція цілеспрямованої державної 

співучасті в розвитку тих видів НТД, котрі є рушієм сучасного економічного розвитку. 

Це за своєю суттю підсилюючий підхід,  переважно орієнтований на посилення вже 

наявних ефектів взаємодії науки і виробництва. Головним об‘єктом підтримки є 

процеси та результати діяльності в сфері науки і технологій. Еволюція підходів полягає 

у послідовному зміщенні акцентів з першої позиції до другої. При цьому зміщення 

можна прямувати як до науково-технічного супроводження з боку держави (краще на 

паритетних засадах сумісного фінансування із бізнес-сектором) вже  розвинутих 

економічних виробництв, так і для започаткування виробництв майбутнього 

насамперед з участю іноземного капіталу. Другий напрям є більш обіцяючим, але він 

висуває вищі вимоги щодо визначення пріоритетів держави та якості менеджменту (в 

Росії такий принцип був задіяний при проектуванні нового лайнеру Боїнг-787 на 

засадах субпідряду).  

2. Напрями вдосконалення механізмів державного фінансування НТД можна 

умовно розподілити за об‘єктами підтримки та за способами здійснення підтримки. До 

числа об‘єктів підтримки укрупнено мають входити наступні: відтворення науково-

технічного потенціалу за усіма його структурними елементами (а не просто підтримка 

деяких елементів наукової інфраструктури, як це робиться зараз); реалізація такої 

зовнішньої функції науки як виробнича сила суспільства; участь у сумісному 

фінансування НТД разом з недержавними та іноземними суб‘єктами, включаючи 

венчурне фінансування;  міжнародне науково-технічне співробітництво за всім циклом 

проведення науково-технічних робіт, причому за всіма зацікавленими відомствами; 

розвиток патентно-ліцензійної діяльності в аспекті сприяння вітчизняним винахідникам 

при компенсації частини вартості здійснення експертизи в закордонних патентних 

відомствах та підтримки патентного захисту, а також в частині цілеспрямованої 

державної участі в торгівлі об‘єктами інтелектуальної власності, у тому числі  

міжнародній. Неминучі порушення обмежень СОТ в цьому питанні слід маскувати. 

3. До числа способів підтримки НТД зазвичай включають базове та цільове 

фінансування. В статті 34 Закону України „Про науково-технічну діяльність‖ присутнє 

формулювання програмно-цільове фінансування, але форма програми не є єдиною для 

реалізації цільового принципу. Слід усвідомити, що програма передбачає цілісний цикл 

робіт різних видів НТД з виходом на споживача кінцевого продукту. Далеко не всі 

програми, що реалізуються в країні мають належний рівень комплексності. З другого 

боку не всі науково-технічні роботи мають оформлятися в форму програми (особливо 

при невизначеності кінцевого споживача). З третього боку, на практиці існують 



програми внутрішньовидових робіт (зокрема, програми фундаментальних досліджень), 

однак у цьому випадку вони частогусто фінансуються за базовим принципом, а їх 

менеджмент недостатньо орієнтований на передачу проміжного продукту на подальші 

стадії, тобто цільове спрямування виражено мало. Таким чином, програмний та 

цільовий підходи не є тотожними. Уявлення про базове та цільове фінансування в 

реаліях останніх двох десятиліть має смислову подібність до співвідношення планового 

та позапланового (на перше слід розраховувати, а друге – як вийде). Проте зараз в 

строгому розумінні термін "базове" не має семантичної прив‘язки до певної рівневої 

бази. До того ж в ознаках "базове – цільове" фактично відбулось змішування точок 

відліку: цільове визначається з боку тих, що надає кошти, а базове – з боку тих, хто їх 

одержує. Тобто ознаки не є гармонізованими. 

4. Базове фінансування прив‘язано до підтримки функціонування системи 

науково-технічних установ. Одним з його атрибутів є штатно-окладна система оплата 

праці, яка  регулює певний гарантований мінімум достатку наукових кадрів, тобто 

змістовно є зв‘язок між базовим фінансуванням та гарантованим (а не просто тим, що 

розраховане від певної бази). Гарантуватися має не тільки помірний рівень оплати 

праці, але й інфраструктурні витрати, щоб науковці не змінювали сферу зайнятості за 

причинами як особистої нереалізованості, так і професійної декваліфікації. Тобто 

базовим фінансування становиться завдяки тому, що здатне задовольняти базові 

потреби науково-технічних організацій (а вже перед цим воно має якось 

гарантуватись). Сучасна практика управління в сфері НТД відійшла від цього 

принципу, ввівши „умовно-базове‖ фінансування, коли розпорядниками коштів 

гарантується покриття певної частки від потреб організації (25, 50 и 75%). Особливістю 

цього прийому є те, що частка обраховується від обсягу попередніх надходжень 

установи з усіх джерел, що, по-перше, приводить до підміни функції базового 

фінансування функцією стимулювання (яка  має застосовуватися до наукових 

колективів після задовольняння базових потреб, а ніяк не раніше) та, по-друге, 

спотворює мотивацію прийняття управлінського рішення, коли орган управління 

пов‘язує обсяг майбутньої бюджетної підтримки з усіма залученими коштами підлеглої 

установи (що є заслугою саме останньої, але ж ніяк не органу управління і не має 

контролюватися останнім). Не може вважатись морально обґрунтованим підхід, коли 

комерційно успішній установі зменшується відсоток державної підтримки саме у 

зв‘язку з тим, що вона є успішною. Взагалі інтенсивність підтримки з боку 

самостійного та відповідального економічного суб‘єкту у відношенні підлеглих 

структур не може проектуватися відносно дій інших суб‘єктів. До того ж збереження 

нормальної трудової етики є важливішим, ніж збереження номінальної чисельності 

працівників. Якщо виходити з того, що створити принципово нову науково-технічну 

продукцію за кількісно незначну та нестабільну премію мало хто зможе та схоче, 

можна стверджувати, що базове фінансування в сучасних умовах веде до консервації 

тематики фронту досліджень: задача забезпечення будь-якої унікальної теми як в 

кадровому аспекті, так і в плані варіативності обсягу потрібних ресурсів вступає в 

протиріччя з системою оплати праці, яка побудована на принципі оплати процесу 

праці.  

5. Слід законодавчо ввести визначення базового фінансуванню (яке в Законі, 

доречи, відсутнє), або ж взагалі відмовитись від цього терміну, визнавши його 

неадекватним реальності. З точки зору розпорядника коштів логічно парною 

категорією до цільового буде „нецільове‖, що на практиці не є вірним (будь-яка робота, 

на яку видаються кошти, має певну ціль). З точки зору одержувача коштів 

формулювання парної категорії до базового фінансування має звучати як «небазове», 

тобто ні до чого не прив‘язане, випадкове або імовірнісне. Хоча в житті і такий канал 



фінансування може мати місце, інституціоналізувати та впровадити його в 

управлінську практику проблематично. Звідси витікає висновок, що формулювання, які 

використовуються в вищезгаданому законі, не можуть вважатися точними і достатніми. 

На мою думку, для повноцінного відображення каналу фінансування, який зазвичай 

трактується як базове, слід впровадити логічно парні ознаки «цільове фінансування» 

(де цілі НТД визначає замовник, а виконавець підстроюється до них)  «меценатське 

(варіанти - місіонерське або дарче) фінансування» (де цілі НТД визначає виконавець, а 

донор або розпорядник коштів погоджується з його інтересами виходячи із ціннісних 

міркувань щодо значимості місії виконавця – саме виходячи з цього використаний 

термін „місіонерське‖). Кошти донором надаються безповоротно, саме звідси такий 

варіант формулювання як „дарче‖. Виконавець при цьому бере на себе відповідальність 

виконати певний обсяг робіт у напрямку, який ним визнається перспективним, але 

кінцевий їх результат не може бути однозначно прогнозованим. Тобто тут при 

визначенні режиму фінансування одночасно «грають» два фактори -  міри чіткості 

цілеполягання та джерела цілеполягання. При недостатньої чіткості зовнішнього 

цілеполягання логічно передати цю функцію безпосереднім виконавцям робіт. 

Запровадження цієї пари термінів зробить структуру фінансування науки в Україні 

більш співставною із прийнятою у країнах Заходу. 

6. Програмно-цільове фінансування насправді не стосується наукових 

організацій як об‘єкта підтримки за причиною того, що орієнтовано на виконання 

конкретних робіт, а не на підтримку життєдіяльності установ. Фінансування 

конкретних робіт відповідно до наявного науково-технічного потенціалу може 

розподілятися між кількома установами та навіть бути адресованим тимчасовому 

творчому колективу, що створений з наукових працівників кількох організацій. Саме 

цьому програмно – цільове фінансування не може та і не мусить виступати замінником 

базового фінансування. Спрямування надходжень від цільового фінансування на 

потреби базового – практика вимушена, хронічне застосування якої при номінальному 

збереженні наукового колективу веде до регресу їх професійних здібностей, тобто до 

зменшення науково-технічного потенціалу в строгому розумінні цього поняття. Не-

очевидним є й уявлення про те, що програмно-цільове фінансування має обов‘язково 

здійснюватися на конкурсних засадах, що пов‘язано із численними фактами 

бюрократичної імітації та профанації конкурсу. Тому слід законодавчо оформити та 

процедурно опрацювати застосування такої логічної пари ознак, як конкурсне 

фінансування (коли претендентів на фінансування багато) та безальтернативне 

фінансування (попри низку бажаючих, реальний претендент  один). Далеко не у всіх 

випадках проведення конкурсів обґрунтоване, що витікає із міри тематичної 

спеціалізації праці в сучасній науці. Зазначимо, що доцільність проведення конкурсів 

безпосередньо залежить від чіткості формулювань щодо зовнішнього замовлення науці: 

недостатня чіткість провокує конкурс робіт, проектів та навіть наукових напрямів, які 

не можуть бути коректно співставленні за об‘єктивними ознаками. Пари ознак 

„конкурсне – безальтернативне‖ та „цільове - (відносно) неорієнтоване‖ між собою є 

незалежними, тобто на практиці можливе існування цілої низки способів фінансування, 

яким має бути надане відповідне процедурне оформлення. 
 

 

 

 

 

 



ВАШУЛЕНКО О.С.  

ВІКОВА СТРУКТУРА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Стаття присвячена аналізу вікової структури кадрового потенціалу наукової 

системи України за роки незалежності, коли гостро постало питання постаріння 

наукових кадрів. Так, в останні роки середній вік докторів наук в Україні складає 62 

роки, кандидатів – 52 роки, при цьому кількість докторів наук у віці до 40 років 

становить тільки 48 осіб [1,2]. 

Розглянемо вікову структуру наукових кадрів України за період 2002 – 2008 рр., 

користуючись даними держкомстату України [3] 
32

. Згідно цих даних частка науковців 

вікової категорії від 61 до 69 і після 70 років постійно зростає. Так, у 2008 році, 

кількість наукових співробітників, вік яких перевищує 70 років, зріс порівняно з 2002 

роком в 2,7 разів, а число науковців вікової категорії від 61 до 69 років  майже не 

змінилося (ріст на 1,2%). При цьому, найбільшою залишається доля вікової категорії 

від 51 до 60 років, і саме ця категорія протягом чотирьох років, а  саме  з  2002 по 2005 

рік залишалася практично без змін, і тільки в 2006 році їх чисельність знизилася на 15% 

порівняно з попереднім роком. З іншого боку, частина науковців вікової категорії від 

41 до 50 років систематично зменшується з року в рік і в 2008 році їх питома вага 

скоротилася на 35%  порівняно з 2002 роком. Якщо ж говорити про зміни в чисельності 

дослідників молодшого і середнього віку, то відзначимо, що протягом досліджуваних 

років, а саме 2002 – 2006 рр., позитивної динаміки їх чисельності не спостерігається. 

Найбільшою  мірою це  пов‘язане  з  наслідками економічної кризи 90-их років, яка 

вплинула на процес трансформування наукової системи України. Дослідники у віці від 

31 до 40 років, хоча й не залишають наукову галузь  досить  активно,  проте  й  значних  

змін,  щодо  збільшення  їх кількості також  не  спостерігається.  Дослідники,  що  

припадають  під  категорію  до  29 років, також не вирізняються значним покрашенням 

їх кількості, проте деяке збільшення на 4% все ж  помічається. Так, частка дослідників 

молодшого віку – до 29 років та від 31 до 40 років, збільшилася в 2002 році з 29% до 

32% в 2008 році, частка дослідників пенсійного віку зросла з 17% в 2002 році до 24% в 

2008 році. Проте частка дослідників середнього віку, а саме від 41 до 60 років, навпаки 

скоротилася з 53% в 2002 році до 43% в 2008 році.  

Проаналізовані  статистичні дані свідчать, що в Україні спостерігається стійка 

тенденція старіння наукових кадрів, яка негативно вплинула  на науковий потенціал  

нашої країни. Проблема ця виникла після розпаду СРСР і була посилена обвальним 

фінансуванням науки в цілому. Творча молодь була змушена або їхати за кордон, або 

кардинально змінювати сферу діяльності [4]. 

Запровадження  низки державних заходів щодо заохочення молоді до науки 

(спеціальні конкурси для молодих дослідників, надання житла молодим вченим, гранти 

для поїздок на закордонні наукові конференції, конкурсні стипендії студентам), а також 

проведення відповідної кадрової політики у наукових організаціях мали позитивний 

ефект для більшості наукових напрямів, проте не були комплексними та не 

враховували суспільні інтереси усього загалу науковців. Через це зростала загроза 

вікового розриву кадрового потенціалу науки внаслідок вибуття науковців 

продуктивного віку до інших сфер діяльності, а також їхньої еміграції [5,6],. 

                                                             

32 В статистичних щорічниках цей показник почали друкувати з 2002 року 



Розглянемо зміни, які відбулися у віковій структурі кандидатів і докторів наук. 

Згідно даних держкомстату України частка кандидатів наук у віці від 31 до 40 років 

характеризувалася збільшенням від 13% в 2002 році до 18% в 2008 році, на відміну від 

частки кандидатів наук найпродуктивнішого для науковців віку від 41 до 50 років, де 

спостерігався інтенсивний відтік з науки з кожним роком – від 25% в 2002 році до 19% 

в 2008 році. Частка кандидатів наук вікової групи від 51 до 60 років впродовж 2002 – 

2005 рр. практично не змінювалася і складала 31%, і тільки починаючи з 2006 року їх 

частка почала активно зменшуватись і 2008 року знизилась до 26%.  Частка кандидатів 

наук віком від 61 до 69 років дещо скоротилася впродовж аналізованого періоду з 24% 

в 2002 році до 21% в 2008 році, а частка кандидатів наук пенсійного віку – після 70 

років відзначилася активним зростанням з 3% в 2002 році до 10%  в 2008 році. 

Динаміка вікового розподілу докторів науки в 2002 – 2008 роках 

характеризується незначним збільшенням частки докторів наук у віці від 31 до 40 років 

та зменшенням частки докторів наук у віці від 41 до 50 років – з 13% в 2002 році до 9% 

в 2008 році та у віці від 61 до 69 років – з 39% до 32%. Питома вага докторів наук 

пенсійного віку після 70 років збільшилася з 16% в 2002 році до 29% в 2008 році, а у 

віці від 51 до 60 років вона практично не змінилася, хоча і відбувалися незначні 

коливання. 

Таким чином, проблема відтворення кадрового потенціалу науки стала 

актуальнішою у зв‘язку з трансформаційними процесами в науковій системі України. 

Постаріння наукових кадрів, пов‘язане з відтоком молодих учених в інші сфери 

діяльності та відсутністю притоку наукової зміни, викликало структурні й 

функціональні зміни в науці [6]. 

Отже, виходячи з аналізу вищезгаданої статистики та інших джерел, щодо 

вікової структури наукових кадрів, зробимо висновок, що приток молодих дослідників 

в наукову сферу не передбачається, основними перешкодами чого є погане матеріальне 

забезпечення, низький рівень заробітної плати та відсутність перспектив кар‘єрного 

росту. Незацікавленість молоді в науковій діяльності призвела до старіння наукових 

кадрів і незбалансованості їх вікової структури, а тільки збалансована вікова структура 

може забезпечити спадкоємність в науці та відтворення наукових кадрів [5-6]. 

Відтворення наукових кадрів може бути забезпечене при істотному збільшенні 

рівня фінансування науки, що дозволить підвищити престиж наукової праці, 

привабливість наукової діяльності для молоді. Необхідно створити сприятливі умови 

для наукової творчості, в тому числі покращити матеріально-технічне забезпечення, 

інформаційне забезпечення, наукове середовище, тощо. 
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ГЕРАСИМЧУК В.Г.  

ХТО І ЯКИМ ЧИНОМ ЗМІНИТЬ ІНЕРЦІЙНИЙ СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ? 
 

Національний технічний університет України  «КПІ» 
 

Вступ. Світове співтовариство  намагається скоординувати свої зусилля для 

втримання дії руйнівних факторів морального, релігійного, соціокультурного, 

політичного, технологічного, інформаційного, екологічного характеру, що стоять на 

перепоні втілення у життя положень концепції сталого розвитку. Економічна ж думка 

на сьогоднішній день сфокусована насамперед на проблемах структурних змін у 

світовому господарстві, фінансово-економічній кризі, питаннях інноваційного 

розвитку. Що стосується кризи, то чомусь вона виникає в одній країні – США, а 

розповсюджується на усі інші (понад 230). В одних країнах криза супроводжується 

згортанням виробництва, безробіттям, зниженням рівня добробуту громадян (Греція, 

Іспанія, Португалія, Ісландія, Латвія, Литва і т.д.), інші держави (Китай, Індія), навпаки, 

нарощують свій потенціал. Лідери одних країн проголошують програми, проекти, 

«кроки», «прориви», інші – менше говорять, а більше роблять задля поліпшення якості 

життя громадян. Свого часу ―Deutsche Bank‖ прогнозував Україні «світле майбутнє». 

Результат: найнижча середня зарплата в Європі, найменша тривалість життя, найвищий 

рівень корупції. «Філософія мозку» крок за кроком заміщується «філософією шлунку». 

Чим пояснити, що проповідується інноваційно-інвестиційна модель розвитку держави, 

а отримуємо - інерційний сценарій падіння інноваційного потенціалу? 

Криза моралі.  Поразки і невдачі одних держав, перемоги та успіхи інших 

пов‘язані, на нашу думку, з головним – рівнем духовності, рівнем культури, рівнем 

освіченості, рівнем інтелігентності в суспільстві. За висловом славетного оперного 

співака А. Кочерги  («Дзеркало тижня», № 8, 27 лютого 2010р., с. 11): «Культура – 

дзеркальне відображення влади, відображення духовного потенціалу тих, хто при владі. 

Це неінтелігентні, неосвічені люди, які ненавидять одне одного і топлять свою країну 

на очах у всього світу! Вони підсовують замість мистецтва сурогат. Наївшись цієї  

«отрути», росте покоління духовних інвалідів. І держава не робить нічого, аби змінити 

ситуацію. А це вже справжнє лихо… Це криза культури, криза інтелекту…».  

Додамо дещо інше. Близько мільярда населення світу голодує. Близько мільярда 

страждає від ожиріння. Виявляється, що на планеті вже 1011 мільярдерів. 

Співвідношення доходів найбагатших і найбідніших верств населення у деяких країнах 

виглядає наступним чином: в Японії – 4,3:1, у країнах ЄС – 5-7:1, у Китаї – 7:1, в 

Україні – 30:1. Товаром стає не лише продукція матеріального виробництва, а й духовні 

цінності через ЗМІ, через усілякі шоу, через усілякі блоки і партії. Ось вам і мораль. 

Стратегія. Нами стратегія трактується як план досягнення довгострокових 

цілей. У свою чергу, план слід розглядати як передбачену на певний період діяльність з 

визначенням її цілей, змісту, обсягів, методів, послідовності, забезпеченням ресурсами, 

дотриманням інших умов. Стратегію для себе визначає людина, сім‘я, підприємець. 

Чому Україна, як держава, за два десятиліття так і не визначилася в напрямі руху? 

Відповідь: нема ні стратега, ні стратегії. Той, хто опинився при владі, дбає ні про 

державу, ні про людей в цій державі. Як варіант, ми пропонуємо розробляти стратегію 

держави на період очікуваної тривалості життя людини. Для громадянина розвиненої 

країни – це 80 років. Усі інші стратегії чи підстратегії повинні працювати лише на 

якість життя пересічного українця, а не на олігарха, буржуа чи ще якогось там пана.    

Циклічність змін в економіці світу і України. Наявність хвилеподібних ефектів 

економічного розвитку передових країн світу, світової економіки у цілому, дають 



підстави застосовувати теорію циклів (довгих хвиль за Й. Шумпетером, М. 

Кондратьєвим, середніх - за К. Жюгляром, коротких - за Дж. Китчином) для аналізу 

функціонування вітчизняної економіки. Період з 1990р. в Україні був явно 

депресійним, причиною якого стали катастрофічні процеси в моралі, політиці, 

економіці. Трансформаційна криза в Україні досягла свого мінімуму в 1999р. Далі в 

державі спостерігалося економічне пожвавлення. Фіскальна і монетарна політика, 

підвищений попит на українські товари (металургія, хімія) на зовнішньому ринку, інші 

фактори знайшли відображення на темпах росту економіки. На кінець 2008р. ВВП 

України перевершив позначку у 70% від рівня 1990р. Зазначимо: у вартісних, а не в 

натуральних показниках, яких усі політики і економісти уникають, крім, мабуть, М.Я. 

Азарова. Криза 2008-2009рр. в Україні, безумовно, синхронізується зі світовою. Але як 

«у королівстві кривих дзеркал», оскільки й тут Україна показує рекорди. Так, якщо в 

2008р. загальний ВВП в Україні мав значення 179,5 млрд. дол. США, то в 2009р., за 

оцінками МВФ, - 115,7 млрд. дол. США. Враховуючи динаміку валютного курсу, 

падіння ВВП лише за рік склало 35,6%  – найвищий показник в Європі. 

Інноваційний розвиток чи інноваційна деградація? Індикатором стану розвитку 

держави виступають структурні зміни ВНП. За період 1985-2007рр. питома вага 

промисловості зменшилася з 41,4 до 31,0%, сільського господарства - з 19,4 до 9,0%, 

будівництва - з 8,5 до 5,4%.  Зросла питома вага транспорту і зв‘язку - з 6,3 до 14,6%,  

торгівлі, матеріально-технічного забезпечення та заготівель - з 6,0 до 27,2%. Ми ведемо 

мову про ключову роль машинобудування у промисловому комплексі, а воно в Україні 

(11,3%) втричі гірше виглядає, ніж у світі (35,9%), вчетверо - порівняно з розвиненими 

країнами (45,3%). Майже забута кваліфікація «ІНЖЕНЕР». Деградація промислового 

потенціалу (космічна галузь, літакобудування, суднобудування) відображається, з 

одного боку, у знищенні великих підприємств, суттєвому зменшенні частки продукції з 

високим рівнем доданої вартості (високотехнологічної, наукомісткої), що потребує 

значної кількості висококваліфікованої праці, з іншого, - збільшенні питомої ваги 

галузей низькотехнологічного й сировинного спрямування. Не кращі справи й в 

аграрному секторі (виробництво молока, м‘яса, цукру, картоплі, овочів та фруктів). 

Питома вага наукомісткої продукції в структурі ВВП складає лише 1,2%.   

Трансфер технологій? Україна здійснює політику економічного співробітництва 

з 207 країнами.  До 2006р. сальдо зовнішньої торгівлі мало позитивне значення, тобто 

експорт перевищував імпорт. Нині ситуація дещо інша. Мінусове сальдо торгівлі 

товарами упродовж останніх років (2007р. – 7,2 млрд. дол. США; 2008р. – 13,5 млрд. 

дол. США, 2009р. – 5,73 млрд. дол. США) свідчить про активізацію товарообігу явно не 

на користь нашої держави, а на користь того ж ЄС. Вивіз високотехнологічних товарів 

у 2007р. склав 1284,8 млн. дол. США або 2,61%. Основними країнами-партнерами 

України в міжнародній торгівлі є: Росія, ФРН, Туркменистан, Китай, Туреччина, 

Польща, Білорусь. 

Управління: наука чи мистецтво? Якщо у 2008р. ВВП в Україні на душу 

населення дорівнював 3,9 тис. дол. США, то в 2009р. – 2,5 тис. дол. США. В Білорусі 

цей показник знаходився на позначці - 5,1 тис. дол. США, Росії – 8,9, Польщі – 11,1. 

Маємо те, як керуємо і як працюємо. Основними функціями управління є: планування, 

організація, мотивація, контроль. Жодна з цих функцій в управлінській вертикалі 

держави належним чином  практично не реалізується. З причин - незнання й невміння. 

Ніхто, ні за що, ні перед ким не несе ніякої відповідальності. Навколо – «тимчасово 

виконуючі обов‘язки».  

Висновок. Інерційний сценарій «економічного розвитку» України можливо 

змінити, на наш погляд, при дотриманні двох ключових умов: по-перше, коли 

проблемну ситуацію, в якій знаходиться держава, усвідомить суспільство; по-друге, 



коли матимемо в державі стратега, здатного успішно втілювати у життя виважену 

стратегію інноваційних звершень заради держави, заради нинішніх і прийдешніх 

поколінь.  
 

ГОРЯЧЕВСКАЯ Е.С., ЦУКЕРМАН В.А.  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН И РЕГИОНОВ 

Учреждение Российской академии наук Институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН 
 

Развитие инновационной инфраструктуры выступает одной из главных 

предпосылок экономического роста. Важнейшей задачей в этом плане является оценка 

существующего уровня оказания услуг. 

Ввиду отсутствия необходимой статистической информации для детального 

анализа всех категорий инновационной инфраструктуры проанализирована базовая 

составляющая, так как именно она играет основную роль в формировании 

инновационного потенциала как страны в целом, так и отдельного региона. За основу 

была взята методика оценки уровня развития инфраструктуры, предложенная Дитером 

Билем [1]. 

Для проведения расчетов выделено 2 группы показателей. 

1. Показатели состояния инновационной инфраструктуры: 

1 количество докторов и кандидатов наук; 

2 затраты на технологические инновации; 

3 инвестиции в основной капитал. 

2. Показатели результативности инновационной инфраструктуры: 

1 количество студентов высших учебных заведений; 

2 объем отгруженной инновационной продукции. 

Для расчета указанных параметров инфраструктуры, промежуточные показатели 

агрегировались для приведения разных единиц измерения к сопоставимому виду. 

Нормализованные показатели для каждой подкатегории инфраструктуры 

агрегировались путем вычисления их среднего геометрического с тем, чтобы получить 

показатель состояния либо результативности инновационной инфраструктуры: 

N

ij
m

m

i
j spПP

1 , 

где:        jP
 - интегральный показатели инновационной инфраструктуры; 

 
N

ijsp
 - i-й нормализованный субпоказатель j-го региона; 

 m  - количество показателей. 

В качестве примера проведена оценка уровня развития инновационной 

инфраструктуры регионов Севера на основании статистических данных. 

Укрупненная группировка регионов Севера позволила выявить территориальные 

закономерности развития инновационной инфраструктуры (рисунок). 
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Рисунок.  Интегральный показатель инновационной инфраструктуры 

 

Показатель обеспеченности источниками развития инновационной 

инфраструктуры наиболее высоким в Ханты-Мансийском АО – Югра. Среди прочих 

выделяются Магаданская область, республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий АО. 

Для сравнения уровней развития региона в целом и региональной 

инновационной инфраструктуры сопоставлены полученные данные с показателями, 

характеризующими вклад региона в ВРП страны. Для оценки последнего применѐн 

метод Лоренца: 

н

ВРП
j

d

d
K

, 

где:      jK
 - коэффициент преимущества j-го региона; 

ВРПd  - валовой региональный продукт jго региона, в % к итогу; 

нd
 - доля населения j-го региона, в %. 

Коэффициент преимущества, превышающий 1, свидетельствует о развитии 

региона выше среднего уровня. Расчеты показывают значительную неравномерность 

развития регионов Севера. Коэффициенты преимущества регионов имеют амплитуду 

от 0,99 (Камчатский край) до 5,75 (Ямало-Ненецкий АО), то есть, соотносятся как 1:6. 

Дополнением к полученным данным служит сравнение показателей 

инновационной инфраструктуры с коэффициентом преимущества. Рассчитанное 

значение коэффициента корреляции между этими группами показателей равно 0,54, что 

свидетельствует о значительной тесноте связи между уровнями развития 

инновационной инфраструктуры и региона в целом. 
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Формування ефективно діючої національної інноваційної системи на сьогодні є 

одним з найактуальніших завдань розвитку практично всіх країн світу. Серед них 

активну позицію займають ті країни, керівництво яких ставить перед собою амбітні 

завдання з суттєвого покращання економічного розвитку країни. Однією з таких країн є 

Казахстан, який після розпаду СРСР аналогічно Україні переживав економічне падіння 

та руйнування народногосподарського комплексу. З середини 90х років, завдяки 

залученню іноземних інвесторів у нафтогазову сферу, Казахстан набирає оберти 

економічного розвитку, і фактично стає лідером у центральноазійському регіоні. Разом 

з тим керівництво країни усвідомлює, що сировинний шлях розвитку є 

безперспективним і тому докладає багато зусиль з диверсифікації економіки свої 

країни.  

Так, в країні відбуваються досить кардинальні реформи в управлінні та 

організації науково-технічної та інноваційної діяльності. Причому далеко не завжди ці 

реформи були успішними. Зокрема реформа академічної науки проведена без широкого 

публічного обговорення «згори» призвела до відсторонення науковців від життя 

наукових установ. В цілому ж політика уряду щодо розвитку науково-технічного 

потенціалу ґрунтується на наступних принципах:  

 фінансування НДДКР на основі грантів,  

 спільне фінансування НДДКР з приватним сектором, 

 незалежність  науково-технічної експертизи, 

 зміна організаційної структури наукових установ, включаючи стимулювання 

приватизації  прикладних науково-дослідних інститутів. 

За основу власної моделі інноваційного розвитку було обрано моделі 

ізраїльської та сінгапурської інноваційних систем. Особливостями цих країн є 

залучення прямих іноземних інвестицій до високотехнологічного сектору, збільшення 

части витрат на НДДКР, активна участь держави у підтримці МСБ, зокрема їх 

інноваційної активності, а також активний розвиток венчурного фінансування. 

На сьогодні, аналізуючи статистичні дані щодо інноваційної активності в 

Казахстані, основні показники інноваційної діяльності характеризується позитивною 

динамікою, хоча дивує їх низький рівень, навіть порівнюючи з аналогічними даними по 

Україні. Так, у 2008 році інноваційна активність підприємств становила 4,0%. В той же 

час за останні п‘ять років кількість інноваційно-активних підприємств та валові 

витрати на технологічні інновації у фактичних цінах зросли у три рази, а у понад 2 рази 

зросла кількість науково-дослідних підрозділів на підприємствах.  

В країні також поступово зростає кількість інноваційно-активних підприємств: в 

абсолютному вимірі їхня кількість зросла у 3,5 рази, а у відносному у 2,3 рази. Разом з 

тим суттєво зросли витрати на технологічні інновації: у доларовому еквіваленті 

зростання склало 3,4 рази. Також заслуговує на увагу збільшення кількості науково-

дослідних та проектно-конструкторських підрозділів на підприємствах з 363 у 2003 

році до 763 у 2007 році.  

Така позитивна динаміка забезпечується передусім стратегією розвитку, яка 

спрямована на інноваційний прорив. Конкретні кроки по реалізації і активізації 

інноваційної програми зроблені з прийняттям основних  нормативних документів у 

сфері інноваційної діяльності в Казахстані: 

1. Стратегія індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на 2003-2015 

роки. 

2. Програма з формування та розвитку національної інноваційної системи. 

3. Закон „Про державну підтримку інноваційної діяльності‖. 



4. Програма форсованого індустріально-інноваційного розвитку. 

Подальший інноваційний розвиток Казахстану пов‘язується з реалізацією 

Програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку до 2014 року, розробка 

якої завершується у цьому році.  

Метою цієї Програми стане забезпечення диверсифікації та підвищення 

конкурентноздатності економіки Казахстану в довгостроковому періоді. Відзначимо, 

що програма зберігає послідовність та наслідує політику, що проводилася в країні у 

попередніх роках з урахуванням їх помилок та недоліків. Так Програма буде 

вирішувати виконання двох важливих задач. Перша – це консолідація зусиль бізнесу та 

держави і концентрація ресурсів країни на розвитку пріоритетних секторів економіки, а 

друга – це формування сприятливого макросередовища та інвестиційного клімату та 

формування ефективних інститутів взаємодії держави та бізнесу.  

Першим напрямком Програми має стати формування скелету економіки, стійкої 

до зовнішніх шоків. Другим напрямком стане підтримка традиційних експортних 

секторів,  які будуть розширювати свій асортимент в напрямку збільшення продукції з 

більшою доданою вартістю. Третій напрямок передбачає підтримку інноваційних для 

Казахстану виробництв: інформаційно-комунікаційних, космічної індустрії, 

виробництво високотехнологічного обладнання.  

Загалом Програма форсованого індустріально-інноваційного розвитку 

орієнтована на укріплення індустріального ядра економіки: АПК, будівельна галузь, 

нафтопереробка, металургія, хімічна промисловість та фармацевтика, транспортна та 

телекомунікаційна інфраструктура. Серед пріоритетних також розглядаються ядерна 

галузь, космічна промисловість та туризм. В результаті реалізації згаданої Програми до 

2015 року ВВП Казахстану має зрости на 50% від рівня 2008 року, а енергомісткість 

економіки має зменшитися на 10%. Також передбачається зростання індексу фізичного 

обсягу внутрішньої доданої вартості майже на 100% від рівня 2008 року. 

Таким чином, незважаючи на те, що інноваційна активність підприємств 

залишається на низькому рівні, слід відмітити позитивну динаміку кількості та обсягів 

витрат не технологічні інновації, на даний момент створено низку інститутів розвитку, 

що відповідають за науково-технічний розвиток країни та здійснюють управління 

науково-дослідними інститутами та підприємствами, також сформовані основні 

елементи національної інноваційної системи, зокрема в країні функціонує низка 

венчурних фондів та фондів підтримки малого та середнього бізнесу, технопарків, 

бізнес-інкубаторів, спеціальних економічних зон тощо. 

Казахстану вдалося реформувати систему управління науково-технічним та 

інноваційним розвитком, запровадивши програмний метод управління. Фактично 

інноваційний розвиток стимулюється, окрім певних пільг інноваторам, реалізацією 

стратегічних інноваційних проектів. Причому на першому етапі основна увага 

приділена інфраструктурним проектам. 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы инновационного развития Казахстана как 

потенциального лидера Центральноазиатского региона. В частности проанализированы основные 

показатели инновационной деятельности, которые были достигнуты благодаря реализации стратегии 

индустриального развития и других программных документов развития Казахстана.  

Abstract. The issues of innovation development of Kazakhstan as a potential leader of the Central Asian 

region are discussed in the paper. In particular, it was analyzed the main indicators of innovation activities, 

which were achieved through the implementation of the industrial and innovation development strategy and 

other target-oriented tools. 
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Введення. В кінці 80-х в Радянському союзі налічувалось більше 36% від 

загальносвітової кількості вчених. На сьогодні, навіть після значного скорочення 

кількості дослідників, значна кількість науковців все ще працює в науковій сфері країн 

пострадянського простору. З іншого боку, продуктивність роботи цих вчених згідно 

міжнародних стандартів є досить низькою []. Це пояснюється цілою низкою причин. 

Проблема полягає в тому, як достовірно виміряти наявний кадровий науковий 

потенціал цих. Особливої ваги це набуває для країн ЄС, в умовах, коли наукова 

кооперація між ЄС та пострадянськими країнами стає все більш інтенсивною. Це 

обумовлює необхідність розробки та впровадження нових показників та процедур 

збору даних, які більш адекватно відображали б ситуацію в науковій сфері цих країн. 

Методологія. Статистика науково-технічної діяльності пострадянських країн 

має особливості, які вигідно вирізняють її на фоні більшості країн, що не є членами 

ОЄСР. По-перше, ці країни мають систему органів статистики на регіональному та 

державному рівнях. По-друге, деякі з цих країн, включаючи Росію, найбільш важливу 

країну регіону за кількістю дослідників, заявили про перехід на стандарти посібника 

Фраскаті, що має забезпечити порівнянність даних. Проте, все ще залишається низка 

проблем оцінки реального потенціалу н-т сектору.  

Проблеми розрахунку еквіваленту повної зайнятості (далі - ЕПЗ). Існують 

відмінності між методом розрахунку ЕПЗ який здійснюють деякі міжнародні 

організації (Інститут статистики ЮНЕСКО та деякі інші) і методом розрахунку ЕПЗ які 

здійснюють національні статистичні органи більшості пострадянських країн. 

«Національні» методи розрахунку ЕПЗ призводять до парадоксу, коли ЕПЗ показує 

більші значення чисельності науковців, ніж їх рахунок «по головам». Найбільші країни 

регіону Росія та Україна ввели нові статистичні форми, які дозволяють краще 

відобразити вторинну зайнятість. Ці розрахунки базуються на формальному обліку 

кількості робочих годин на їхньому другому місці роботи. Як показали наші 

розрахунки, цифри, які відображають формальну кількість дослідників в обох країнах, 

мали б зрости на 33-37% у ЄПЗ та на 65-80% у розрахунку «по головах» (розраховано 

за даними 2006-2007 рр.). Тим не менше, зміни у формах не вирішують проблему 

повністю, через поширену практику сумування основного робочого часу з робочим 

часом за 2-м місцем зайнятості що призводить до норми в 12 робочих годин на добу чи 

більше. Можливим рішенням могла б стати подальша зміна статистичних форм та 

зменшення робочого часу за основним місцем роботи до його реального рівня і 

уточнення реальної кількості сумісників. Це може бути зроблено двома шляхами: 1) 

введенням нового пункту в статистичну форму для заповнення науковцями за 

основним місцем роботи, які працюють за сумісництвом; 2) проведенням спеціального 

дослідження кількості робочого часу, працівників дослідних інститутів.  

Вимірювання продуктивності. Продуктивність вчених на пострадянському 

просторі відносно низька. Частково це пояснюється способом представлення наукових 

результатів («внутрішньою» орієнтованістю публікаційної активності), хоч на справді 

це не є основною причиною. На справді багато спеціалістів, які формально числяться 

працівниками наукових установ, присвячують багато часу роботі в інших організаціях 

чи навіть в інших сферах діяльності. Наше останнє обстеження 86 дослідних інститутів 

НАН України показав, що більшість працівників не відвідують своє робоче місце 



більше 2-х разів на тиждень, семінари бувають рідко, науковці не зобов‘язані 

публікуватись у міжнародно визнаних журналах і можуть не займатись викладацькою 

діяльністю. Ця ситуація є наслідком діяльності бюрократичної системи державних 

організацій, розподілення коштів яких базується на принципі обліку персоналу «по 

головах», що визначає розмір державних асигнувань. Існує багато доказів, що 

базуються на соціологічних дослідженнях в Росії, та інтерв‘ю директорів інститутів в 

Україні, на користь думки про те, що в сучасних Росії та Україні ця практика є 

поширеною. Хоча формальні процедури внутрішнього оцінювання наявні, система 

незалежного оцінювання інститутів та індивідуального та вчених, ще не сформована. 

Проблема може бути вирішена двома шляхами. По-перше, ми маємо згадати спеціальні 

дослідження за активної участі міжнародних представників. Якщо такі дослідження 

складно провести на загальнодержавному рівні, можуть бути використані дані різних 

спеціальних досліджень (наприклад, дослідження УНТЦ дослідницької активності в 

Україні та деякі дані Росії). Дані, які є в нашому розпорядженні, демонструють значні 

розбіжності в продуктивності навіть тих вчених, які беруть участь у виконанні спільних 

проектів з закордонними партнерами. Звісно, було б помилкою вимірювати наукову 

продуктивність лише кількістю публікацій. На приклад, для порівняння продуктивності 

дослідницьких груп використовували 6 показників, включаючи такі як кількість 

комерціоналізованих технологій, кількість міжнародних контрактів та ін. Іншим 

шляхом отримання більш релевантної картини є введення більш детального описання 

наукових результатів в офіційній статистиці. Перший крок в цьому напрямку був 

зроблений кілька років тому, проте наявні статистичні форми все ще містять пункти, 

які можуть бути трактовані не однозначно, що призводить до перебільшення 

результатів при внутрішньому обліку кількості публікацій. 

Дані про еміграцію та роботу за кордоном. Значна кількість науковців 

емігрувала з пострадянських країн в період 90-х років. Припускається, що 9-11% всіх 

емігрантів склали робітники н-т сектору і близько 1% всіх емігрантів склали 

працівники з науковим ступенем. Якщо ми поглянемо на офіційну статистику, то 

фактор еміграції в останні роки може не видатись таким вже важливим. Тим не менше, 

було б не зовсім правильно розглядати лише «чисту» еміграцію. Існують інші форми 

міграції висококваліфікованих спеціалістів ключових наукових установ. Все більша 

кількість науковців використовують неофіційні канали (які не контролюються 

адміністрацією інституту) для поїздок на Захід. Вони приймають участь в тренінгових 

програмах, отримують стипендії та ін., навіть не поставивши до відома директорів 

інститутів. Ця ситуація не знайшла адекватно статистичного відображення на 

пострадянському просторі. «Маятникова» міграція та тимчасова зайнятість за кордоном 

стає все більш популярною серед вчених пострадянських країн. В Росії (в 2004-му) та 

Україні (в 2006-му році) були введені спеціальні статистичні форми для фіксації такого 

виду міграції [,], яка демонструє значно більш активну участь дослідників цих країн в 

роботі за кордоном. Наприклад, було встановлено, що кількість довгострокових поїздок  

(більше 3-х місяців на рік) є приблизно в 15-20 разів більшою, ніж кількість т. з. чистих 

еміграцій (в Україні, наприклад, кількість «чистих» емігрантів з докторським ступенем 

склала 55 осіб проти 789 осіб, що виїжджали за кордон на термін більше 3-х місяців). 

Це означає, що «маятникова» міграція поступово заміщає собою традиційну еміграцію. 

Інша проблема, яка все ще не знайшла адекватного вирішення., це відображення 

міграції молодих спеціалістів. Велика кількість молодих здібних людей залишають 

свою країну іще до початку своєї наукової кар‘єри і таким чином «випадають» з поля 

зору офіційної статистики обліку наукових кадрів. При чому великі кампанії навіть в 

більшій мірі ніж дослідні закордонні інститути стимулюють від‘їзд молодих 

спеціалістів за кордон.  
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Результаты исследования представленные в данной работе являются частью 

многолетнего наукометрического мониторинга, который проводится в ЦИПИН им. Г. 

М. Доброва НАН Украины в области общественных и гуманитарных наук, с 

применением апробированных методических подходов. Детали этих методических 

подходов подробно описаны в [1-3], поэтому в настоящей статье дано краткое описание 

источников информации и методов ее анализа. Объектом исследования были 

украинские журналы, которые Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Украины 

определены как имеющие высокий научный уровень и рекомендованы для публикации 

результатов исследования в области общественных наук для соискателей ученых 

степеней. Перечень таких периодических научных изданий по соответствующим 

областям был взят с Веб-сайта ВАК Украины апреле-октябре 2009 г [4].  

На основании информации, которая содержится в научных журналах, была 

создана специальная база данных, которая для целей настоящей работы включала такие 

сведения: название издания, организация-учредитель, ведомственная принадлежность 

организации учредителя, профиль, год основания, место издания, периодичность, 

область наук, в которой журнал признан специализированным, язык издания. 

Особое внимание было уделено рассмотрению представленности журнала в 

информационном пространстве. Для этого использованы такие показатели: наличие 

Веб-сайта организации издателя, наличие Веб-сайта самого журнала, а также 

доступность содержания, резюме и полных текстов статей. Кроме того учитывали 

наличие информации об издании на Веб-сайте Национальной библиотеки им. 

В.И.Вернадского НАН Украины (НБУВ), включая страницу самого журнала, 

доступность содержания, резюме и полных текстов статей. 

Для выяснения тенденций развития общественных наук в Украине, в контексте 

общемировых тенденций, был проведен сравнительный анализ дисциплинарной 

структуры рассматриваемых журналов и ведущих журналов мира, включенных в базу 

данных в области общественных наук (Social Science Citation Index (SSCI) Института 

научной информации  ISI Thomson Reuters. Как известно в эту базу данных украинские 

издания не входят.  

Распределение журналов SSCI между восемью областями общественных наук 

было проведено нами в соответствии с направлениями исследований, указанном в  

классификации видов научно-технической деятельности в Украине [5]. 

Всего рассмотрено 261 журнал Украины, по следующим областям 

общественных наук: административное управление, педагогика, политология, 

психология, социология, философия, экономика и юридические науки.  

За период 2000-2009 гг. общее число рассматриваемых журналов в Украине 

увеличилось в 1,8 раза с 144 в 2000 г. до 261 журнала в 2009 г. (Табл. 1), однако это 

увеличение было неравномерным в разных областях общественных наук.  

Так, в области политологии увеличение численности журналов за 10 лет 

составило 2,3 раза  (28 журналов в 2009 г., против 12 изданий в 2000 г.), в 

экономических – 2,2 раза, юридических науках – 2,2 раза. Причем количество изданий 

в двух последних областях общественных наук в 2009 г. составило 61,3% от общего 

числа журналов в области общественных наук. 



Научные периодические издания в области социологии и административного 

управления увеличились вдвое, а в области философии в 1,9 раза, тогда как прирост в 

области педагогики составил 24%. Отметим, что журналы, специализированные в 

области философии и педагогики, были наиболее многочисленными по количеству 

наименований в 2000 г. (67 из 144) и составляли 46,5% от общей  совокупности 

журналов Украины в области общественных наук, тогда как в 2009 г. их доля 

уменьшились до 37,9%, несмотря на абсолютное увеличение числа изданий в этих двух 

областях до 99 наименований. 

Таблица 1.  

Динамика численности журналов в областями общественных наук 

Отрасли 

Украина 2000 Украина 2009 Всего журналов в SSCI 

Общее 

число 

% от всех 

журналов  

Общее 

число 

% от всех 

журналов  

Общее 

число 

% от всех 

журналов  

адм. упр. 8 5,6 16 13,0 19 1,6 

экономика 53 36,8 118 96,2 355 29,6 

юридич. 

науки 20 13,9 43 35,1 112 9,3 

педагогика 48 33,3 63 51,4 133 11,1 

полит. науки 12 8,3 28 22,8 148 12,3 

социология 10 6,9 20 16,3 249 20,8 

психология 10 6,9 23 18,8 290 24,2 

философия 19 13,2 36 29,4 34 2,8 

  144   261   1199   

P.s. Общее число рассматриваемых журналов в 2000 и 2009 гг. не равно сумме изданий 

по отдельно взятым областям, так как ряд журналов определены как специализированные 

более чем в одной области общественных наук.  

 

В работе [1] было указано на различие общественных наук в Украине и в целом 

в мире в базе данных  ISI Thomson Reuters, состоящей из ведущих журналов мира. В 

Украине относительно больше экономических, педагогических, юридических и 

философских журналов и намного меньше социологических и психологических 

изданий. 

Расширение сети журналов в таких злободневных для настоящего времени 

отраслях жизни государства, как право, экономика, международные отношения 

превышают темпы увеличения общего числа национальных изданий, 

специализированных в областях общественных наук. 

За последние 10 лет в Украине одновременно с формированием 

многопрофильных университетских изданий, появились научные журналы, которые 

посвящены только одной из рассмотренных отраслей или даже одному направлению 

исследований (например, «Проблемы философии права», «Управление современным 

городом» и т. др.). Все это свидетельствует, что одновременно с созданием сети 

научных изданий в новых для Украины направлениях (рыночная экономика, право и 

демократия, политология, социология, психология, социальная психология и т.п.) 

происходят процессы дифференциации в виде объединения научных изданий вокруг 

актуальных для Украины относительно узких направлений научного поиска. 



Так создание журналов в области общественных наук  приходится на конец  90-х 

годов прошлого века и начало первого десятилетия нынешнего столетия, когда 

возникло большинство новых изданий (рис.1). 

Отметим, что хотя и расширяются перечни журналов во всех анализируемых 

областях науки, число изданий,  которые издаются регулярно, в соответствие с 

объявленной периодичностью, меньше количества изданий, признанных ВАК Украины 

специализированными в данной области. Так на основании выборочного анализа, 

выполненного в июне-августе 2009 г, о наличие специализированных журналов в 

каталогах Национальной парламентской библиотеки Украины и Веб-сайтах НБУВ, 

основных местах хранения журналов, установлено следующее: в области 

административного управления выходили 14 из 16 специализированных журналов 

согласно перечня ВАК Украины, а для политологии и философии эти показатели имели 

такие значения: 27 из 31 и 32 из 36, соответственно. 
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Рис.1 Распределение журналов по году создания. 

 

Такое расхождение между числом функционирующих изданий и изданий, 

которые числятся в ВАК Украины обусловлены несколькими причинами. Во-первых, 

некоторые журналы, которые были частью научных проектов, после регулярного 

выхода 5-10 номеров стали выходить нерегулярно, а затем приостановили издаваться. 

Такие процессы наблюдаются и в журналах в области естественных и технических наук 

[6]. Другой причиной указанного расхождения, может быть то, что издания вузов 

являются, как правило, многопрофильными и публикуют работы как 

естественнонаучной, так и социогуманитарной направленности. Причастность таких 

изданий к общественным наукам обусловлена формированием тематических выпусков, 

объединяющих работы в одной или нескольких областях общественных наук и 

выходящих не всегда регулярно, что делает их схожими с продолжающимися 

изданиями, а не журналами, выходящими регулярно.  

Таким образом, несмотря на расширение списков специализированных 

журналов Украины имеются еще проблемы организационного характера, как в 

отношении становления новых изданий, так и формирования в целом сети журналов 

Украины в определенных областях общественных наук. 

Проведенный анализ регионального изменения состава рассматриваемых 

журналов, показал, что наибольшая активность по созданию новых журналов 

принадлежит в основном семи крупным административным, научным и культурным 

центрам страны, где располагаются научные центры НАН Украины (Табл. 2). С этими 

регионами связано издание в 2009 г 78,5% всех журналов Украины в области 

общественных наук. В остальных 15 областях издается в среднем от 2 до 4 журналов, за 



исключением  Тернопольской и Луганской области. В последнее пятилетие в 

Тернополе число журналов ВАК Украины увеличилось в 4 раза с 2 до 8 журналов. В 

Кировоградской области  пока нет специализированных журналов в области 

общественных наук.  

Таблица 2.  

Распределение журналов между регионами Украины в 2000 и 2009 гг. 

РегионыУкраины 

2000г 2009г 

Количество 

журналов 
% 

Количество 

журналов 
% 

Киев 78 54,2 150 54,2 

Донецк 10 6,9 12 6,9 

Харьков 6 4,2 12 4,2 

Одесса 7 4,9 10 4,9 

Днепропетровск 6 4,2 8 4,2 

Тернополь 2 1,4 8 1,4 

Луганск 4 2,8 6 2,8 

Республика Крым 3 2,1 5 2,1 

Другие 15 областей 25 17,4 40 17,4 

  144 100 261 100 

 

Динамика численности журналов в восьми изученных областях указывает на 

возможность значительного увеличения абсолютного и относительного количества 

украинских изданий в области социологии, политологии и психологии, которые по 

известным причинам были развиты недостаточно. По-видимому, будет снижаться доля 

философских и педагогических изданий. В тоже время проведение реформ в Украине 

будет требовать соответствующего научного обеспечения, которое предполагает 

проведение исследований по всем направлениям общественных наук. 
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КОВАЛЬОВА Т. М.  

СТАТИСТИКА З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА РИНОК ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ПРО 

ВИПУСК НОВИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ ТА 

ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ПОСЛУГ 
 

НТК статистичних досліджень Держкомстату України 

 

Виходячи з основної мети симпозіуму - узагальнення досвіду формування та 

реалізації науково-технологічної та інноваційної політики в Європейському Союзі, 

державах - членах ЄС, Україні, та обговорення можливостей використання 

європейського досвіду в контексті інтеграції України в загальноєвропейський науковий 

простір пропонуємо обговорити наші пропозиції щодо перспективи використання 

нагромадженого інтелектуального капіталу в результаті виконання попередніх 

довгострокових програм щодо реформування та розвитку державної статистики 

перехідної економіки України для виконання заходів стратегічних програм 

Держкомстату України та Євростату на період до 2015 року на контрактних 

довгострокових умовах.  

В контексті взаємовідношень з Європейським Союзом особливе значення приймає 

оцінка можливостей національних статистичних систем, які сприяють ініціативам 

співробітництва з ЄС та визначають пріоритети для інструментів допомоги ЄС 

(наприклад, TWINNING, TAIEX). Одним з таких пріоритетів ми визначаємо статистику 

для Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та Європейського наукового 

простору (ЄНП) з необхідністю визначення для вивчення не тільки галузевого та 

інституціонального сектору наукових досліджень (фундаментальних та прикладних) і 

розробок, який зараз трансформується на нових методологічних засадах, а і вивчення 

інноваційної економіки на основі ІКТ-інформаційно-комунікаційних технологій, 

виходячи з авторської концепції інноваційної фази розвитку офіційної статистики в 

умовах розповсюдження комп‘ютерних технологій. Виходячи з концепції Й. 

Шумпетера: «Інновація як економічна категорія – це не просто нововведення, а нова 

функція виробництва, зміна технології виробництва, яка має історичне значення і є 

необхідною, інновація – це стрибок від старої виробничої функції до нової».  

Мета авторської розробки – сприяти запровадженню прикладної статистики в 

практичну роботу, виходячи з нових потреб споживачів в статистичних даних; 

механізму прийняття рішень на рівні державного управління з орієнтацією на ринок, 

особливо з метою виходу на міжнародні ринки з новою продукцією та інноваціями, з 

новими науковими розробками; оволодінню новими методами збору статистичних 

даних та методами аналізу сучасних статистичних продуктів у вигляді глобальних баз 

даних та метаданих, виходячи з третього етапу інноваційного розвитку, визначеного 

Стратегією економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) ―Шляхом 

Європейської інтеграції‖: 

- Перший етап (2004 - 2005 рр.) – створення економічних, інфраструктурних та 

інституційних передумов переходу до інноваційної моделі розвитку. 

- Другий етап (2006 - 2009 рр.) – створення виробництв, що реалізують новітні 

технологічні уклади і вихід на внутрішній і зовнішній ринки з наукомісткою продукцією 

світового рівня. 

- Третій етап (2010 - 2015 рр.) – закріплення позитивних тенденцій в інноваційному 

розвитку, створення науково-технічних та інституційних передумов для 

кардинального технологічного переозброєння економіки та збільшення частки сучасної 

високотехнологічної конкурентоспроможної на світовому рівні продукції. 



Автор вперше визначає чотири основні риси інноваційної фази розвитку 

державної статистики для реалізації концепції комплексної статистики наукових 

досліджень і здійснення моніторингу Стратегії розвитку на 2008-2012 роки на шляху 

інтеграції України в ЄС: 1) комп’ютеризація, 2) вдосконалення організаційної 

структури управління та ролі статистики в системі державного управління, 3) 

підвищення професійної підготовки та вартості робочої сили в секторі високих 

технологій і знань, 4) підготовка інноваційних докторських програм для підготовки 

нових кадрів. 

В даному виступі зупинимось лише на комп‘ютеризації - на запровадженні та 

ефективному використанні ІКТ – інформаційно-комунікаційних технологій, що в 

національній економіці України іноді ототожнюється з більш вузьким поняттям 

―інформатизації‖, а в Стратегіі розвитку державної статистики України до 2012 року 

відокремлено в окремий VI розділ ―Модернізація інформаційних та комунікаційних 

технологій‖. Стратегічний напрямок розвитку інноваційної економіки в умовах 

глобалізації на основі комп‘ютеризації – перша риса інноваційної фази розвитку 

державної статистики України, що передбачає запровадження нових статистичних 

термінів, класифікацій, показників-індикаторів та комплексних індексів. 

До них в першу чергу слід віднести одинадцять показників-індикаторів, які 

використовуються для обчислення Загального індексу розвитку ІКТ (3,80) та трьох 

складових - субіндексів, фактичні значення яких для України та оптимальні для країн-

членів ЄС наведені в дужках через ризку для порівняння:  

1) субіндекс доступу до ІКТ (4,17) - лінії фіксованого телефонного зв'язку на 100 

мешканців (27.8/60); абоненти мобільного сотового зв‘язку на 100 мешканців 

(119.6/150); пропускна можливість міжнародного широкосмугового Інтернету на 

одного користувача Інтернету(біт/с) (956/100‘000); відсоток домашніх господарств з 

комп‘ютером (16.2/100); відсоток домашніх господарств з доступом до Інтернету із 

дому (6.8/100);  

2) субіндекс використання ІКТ (0,84) - користувачі Інтернету на 100 мешканців 

(21.6/100); aбоненти фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету на 100 

мешканців (1.7/60); aбоненти мобільного широкосмугового зв‘язку на 100 мешканців 

(0.6/100);  

3) субіндекс кваліфікації користувачів ІКТ (8,98) - відсоток охоплення 

середньою освітою (94.2/100); відсоток охоплення вищою освітою (76.4/100); відсоток 

грамотності дорослих (99.0/100). 

 Саме третя група показників свідчить про досягнення суспільства в галузях 

розвитку людського та наукового потенціалу країни на основі розповсюдження 

наукових знань та постійного підвищення освіти як основного фактору інноваційного 

розвитку економіки та підвищення добробуту населення. 

В умовах розповсюдження нових розробок та інновацій - державне управління з 

контрольною функцією наповнення та витрат державного бюджету на науку (GERD, 

GBAORD) має поступитись стратегічному та оперативному маркетингу та 

менеджменту, орієнтованому на ринок(за термінологією Ж.-Ж. Ламбена, 2004). Тобто 

традиційна статистика науки має залучити до аналізу інноваційної політики держави 

нові статистичні інструменти аналізу за новою методологією статистики науки, 

інновацій, високих технологій, патентної статистики країн ЄС та ОЕСР, тобто 

розробити комплексну статистику наукових досліджень, включаючи аналіз не тільки 

внутрішнього вузького чистого сектору науки, який вже не відображає реальну картину 

використання наукового та технологічного потенціалу країни, а поширити методологію 

аналізу з метою вивчення економіки знань та інноваційної економіки.  



В першу чергу це стосується модернізації інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), проведення статистичних досліджень та створення спеціального 

розділу економічної статистики – статистики ІКТ з відповідною системою показників 

та доступу до баз даних та метаданих країн СНД, ЄС, ОЕСР, країн ―великої двадцятки‖. 
 

ЛОБАНОВА Л.С.  

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА: ОПЫТ 

ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 
 

Начиная с 2000 года во всех европейских странах ведутся национальные 

дискуссии  о совершенствовании организации докторского образования в рамках 

Болонского процесса. Особенно остро стоит вопрос о привлечении частного бизнеса к 

финансовой поддержке и более активному участию в научных исследованиях и 

докторской подготовке. Основные особенности большинства проведенных   реформ 

докторантуры в европейских странах за последнее десятилетие можно выразить 

следующим образом: больше ориентирования, больше руководства, больше 

интеграции, больше обучения профессионально востребованным навыкам, а также 

больше институциональных структур, обеспечивающих широкий междисциплинарный 

обмен и достаточное обеспечение  обучения. Все это как нельзя лучше отвечает духу 

Болонских реформ. 

Анкетный опрос более 900 европейских высших учебных заведений и 

инспекционные посещения во многие из них, проведенные Европейской Ассоциацией 

Университетов, показали следующее: докторские программы в 22% опрошенных вузов 

базируются исключительно на модели работы докторанта под руководством научного 

руководителя; в 49% вузах в рамках докторских программ предлагаются 

преподаваемые курсы; в 29% вузах часть докторских программ предлагается в 

докторских школах; 27% вузов заявили об использовании кредитов в рамках 

докторской подготовки.  

Все эти факты говорят об активном движении реформ в докторском образовании 

в Европе, а также и о том, что для разных национальных контекстов адекватны разные 

структурные решения, выбор которых делают сами вузы, в зависимости от того, какая 

структура наилучшим образом отвечает их конкретным задачам. 

В докладе будут представлены схемы организации докторского образования в 

странах-участницах Болонского процесса, а также их намерения по отношению к 

созданию докторских школ. Освещены различные типы доступа к получению 

докторского образования, ибо приверженность Болонскому процессу требует равенства 

доступа всех граждан, не зависимо от пола, национальности, социального 

происхождения при соблюдении честности, прозрачности и объективности. 

Рассмотрены проблемы повышения качества и новые механизмы научного 

руководства, которые сейчас активно обсуждаются в Европе. 

Общепризнано, что обеспечение возможности карьерного роста докторантов и 

начинающих исследователей не является обязанностью отдельных высших  учебных 

заведений, а должно рассматриваться  в рамках коллективных усилий, если Европа 

желает достичь своей цели. Для построения общества знаний необходимо увеличение 

числа исследователей высокой квалификации. Обеспечение их надлежащими 

условиями для научной работы, правовыми основами и карьерными перспективами как 

в академических кругах, так и в других секторах общественного производства имеет 



важное значение и является одной из важнейших предпосылок для успеха. 

Университеты и правительства  европейских стран должны нести коллективную 

ответственность за решение вопроса о статусе докторанта и обеспечение условий его 

работы. Как известно, в европейских странах-участницах Болонского процесса  он 

различный. В 22 странах наблюдается смешенный статус, который означает, что 

докторантов рассматривают как студентов и как сотрудников, в 10 странах докторантов 

рассматривают только в качестве студентов, и в 3 странах – только в качестве наемных 

работников. Признано, что каким бы ни был статус докторанта, он должен быть 

обеспечен всем, что требуется для жизнедеятельности человека: надлежащим уровнем 

страхования здоровья, социального и пенсионного обеспечения. 

Учитывая ключевую роль докторского образования в формировании научной 

карьеры как в академических кругах, так и других сферах занятости, а также в 

обеспечении привлекательности Европейского образовательного и научного 

пространства, европейские страны стремятся обеспечить надлежащее управление, 

высокий статус, соответствующую финансовую поддержку для докторантов и 

предложить им адекватные стимулы. 

В докладе  будут представлены  государственные организационные структуры 

управления, которые несут ответственность в разных европейских странах; 

современное национальное законодательство, регулирующее в целом докторское 

образование, однако основные факторы, охватываемые такими законами, варьируются 

от страны к стране;  основные способы и механизмы финансирования докторантов, 

данные о минимальных годовых стипендиях в различных странах, а также освещены 

вопросы интернационализации докторского образования.  

Следует отметить, что две трети европейских стран осуществляют  тем или 

иным способом государственное финансирование докторского образования. При этом 

существуют большие различия в суммах минимальных государственных стипендий  

для докторантов. Самый  низкий уровень финансирования докторантов в странах, 

которые присоединились к Болонскому процессу. К ним относится и Украина, где 

годовая сумма государственной стипендии аспиранта составляет примерно 1800 евро. 

В ‖старых‖ странах ЕС эти суммы находятся в диапазоне от 7000 евро до 22000 евро в 

год. Более высокие государственные стипендии в Нидерландах – 24000 евро, а также в 

Дании и Норвегии – более 30000 евро в год. 

Итак, в Европе существует большое разнообразие в организации и управлении 

докторским образованием, различные каналы, механизмы и модели его 

финансирования, различные уровни  его интернационализации. Существует большое 

количество различных типов организаций, которые обеспечивают его финансирование. 

Возможно, что со временем при приближении к обществу знаний это разнообразие 

сможет увеличиться, как и источников финансирования.  

Эти основные тенденции совершенствования европейской политики 

относительно докторского образования имеют реальное значение и для стран – 

партнеров ЕС, в частности и для Украины, которая в 2005 году присоединилась к 

Болонскому процессу. Это побуждает украинское научное сообщество к более 

активному изучению этих тенденций, чтобы быть готовым к возможным вызовам и 

новым  возможностям общества знаний. 
 

Annotation. In the paper the basic tendencies in carrying out reform of doctoral 

education in European countries for the last decade are expounded. They can be expressed as 

follows: more of orientation, more of guidance, more of integration, more of teaching to the 

professionally claimed skills, and also more of institutional structures providing 



interdisciplinary exchange and sufficient providing for teaching. All mentioned answers the 

basic directions of Bologna reforms. 
 

ОНОПРІЄНКО В.І.   

ПЕРЕТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ НА 

ТЕХНОЛОГІЇ 
 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

В останні десятиліття XX ст. серед новітніх технологій відзначають появу 

специфічних соціально-гуманітарних технологій (Нi-hume, Нigh-hume). Природа цих 

технологій ще мало вивчена, існує значна плутанина в їх розумінні. У цих технологіях 

поєднується істотна суперечність: з одного боку, вони спрямовані на «олюднення» 

техніки і технологій, з іншої - це технології маніпуляції свідомістю. 

Потреба в управлінні суспільством, різними соціальними групами і конкретними 

людьми створилася одночасно з виникненням суспільства, тому соціальні і гуманітарні 

технології виникли разом з матеріальними ще в доіндустріальному суспільстві. Але в 

більшості випадків соціальні і гуманітарні технології спеціально не розроблялися, а 

складалися стихійно. Вони мали відносно простий характер, могли бути засвоєні 

інтуїтивно, на основі емпіричних знань і досвіду. Для сучасних соціально-гуманітарних 

технологій характерним є те, що їх розробка здійснюється на основі новітнього 

соціально-гуманітарного знання.  

Теоретичні основи формування соціальних і гуманітарних технологій 

вбачаються в розвитку впродовж XX ст соціологічної науки, і в першу чергу соціальної 

інженерії; формуванні теорій соціального управління, перш за все наукового 

менеджменту; розвитку соціальної психології; становленні кібернетики і поширенні 

принципів системного підходу до дослідження суспільства і соціальних процесів. Все 

це сприяло розробці соціально-технологічного підходу до вивчення соціальних систем і 

сприяло усвідомленню того, що соціальними процесами можна управляти на науковій 

основі. 

В умовах швидкого розвитку масового постіндустріального виробництва і 

стрімкого насичення ринку споживчими товарами актуалізувалася проблема збуту, що 

викликало появу комерційного маркетингу. У постіндустріальному продукти і послуги 

на основі високих технологій створюються часто під потреби, які ще не актуальні 

(тобто споживач просто не знає, що таку потребу можна задовольнити наявними 

засобами). Споживач сам не може сформулювати власні незадоволені потреби з 

причини великої кількості пропозицій. Фізичний термін служби товарів постійно 

збільшується, а терміни створення і виводу на ринок нових товарів постійно 

скорочуються, тому сучасний маркетинг орієнтується як на пошук нових потреб, так і 

на пошук унікальних шляхів їх задоволення в контексті даної конкретної культури.  

У XX ст. змінився сам сенс вжитку. Раніше він полягав у володінні річчю. 

У сучасному суспільстві речі перетворилися на знаки статусу,  акценти перемістилися 

на процес придбання нової речі, це придбання стає важливішим, ніж володіння нею. 

Вжиток стає ритуальною дією. 

Акценти в маркетингу тепер ставляться на управління поведінкою споживача і 

його бажаннями, на задоволення символічних (іміджевих), інтелектуальних і емоційних 

потреб. Зароджується «економіка вражень», орієнтована на відчуття споживача та його 

емоції. Основною стратегічною сировиною стають міфи, історії і легенди, які 

додаються до фізичного продукту (товару). Вартість товару виробляється не в 

конструкторському бюро або у виробничих цехах, а в офісах маркетологів і рекламних 

агенств. 



Основними інструментами маркетингу є реклама (рекламні технології) і public 

relations (PR, зв'язки з громадськістю. Фахівці PR і реклами використовують сучасні 

методи спілкування, переконання і маніпуляції для налагодження співпраці і 

встановлення взаємопорозуміння. Величезну роль грають наукові дослідження. 

Притягуються знання з психології, соціології, педагогіки, філософії та інших наук. 

Сьогодні величезні інвестиції йдуть в створення брендів, які несуть певні сенси 

про нові якості товару, повідомляють про них покупців, а самим товарам додають вищу 

вартість. Використовуючи механізми міфологізації і міфологічні пласти свідомості, 

бренд формує у споживачів стійкі позитивні емоції, довгострокову лояльність, 

готовність платити вищу ціну. 

Ефективні принципи комерційного маркетингу поширюються на інші соціальні 

технології, наприклад, на політичні. Сучасна політика, існуючи в умовах жорсткої 

конкуренції, підкоряється ринковому закону попиту і пропозиції. Політичний 

маркетинг використовує новітні маркетингові технології для досягнення політичного 

успіху і використовує той же набір дій, що комерційний маркетинг, але маючи при 

цьому специфічний характер товару («матеріалізована» фігура політичного діяча) і 

певні особливості потреб покупця (виборця).  

Для сучасного ділового світу характерна висока динамічність. Неодмінною 

умовою ефективного господарювання є прихильність підприємства до постійного 

організаційного розвитку і навчання. Це призводить до необхідності кардинального 

переосмислення способів організації бізнесу. Перспективними напрямами в сучасній 

теорії і практиці менеджменту сьогодні є реінжиніринг бізнесу і бізнес-інжиніринг. 

Вони передбачають новий спосіб мислення – погляд на побудову компанії як на 

інженерну діяльність.  

Висока конкуренція в технологічній сфері і швидка ротація високих технологій 

вимагає перебудови свідомості не лише тих людей, які створюють продукти високих 

технологій, але і тих, які їх продаватимуть. 

Сучасні соціогуманітарні технології виникають як управлінські технології, що 

супроводжують технології в промисловості як на етапі створення і функціонування, так 

і на етапі реалізації продуктів. Розвиток соціогуманітарних технологій в значній мірі 

обумовлений розвитком промислових технологій, але вони отримали і самостійний 

розвиток. Основне призначення соціогуманітарних технологій – це така дія на 

свідомість (індивідуальну або масову), яка має на меті досягнення певних керівних і 

маніпулюючих дій. 

Для соціогуманітарних технологій характерна висока наукоємність. Вони 

взаємозв'язані між собою і взаємозумовлюють одна одну.  Фундаментальне і прикладне 

соціогуманітарне знання поєднується в них з можливостями інформаційних технологій, 

але потрібне також залучення математичного і природничого знання (фізіології, 

генетики, етології та ін.). Становлення соціогуманітарних технологій по суті є 

процесом конвергенції соціальних та інформаційних технологій. Вони пов'язані з 

передачею і програмованим засвоєнням певної інформації з боку споживача. Завдяки 

ним формуються нові потреби, що оформлюються у свою чергу в соціальне замовлення 

до фундаментальної і прикладної науки на нові дослідження, які можуть стати основою 

для новітніх, досконаліших технологій. 

Сучасні технології, і виробничі, і соціогуманітарні, чинять небезпечний тиск на 

психіку людини: це безконтрольна інформаційна дія з боку сучасних засобів масової 

інформації і комунікації; прискорення ритмів і темпів життя; занурення у віртуальну 

реальність комп'ютерних ігор і глобальної мережі.  

Сучасна людина не зможе існувати без техніки і технологій, які роблять її життя 

комфортнішим. З'являтимуться все нові і нові високі технології. Але управління 



технічним прогресом не може більше грунтуватися переважно на принципах 

прагматизму і цінностях техногенної цивілізації. Придатність технологій для 

суспільства залежить від культури, в певному значенні культура ставить кордони 

технології. 
 

ОНОПРІЄНКО М.О.  

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛОГІСТИКИ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Лoгіcтикa - нayкa про yпpaвління та oптимізaцію мaтepіaльних пoтoків, пoтoків 

поcлyг і зв‘язаних з ними інфopмaційних і фінaнcoвих пoтoків в мікpo-, мeзo- або 

макроекономічних системах. Це інтeгpaльний інcтpyмeнт мeнeджмeнтa, який сприяє 

досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей opгaнізaції бізнecу зa 

рахунок ефективного з тoчки зору знижeння загальних витрат і задоволення потреб 

кінцевих споживачів до якості пpoдyктів і поcлyг yпpaвління мaтepіaльними і (або) 

сервіcними пoтoкaми, a також супровідними потоками інформації і фінансів. 

Застосування логістики на транспорті, так само, як і у виробництві або торгівлі, 

перетворює контрагентів конкуруючих сторін на партнерів, взаємодоповнюючих один 

одного в транспортному процесі. 

Транспорт органічно вписується у виробничі і торгові процеси. Тому 

транспортна складова бере участь в безлічі завдань логістики. Разом з тим існує 

достатньо самостійна транспортна область логістики, в якій багатоаспектна 

узгодженість між учасниками транспортного процесу може розглядатися поза прямим 

зв'язком із зв'язаними виробничо-складськими ділянками руху матеріального потоку. 

Селекційний механізм ринку досить швидко оцінює і відбирає найбільш вигідні 

форми і методи господарювання, що примушує шукати серйозніші причини 

наростаючого розриву між теорією і практикою ефективного управління 

транспортними потоками. 

Це відноситься в першу чергу до логістики, яка на відміну від менеджменту і 

маркетингу до цих пір не має чіткого концептуального оформлення, як в частині 

змістовного визначення цій порівняно нової наукової дисципліни, так і в частині сфер її 

ефективного використання. 

В сучасній економічній науці і діловій практиці логістика визначається як 

інтегрований процес управління матеріальними і інформаційними потоками, 

покликаний забезпечити максимально можливе задоволення потреб споживачів з 

мінімальними загальними витратами. Цей процес охоплює всі етапи господарської 

діяльності - від розробки джерел сировини і матеріалів (організації надійних каналів 

постачання, контролю за ними і т. і.) і до постачання продуктів і послуг кінцевому 

споживачеві. Використання логістики – це не дань моді, а необхідна умова виживання в 

сучасному конкурентному середовищі, особливо на міжнародному ринку.  

Логістика є перш за все частиною загальної теорії управління, але виділяється з 

нього своєю специфікою — управлінням різними потоковими процесами, що мають 

просторово-часову послідовність. У цьому сенсі абсолютно неправомірно обмежувати 

сферу ефективного використання логістики управлінням матеріало- і товарорухом або 

іншими фізичними потоками. 

Насправді ж об'єктом використання логістики може бути будь-яка діяльність, де 

сукупність процесів або подій, а також їх проміжних результатів має альтернативну 

послідовність в просторі і в часі, а отже, і багатоваріантність організації і управління 

такої діяльності по певних критеріях. Це відноситися до матеріальних, товарних, 



транспортних, фінансово-кредитних, інформаційних потоків, банківської, юридичної і 

лікувально-профілактичної діяльності, військовим і іншим потоковим процесам. 

Це перша особливість логістики, що виділяє її із загального управління. 

Другою особливістю логістики є її здатність не тільки управляти потоковими 

процесами, що було і до логістики і без неї, оскільки всяка суспільна діяльність завжди 

є результат якогось більш менш успішного управління. Логістика забезпечує саме 

організацію раціонального (оптимального) управління згаданими процесами з метою 

виявлення і реалізації прихованих, тобто невикористаних без її застосування резервів 

управління, головним чином у вигляді додаткових доходів і прибутку господарських та 

інших ринкових структур. 

Третьою особливістю логістики є її призначення здійснювати раціоналізацію 

організаційних структур, форм і методів управління потоковими процесами з метою 

виявлення і використання додаткових резервів управління головним чином за рахунок 

суспільно-корисних і особливо продуктивних чинників і джерел. Це є найбільш 

характерним для еволюційно налагодженої ринкової економіки розвинених країн. 

Логістика, як і маркетинг, є науково-практичним інструментом сумісного 

господарювання економічно самостійних ринкових структур, що дозволяє досягати 

раціональної організації потокових процесів, які протікають в просторово-часовій 

послідовності, з метою виявлення і реалізації потенційних резервів управління і 

отримання додаткових доходів і прибутку цими структурами переважно за рахунок 

суспільно-корисних, головним чином продуктивних чинників і джерел. 

Основним ядром і метою логістики є забезпечення необхідної оптимальності 

управління потоковими процесами і реалізація тим самим додаткових резервів за 

рахунок здійснення успішніших варіантів взаємодії продуктивних сил. Величина цих 

резервів залежить від виконання системами управління вимоги об'єктивного закону 

економічної кібернетики — закону необхідної різноманітності, згідно якому системи 

повинні бути адекватні по своїй складності і структурному різноманіттю об'єкту 

управління.  

Інтегрований характер логістики є одним з істотних елементів в сучасних 

складних корпоративних структурах і на висококонкурентних ринках.  

Логістика є класичним прикладом використання системного підходу до проблем 

бізнесу. Системний підхід в діяльності компанії припускає, що цілі компанії можуть 

бути реалізовані шляхом визнання взаємозв'язку і взаємозалежності основних 

функціональних областей діяльності (маркетинг, виробництво, транспорт, фінанси і т. 

п.).  

У сучасній ситуації прагматичні аспекти логістики явно домінують. Головні 

зусилля спрямовані на створення успішних логістичних схем, інтеграцію ланок 

логістичних ланцюгів, пошуку  напрямів розвитку і майбутнього логістичних систем. 

У системі логістики необхідно безперервно оцінювати витрати і рівень 

обслуговування. Логістичний сервіс – це процес надання логістичних послуг (в 

результаті виконання відповідних операцій або функцій) внутрішнім або зовнішнім 

споживачам. Яка б логістична стратегія не була обрана, в неї перш за все закладається 

рівень логістичного сервісу. Бажаний рівень сервісу є відправною точкою багатьох 

логістичних розрахунків, прямим чином впливаючи на формування транспортний-

складської мережі, автомобільного парку, графік роботи людей, кількість торгових 

крапок, рівні запасів, вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу (не можна 

забувати про те, що некомпетентні або недостатньо ввічливі співробітники можуть 

звести нанівець вигоду від найдорожчих і довершених систем обслуговування). 

Інвестиції в логістичну інфраструктуру будь-якого роду так чи інакше 

припускають повернення у вигляді збільшеного потоку клієнтів і замовлень, що є 



результатом покращеного або якісно іншого рівня сервісу. Таким чином, управління 

логістикою на підприємстві – це перш за все управління клієнтським сервісом, а 

мистецтво логістики полягає в управлінні таким сервісом з оптимальними витратами, 

тобто припускає пошук ефективних рішень для підвищення або підтримки сервісу. 

Іншими словами, логістичний сервіс – це баланс між пріоритетом високоякісного 

обслуговування споживачів і супутніми витратами. 

 
Аннотация. Оноприенко М.О. Экономический потенциал логистики  

Логистика - это управление разными потоковыми процессами, которые имеют 

пространственно-временную последовательность. Это относится к материальным, товарным, 

транспортным, финансово-кредитным, информационным потокам, банковской, юридической и лечебно-

профилактической деятельности, военным и другим потоковым процессам. Назначение логистики 

осуществлять рационализацию организационных структур, форм и методов управления потоковыми 

процесами. Логистика, как и маркетинг, является научно-практическим инструментом совместного 

ведения хозяйства экономически самостоятельных рыночных структур. Основным ядром и целью 

логистики является обеспечение необходимого оптимума управления потоковыми процесами.  

 

Annotation. M.O. Onoprienko “Economic Potential of Lgistics”.  

Logistics is a part of general managing theory, this is a management of the various streaming processes 

which have a spatio-temporal consequence. It concerns material, trade, transport, financial and credit, 

informational flows, banking, legal, medical and prophylactic activity, military and other flow processes. The 

destination of logistics is rationalization of organizational structures, realization of managing forms and 

methods by flow processes with purpose of revelation and using of supplementary managing reserves at the 

expense generally useful and particularly productive factors and sources. Logistics like marketing is a scientific 

and practical tools for joint directing by economy of independent market structures. The main core and aim of 

logistics is ensuring of necessary optimum for management by flow processes. 

 

ПАВЛИК П.В.  

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ НАУКИ  

У СТВОРЕННІ ІННОВАЦІЙ 
 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 
 

У розвитку агропромислового виробництва, підвищенні конкурентоспро-

можності продукції важливе місце належить створенню і застосуванню інновацій. У 

Законі України «Про інноваційну діяльність» [1] термін інновації визначено як 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 

або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери. На нашу думку, інновація (нововведення) – це 

результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, створення і розповсюдження 

нових видів виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм 

виробництва і методів управління тощо. Це спосіб задоволення суспільних потреб у 

наукових рішеннях, які забезпечують приріст корисного ефекту і, як правило, засновані 

на науково-технічних досягненнях [2]. Ринок інновацій в аграрній сфері України 

формується мережею науково-дослідних установ, вузів, їх науковим потенціалом, який 

у 2009 р. налічував 122 наукових організації, загальна чисельність працюючих 

становила 31355 осіб, у тому числі 15439 наукових працівників, з них 1196 докторів 

наук і 6707 кандидатів наук [3]. Науковий потенціал Української академії аграрних 

наук зосереджений у 71 науковій установі. Загальна чисельність працюючих у системі 

УААН становила 12699 осіб, у т. ч. кількість наукових працівників – 5564, із них 382 – 

доктори наук, 1973 – кандидати наук.  

У підпорядкуванні Міністерства аграрної політики України налічується 40 

наукових установ із загальною чисельністю працюючих 13759 осіб, у т. ч. 7949 



науковців, з них 553 доктори наук і 3744 кандидати наук. Загальна чисельність 

працюючих у Національному університеті біоресурсів і природокористування 

становила 3875 осіб, у т. ч. 1443 наукових працівники, з них 245 докторів наук і 915 

кандидатів наук. 

Державному департаменту продовольства у складі Міністерства аграрної 

політики України було підпорядковано 8 наукових установ, в яких працювало 712 осіб, 

у т. ч. 330 науковців, з них 7 докторів і 26 кандидатів наук. У Державному комітеті 

лісового господарства України діяли 2 наукові установи із загальною чисельністю 

працюючих 310 осіб, у т. ч. 153 наукових працівники, з них 9 докторів і 49 кандидатів 

наук. У системі Української академії аграрних наук, де сконцентровано понад 58% 

наукових установ, над проблемами створення ринку інновацій працює 71 наукова 

установа. Діяльність науково-дослідних установ і науковий потенціал Української 

академії аграрних наук охоплює всі галузі агропромислового виробництва. Наукові та 

науково-дослідні установи в основному сформовані за галузевим принципом 

діяльності. У системі УААН вони об'єднані у 8 відділеннях. Так, у відділенні 

землеробства, меліорації та агроекології функціонує 9 наукових установ, рослинництва 

– 23 наукових і дослідних організації; зоотехнії – 10, ветеринарної медицини – 3, 

зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції – 

4, механізації і електрифікації – 3, аграрної економіки і земельних відносин – 1, 

наукового забезпечення – 18 установ. 

За останні роки науковцями створено значну кількість інновацій. Зокрема, 

Українською академією аграрних наук підготовлено і видано: Базу даних інноваційної 

продукції наукових установ УААН, яка пройшла апробацію у виробничих умовах і 

рекомендована аграрним підприємствами для застосування в процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції (понад 750 найменувань); перелік наукових розробок, 

які були випробувані центрами наукового забезпечення АПВ регіонів, рекомендованих 

для впровадження у виробництво (440 найменувань); підготовлено інноваційні бізнес-

пропозиції, що рекомендуються науковими установами УААН для використання в 

агропромисловому виробництві (110 найменувань). 

У 2009 році при проведенні фундаментальних досліджень науковими 

установами УААН в плані виконання завдань на 2006-2010 роки було отримано 776 

видів науково-технічної продукції, зокрема: створено і передано но сортовипробування 

229 нових сортів і гібридів рослин, 4 внутрішньопородні типи сільськогосподарських 

тварин, 226 методик і методичних рекомендацій; розроблено 79 теорій і концепцій, 40 

математичних моделей та ін. За результатами прикладних досліджень отримано 629 

видів науково-технічної продукції, зокрема: розроблено 44 нових видів техніки, машин 

і обладнання, 185 технологій і технологічних інструкцій, 19 засобів захисту рослин і 

тварин та інші види науково-технічної продукції (175 способів, 14 технічних вимог, 9 

державних стандартів). Аналіз та узагальнення завершених наукових розробок свідчить 

про те, що більшість з них можна вважати інноваціями, впровадження яких дозволяє 

отримати значний економічний ефект і цим самим забезпечити ефективний розвиток 

галузей агропромислового виробництва. Створення інноваційної продукції в ринкових 

умовах характеризується певними особливостями й техніко-економічними вимогами 

щодо неї. Насамперед, вона повинна відповідати вимогам високої наукоємності та 

конкурентоспроможності. Процес створення інновацій охоплює цикл починаючи від 

зародження ідеї, гіпотези і безпосередньо до стадії виробництва. На певних стадіях або  

етапах мають бути обґрунтовані рішення, насамперед щодо їх потреби і доцільності 

створення.  Подальшого удосконалення й розвитку потребують дослідження  і  розроб-

ки щодо планування створення інновацій їх апробації, впровадження та фінансування. 



Для підвищення ролі й відповідальності аграрної науки за розвиток агропро-

мислового комплексу, нарощування виробництва наукоємної конкурентоспроможної 

продукції, забезпечення населення країни високоякісними продуктами харчування, а 

переробної промисловості – сировиною, необхідно законодавчо визнати розвиток 

аграрної науково-технічної політики та належне наукове забезпечення агропромис-

лового виробництва одним з основних пріоритетів агропромислового комплексу 

України. Назріла потреба у застосуванні державного замовлення на розробку науково-

технічної продукції з визначенням кінцевого практичного результату та передачею 

державному замовнику апробованих нових організаційно-економічних і технологічних 

рішень, технічних засобів, проектів, матеріалів, випуску наукоємної продукції. Для 

забезпечення розвитку аграрної науки, як передбачено Постановою Верховної Ради 

України від 3 липня 1999 року, необхідно щорічно виділяти з державного бюджету 

кошти в сумі не менше 1,7%, а в перспективі – 2,3-2,5%, вартості продукції, виробленої 

в агропромисловому комплексі України. Нині цей показник не перевищує 0,40%. 

Пріоритетними напрямами розвитку аграрної науки в агропромисловому   

виробництві на ближчу перспективу слід вважати перебудову соціально-економічних 

відносин, розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування і техніч-

ного сервісу, розширення застосування біотехнологій, ресурсо- й енергозбереження. 
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СИСТЕМА ЗНАНИЙ О НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЯХ НАУК КАК ФАКТОР НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Центр практической информатики НАН Украины 

 

Формирование и реализация научно-технологической и инновационной 

политики в Европейском Союзе, государствах-членах СНД, Украине базируется на 

соответствующих системах производства и использования научных знаний. 

В странах бывшего СССР основным производителем научных знаний являются 

национальные академии наук. 

Практическое освоение результатов научных исследований и разработок 

обеспечивается стимулами и ограничениями, диктуемыми научно-технологической и 

инновационной политикой: определение и реализация приоритетов финансирования; 

налоговые льготы; кредитная поддержка; использование системы коммерциализации 

результатов исследований; доступ к сервисам инновационной инфраструктуры; 

обеспечение трансфера технологий; поддержка инновационного развития больших 

предприятий и МСП и т.д.. 

Традиционный доступ к выработанным академиями научным и научно-

технологическим знаниям (научные отчеты, научные публикации, научно-практические 

конференции, педагогическая деятельность научных работников, мероприятия по 

популяризации научных знаний, имеющиеся сайты-визитки научных учреждений 

академий и т.д.) является лишь частью информационной платформы для подготовки и 



принятия решений по формированию и реализации научно-технологической и 

инновационной политики. Вторая и не менее значимая часть платформы также 

является системой знаний, но об аспектах производства и внедрения целевых научных 

и научно-технологических знаний. Эти знания позволяют позиционировать результаты 

конкретных научных и научно-технологических исследований и разработок в системе 

соответствующей отрасли наук, оценивать их научную новизну и прикладное значение, 

представлять возможные результаты и сферы практического применения, предполагать 

направления дальнейших исследований и разработок и т.д. Выполняя функции 

своеобразной системы навигации, указанные знания позволяют стандартизовать подход 

к формированию и контролю выполнения научной тематики (запрос на 

финансирования, научный отчет согласно требованиям государственных стандартов и 

т.д.), абстрагироваться от специфики конкретных научных исследований, повысить 

эффективность восприятия и осмысления результатов совокупности научных тем и т.д.  

Внедрение в академиях наук современных технологических платформ для 

информатизации крупных, территориально распределенных корпораций открывают 

перспективы для существенного повышения эффективности формирования и 

реализации научно-технологической и инновационной политики как в странах бывшего 

СССР, так и в плане взаимодействия этих стран со странами с развитой экономикой. 

Такие перспективы обусловлены возможностями цифровой стандартизации процессов 

формирования, контроля выполнения и представления для целевых аудиторий 

ожидаемых и полученных результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

каждой из академий наук. 

В частности, субъекты научно-технологической и инновационной политики 

получат эффективный доступ к представлениям ожидаемых и полученных результатов 

научных исследований и разработок в системе приоритетов, направлений, показателей, 

классификаторов и т.д. соответствующей научно-технологической и инновационной 

политике регионального, отраслевого, национального, международного и т.д. 

масштабов. Соответственно, ожидаемые и полученные результаты могут оцениваться и 

представляться в различных системах показателей (экономические, экологические, 

социально-культурные, демографические, готовности инфраструктур, наличия кадров и 

т.д.). Вместо перечня результатов отдельных исследований и разработок, субъекты 

научно-технологической и инновационной политики смогут оперировать целыми 

комплексами знаний о выработанных академиями научных и научно-технологических 

знаниях для решения разнообразных проблем социально-экономического и 

культурного развития. 

Система знаний о выработанных академиями научных и научно-

технологических знаниях, о субъектах создания этих знаний (научные и руководящие 

кадры, научные лаборатории и институты), об инфраструктурах, о перспективах 

практического применения этих знаний и т.д. предназначена сократить расходы и 

повысить общую эффективность деятельности субъектов научно-технологической и 

инновационной политики. Фактически, речь идет о создании необходимой 

информационной платформы в качестве обязательного условия успешной деятельности 

указанных субъектов политики. 

Примечательно, при этом, что содержательное формирование знаний о знаниях 

не является чем-то новым в научной деятельности. Оценочная (навигационная) 

составляющая является неотъемлемой частью научных знаний и имеет свое отражение 

в отчетах о выполненных фундаментальных и прикладных исследованиях, в научных 

статьях и монографиях, в авторефератах и текстах диссертационных работ на 

соискание ученой степени и т.д. Новым является формат более эффективного 

структурированного представления этих знаний с использованием простых средств 



заполнения соответствующих форм. Средства информатизации корпоративной 

деятельности как раз и обеспечивают доступ к подобным формам. 

Информатизация представления выработанных академиями научных и научно-

технологических знаний является, по существу, системой учета и оценивания каждого 

существенного события в жизненных циклах фундаментальных и прикладных 

исследований. На корпоративном уровне учитываются факты публикаций научных 

статей и монографий, представление результатов на научных и научно-практических 

конференциях, обсуждение результатов на научных семинарах, представление 

предложений по вопросам практического внедрения результатов, защита 

диссертационных работ, защита результатов научных тем и т.д. Каждое такое событие 

может быть представлено для доступа определенным целевым аудиториям (для 

анонимного пользователя сети Интернет, только сотрудникам академии, только 

определенным сотрудникам академии, представителям региональных и центральных 

органов власти, а также промышленникам, учебным заведениям и т.д.). Вопрос 

предоставления авторизованного доступа к информации о выработанных академиями 

научных знаниях решается согласно корпоративной информационной политике каждой 

конкретной академии. 

Одним из перспективных направлений информационного обеспечения научно-

технологической и инновационной политики является возможность 

автоматизированного построения аналитических отчетов на основе указанной учетной 

информации о событиях научно-исследовательской деятельности. По сути, речь идет 

не только об автоматизированном мониторинге деятельности академии без затрат на 

обеспечение этого мониторинга со стороны научных и руководящих кадров академии 

(учет событий производится научными и руководящими кадрами персонально, однако 

это не дополнительная, а штатная работа). Подобным учетом создаются предпосылки 

для решения ситуационных задач, возникших спонтанно по условиям готовности 

реагирования на ситуацию, в том числе в период необходимости быстрого принятия 

решений, включая выбор действий, связанных с реализацией, или уточнением научно-

технологической и инновационной политики. 
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Постановка проблемы. К естественным предметным областям (ПрО) 

относятся, в частности, такие области как социология, медицина, образование, 

экология, сельское хозяйство, криминалистика, функционирование сложных 

организационно-технических систем и т.д. Интеллектуальные информационные 

технологии позволяют кардинально повысить качество решения актуальных 

прикладных задач. Для практического внедрения интеллектуальных технологий 

необходимо накопленные знания в конкретной предметной области, а также 

метазнания (универсальные знания) перевести в максимально открытый компьютерный 

формат с тем, чтобы затем эти знания вернуть специалистам в виде разнообразных 

интеллектуальных приложений и методологии математизации (формализации) ПрО. В 

этом плане ядром инновационных технологий могут служить методология 

формализации объектов и процессов естественных ПрО, Многоцелевые Банки Знаний, 



базовый набор системно-когнитивных операций обработки данных и средства 

мониторинга ошибок персонала (врачей, юристов, студентов, операторов) [1-4].  

Исследования призваны объединить усилия разработчиков интеллектуальных 

систем и систем управления знаниями, а также психологов, лингвистов, 

преподавателей из разных стран. 

В докладе анализируется состояние дел и имеющиеся проблемы на пути 

скорейшего внедрения инновационных интеллектуальных технологий в ряде 

предметных областей, в частности, в медицине и образовании. Предлагаются 

конкретные решения ключевых вопросов, касающихся структуры и механизмов 

интеллектуальных технологий. 

Решения. Первая задача состоит в разработке простого и понятного 

пользователю формализма, предназначенного для описания произвольных ситуаций 

действительности (клинических, учебных и т.д.). Формализм касается двух аспектов: 

онтологии ПрО, с помощью которой описываются объекты и процессы ПрО, и базовых 

системных операций манипулирования объектами онтологии ПрО.  

Когнитивные аспекты онтологического инжиниринга - наименее исследованные 

на сегодня области инженерии знаний. К их числу относятся: онтологические основы 

концептуального моделирования и мета-моделирования; категоризация понятий, 

определение понятий и отношений; механизмы вывода на онтологиях, включая 

фрактальные вычисления; интеграция, слияние и согласование онтологий и 

метаонтологий; построение банков тестов, банков математических моделей (например, 

медико-биологических систем и процессов), банков алгоритмов (диагностики, 

прогнозирования, управления); применение онтологий для решения прикладных задач 

и  т.д. 

Предлагаемое решение состоит в том, чтобы любую ситуацию действительности 

 описывать набором элементарных тестов:  = ({<J   /T, Jt  t/ >}), где  /T – значение 

элементарного теста , выбранное из домена T;  t/  - значение времени t, выбранное из 

домена ; J - оператор оценки истинности значения теста. 

Для любых тестов домены разного уровня общности образуют ориентированные 

графы, которые задаются конфигураторами. Конфигуратор теста – элементарный квант 

знаний, отражающий все многообразие математических подходов к моделированию 

действительности (непрерывный, дискретный, интервальный, нечеткий, 

лингвистический, фрактальный). Конфигураторы тестов задают одновременно 

количественные и качественные модальности материальных проявлений. 

Конфигураторы тестов хранятся в Банке тестов ПрО. Разработка такого банка является 

первоочередной задачей любой естественной ПрО. 

Предлагаемый подход формирует новую парадигму моделирования и 

субоптимизации: вместо x R
n
 пишем {x/X}, где X – конфигураторы. 

Описание ситуаций действительности с помощью тестов, задаваемых 

конфигураторами, позволяет реализовать на уровне автоматизма базовую системную 

операцию интеллектуальных технологий, которая получила название «Метод 

предельных обобщений» [2].  

Многоцелевые Банки Знаний. Одной из важнейших перспективных 

инновационных технологий является создание многоцелевых банков знаний (МБкЗ). 

МБкЗ является ресурсом, объединяющим всю информацию, используемую в научных 

исследованиях, образовательной и практической деятельности в рамках конкретной 

ПрО. Следовательно, концепция многоцелевого банка знаний лежит в русле создания 

Единого информационного научно-образовательного пространства.  

Назначение МБкЗ в области клинической медицины: решение широкого класса 

информационных задач в клинической практике, образовании и научных 



исследованиях; создание госпитальных систем нового поколения – интеллектуальных 

ГИС; создание телемедицинских систем (ТМС) нового поколения – интеллектуальных 

ТМС; создание учебных тренажеров нового поколения – интеллектуальных 

тренажеров; создание компьютерно – ориентированных описаний клинических теорий, 

которые обеспечат решение предыдущих задач. 

МБкЗ служит хранилищем информационных объектов ПрО, с которым 

взаимодействуют многочисленные клиентские приложения (госпитальные, 

телемедицинские, учебные, научные). Структурно МБкЗ включает в себя: Банк тестов, 

Банк Заключений (заболеваний), Банк математических моделей, алгоритмов и т.д.  

Банк математических моделей и алгоритмов естественной ПрО представим 

следующим образом: k = {f/ : k
1 

  k
2
 |   { }f}  Pk,  где f/  - отображения, 

реализующие те или иные математические модели; { }f - разные механизмы 

реализации отображений (со своей энергетикой и ресурсами); k
1
 – входные данные 

задачи (описание информационной среды и задание); k
2
 – выходные данные задачи; Pk 

– правила композиции схем задач, т.е. правила, описывающие способы объединения 

локальных задач. Приводится пример реализации МБкЗ [3]. 
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1. Introduction 

The fact is that business education is an important factor in achieving greater personal 

and corporate success is obvious. On the other hand, education, business people, or the 

manager becomes a key fact to increase the performance of the macro or micro level. Hence, 

the need to analyze the quality of modern business education managers and determine 

whether and to what extent is education manager at the present day and the problems that 

exist in modern business. It is shown that High Business Schools are unable to articulate, and 

solve more complex and unpredictable business problems. Hence the necessity of changing 

the existing system of education (MBA) in the U.S., which has a leading position in the 

world. The necessary restructuring of the MBA program discussed before, or since 1992. 

Then, in HBR a number of critical articles on MBA programs, models and methods of 

education of future managers. Changes have went in the direction of acceptance or Weberian 

ways of intensifying the management and orientation to the practical problems of American 

foreign and multinational companies, based on individual features and departmanization, and 

finding optimal ways to connect with each other sectors, in order to create a coherent whole.  



It is clear that the application Taylor-Fayola concepts, and concepts that Weber 

designed, they could not give satisfactory results, due to significantly changed circumstances 

in relation to the time when the traditional concepts of management and organization to 

promote. Therefore, the need for radical changes imposed on business education in the United 

States, which led to changes in other developed countries because they are mostly followers 

of what is going on in the business known high schools in America. The need for fundamental 

changes in American business education and joining the New York Times magazine that in 

March 2009 was published several articles on the MBA.*(* For more information on the 

above to: * Joel M. Podolny: The Buck Stops (and Starts) at Business School, HBR 2009.pp. 

June 62-67.). 

The authors of articles are quoted undisputed fact that students of art, art history, 

literature, philosophy, and other social and human sciences in education, the students develop 

critical thinking and attitudes, and moral understanding and creative abilities. Business 

schools do not develop these skills, but make deterministic experts, which prescribes ways to 

react in certain situations. Business practice and research shows that there are no two same 

problems and that every problem can be successfully addressed in several ways, indicating the 

unsustainability of the existing approaches to business education. High schools do not 

generate business experts to solve future problems, but ―problems are pushed under the 

carpet‖. We have come to a large number of people believe that business schools are 

detrimental to society, turned to their interests, unethical. That why they are part of the 

problem rather than solution. The economic crisis of the 2009th originated in the United 

States, or in a country that has most elite universities for training of professional management, 

which confirms that the above solution to be found in radical changes in all aspects of the 

educational process. 

2. What is necessary to change in business education in US? 

Regardless of the previous reviews, education, professional management is not 

questioned, because it shows that the executive directors (CEO) who have completed high-

ranking business schools better and to achieve better performance than those who did not 

complete the school. This is particularly true in the economic crisis in the U.S. 2009th that 

was the best test to verify the ability of managers, which is natural, because as the old folk 

wisdom says, "A friend in need is a friend indeed." Analysis *(* The above study conducted 

Morten T Hansen, Herminia Ibarra and Urs Peyer, and the output of the research were 

published under the title: The Best-Performing CEOs in the World ", Harvard Business 

Review, January-February 2010th pp. 105-113 ). Business Performance 1109 Executive 

Directors from Germany, Britain, France and the United States showed that 32% of executive 

directors who have completed high business schools were ranked better by an average of 40 

seats, but the CEO who hadn‘t finished business school. Even in the troubled, financial sector 

crisis CEO with completed schools are rated better than those without school. This discovery 

suggests that high schools have business problems that accompany contemporary 

developments and implement appropriate solutions, but without them, the situation was far 

worse. 

Accordingly, the following will highlight the main proposals on improving the 

existing system of education of future managers.*(* Description of the above can be found in 

Joel M. Podolny: The Buck Stops (and starts) at Business School, HBR, June 2009. pp. 62-

67.). 

First. To establish a greater degree of integration of several disciplines and 

marginalized techniques, procedures and processes based on determinism, mathematization, 

and schematization. Following business high schools done it already: Rotman, Stanford, and 

Yale. The newspaper increased the quality of education, because it reduces partialization and 

feudalization or eliminates the practice, for example, some professors, enterprise running as a 



"dark side of business" and the other for starting the momentum of economic flows. In this 

context the idea is acceptable to the major classes involved more teachers in the same 

classroom, in order to avoid the effect feudalization and unilateral view of scientific 

information. 

Second. It is shown that the study of leadership has become a hit in the last decade of 

the twentieth century. However, detailed studies show that this issue deals with the general 

point that there were no functional approaches that could increase corporate performances. 

The problem is getting complex, as is shown in terms of major expansion works in the areas 

of leadership, trust employees to the leaders of grace recession is rapidly decreased. Edelman 

barometer of confidence*(* Eric Beinhocker, Ian Davis, and Lenny Mendonca: "10 Trends 

you have to watch, HBR, March 2009. p. 56) showed that 62% of employees in 20 countries 

is less believed the company management in December 2008. (The period when the crisis 

started), but a year earlier. This is alarming and should concern all actors in the business, but 

primarily on the educational scene, because it shows that an environment with a bit of 

confidence makes it difficult business environment. It is shown that the loss of trust leads to 

higher costs; reduce employee and customer loyalty to the company and much difficulty in 

attracting or retaining capital. 

Third. To encourage quality research and quality access problems. Teachers from the 

so-called social and humanistic fields are in the minority on most business schools and make 

up one-third of the total teaching staff. Therefore, it is the case with regard to the so-called 

humanistic social sciences, as well as: psychology and sociology, management, leadership, 

working with people, management of intellectual resources, organizational culture and 

behavior, value systems, business ethics, corporate social responsibility, and so on. No more 

subjects and teachers in these areas, high business schools cannot educate future managers 

capable of, but by studying for the past. 

In this context, it is necessary to eliminate, or marginalized traditional subjects, and 

techniques that are taught in high schools and business to introduce modern, or those that 

match the spirit of the time and complexity of the problems solved. For example, instead of 

rhetoric, or oration, to introduce subjects: silence and listening, as well as better skills, 

because when management speaks then provides information to listeners, and when he gets 

listening to information, which is a key factor in successful adoption of management 

decisions. Human resource management must be based on a completely new concept, that 

concept takes into account the intellectual capital, as the most important resource in 

organizations. 

The top business schools should be introduced as a scientific discipline in crisis 

operations, such as crisis, or seismic management, guerrilla marketing, business crisis 

management, conflict, and so on. Practice of Business Administration School Yale 

University, where students from first year to learn, how to deal with losses and remain in the 

workplace and in terms of crisis management is useful and should be applied in other schools, 

especially since the crisis will be more frequent and devastating. 

Fourth. Stop forcing the profit as the primary goal of business. It is shown that 

employee satisfaction is gaining in importance, and corporate performance often does not 

correspond with the happiness of employees. In fact, a recent ranking of 500 most successful 

financial companies on one side and 500 luckiest companies on the list shows that there is no 

many happy, successful companies, which means that it is necessary to change the system of 

values and criteria for evaluating a company.*(* More about the above Z. Radosavljevic: 

"Application of the new concepts and technologies in economics and management," Antim, 

Tara, Serbia 2010). 

In this context, it is necessary to abandon the outdated way of measuring performance 

of managers, who came down to measure the effects, while a manager managed company. 



"Perhaps the best assessment of executive manager (CEO) would be one that would be 

performed after the expiration of the term, and in seeking answers to the question of whether 

the CEO leaves behind weak, and strong company. It most successful gold-plated list of 

corporate managers would be one whose company achieves such good results not only during 

their term, but also after five years of leaving the company. "*(* Morten T. Hansen, Herminia 

Ibarra, and Urs Peyer" The Best Performing CEOs in the World ", HBR, January-February, 

2010. p.112.). 

Fifth. To introduce Hippocratic oath and the ethical code of conduct schools or 

students. The practice has the Thunderbird School of Global Management and is a pioneer in 

the development of the concept. Her students give Hippocratic oath in the school and they 

carried her oath when students graduate, they will be assessed as a step in the right direction, 

given that business ethics is important to implement the ethical standards of business practice. 

The famous American magazine is recommended that managers learn from doctors and 

lawyers and to establish institutions in managerial profession, where their ethical chambers 

control professional work and behavior of members in order to boost their ethical side of 

business and management. This can be done at business schools, the establishment of high 

professional and ethical committees, which could invalidate degree (MBA) students who 

violate codes of ethics and moral business standards. It turns out that the court of skilled 

ethical committee far more competent in relation to the courts as legal institutions. In these 

circumstances, high school business could continue to issue an MBA degree, but their owners 

could not become members of the association managers, attend meetings and to use the 

diploma to prove their expertise. Therefore, graduate managers in the above situation could 

have a diploma, but not the right to work, if they are not members of these associations. 

3. Resume 

Previous analysis has shown that it is necessary to revise the existing system of 

education managers in the U.S., because it is based on the basis of classical organization and 

management, primarily on the basis that once set Fayola, Taylor, Ford and Weber. This would 

radically change the educational system and other developed countries, which are mostly 

followers of technological, organizational, and other innovations. To this, we should add one 

more alpha plus, and this is the creation of indigenous high school for the education of 

business managers, because it shows that ―not every seed grows on every ground‖. What is 

the intensity in accepting the succession of innovations from the U.S. to other countries can 

be seen in that, as in Europe, almost no autochthonous Business School, which corresponded 

to the specific social, economic, cultural, and other sociological characteristics. Hence, the 

appearance that the crisis in the U.S. in all its characteristics transferring to other countries, it 

is natural, because they have the same causes. 

Finally, we conclude that the changes of concepts, techniques, and technologies in the 

corporate governance and the only constant requirement to successful management of 

organizational management systems. This rule will apply in the future, which is logical, 

because as Howard Coonoley says "Managers of the future will be evaluated according to 

their ability to predict and prevent the occurrence of the problem, not the ability to deal with 

them." 
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1. Introduction 

Modern economy and society operates in conditions of high turbulence and great 

uncertainty. About what kind of uncertainty is high, it can be seen by the allegations of 

individuals that even the past is unpredictable.  In addition, a high level of distrust is present 

that is not seen in decades. In a word, revolutionary changes, uncertainty, and distrust have 

become an integral part of life and work, as individuals, and organizations. 

On the new situation, it is necessary to react to create a new governing elite, and 

management of new knowledge, skills, and abilities. Research shows that the concepts, 

techniques, and technologies have been applied in the past, now do not give satisfactory 

results, it is natural, because circumstances have changed and the problems that management 

needs to deal with modern conditions. In this context, it is necessary to thoroughly change the 

current system of education managers in the U.S., which is based on the classical, Taylor 

Fayola basics and introduce new knowledge, skills or concepts and technologies that meet 

modern business conditions. 

This document aims to point out the problems in the education of future senior 

managers of U.S. business schools and the unsustainability of the existing concepts and 

philosophies that are in the same study. 

2. The Influence Of Business Education Of USA On Corporate Performance 

Analysis and research shows that the greatest impact on business performance 

management has, which is why education of future managers paid special attention. It is 

known that the professionalization of management first emerged in the U.S. by opening the 

first high-ranking business schools.  In 60‘s, more than half of company managers in the 

United States had completed high school business. According to I. Separevic: "In 1965 high 

school in the U.S. educational system was close to 700 business schools and universities for 

the training of business administrator. The assessment was that in those schools, seventies 

studied about 600 thousand people. After finding professor Vesper from the University of 

Washington in the late eighties of the last century, about 160 universities, organized 

instruction in business and entrepreneurship, as opposed to the 16 as there were in 1970 

According to the American press, the late eighties it was concluded that the high Harvard 

Business School educates a new generation of business leaders. Almost two-thirds of all 

students attended lectures on entrepreneurship and management. In mid-seventies, 80% of 

freshmen at Harvard said they would one day have its own company and manage it 

personally.‖ *(* More on the above can be seen in: L. Wayne," The new entrepreneurs in 

America "," Overview "Journal of American Embassy in Belgrade, the number of 230th p. 

3.). Later they adopted this practice and other higher education business school market in 

developed countries, including China, which opened a typical western European school, 

called the Chinese Harvard Business Scholl. In this school are trained professionals who are 

promising. The lecturers are professors from the United States, while the last semester 

students ended in the United States.  

From the above we can conclude that one of the reasons for the economic prosperity 

of the United States should be sought in the professionalization of the managerial elite and the 

creation of conditions for development of many institutions that could be a function of 

American management. This primarily refers to the establishment of numerous agencies, the 



introduction of consultants, agents and other professions that are generalized individual 

experience, and as such gave competent solutions in the business.  

3. Unsustainability Of Existing Business Education In USA  

High business schools in developed countries in the previous century gave the largest 

contribution to the development of economy and society. After five decades of existence, it 

can be concluded that the approaches and concepts of education of future managers more or 

less remained unchanged, and the changes were cosmetic. This resulted in the creation of 

managers to the past, and not for the future, because it shows that the outdated concepts and 

technology can solve current problems, as no current knowledge and skills can solve 

problems in the future. The outcome of this condition is known, but it's inefficient social and 

economic system that creates instability and leads to the crisis in national and global level. 

That the above statements are true, according to the latest economic crisis in the 2009 year, 

which took place in the country with the highest traditions of management in the world, in a 

country where there is also the largest number of Nobel Prize winners in Economics, but also 

other sciences. The crisis occurred before the eyes of the world most educated management in 

the field of economics, finance, banking, insurance, and real estate, and the most renowned 

and most expensive universities in the world. One possible reason for the above situation is 

the lack of fundamental education and too much reliance on the insights of classical 

economics and management dominated by technology, procedures, formulas, and 

determinants. This problem has existed for several years. It turns out that the economy, as the 

study of spending limited resources and management as a science, which is to maximize the 

limited resources of their effects, too complex to modern conditions that could be dealt with 

traditional concepts that existed in the last century.*(* More details available in Ž. 

Radosavljevic, "Application of the new concepts and technologies in economics and 

management", Antim, 2010 Tara, Serbia). 

High business school studies or economics and management have created and still 

create managers to manage in the normal course of business. The entire infrastructure has 

been adapted to conditions of small and incremental change, in which the operation of the 

principle of "step by step" dominated, and with it the management. In other words, the 

management in these circumstances meant a peaceful environment and a little uncertainty, 

and as such did not require special knowledge and skills in corporate governance. It turns out 

that in normal times, more or less and there is a problem of management, as long as the 

system moves within the limits of tolerance as described in the project organization. 

However, when the operation of the system exceeds, or exceeds the limits of tolerance, there 

is a need for management that needs to return the system to a previous or projected state.  

Nevertheless, today the situation is significantly different. On the business scene in recent 

years have taken place radical and fundamental, revolutionary changes. For the turbulent 

conditions of business some other knowledge is necessary, skills and abilities, relative to 

normal conditions, are reflected in finding practical solutions that can be done quickly and 

with the improvisational skills of specific solutions. Practice shows that successful generals in 

peace often become unsuccessful, and the tragedian in conditions of war, and vice versa. So, 

today, especially in the future, the turbulence will become an integral part of life and work, a 

normal situation would be an exception to the decision-making process will not be taken into 

account. In other words, the standard variables that move within the limits of tolerance are 

essential for decision-making, but only those variables which "appear" beyond tolerance". 

Accordingly, it can be concluded that the changes that have happened in the sphere of 

business and were not accompanied by changes in the field of education or professional 

training of future managers to act in seismic (emergency) operating conditions. It is also not 

shown a need for so-called ―unstable‖ or crisis management to act in abnormal or emergency 

conditions and seismic operations. Thus, U.S. business education has not followed the 



dynamics of changes that have happened in the economy and society, which has led to 

inefficient economy, and crisis as a logical outcome. In other words, the American system of 

education of future managers is conceptually outdated and as such was the generator of crisis. 

He is now the guardian of classical, traditional, and outdated concept of economic and social 

trends. Bearing in mind, in business, and selection of personnel costs is particularly 

experienced, so that every other respondent believes that the experience of the most important 

criterion in the selection of personnel, compared to every fourth who believes that equal 

attention should be given to the option to adaption and work in teams.*(* Claudio Fernandez-

Araoz, Boris Groysberg and Nitin Nohria, "The Definitive Guide to Recruiting in Good 

Times and Bed", Harvard Business Review, May, 2009.). It is clear that the selection of 

personnel is still ruled by principles that promote high business schools that are conservative. 

In modern terms, possibility to adapt must have a greater specific weight in relation to other 

qualities of the staff, especially when it comes to management, because it is the high level of 

turbulence, which calls for the permanent adjustment to life changes. That can make a 

significant contribution to the high business school that must be set in a completely new basis.  

Advanced analysis of business high school curriculum, according to the same 

dominant classical economics and traditional management, which is based on the determinism 

and schematism, high levels of the hierarchy followed by autocratic management style, which 

can be seen from the following facts:*(* With modifications, quoted by: Joel M. Podolny: 

The Buck Stops (and starts) Business at School, Harvard Business Review, June 2009. pp. 62-

67.).  

• Number of teachers who deal with quantitative methods and techniques far exceeds 

those who emphasize the qualitative techniques and indicative approach, which reflects the 

determinism, as a fundamental characteristic of traditional management. There is a general 

attempt to apply mathematical and statistical and other techniques optimize the business. 

Management problems are considered from the quantitative side, and as such, they were 

incomplete, so that they could not solve quality, which produced the failure, with numerous 

implications on the corporate and national levels. It is shown that the business can optimize 

the flow, but not human resources. Any attempt to prescribe ways of behavior of people 

through the formula remains unsuccessful, because human behavior and actions cannot be 

programmed. 

• Business School ignored business ethics, because that is not topic survey of 

traditional academic disciplines studied in business schools. Managers are accountable for 

results, is a favorite phrase P. Drucker. They are not paid for their knowledge, and therefore 

management isn‘t profession of thinking, but action. *(* An interview of one of the best 

management connoisseur Drucker P. conducted by the executive director of Leader to Leader 

", Paul Cohen). The epilogue of this condition is known, but it's too big commercialization of 

all areas of life and the marginalization of business ethics and corporate social responsibility. 

This is certainly understanding of American Nobel Prize winner M. Friedman that corporate 

management is solely responsible to stakeholders and that beyond these, there are no other 

responsibilities. It is clear that in modern conditions, corporate management must be 

responsible for the environment in which it operates, because in this way ensures sustainable 

development, a new value system which promotes the European Union. 

• Leadership and leadership courses taught in business schools are problematic and as 

such are weak. Case studies are often used to highlight the practice, but the problem is that 

projected in line with what we want to confirm, rather than what is actually happening in the 

business sphere.  

• The imbalance between short-term and long-term goals is generally well-known 

phenomenon in American business. The starting point is the attitude that it is important to 

make a score in a short time dimension, often at the expense of the future. In this context of 



use often illegal means, such as creating, or faking financial statements in order to show the 

state's nothing quite like the company, and often covering losses. It is clear that concealing the 

actual situation may be temporary and that the bill must be paid sooner or later, as the 

examples of Enron and other companies confirmed.  

• People just do not believe business schools, because they are more oriented to how 

and how much money to make for themselves, but as the quality of future MBA professionals 

creates. In order to reduce distrust, business schools have more attention paid to principles, 

ethics, and attention to detail as key elements of leadership.  

Detailed analysis shows that the high business school 100 years ago showed a high 

level of professional training in terms of knowledge, skills, and ability to efficiently and 

effectively manages corporate systems. However, today's system of education of future 

managers is unsustainable, because it does not match the needs of the U.S., but the world 

economy and society. America's high business schools are little changed and this is a 

sufficient reason for their disappearance, because it is known that changes in the law of life 

and where there is no change, no progress, or survival. Instead of fundamental science and 

research, the primary place is given to techniques, which can give results in the short term, 

but appear ineffective in the long run.  

Analysis of the MBA program at Harvard University in the U.S., France's INSEAD 

business school and Bledska in Slovenia show that the focus is on scientific research and 

academic work. The curricula of these, and other business schools emphasis is given to the 

learning of practical techniques, technologies and concepts in management, finance, analytical 

thinking, human resources, organizations, companies, strategies, marketing and case study. 

The problem is getting complex, as mentioned by participants at the business school experts 

of various specialties, such as economists, engineers, doctors, lawyers, chemists, graduate 

managers and others who are not on the undergraduate level of obtained knowledge required 

for the successful conduct of business. *(* Ibidem, the above number, pp. 48). Therefore, the 

high business school, today are one of the generators of business inefficiencies, as future 

managers taught, but they teach them now the wrong model of management. Therefore, they 

produce managers for the past, not present, and especially not for the future. It was obvious 

within great economic crisis in 2009 in America, where management acted without 

landmarks, and simply say foolish, it is natural if we bear in mind that the management had 

never found in such volatile situation. 

4. Resume 

From the above we can draw a conclusion. As long as American business schools do 

not change radically, the society will be convinced that the effect of MBA (Master of business 

administration) serves their selfish interests, or collect high fees from students, instead of 

creating experts for the future. It is therefore an increased contempt for the MBA in American 

society. It notes everywhere, and the campaign against water and MBA prestigious American 

newspapers.*(* The famous American newspaper New York Times, 3 March 2009. Published 

several articles on the adverse MBA whose essence comes down to education of management 

staff on the basis of traditional school organization and management, without entering the 

critical thinking and based on the deterministic settings). 

The authors of the letters stated undisputed fact that students of art, art history, 

literature, philosophy, develop their critical thinking and attitudes, and moral understand why 

they coordinate their activities with changes in the environment. Their starting point is to 

teach students first how to learn, but to create professionals for the future century. Business 

schools do not develop these skills, but make deterministic experts, which prescribes ways to 

react in certain situations. It is clear that there are no two the same situation and therefore no 

two the same way in solving organizational problems. Analysis shows that high schools are 

not interested in the business what happens in companies. They are engaged in idle gossip and 



elaboration of theoretical models that do not perform diagnosis and resolution of problems, 

but "the same pushed under the carpet. We have come to a large number of people believe 

that business schools are detrimental to society, turned to their interests, unethical. That is 

why they are part of the problem rather than solutions, which multiplies the problems. This 

situation exists in other top business schools in developed countries, because the same act as 

followers in the implementation of what is happening in American business education system. 
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Придание экономике инновационного характера требует координации усилий 

субъектов инновационной деятельности, создания и внедрения новых инструментов и 

технологий проведения исследований и разработок, грамотного маркетинга. 

В докладе обсуждаются проблемы интеллектуализации научно-

производственной корпорации. Интеллектуализацию предложено проводить на основе 

создания единого информационного пространства (ЕИП). Формирование ЕИП является 

важнейшим фактором инновационного развития, позволяющим существенно повысить 

эффективность целевого функционирования корпорации. В качестве примера 

рассматривается корпорация из авиационной промышленности России. 

Важнейшим инструментом интеллектуализации корпорации при создании и 

отработке авиационной техники является внедрение безбумажных технологий, 

обеспечивающих описание объекта в электронном виде, что служит основой для 

реализации виртуальных производств, виртуальных НИИ, виртуальных КБ. В докладе 

определяются принципы создания и функционирования виртуальных предприятий, в 

том числе формирование ЕИП за счет временного объединения ресурсов различных 

предприятий. Виртуальное предприятие характеризуется такими свойствами, как 

децентрализованность, распределенность и наличие механизмов гибкого формирования 

новых организационных структур, способность быстро адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям, саморегулирование и самоорганизация, 

координация и взаимодействие на основе согласованного с партнерами по бизнесу 

управления производственными процессами и ресурсами. 

В докладе показано, что функциональное наполнение ЕИП зависит от рода 

деятельности организаций корпорации. Это функции управления проектами, 

процессами, данными, связанными с основной предметной деятельность, финансами, 

логистикой, людскими ресурсами, а также контроль за использованием ресурсов, 

экспериментального и испытательного оборудования. Для научно-исследовательской 

организации ЕИП – это способ организации и проведения научных исследований. 



ЕИП представляет собой упорядоченную совокупность информационных 

ресурсов с общими правилами их формирования и хранения, с унифицированными 

механизмами поддержки информационных потоков, с формализованными 

технологическими процессами, в которых участвуют абоненты – пользователи, как 

люди, так и программы. ЕИП целесообразно развивать на основе построения сети 

ситуационных центров (СЦ) сбора, хранения, обработки, предоставления информации, 

подготовки и принятия решений, создаваемых на предприятиях авиационной 

промышленности (в ее научном и проектно-промышленном секторах). СЦ предприятий 

будут функционировать в ЕИП на базе согласованной и взаимоувязанной совокупности 

критериев, методов, процедур, технологий подготовки и принятия управленческих 

решений. С их помощью будет осуществляться процесс управления внедрением 

инноваций. 

В докладе описаны цель создания СЦ, направления деятельности и задачи им 

решаемые, а также общая организация его функционирования. С учетом исследований 

предметных направлений и задач, решаемых в научно-исследовательских организациях 

авиационной промышленности, а также анализа современных подходов к 

моделированию систем разработана структура и определены потребные базовые 

технологии системы математического моделирования при создании авиационных 

комплексов применительно к этапам разработки. Разработаны принципы интеграции 

разнородных моделей, имитаторов и реальных компонент сложных технических систем 

в ЕИП, использующих технологии распределенных баз данных, виртуальных 

полигонов, электронного документооборота, а также СЦ как системных интеграторов 

проектной информации. 

Проведен анализ требований к форматам электронных данных, процессам и 

механизмам поддержки информационного обмена в авиационной промышленности. 

Показана необходимость конструктивных определений, регламентация процессов 

разработки, транспортировки, хранения и предъявления электронных технических 

документов и стандартизации электронного делопроизводства. На основе системного 

подхода предложена методология унификации терминологической базы электронного 

документооборота. Методология учитывает требования государственных стандартов в 

области электронного архивирования и документооборота. Разработаны предложения 

по технологии электронного документооборота на основе интеграции приложений на 

базе общей платформы взаимодействия, которая обладает сервисами, необходимыми 

для интеграции приложений, как на уровне данных, так и на уровне семантики в рамках 

единой информационной инфраструктуры отрасли.  

Основой для выбора прикладного программного продукта для информационной 

системы является формирование представления о функциях и требованиях, 

предъявляемых к системе, определении рамок системы, конкретных объектов и 

процессов, правил поведения системы и, в целом, построение описания 

организационной структуры, структуры данных и функций системы. ЕИП должно 

обеспечивать каждого участника программными модулями, помогающими решать 

поставленные перед ним задачи. Интерфейс каждого программного модуля должен 

позволять пользователю получать необходимую информацию по реализуемым 

проектам, создавать среду взаимодействия для всех участников проектов. 

Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов и продуктов 

являются приоритетными направлениями развития многих развитых стран, в том числе 

и России, где эти проблемы отнесены к критическим направлениям развития 

современного общества и промышленности. В обеспечение решения этих задач 

проведен анализ перспективных программно-технологических механизмов 

информационной интеграции используемых в ведущих зарубежных центрах 



авиастроения. На основе обработки технической документации NASA и других 

западных научных центров, в том числе европейского, создаваемого по программе 

VIVACE, проведены исследование и оценка возможности использования аналогичных 

технологических решений и программных продуктов при разработке общесистемных и 

специализированных сервисов системы поддержки комплексных исследований и 

разработок. Проработан ряд основных направлений и факторов создания такой 

системы, включая концептуальный облик интегрированной информационной среды 

системы поддержки комплексных исследований и разработок, варианты построения 

интегрированной среды проектирования авиационной техники. 

Интеллектуализация научно-производственной корпорации (создание ЕИП) 

позволяет наиболее рационально использовать интеллектуальные ресурсы научных 

коллективов и научных школ. Она существенно облегчает научные контакты и обмен 

мнениями, даѐт синергетический эффект. Позволяет создавать продукцию с 

использованием новейших технических разработок (открытий, ноу-хау, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов). Причѐм в кратчайшие сроки с высокой 

долей инновационности изделий. 
 

СЛОНИМСКИЙ А.А.  

ИННОВАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И «БОЛЕВЫЕ» ТОЧКИ ПОТЕНЦИАЛА 

БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ 

 

Научно-исследовательский экономический институт  

Министерства экономики Республики Беларусь 

 

Сегодня в Республике Беларусь проходят многие процессы, направленные на 

поддержание потенциала прикладной науки (включая отраслевую и заводскую), 

укрепление финансовой, кадровой, материально-технической и другой вооруженности 

НИИ и КБ. Следует отметить и более высокую прикладную ориентацию расходов на 

научно-техническую деятельность Республики Беларусь по сравнению с большинством 

других стран СНГ. Так, затраты на прикладные исследования, научно-технические 

разработки и научно-технические услуги в общих годовых текущих затратах на науку 

Беларуси по опубликованным за 2008 г. данным составили 87% (13% - на 

фундаментальные исследования), тогда как в Таджикистане – 51%, Украине – 75%, 

Молдове – 76%, Азербайджане – 79%, России и Армении – 82%, Казахстане – 89%. 

Сохранение и развитие научной среды – необходимый атрибут повышения 

эффективности исследований и разработок, генерирования новых идей, ноу-хау. В этом 

аспекте научным сообществом выработаны так называемые «критические» ориентиры 

(«пороговые» значения) оценки уровня развития науки в государствах мира. Так, 

наиболее часто оценка проводится по наукоемкости ВВП, и при этом наукоемкость 

ВВП в 1% считается критической. Наукоемкость ВВП около или более 3% характерна 

для стран-лидеров мирового технологического развития – США, Япония. Наукоемкость 

выше 1% ВВП характерна для большинства государств Европейского Союза. При этом 

в Швеции и Финляндии она превышает 3%, в Германии, Австрии, Дании, Франции – 

2%, в Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Словении и Чехии – 1,5%, в 

Люксембурге, Ирландии, Испании, Эстонии, Венгрии – 1%. КНР ставит своей целью 

достичь наукоемкости в 2% ВВП в 2010 г. или немного позже. В Республике Беларусь в 

последние годы наукоемкость ВВП составляет около 0,7% (в 1990 году – более 2,2%). 

Другим «критическим» ориентиром является количество исследователей на 10 

тыс. населения равное 25. Для сравнения в США это 56 исследователей, в России – 32, 

Германии – 29, Франции – 26, Беларуси – около 20. В современных международных 



сопоставлениях, однако, чаще оперируют показателем количества исследователей на 10 

тыс. занятых в экономике. В ряде государств он превышает величину в 100 

исследователей. Так, в Финляндии он составляет 166, в Швеции – 126, в Японии – 111. 

Обычно, в промышленно развитых странах этот показатель достаточно высок: в США – 

96, Австралии – 84, Франции – 82, Бельгии – 79, Австрии – 78, Германии – 72. В 

Беларуси количество исследователей на 10 тыс. занятых в экономике в последнее время 

составляет около 42, что близко к Португалии (41) и Польше (44). Эти данные 

показывают, что важнейшие характеристики научного потенциала страны не достигли 

(тем более не превысили) критических величин, что делает необходимым еще более 

последовательное осуществление мер по укреплению ключевых позиций как по науке в 

целом, так и в разрезе НИИ и других научных учреждений.  

За последние пять лет численность работников, выполнявших исследования и 

разработки, увеличилась на 9,5% достигнув 31,5 тыс. человек. Однако, при этом среди 

18,5 тыс. исследователей всего 726 докторов и 3 143 кандидата наук, или 12,3%. Как 

положительное явление в динамике возрастной структуры ученых можно 

рассматривать увеличение в последнее десятилетие удельного веса молодых 

исследователей с 16,8% в 2000 г. до 24,5%. Вместе с тем эту сферу продолжают 

покидать научные работники самых продуктивных возрастов – 30-39 и 40-49 лет. Их 

удельный вес сократился с 49,4% в 2000 г. до 35,3% в 2008 г. За это время удельный вес 

исследователей старше 60 лет возрос с 10,8 до 14,8%, в том числе старше 70 лет – с 1,1 

до 3,2%. При этом удельный вес численности докторов наук в возрасте старше 60 лет 

увеличился с 50,3 до 62,1%, в том числе старше 70 лет – с 13,1 до 28,4%, а кандидатов 

наук старше 60 лет с 20,4 до 30,1%, в том числе старше 70 лет – с 1,8 до 7,1%. Это 

говорит о том, что приходящая в науку молодежь, включая молодых докторов и 

кандидатов наук, через определенное время уходит из научных организаций, выбирая 

более привлекательные сферы деятельности. Соответственно, средние возрастные 

группы не пополняются новым составом. Констатируя наличие этой негативной 

тенденции, следует отметить, что старение научных кадров ведет не только к 

снижению показателей научной деятельности, но и к угрозе нарушения непрерывности 

и преемственности воспроизводства научных кадров – разрыв поколений может стать 

реальностью для многих белорусских научных организаций.  

Важнейшей составляющей научно-технического потенциала страны, 

обуславливающей как саму возможность проведения исследований и разработок, так и 

их результативность является материально-техническая база науки. В период 2004-2007 

гг. в Беларуси наблюдалась устойчивая тенденция увеличения объемов ассигнований 

республиканского бюджета, направляемых на развитие материально-технической базы 

науки. Однако в 2008 г. доля таких расходов в общем объеме средств на научную, 

научно-техническую и инновационную деятельность резко сократилась с 11,3% в 2007 

г. до 6,8%. Кроме того, в связи с тем, что основная часть приобретаемого научного 

оборудования и приборов не имеет аналогов и не производится на территории 

Республики Беларусь, из-за ввода ограничений на закупку импортных товаров было 

использовано только 75,6% предусмотренных средств республиканского бюджета. 

Приобретенное дорогостоящее и уникальное оборудование позволяет значительно 

расширить тематику научных исследований, повышать уровень подготовки научных 

кадров высшей квалификации, выполнять научные исследования на высоком уровне в 

целях повышения конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке и 

увеличение экспорта технологий. 

Вместе с тем значительная часть научных организаций нуждается в закупке 

современного оборудования и приборов. Проведенный ГКНТ в 2008 г. анализ 

обеспеченности аналитическим и измерительным оборудованием (с остаточной 



стоимостью более 20 млн. руб.) исследований, выполняемых в рамках государственных 

программ согласно приоритетным направлениям научной и научно-технической 

деятельности, показал, что при выполнении заданий программ используется около 21% 

оборудования и приборов, имеющих стопроцентный как физический, так и моральный 

износ, а по отдельным группам оборудования этот показатель достигает 50-60%. 

Определенным выходом из сложившейся ситуации представляется достаточно 

широко внедряемая (особенно в НАН Беларуси) практика эксплуатации уникального 

оборудования и приборов через Центры коллективного пользования (ЦКП), которая 

охватывает структурные материаловедческие спектральные, радиационные, 

биофизические, биохимические и химико-аналитические исследования, лазерную 

метрологию, обеспечение работы криогенной техники и другие направления. ЦКП 

решают важную задачу – обеспечивают возможность проведения исследований 

широкому кругу научных коллективов на современном и дорогостоящем 

оборудовании. Преимуществом выступает такая концентрация не только техники, но и 

специалистов в совершенстве владеющих этой техникой и способных выполнять 

любые задачи данного профиля. Развитие сети ЦКП создало возможность в сжатые 

сроки изменить негативную тенденцию старения парка научного оборудования 
 

СТЕПАНОВА Т.Е.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РОССИИ 

 

Самарский институт (филиал) Российского государственного  

торгово-экономического университета 

 

Развитые страны, составляющие базу мирового хозяйства, во второй половине 

двадцатого века начали активно переходить к экономике, основанной на знаниях, и 

достигли уже в девяностые годы значительных результатов, обеспечивая приросты 

валового внутреннего продукта на 70 - 80 % за счет научно-технических достижений 

(США, Япония, Германия). Инновации становятся имманентным фактором 

производства продукции, а инновационное развитие производства становится 

катализатором фундаментальных сдвигов в других отраслях и секторах экономики - 

торговле, транспорте, финансовой сфере и т.д. Все это в целом ведет к становлению 

новой экономики, основные контуры и конструктивные элементы которой 

сформировались в развитых странах. Национальная инновационная система является 

конституирующим элементом новой экономики, поскольку обеспечивает постоянное 

воспроизводство и генерацию инноваций различного вида, их внедрение и 

использование, а также вовлечение в рыночный оборот, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 

В настоящее время становятся целесообразны и необходимы исследования 

теоретических основ формирования национальной инновационной системы в 

российских условиях, экономических предпосылок и алгоритма еѐ создания,    

определения еѐ специфики. 

Современный этап развития мировой и отечественной экономики предполагает 

создание обществ, основанных на знаниях, где экономическое благополучие страны 

определяется новейшими наукоемкими технологиями и инновационной доминантой. 

В качестве основных ориентиров развития российской экономики в настоящее 

время выдвигается создание инновационно-генерирующей и инновационно-

восприимчивой экономики, способной обеспечить переход от эксплуатации природных 

ресурсов к эффективному использованию фундаментальных и прикладных знаний. 



Достижение этих ориентиров возможно при создании перспективной модели 

инновационной экономики, базирующейся на эффективной национальной 

инновационной системе, учитывающей особенности и специфику современного этапа 

развития России. 

В последние годы появился целый пласт научной литературы, раскрывающей 

такие явления и понятия, как инновации, их видовое многообразие, редукция знаний в 

инновации, атрибутивные характеристики инновационного процесса, генерация 

инноваций, их диффузия, жизненный цикл инноваций, инновационная экономика, 

инновационный потенциал экономической системы. Современная наука чаще всего 

трактует инновационную экономику как экономику, основанную на знаниях, как новый 

тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль, а производство знаний 

является источником экономического роста.  

Российская инновационная школа еще только формирует основные теоретико-

методологические подходы к изучению данной проблемы. Они изложены в трудах О. 

Белокрыловой, О. Голиченко, С. Глазьева, А. Дынкина, Н. Ивановой, А. Варшавского, 

Г. Васина, Л. Гохберга, Н. Лапина и др. 

Инновации как объект воспроизводства в рамках национальных инновационных 

систем имеют отличительные качества, а формирование национальной инновационной 

системы (НИС) имеет в каждой стране собственный алгоритм, отражающий еѐ 

предшествующий и настоящий уровень развития, сложившиеся конкурентные 

преимущества и экономическую специфику. Если говорить о российских условиях, то 

на наш взгляд алгоритм формирования национальной инновационной системы 

включает: 

1) формирование внутреннего спроса на инновации (на основе модернизации 

деятельности существующих структур, генерирующих и активно внедряющих 

инновации, создания новых рынков – рынка интеллектуальных ресурсов и объектов 

интеллектуальной собственности, рынка знаний и т.п.); 

2) устранение институционального вакуума в современной инновационной среде 

на основе институционального проектирования и импорта соответствующих 

институтов, генерирующих и инкорпорирующих инновации; 

3) коммерциализацию инноваций на внутреннем и внешнем рынке на основе 

создания рыночной инновационной инфраструктуры, в т.ч. российского рынка 

инноваций, его интеграции в глобальную экономику. 

В настоящий момент сложилось три основных трактовки категории 

национальной инновационной системы. 

Первая состоит в рассмотрении НИС как совокупности институтов, 

деятельность которых направлена на генерирование и диффузию инноваций. Это 

определение отражает, что инновационные процессы проявляются непосредственно в 

хозяйственной практике. Основной упор данной концепции лежит в плоскости 

коммерциализации, практической отдачи от науки, т.к. появление нового продукта 

связано с совместной работой множества хозяйствующих субъектов. 

Вторая концепция интерпретирует НИС как комплекс сопряженных 

экономических механизмов и видов деятельности, обеспечивающих инновационные 

процессы. Данное определение более функционально, т.к. оно подчеркивает динамизм 

взаимодействия субъектов НИС, переход к нелинейной модели инновационного цикла, 

оставляя в тени движущие силы инновационных процессов. 

Третья точка зрения связана с более глубокой сущностью экономических 

отношений. НИС трактуется как часть национальной экономической системы, 

обеспечивающая органическое встраивание инновационных процессов в 

поступательное развитие экономики и общества. Эта концепция полагает, что создание 



формальных инновационных структур само по себе не гарантирует успеха 

нововведений. Необходимо формирование адекватной экономической атмосферы, 

благоприятного для инноваций социального климата. 

Основная цель национальных инновационных систем заключается в 

обеспечении устойчивого экономического развития и повышении качества жизни 

населения путем создания дополнительных рабочих мест, как в сфере науки, так и в 

сферах производства и услуг, а также увеличение поступлений в бюджеты разных 

уровней за счет роста объемов производства наукоемкой продукции и доходов 

населения. Системный характер понятия инновационной системы означает, что 

технологическое развитие рассматривается не в виде цепочки односторонне 

направленных причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР к инновациям, но 

как процесс взаимодействия и обратных связей между всем комплексом 

экономических, социальных, политических, организационных и других факторов, 

определяющих создание инноваций. 

Таким образом, успешное решение проблемы формирования национальной 

инновационной системы позволит России действительно создать современную 

конкурентоспособную экономику. 
 

ТАРНАВСКИЙ А.А.  

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА НА БАЗЕ ВУЗА 
 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 
 

Структурные изменения в экономике Украины привели к значительному 

дисбалансу на рынке квалифицированного труда – предложение значительно 

превышает спрос. Отсутствие рабочих мест при наличии трудовых ресурсов негативно 

влияет на социально-экономическую ситуацию. При этом существует дефицит кадров в 

ряде инновационных областях экономики .  

Для устранения дисбаланса между спросом и предложением на рынке 

квалифицированного труда целесообразно использовать один из механизмов 

инновационного развития – создание и развитие бизнес - инкубаторов. Бизнес-

инкубатор (далее БИ) – организационная структура, целью которой является поддержка  

небольших бизнес-проектов, а также создание благоприятных условий для их 

реализации. Под успешной реализацией бизнес-пректов понимается создание бизнес-

структур, их  регистрация в соответствии с законодательством Украины и эффективная 

экономическая деятельность созданных организаций. БИ «выращивает» 

предпринимателей и способствует становлению малого и среднего бизнеса. Опираясь 

на мировой опыт, можно утверждать, что решающее влияние на ускорение научно-

технического процесса оказывают именно небольшие фирмы.  

С целью выявления спроса на услуги БИ в марте 2010 года было проведено 

анкетирование среди 60-ти студентов 4 – 5 курсов Горловского регионального 

института Университета «Украина», проходящих обучение по специализации  

«социальная работа», «учет и аудит», «компьютерные системы и сети». На вопрос 

«Планируете ли вы создать свое дело?» более 50% респондентов ответили 

утвердительно. Таким образом, на фоне дефицита рабочих мест (по данным 

Госкомстата Украины  в марте 2010 г. 71 претендент на 10 рабочих мест) наблюдается 

значительная бизнес-активность студентов. С болшой вероятностью можно 

утверждать, что такая тенденция имеется во многих учебных заведениях Украины.  

В большинстве случаев в высших учебных заведениях  нет специальных 

программ, по выработке у студентов навыков создания бизнеса и осуществления 



предпринимательской деятельности. Студентам, решившим начать собственный 

бизнес, необходима поддержка, а также специальная дополнительная подготовка. 

Развитие такого вида деятельности одинаково важно как для инновационного развития 

экономики Украины,  так и для высших учебных заведений. Высшая школа Украины, к 

сожалению, ориентирована только на выпуск квалифицированных специалистов и 

исполнителей. Вопросам приобретения у студентов навыков предпринимательской 

деятельности уделяется не достаточное внимания, хотя в настоящих экономических  

условиях – это объективная необходимость. 

Необходимо отметить, что модели организации  БИ при высших учебных 

заведениях могут отличаться  в зависимости от целей их создания. Например, 

существуют модель БИ, как коммерческого подразделения ВУЗа , создаваемого с 

целью внедрения в производство результатов научных и научно-технических  работ, 

выполненных специалистами в учебном заведении.   

Учитывая необходимость трудоустройства выпускников, а также создания 

новых рабочих мест, нами предлагается модель создания БИ  на базе ВУЗа, в  основу 

которой  заложена идея развития знаний и навыков предпринимательства среди 

студентов старших курсов  при непосредственной поддержке и контроле со стороны 

профессорско-преподавательского состава. Конечный результат – выпускник, 

осуществляющий самостоятельную предпринимательскую деятельность, лояльно 

настроенный и способный в дальнейшем оказать спонсорскую и иную помощь ВУЗу в 

сфере развития инновационной деятельности. 

Однако существует ряд препятствий, не способствующих эффективной работе 

БИ и относящихся к сфере государственного регулирования. Во-первых, это проблема    

финансирования бизнес – проектов. В ряде случаев  ВУЗ способен самостоятельно 

профинансировать ряд наиболее перспективных бизнес – проектов. Однако, как 

известно по статистике на рынке «выживают» три  из десяти новых коммерческих 

структур, т.е. речь идет об инвестировании в проекты с высокой степенью  риска. 

Кроме того, существующая система налогообложения не предусматривает 

льготы для вновь созданных коммерческих  предприятий в рамках БИ. Поэтому, в 

целях минимизации финансовых рисков ВУЗа, необходим льготный период для 

осуществления апробации бизнес – проекта.    
 

   
 

Рис. 1.  Апробация бизнес-проекта 

 

Во-вторых, существует проблема недостатка  на рынке труда специалистов в 

сфере управления инновационной деятельностью, способных осуществлять 

качественный отбор бизнес - проектов и своевременную  корректировку хода их 

реализации в процессе апробации. Обучение таких специалистов – это важная задача 

ВУЗа при внедрении предложенной модели БИ.  

В сложившейся в настоящее время ситуации на рынке квалифицированного  

труда, создание БИ на базе высших учебных заведений с использованием предлагаемой 



модели будет способствовать развитию  предпринимательских навыков и умений у 

выпускников, а также  способствовать созданию новых рабочих мест. Дальнейшее 

совершенствование организации и механизмов государственного регулирования  в 

сфере предпринимательской деятельности окажет позитивное влияние на  возможности 

высших учебных заведений готовить специалистов, готовых к сложным условиям 

современного рынка квалифицированного труда, к новым вызовам рыночной 

экономики, а также более эффективно решать проблемы трудоустройства их 

выпускников.  
 

Annotation.  The paper proposes a management mechanism of innovational development of 

Economics. A "business-incubator" model has been investigated based on the High School level. 

 

ЧЕРВІНСЬКА Т.М  

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

Виокремлення інноваційної праці серед існуючих видів діяльності обумовлено 

тими кардинальними змінами, яких зазнала світова економіка на початку третього 

тисячоліття. Нові економічні реалії висувають на порядок денний необхідність більш 

поглибленого дослідження проблематики інноваційної праці з метою посилення її 

стимулювання і забезпечення зростання прибутковості виробництва. 

На перший погляд уявляється, що більшість працівників інноваційної сфери 

пов‘язують перешкоди до власної повноцінної самовіддачі через працю, насамперед, з 

недоліками її матеріального, фінансового, організаційного, соціально-психологічного 

та іншого забезпечення. Це особливо стосується рівня оплати праці, який, як свідчать 

дослідження, влаштовує лише приблизно кожного сьомого працівника інноваційної 

сфери (або 15%) опитаних респондентів [1]. Так, середньомічна зарплата науковців-

інноваторів залишається нижчою від законодавчо визначеної, яка має дорівнювати 

подвійній середній зарплаті працівників промисловості. При цьому із загальної 

кількості випускників вищих навчальних закладів, що отримали статус магістра і 

спеціаліста лише 0,6 % влаштовуються на роботу в наукові організації [2]. Означені 

негаразди, низький рівень заробітної плати науковців, матеріально-технічного 

забезпечення науково-дослідних робіт, відсутність активної пропаганди інноваційних 

досягнень, негативно відображається на престижності  науково-інноваційно діяльності 

в Україні. 

Дослідження, проведені на деяких промислових підприємствах міста Києва, 

свідчать про те, що в сучасних економічно складних умовах розвитку економіки 

інноваційні розробки реалізуються у виробництво досить складно. Так, якщо рядовий 

працівник завдяки власного творчого нетрадиційного підходу до справи розробив щось 

нове і хоче впровадити у виробництво – на шляху реалізації інновації виникає багато 

проблематичних питань. Для раціоналізатора процес оформлення розробки, як правило, 

затягується до 0,5 року. При цьому процес оформлення розробки надто затяжний, для 

реалізації інноваційної пропозиції доцільно отримати погодження у багатьох 

посадовців підприємства: начальника цеху, головного технолога, головного інженера, 

замісника директора по виробництву, представників бюро раціоналізаторських 

пропозицій, відділу оплати праці тощо. Займаючись означеними питаннями працівник 

внаслідок згаяного часу значно більше втрачає у заробітній платі ніж йому нарахують 

коштів за нову розробку. Окрім того, навіть у разі оформлення нової пропозиції 

механізм стимулювання інноваторів на підприємствах є непрозорим. Розробники нових 

технологічних ідей не володіють точною інформацією про те, скільки їм нарахують 



винагороди і коли вони її отримають, адже кошти на означені цілі виділяють 

нерегулярно. Виплати, як правило, здійснюють після впровадження розробок у 

виробництво. Незважаючи на те, що положенням про матеріальне стимулювання 

раціоналізаторів розмір винагороди передбачено визначати залежно від економічного 

ефекту впровадження (наприклад, 30 грн. за 1 нормо-годину), однак останній в процесі 

численних перерахунків планово-економічного відділу та бухгалтерії може суттєво і 

неодноразово змінюватись, коригуватись. 

Хоча на багатьох промислових підприємствах, як і при колишній системі 

господарювання, продовжує працювати бюро раціоналізаторських пропозицій, однак 

його співробітники практично не зацікавлені в ефективному просуванні інноваційних 

розробок у виробництво. Якщо раніше працівники означених структур за оформлення 

інноваційних пропозицій отримували премії, що певним чином їх зацікавлювало, то на 

сьогодні означений механізм матеріального стимулювання через фінансові негаразди 

багатьох підприємств практично не працює. Тому співробітники раціоналізаторських 

бюро більше уваги приділяють іншим виробничим завданням і в ефективності 

реалізації нових розробок у виробництво майже не зацікавлені. 

Як підтверджують самі раціоналізатори-інноватори промислових підприємств, 

стимулювання інноваційної праці значно краще здійснювалось за часів колишньої 

системи господарювання. Всі учасники інноваційної діяльності регулярно отримували 

премії, зокрема, кожен раціоналізатор за оформлену пропозицію отримував винагороду 

у розмірі 20 крб., що на той час вважалося вагомим матеріальним стимулом його 

творчої новаційної праці. 

Як свідчить досвід, в сучасних умовах розвитку виробництва оформлення 

інноваційних розробок часто здійснюється не стільки з метою отримання винагороди 

настільки з метою формального спрощення процедури виробничого процесу, 

зменшення обсягу ручної праці, поліпшення організації виробництва і, що найбільш 

важливо, внаслідок творчого нетрадиційного ставлення до справи окремими найбільш 

здібними і підприємливими особами підприємств та організацій. Отже, як не дивно, 

попри всі несприятливі умови, при відсутності будь-якого цілеспрямованого 

мотиваційного механізму інноваційної праці, в трудових колективах певним чином 

реалізуються новаторські наміри, прояви ефективної творчої, інтелектуальної 

винахідницької активності. 

Проблематику використання інноваційної праці також пов‘язують з питанням 

нераціонального розподілу спеціалістів між секторами науки, адже переважна частина 

вітчизняних науковців зайнята у вузівському та академічному секторах, майже 11% – у 

галузевому секторі і тільки 0,2 % науковців зайняті безпосередньо у виробництві. У 

розвинених країнах у виробничому секторі працює близько 80% наукових працівників 

[3]. При цьому можна відмітити деякі особливості в стимулюванні інноваційної 

діяльності, зокрема, науковців Київського авіаційного заводу «Авіант», яке останнім 

часом стало функціонувати у складі науково-технічного комплексу. Нові розробки 

науковців здебільшого впроваджуються у виробництво без обмежень хоча останні, як 

свідчать дослідження, не завжди відрізняються високим рівнем ефективності. Часто 

впровадження розробок здійснюється для звітності і підведення підсумків науково-

дослідних робіт, що не завжди позитивно позначається на результатах виробництва. 

Процес впровадження, як правило, здійснюється дуже повільно. В даному випадку 

часто доводиться доопрацьовувати технологічний процес, оснащення, вносити зміни в 

креслення, документацію тощо. При цьому у працівників, що займаються означеними 

видами робіт, майже відсутня зацікавленість у прискоренні їх виконання. Отже, такий 

підхід не сприяє виробництву конкурентноспроможної наукомісткої продукції. 



Здавалося, що саме в ринкових умовах ставлення до інноваційної праці, 

наукових досліджень має корінним чином змінитися і підприємці будуть самі шукати 

новації, які забезпечують їм значні прибутки. Але, як свідчить практичний досвід, сам 

по собі ринок не підтримує наукову інноваційну діяльність так як він зорієнтований на 

досягнення конкретних і швидких комерційних результатів. Для працівників 

підприємств і організацій впровадження інновацій справа дуже ризикована, адже їх 

реалізація здебільшого закінчується невдачею. Крім того, їх зусилля у першу чергу, 

спрямовані на виконання традиційних для них, поточних завдань, де все 

відрегульовано і звично. Тому нові ідеї, як правило, спочатку сприймаються 

непереконливо і отримують опір. 
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НАУКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ, СТАТУС ВНЗ І ВИКЛАДАЧА 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Опорою всієї системи освіти виступає вища школа, на рівень якої найсуттєвіше 

впливають якість науково-викладацьких кадрів і навчальних програм, обумовлених 

поєднанням викладання й дослідження. Неможна не визнати, що рівень вищої освіти 

залежить від статусу викладача, який в свою чергу визначає статус вищого навчального 

закладу. Статус викладача і ВНЗ значною мірою пов‘язані із можливістю займаться 

наукової працею, підвищувати свій науковий рівень, з організацією наукової діяльності 

в університетах.  

До кінця 1980-х рр. науково-педагогічні кадри ВНЗ користувалися повагою й 

авторитетом у суспільстві, вирізнялись високим статусом і заробітною платою. З 

розвитком ринкових відносин, згортанням державного фінансування освіти, статус 

викладача стрімко впав. Вища школа перестала бути опорою всієї системи освіти. На 

сьогодні 60% українців переконані, що за роки незалежності погіршилась якість освіти 

та знизився загальнонаціональний рівень освіченості населення. Серед втрат, які 

понесла вища освіта з початку 1990-х рр. наймасштабніша – масовий відтік 

кваліфікованих викладачів. Керівництво України визнало, що відновлення втрачених 

висококваліфікованих кадрів може виявитись найбільш довготривалим і дорогим для 

країни.  

Праця викладача відноситься до творчої, високоінтелектуальною й має три 

складові: науково-предметну, психолого-педагогічну, культурно-просвітницьку. Від 

викладача вимагаються не тільки природні здібності (бажано, талант), але й чималі 

розумові, фізичні, часові, емоційно-вольові витрати (ненормовані). В науковій 

літературі перераховуються головні функціональні обов‘язки науково-педагогічного 

складу: підготовка навчальних курсів, їх методологічне і методичне забезпечення, 

вибір засобів інформаційної підтримки; створення навчальних, тренінгових і 

контролюючих, у тому числі комп‘ютерних програм; авторська участь у підготовки 

навчальної літератури і навчально-методичних посібників; читання лекцій, проведення 

лабораторних, семінарських і інших практичних занять; організаційно-методичне 

забезпечення і участь в проведенні виробничої практики студентів; пошук і розробка 



нових педагогічних методів і високоефективних освітніх технологій; індивідуальна 

робота зі студентами; консультування; планування, організація та виконання наукових 

досліджень, конкретних практичних розробок; пошук джерел фінансування наукових 

досліджень і замовників; підготовка нормативної, звітної документації; реалізація 

виховних функцій в роботі зі студентами; підвищення наукової та педагогічної 

кваліфікації й компетентності; володіння різними професійно необхідними 

практичними навичками тощо. 

Викладачу потрібно мати здібності організатора, вихователя, оратора, аналітика, 

психолога, володіти логікою й методикою педагогічного процесу, літературною мовою, 

бути високо компетентним спеціалістом в своїй галузі й достатньо ерудованим в інших 

галузях знань, володіти сучасними інформаційними технологіями, постійно 

оновлювати свої знання, мати науковий ступень. Тобто, науково-педагогічна діяльність 

– це постійний творчій процес.  

Молода українська держава не змогла фінансувати систему вищої освіти, яка 

дісталася від УРСР. Порівняно з 1990 р. фінансування освіти було зменшено більше 

ніж у 3 рази. На сьогодні вища освіта на 37% фінансується з держбюджету, на 61% за 

рахунок фізичних та юридичних осіб і на 1% - промислових підприємств. Така 

структура далеко не відповідає світовим тенденціям. Основною можливістю для 

виживання державних ВНЗ стало поширення кількості студентів-платників. З 1995 по 

2005 рр. їх чисельність зросла майже вдвічі. Однак, кількість викладачів практично не 

змінилась. Здійснювалась небачена інтенсифікація їх праці в державних ВНЗ, 

збільшення навчального навантаження: з 600-700 до 1000 годин. Це порушувало обсяг 

встановленого законодавством навантаження, різко обмежувало можливості 

поглиблення спеціалізації, реалізації професійних інтересів, науково-дослідної 

діяльності та негативно впливало на якість викладання. Збільшилась кількість студентів 

в групах. Зі зростанням навчального навантаження оплата праці викладачів находилась 

на межі прожиткового мінімуму.  

З розширенням мережі ВНЗ, виникненням безлічі нових навчальних закладів, 

недофінансуванням, зростанням студентів-платників зростав і рівень корупції у вищій 

школі, яка стала майже легітимною.  

Бюджетне фінансування запізнювалося і було дуже невеликим. Але при цьому 

можливостей для отримання нелегальних, напівлегальних ресурсів у адміністративного 

корпусу було багато. Так, значна частка площ ВНЗ знаходилася в оренді, нерідко 

нелегальній або напівлегальній. За рахунок цього ректорський корпус, адміністратори 

забезпечили виживання вітчизняної вищої школи. Саме можливість працювати з 

неформальними фінансовими потоками, часто нелегальними, стало одним з головних 

принципів відбору кадрів.  Усередині ВНЗ диференціювалися корупційноємкі 

структури (наприклад, заочники) і дисципліни (не тільки новомодні – юридичні, 

економічні, але й трудомісткі для студентів – наприклад, опір матеріалів або 

теоретична механіка). В умовах недофінансування системи вищої школи корупція 

перетворилася на системний стрижень, без якого ВНЗ не можуть існувати. Корупція 

завдала сильного удару по статусу ВНЗ і викладача. 

У західній економічній традиції прийнято вважати, що винагорода викладача 

складається з фінансової винагороди і академічної винагороди (задоволення від 

викладання, вільного графіка, можливості працювати в декількох місцях, займатися 

творчою працею і т. д.). У Україні спостерігається інша ситуація. Викладач вимушений 

нести величезний тягар бюрократичного навантаження, яке часто виступає 

компенсатором академічної винагороди. Викладач, позбавлений академічної 

винагороди, починає шукати матеріальну компенсацію. На Заході академічна 

винагорода компенсує розрив в зарплатах. У нас - ні, і це одна з причин корупції.  



На Заході неважливо, скільки ти заробляєш, важливо якими є твої академічні 

досягнення - вони визначають твій статус. Радянська історія дозволила виділитися 

великому корпусу адміністраторів, які привласнювали собі академічні статуси. Так, 

переважна більшість ректорів просувалися по адміністративній лінії, набираючи при 

цьому академічний статус (вони ставали докторами, професорами, академіками і т. і.), 

що дуже сильно підірвало систему релевантности академічних статусів. Академічна 

ієрархізація перестала шикуватися за академічними принципами. У результаті, як в 

межах будь-якого ринку, виграє той, у кого спочатку більше ресурсів. Ресурси з 

академічних перетворилися на матеріальні. Вгору рухався не той, хто мав вищий 

академічний статус, а той, у кого більше матеріальних засобів.  

Наведені факти і міркування доводять, що завдання реформування системи 

вищої освіти полягають не стільки в запозиченні зарубіжного досвіду організації 

навчання, скільки у реальному підвищенні статусу викладача, забезпечення його 

можливістю активно займатися наукової діяльністю, що в свою чергу позначиться на 

підвищенні статусу ВНЗ. 
 

Аннотация. Показана зависимость между качеством образования в высшей школе и реальным 

статусом преподавателя в высшей школе. Возможность реально заниматься наукой в высшей школе 

повышает статус высших учебных заведений и качество образования. 
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ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, 

Міжнародний університет фінансів 

 

Сьогодні Національна академія наук України є вищою державною науковою 

організацією України, яка здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з 

найважливіших проблем природних, технічних і соціогуманітарних наук.  

Якщо в перші роки діяльності Академія складалася з трьох наукових відділів – 

історико-філологічного, фізико-математичного і соціальних наук, які охоплювали 3 

інститути, 15 комісій і національну бібліотеку, то станом на 01.01.2009 р. до складу 

НАН України входить майже 176 наукових установ, 49 організацій та підприємств 

дослідно-виробничої бази, які об‘єднані у три секції: фізико-технічних і математичних 

наук, хімічних і біологічних наук, суспільних і гуманітарних наук.  

В Національній академії наук України діють 6 регіональних наукових центрів 

подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування: Донецький 

(м.Донецьк), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса), Північно-східний (м.Харків), 

Придніпровський (м.Дніпропетровськ), Кримський (м.Сімферополь) та Інноваційний 

центр по м.Києву на які покладено обов‘язки сприяння у розробці та реалізації 

державної науково-технічної політики на регіональному рівні, залученню до діяльності 

центрів фахівців наукових установ НАН України, вузів та наукових організацій 

галузевих академій наук України. Певна увага полягає у науковому забезпеченню 

розв'язання проблем екології, енергозбереження та раціонального використання 

природних ресурсів, духовного та культурного розвитку регіонів [3].  

Національна академія наук України була найстарішою серед республік 

колишнього СРСР і відзначалась технологічною спрямованістю досліджень, яка 

збереглась і до сьогодні. 

Найбільшою в НАН України є Секція фізико-технічних і математичних наук, яка 

складає майже 65% від загальної кількості працівників наукових установ НАН України. 



В цю секцію входить 8 відділень: математики; інформатики; механіки; фізики та 

астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-

технічних проблем енергетики; ядерної фізики і енергетики. В установах Секції 

хімічних і біологічних наук, яка становить  22,5% працюючих в НАН України і 

налічується 3 відділення: хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної 

біології. В Секції суспільних і гуманітарних наук налічується 12,5% співробітників. До 

неї входить 3 відділення: економіки; історії, філософії і права; літератури, мови та 

мистецтвознавства. Таким чином співвідношення чисельності працюючих за секціями 

за останнє десятиріччя майже не змінилося. 

Як свідчить [2] кадровий потенціал НАН України за останнє десятиріччя 

зростає. Так, в 2009 р. в порівнянні з 2000 р. загальна чисельність наукових працівників 

збільшилась на 38%, докторів наук – на 18,6%, а кандидатів наук – на 13%.   

Зазначимо, що в аналізований період зростання чисельності наукових 

працівників відбулося в усіх 14 відділеннях НАН України. Цьому сприяли заходи щодо 

збереження наукового потенціалу, а саме: поступове зростання заробітної плати в 

науковій сфері, врегулювання розмірів посадових окладів працівникам наукових 

установ, встановлення гарантованих надбавок за науковий стаж, доплати за наукові 

ступені і звання, тощо. Також було здійснено підвищення пенсій для наукових 

працівників, заснування державних стипендій для видатних діячів науки, а також 

стимулювання молодих науковців державної підтримкою (премії, гранти тощо). 

В НАН України майже 2/3 всього обсягу фінансування здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Розподіл фінансування за джерелами надходжень, % 

 2000 2005 2008 

Всього 100 100 100 

З держбюджету 62,7 80,0 87,0 

З коштів місцевих бюджетів – 0,3 0,1 

З позабюджетних фондів 2,29 1,14 0,6 

З власних коштів 2,3 2,8 3,4 

З коштів замовників 28,6 14,6 8,5 

З інших джерел 3,9 1,0 0,1 

Джерело: Національна академія наук України. Короткий річний звіт 

 

Основними джерелами фінансування академічної науки є держбюджет та кошти 

замовників, які разом складають більше 90% всіх джерел фінансування. Доля яких з 

роками продовжує зростати і в 2008 р. досягла 95,5% від загального обсягу 

фінансування. Так, в 2008 р. в  порівнянні з 2000 р. фінансування з такого джерела, як 

кошти замовників зменшилося, майже в 2,5 рази, держбюджет стає основним джерелом 

фінансування і складає 87% від загального обсягу фінансування НАН України. 

Незначний (10%) відсоток фінансування поступає до НАН України з місцевих, 

позабюджетних та інших джерел. Ситуація 2008 р. свідчить, що замовником і 

споживачем наукових результатів НАН України виступає держава. Проте, як показує 

світовий досвід інноваційний розвиток відбувається при врахуванні інтересів науки та 

виробництва з залученням різних джерел фінансування. 

На думку [3] бюджетна політика в науковій сфері має бути спрямована на 

переведення фінансування науки на конкурсні засади забезпечення активізації участі 

наукової сфери у формуванні та розвитку національної інноваційної системи. 

Здійснення розподілу видатків між головними розпорядниками коштів з програмно-

цільовим методом сприятиме більш ефективному і цільовому використанню ними 



виділених бюджетних коштів. Ефективність використання бюджетних коштів на науку 

повною мірою залежить від отриманих результатів у процесі виконання наукових і 

науково-технічних робіт і рівня їх впровадження в економіку країни. 

Як зазначає Б.Патон [4] мережа наукових установ Національної академії наук 

України дозволяє вести дослідження практично по всьому фронту найважливіших 

проблем розвитку країни. Так, щороку у різні галузі економіки впроваджується понад 2 

тисяч розробок, серед яких інформаційні технології, програмні продукти, нові 

матеріали, автоматизовані комплекси і системи, машини, лікувальні препарати, сорти 

рослин та інші. Створенню та впровадженню високотехнологічних і наукоємних 

розробок сприяють щорічні конкурси науково-технічних проектів, метою яких є відбір 

серед них вагомих, в яких реально зацікавлене виробництво і реалізація яких може дати 

суттєвий економічний ефект. Завдяки цьому конкурсу відбувається впровадження 

розробок інститутів НАН України у різних галузях економіки. 

Істотне збільшення впровадження розробок НАН України пов‘язане із 

створенням технологічних парків: «Напівпровідникові технології і матеріали, 

оптоелектроніка і сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Е.О. Патона», 

«Інститут монокристалів», оскільки технопарки дозволяють при недостатньому 

державному фінансуванні використовувати механізми цільового використання коштів 

при виконанні інноваційних проектів. Інноваційна і інвестиційна діяльність 

технопарків базується на матеріально-технічній та виробничій базі їх учасників 

(наукових лабораторій, інженерно-конструкторських відділів, дослідних виробництв). 

Отже технопарки є не лише механізмом зв‘язку між наукою та виробництвом але й 

необхідним засобом стимулювання високотехнологічних наукових досліджень. 

На рисунку 1 показано динаміку впровадження науково-технічних розробок в 

економіку України за 2000–2008 роки. 
 

Рис. 1. Кількість впроваджених розробок за 2000-2008 рр.

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

р о к и

о
 д

 и
 н

 и
 ц

 ь

Всього

 
 

Як видно з рисунку кількість впроваджених розробок у 2008 р. збільшилося у 

порівнянні з 2000 р. майже на 19,5%.  Починаючи з 2005 року відбувається поступове і 

систематичне збільшення впровадження розробок, чому сприяло ухвалення Закону 

України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [5].   

Таким чином на основі проведеного аналізу виявлено тенденції зростання 

науково-технічного потенціалу НАН України, але нажаль перехід економіки України 

на інноваційну модель розвитку відбувається досить низькими темпами, оскільки діюча 

структура державного управління науково-технічної та інноваційної діяльності не 

забезпечена реальними механізмами взаємодії науки з виробництвом. 
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Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки 

кінця ХХ – початку ХХІ століть, поставила перед країнами світу проблему пошуку 

нових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правового 

середовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин. Стрімкі 

темпи науково-технічного прогресу та загострення конкуренції на сучасних 

глобалізованих ринках однозначно визначають пріоритетність інноваційного шляху 

розвитку економіки, галузей та окремих підприємств. 

Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку обумовлює 

постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної 

динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки. Сучасне 

високорозвинуте суспільство стимулює розвиток технологій, що ґрунтуються на 

новітніх досягненнях науки. Найважливішим завданням є вироблення стратегії, яка 

забезпечує можливість гнучкої зміни пропорцій між темпами розвитку наукового, 

технічного і виробничого потенціалів. Створення такої системи взаємодії всіх 

учасників циклу, що забезпечує науково-технічний прогрес, є головним завданням 

інноваційної політики держави. Відтак запровадження в Україні інвестиційно-

інноваційної моделі економічного зростання з політичної мети перетворюється на 

об‘єктивну необхідність, альтернативою якій є занепад національної економіки, втрата 

економічного, а, можливо, й національного суверенітету. Проголошена інноваційна 

модель економічного розвитку України передбачає реалізацію стратегії розвитку 

національної економіки, спрямованої на істотне підвищення її ефективності, зростання 

ВВП шляхом цілеспрямованої діяльності зі створення, освоєння у виробництві і 

просування на ринок технологічних та організаційно-управлінських інновацій. 

Механізм створення і поширення нововведень, маючи суттєві національні 

особливості, передбачає три загальні складові: систему державної підтримки 

фундаментальних і пошукових досліджень; різноманітні форми та джерела 

фінансування і непрямого стимулювання досліджень; максимальне стимулювання 

малого інноваційного підприємства та підтримку його. Держава, створюючи умови для 

реалізації інноваційної політики, впливає на розвиток не лише державного, а й 

приватного сектора інноваційної діяльності. Передбачається, що на всіх рівнях 

стимулювання інноваційного розвитку найважливішим завданням є формування і 

регулювання процесу оптимального використання ресурсів на шляху до досягнення 

поставлених цілей. В Україні створені і працюють лише окремі елементи науково-



інноваційної системи, цикли інноваційного процесу слабко ув'язані між собою, тому 

віддача від інноваційної діяльності є низькою. Одна з причин такого стану – 

недосконалі законодавство і нормативно-правова база щодо створення наукомістких 

технологій та фінансування процесів їхньої комерціалізації. Істотним чинником 

відставання України в технологічному розвитку також є низька виконавча дисципліна 

міністерств і відомств, відсутність належного контролю з боку органів виконавчої 

влади усіх рівнів. Це поглибило кризу системи державного управління інноваційною 

діяльністю, сприяло посиленню зарегульованості інноваційних процесів з боку держави 

та неефективному використанню коштів державного бюджету. 

Згідно з вимогами часу основою стратегічного курсу розвитку України, її 

визначальними пріоритетами мають стати розробка й реалізація державної політики, 

спрямованої на структурну модернізацію господарського комплексу, якнайшвидший 

його перехід на інноваційний шлях розвитку і становлення України як 

високотехнологічної держави. Пріоритет інноваційного розвитку національної 

економіки й активна роль держави у процесі структурних перетворень визначено на 

найвищому державному рівні. Інноваційний розвиток наразі стає не лише 

―національною економічною ідеєю‖, а й тактикою державної економічної й 

гуманітарної політики. Згідно із законом України ―Про інноваційну діяльність‖, 

головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання 

науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних 

екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва 

й реалізації нових видів конкурентноздатної продукції.  

Система управління науково-технічним та інноваційним розвитком має бути 

зміщена у напрямку усунення дублювань та розпорошення функцій між різними 

органами виконавчої влади, розбудови єдиної вертикалі управління та підвищення 

відповідальності за недосягнення цілей. Невід'ємною складовою системи управління 

мають стати дорадчі органи, що забезпечуватимуть активне державно-громадське 

партнерство при виробленні і здійсненні державної політики у сфері науково-технічної 

та інноваційної діяльності. До участі у таких органах необхідно широко залучати до 

управління науково-інноваційною сферою фахівців Національної і галузевих академій 

наук, науковців університетів та представників галузевого сектору науки. 

Здійснення високотехнологічного прориву має забезпечуватись активною 

державною політикою, насамперед у напрямі розширення державно-приватного 

партнерства у сфері науки і інновацій з метою підвищення зацікавлення бізнесу та 

посилення його відповідальності за ефективне використання інвестицій. 

Стосовно стану медико-біологічної науки, то можна констатувати виключно 

невтішну картину, навіть на фоні загальної низької дієспроможності інноваційної 

політики держави. Традиційно медико-біологічні дослідження мали і продовжують 

зберігати високий науковий рівень. Так, на початок 2005 року в рейтингу інвестиційної 

привабливості ―науки про життя‖ зайняли перше місце в усьому світі. Частка 

інвестицій, спрямованих на комерціалізацію результатів НДР в галузі фармакології та 

медичного обладнання, зросла до 22% від загального обсягу вкладень у різні галузі. 

Темпи виведення нових продуктів на світовий фармацевтичний, медичний і 

біотехнологічний ринок поступаються лише ринку телекомунікаційних засобів. Великі 

промислові корпорації спрямовують інвестиції не тільки на прикладні дослідження, 

орієнтовані на ринок медичних товарів і послуг, але не в останню чергу на 

фундаментальні дослідження з геноміки, протеоміки, біоінформатики тощо. 

Незважаючи на такий загальний сприятливий інвестиційний клімат відсоток 



вітчизняних НДР медико-біологічної тематики, що завершилися створенням 

промислових технологій та ринкових продуктів, катастрофічно малий. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, необхідно підкреслити, що назріла 

негайна необхідність у зламі негативних тенденцій, що склалися в науково-

інноваційній сфері, спрямуванні держаної політики на формування якісно нового 

науково-технічного потенціалу, максимального його використання для переведення 

вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку. Проте, ці зміни можуть бути 

позитивними лише за умов формування високотехнологічної наукоємної економіки, 

подолання існуючого розриву між наукою, виробництвом і освітою, утвердження в 

країні інноваційної культури. 
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Для стран с переходной экономикой, к которым относится Украина, возрастает 

роль науки, как главного экономико-воспроизводительного фактора в социально-

значимых сферах, в том числе и в здравоохранении, которое признано одним из 

приоритетных направлений развития науки и техники. Существующие 

государственные механизмы, которые регулируют поддержку научно-

исследовательской деятельности учреждений медико-биологической отрасли, не 

способны в полной мере обеспечить науку материально-техническими, кадровыми и 

финансовыми ресурсами. В таких условиях резервом повышения эффективности 

медицинской науки, как важного элемента инновационного процесса, является 

активизация интеграции медико-биологических технологий в сферу практического 

здравоохранения. Важным элементом, без которого невозможно осуществлять 

эффективное управление и стимулирование научно-технической деятельности, 

является регулярный систематический анализ и оценка результативности работы 

научных коллективов. При этом уровень инновационного потенциала учреждения 

будет определяться не только ресурсными показателями, а в значительной мере, и 

показателями, отражающими результативность деятельности научных учреждений, 

которая, несомненно, опирается на эффективность деятельности отдельного ученого. 

Задача объективной оценки деятельности ученых и научных коллективов далека от 

завершения и многие методические проблемы, возникающие при оценке 

эффективности деятельности научной организации, характерны также для оценки 

результативности отдельного сотрудника такой организации. 

Качество научной деятельности - многомерная функция, которая должна 

охватывать все ее виды и направления, учитывать квалификацию персонала и 

эффективность выполнения НИР, качество инфраструктуры. При подходах к такой 

оценке важными становятся классификация и систематизация составляющих 

деятельности сотрудников НИИ с последующим формированием системы адекватных 

критериев этой оценки.  

Цель работы: разработать систему рейтинговых критериев оценки и 

мониторинга результативности научно-инновационной деятельности научных 



сотрудников для ее оптимизации, повышения эффективности и инновационной 

направленности (на примере ИЭПОР им Р.Е.Кавецкого НАН Украины). 

Для достижения поставленной цели решали задачи:  

- провести классификацию и систематизацию составляющих научно-

исследовательской работы сотрудников института; - применить концептуальную схему 

– онтологию, как универсальное средство конструктивного описания элементов 

системы; - построить онтологию составляющих деятельности, с учетом нормативно-

правовой базы и должностных инструкций научных сотрудников; - выделить объекты, 

выступающие базовыми компонентами деятельности ученых  

Самыми важными компонентами были определены: деятельность научного 

сотрудника и его потенциал. Деятельность научного сотрудника составляют 4-е 

компоненты: научная, научно-техническая, научно-организационная и научно-

педагогическая работа.  

Научная деятельность как интеллектуальная творческая деятельность, 

направленная на получение и использование новых знаний, имеет следующие 

основные формы - фундаментальные и прикладные медико-биологические 

исследования, построенные на использовании в эксперименте, наряду с наиболее 

общими, и специфических биологических методов, объектов in vivo и in vitro, 

биологического моделирования. Формы представления результатов - участие в 

разнообразных научных форумах, доклады, презентации, круглые столы, а также 

публикации в виде статей, монографий, тезисов, методических рекомендаций и др.  

Научно-техническая деятельность – интеллектуальная деятельность, 

направленная на получение и использование новых знаний во всех отраслях техники и 

технологий (новая методика, способ лечения, препарат, штамм организмов и др), 

основными формами воплощения которой является получение охранных документов на 

объекты права интеллектуальной собственности, продажа лицензий, а также другие 

виды работ, связанные с внедрением научных знаний в практическое здравоохранение.  

Научно-организационная работа направлена на методическое, организационное 

обеспечение и координацию научной, научно-технической и научно-педагогической 

деятельности. В рамках этого вида деятельности ученый может иметь членство в 

научном совете, специализированных советах, комиссиях, проводить конференции, 

разрабатывать средства информационной поддержки – сайты; заниматься 

редакционной деятельностью и др.  

Научно-педагогическая работа – педагогическая деятельность в высших и 

средних специальных учебных и заведениях последипломного образования, связана с 

научной деятельностью и служит средством популяризации знаний, полученных во 

время выполнения НИР, воплощается в форме лекций, докладов, руководства 

студенческой практикой и выполнением курсовых и дипломных работ, изданием 

учебной литературы.  

Потенциал научного сотрудника вмещает должностные обязанности 

(соответствующие в НИИ руководящим и научным должностям) и квалификационный 

потенциал. Качество выполнения НИР и НТР, их новизна и практическая значимость 

для медико-биологической отрасли могут быть отмечены посредством получения 

учеными государственного и общественного признания через присуждение научных 

степеней, ученых званий, премий, почетных званий за вклад в развитие науки, 

внедрение результатов в практическое здравоохранение и за подготовку научных 

кадров. 

Таким образом, посредством формирования онтологии составляющих научно-

исследовательской деятельности ученых института получен перечень критериев оценки 

ее индивидуальной эффективности. Градацию критериев по значимости для ее 



объективизации осуществляли путем присвоения весового значения через 

анкетирование членов предварительно сформированной экспертной комиссии. Для 

анализа и обсчета данных использовали математический аппарат и общепринятую 

методику расчета. 

Разработанная система рейтинговых критериев оценки и мониторинга 

результативности научно-инновационной деятельности научных сотрудников является 

универсальной, объективной, адекватно отображает специфику и разнообразие 

индивидуальной деятельности в НИИ медико-биологической направленности и может 

быть использована учреждениями разного ведомственного подчинения в качестве 

модели для оценки результативности, оптимизации, повышения эффективности и 

инновационной направленности деятельности отдельного ученогои коллектива. 
 

ШЕДИНА З.Н. 

 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

Интеграция науки и образования - это один из главных факторов 

экономического и социального развития общества. В Украине  интеграция науки и 

высшей школы может стать одной из важнейших задач структурной перестройки 

экономики страны.  Поскольку ее решение должно обеспечить не только расширение 

сотрудничества между организациями науки и образования, для проведения 

актуальных научных исследований, направленных на разработку и внедрение новых 

технологий, но и качественно улучшить подготовку высококвалифицированных кадров 

для обеспечения промышленных предприятий современными технологиями /1/.  

В работе будет представлен обзор литературы, касающийся проблем интеграции 

науки и образования. 

По мнению ряда авторов /2-5/ в настоящее время, слабость 

институционализации взаимодействия «наука – высшая школа» влияет на 

взаимоотношение вузов и научно-исследовательских институтов, с другими 

организациями и институтами  гражданского общества, препятствует эффективному 

достижению целей и согласованию интересов, что проявляется в следующих аспектах.  

Во-первых, имеет место определенное дистанцирование науки и образования 

друг от друга в проведении совместных исследований по изучению рынка предложений 

на научно-техническую продукцию, т.к. участники считают это внутренним делом 

каждого. Одним из главных направлений интеграции научно-исследовательских 

институтов и вузов должно стать объединение усилий в направлении отбора и 

подготовки современных кадров высшей квалификации /2-3/. 

При научных центрах НАН Украины и МОН Украины могут образовываться 

объединенные научно-образовательные комплексы (центры) ассоциативного типа – 

академические университеты (или, соответственно, научные университеты) в составе 

академических учреждений /1/. 

Статус академичных университетов и научно-образовательных центров НАН 

Украины или МОН Украины, которые будут осуществлять свою деятельность по 

подбору и обучению талантливой молодежи, должен быть в виде ассоциаций, т.е. 

договорного объединения, созданного с целью постоянной и скоординированной 

научной и образовательной деятельности. Эта деятельность должна финансироваться 

из специальных фондов, которые могут быть сформированы за счет взносов членов 

ассоциаций, договоров с предприятиями, региональными и отраслевыми органами 



управления, за счет специальных средств государственного бюджета, которые 

выделяются на эти программы для выполнения специальных программ /4/. 

 Во-вторых, отсутствует интерес к взаимодействию с органами власти при 

одновременном ожидании прямого воздействия государства на интеграционные 

процессы. У участников взаимодействия преобладает пассивная позиция, не уделяется 

внимание новым современным формам взаимодействия /2-3/. 

Современная практика применения нормативно-правовых документов выявила 

торможение реальных интеграционных процессов из-за внутренних противоречий в 

законодательстве, что создает серьезные препятствия для формирования 

инновационной модели национальной экономики. На протяжении последних 12-15 лет 

был принят целый ряд законов и подзаконных актов, каждый из которых по 

отдельности современен и актуален, но вступает в противоречие с остальными и не 

позволяет системе наука-образование эффективно функционировать. Более того, 

недостаточная проработанность правовых механизмов, стимулирующих 

интеграцию науки и высшего образования, в ряде случаев приводит к обратному и 

крайне негативному процессу — их фактической дезинтеграции /2-4/.  

Формальное разделение науки и образования, проявившееся в 

институциональном, организационно-управленческом, правовом и финансовом 

обособлении этих сфер, нанесло существенный ущерб научному авторитету высшей 

школы. Проводимые в вузах (за исключением немногих элитарных университетов) 

исследования, как правило, малозначимы, что в известной мере объясняет почти 

маргинальную роль сектора высшего образования в научно-техническом комплексе 

страны и национальной инновационной системе в целом - по крайней мере, по затратам 

на научные исследования и разработки. 

Проблема низкого уровня оплаты труда падение престижа профессии ученого 

приводит к оттоку интеллектуального ресурса за пределы научной деятельности. Также 

острой проблемой является низкое участие студентов в научной работе. Сегодня, к 

сожалению, во многих вузах не наблюдается глубокого понимания важности научно-

исследовательской деятельности студентов.  

Еще одной проблемой является отсутствие современной научной базы для 

реализации программ высшего образования, что ведет к тому, что выпускники вузов 

часто оказываются неподготовленными к условиям и требованиям реальной 

экономики, неконкурентоспособными на внутреннем и международном рынках труда. 

Кроме того, научные организации, оторванные от сферы высшего образования, 

испытывают острый дефицит в молодых специалистах.  

Главными проблемами современного законодательного обеспечения реформы 

научной сферы и высшего образования должно стать определение роли государства в 

этом процессе, сохранение особенного правого статуса НАН Украины и отраслевых 

академий наук, уточнение правового положения субъектов научной и научно-

технической деятельности, усовершенствование системы аккредитации научных 

организаций и вузов, упорядочение системы аккредитации научных организаций, более 

эффективного использования их потенциала /1/. 

Необходимо усилить, а в некоторых случаях и возобновить связи с органами 

управления. Законодательная и нормативная база не должна ограничиваться 

декларативными нормами о государственной поддержке науки и образования, а 

детально раскрывать механизм ее реализации. 
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ЯЩИШИНА І.В 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

Формування нової інноваційної економіки передбачає видозміну багатьох 

економічних процесів та явищ. Аналіз низки наукових досліджень дає підстави 

визначити нові ознаки капіталу та його трансформації в умовах інноваційної 

економіки: 

1 капітал більше виходить за матеріальні рамки, набуваючи невластивих йому раніше 

форм;  

2 він являє собою не стільки економічний ресурс, що використовується у виробничих 

процесах і має здатність до відтворення та самозростання вартості, скільки актив, 

що запрограмований на швидку видозміну своїх форм [1];  

3 динамічно розвивається та трансформується у нові форми людський капітал [2]; 

4 нематеріальні форми капіталу виступають не тільки наслідком, а й джерелом 

інноваційного розвитку економіки; 

5 наука і освіта відіграють основну роль у сучасному виробництві, перетворюючи 

матеріально-речовий капітал в одну із форм реалізації інтелектуального капіталу; 

6 єдиною суспільно визнаною формою монополізму стає інтелектуальна власність та 

авторське право як прояви інтелектуального капіталу [3]; 

7 інтелектуальна діяльність виступає джерелом росту доходів та споживання [4]; 

8 зростає значимість соціалізованих відчужуваних форм людського капіталу; 

9 нематеріальні форми капіталу стають основним джерелом конкурентоспроможності 

економіки та її порівняльних переваг на світовому ринку [5]. 

Аналіз різних підходів щодо розгалуження структури людського капіталу 

уможливлює класифікацію його видів за рівнями (див. рис.1). 

 
Рис.1. Структура людського капіталу за рівнями 
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Дана класифікація дозволяє досліджувати та оцінювати людський капітал на 

мікрорівні – рівні окремої людини, так званий індивідуальний людський капітал, а 

також на мезорівні – рівні окремого підприємства або угрупування – капітал фірми. 

Очевидно, що до індивідуального людського капіталу відносимо всі його 

невідчужувані від особи (неліквідні) форми, які підприємство втрачає із звільненням 

окремого працівника. Людина сама розпоряджається цими формами капіталу. 

Людський капітал фірми включає в себе відчужувані або ліквідні його форми. 

Це продукт організованої взаємодії, тому він має суспільну, а не індивідуальну 

природу, він не може знаходитись в приватній власності і часто має ознаки локального 

суспільного блага [6]. Зростання значимості науково-технічних чинників комерційної 

успішності підприємств привело до виділення у складі організаційного капіталу фірми  

капіталу інновацій, до якого відносять захищені комерційні права, інтелектуальну 

власність, а також нематеріальні активи та цінності, які забезпечують здатність 

компанії до оновлення [7].  

В цілому в умовах інноваційної економіки на нашу думку капіталізація 

людського капіталу відбувається за наступною логікою: 

1) спочатку здійснюється формування запасу знань, вмінь, здібностей під 

впливом освіти та науки; 

2) далі цілеспрямоване використання та застосування накопиченого запасу 

приводить до зростання продуктивності праці; 

3) зростання продуктивності праці веде до урізноманітнення та росту доходів 

власника людського капіталу на мікро- та мезо- рівнях та національного доходу на 

макро- рівні; 

4) приріст доходу мотивує власників людського капіталу та суспільство в цілому 

збільшувати інвестування освіти та науки. 
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Аннотация: В статье анализируются признаки трансформации капитала, а также структура 

человеческого капитала и логика его капитализации в условиях инновационной экономики. 

Аnnоtаtiоn: The article analyzes the signs of transformation of capital, as well as the structure of human capital 

and the logic of its capitalization in the innovation economy. 
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Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасного матеріалознавства є 

нанотехнології. Вони використовуються у всіх розвинутих країнах світу в найбільших 

значущих сферах діяльності людини таких як радіоелектроніка, енергетика, транспорт, 

біотехнології, медицина, промисловість, сільське господарство, оборона, інформаційна 

сфера, екологія, космос, кібернетика, оскільки розвиток нанотехнологій може привести 

до кардинальних змін в багатьох сферах людської діяльності. Нанотехнології є 

фундаментом науково-технічної революції в ХХІ столітті. 

Вперше поняття «нанотехнології» було введене Норіо Танігучі в 1974 році 

(Японія). В самому загальному розумінні «нанотехнології» - міждисциплінарні 

технології,  які розроблені для об'єктів розмірами менш, як один мікрон і дають змогу 

проводити дослідження,  маніпуляції та обробку речовин у діапазоні  розмірів від 0,1-

100 нанометрів (1 нанометр - одна мільярдна метра).  

Аналіз зарубіжного досвіду щодо росту інвестицій, кількості публікацій по даній 

тематиці і темпів впровадження фундаментальних й пошукових розробок дає 

можливість зробити висновок, що вже в найближчі роки використання нанотехнологій 

буде одним з визначальних факторів наукового, економічного і оборонного розвитку 

держав. 

Загальні світові витрати на розвиток нанотехнологій вже перевищують 9 млрд. 

дол. США за рік. Розробками в різних напрямках розвитку нанотехнологій поки 

займаються всього декілька країн у світі. В їх число входить США, Росія, Китай, 

Австрія, Ізраїль. Лідером з частки інвестицій вважаються США, на долю яких припадає 

близько третини всіх світових інвестицій в нанотехнології.  

У США бюджетне фінансування розвитку нанотехнологій та виготовлення нових 

наноматеріалів становить понад 1 млрд. дол. США  на рік. В Японії на розроблення у 

цій галузі у 2005-2008 рр. було виділено 3 млрд. дол. США. Відповідно до 6-ї Рамкової 

програми ЄС (2002-2006 рр.) на фінансування досліджень і розробок у галузі 

нанотехнологій та виготовлення нових наноматеріалів протягом п'яти років витрачено 

1,3 млрд. євро. У 7-й Рамковій програмі ЄС (2007-2013 рр.) на фінансування цього 

напряму передбачено вже 3,5 млрд. євро. Загальний обсяг бюджетних витрат у рамках 

виконання федеральної програми розвитку наноіндустрії у Російській Федерації до 

2006 року становив близько 6 млрд. рублів.  

Нанотехнології стали реальністю про що свідчить різномаїття асортименту 

товарів на світових ринках. Та з причин великої кількості обладнання, виготовленого з 

участю нанотехнологій, важко оцінити потенціал ринку таких товарів. По 

американським прогнозам до 2015 року загальна кількість зайнятих в різних сферах 

нанотехнологічної промисловості може сягнути 2 млн. науковців, а валовий продукт 

складе, як мінімум, декілька сотень млрд. дол. США, а можливо дійде до 1 трлн. дол. 

США. Оцінити розмір ринку важко, так як потрібно визначити, що саме відноситься до 

нанотехнологічних товарів ринку. Важливими складовими в реалізації такої оцінки є: 

пошук нових сфер застосування товарів та можливі перешкоди на шляху впровадження 

товарів, а також темпи світового економічного росту. Згідно з прогнозом 



американських спеціалістів до 2014 року обсяг всесвітнього виробництва товарів з 

застосуванням нанотехнологій досягне 2,6 трлн. дол. США, причому більший його 

частка буде припадати на долю США. Найближчим конкурентом США в наступні роки 

буде Японія. Успіх цих країн завдячує розвинутій інструментальній базі й добре 

розвиненій системі підготовки спеціалістів з нанотехнологічною освітою. В розвинутих 

країнах вважається, що одним з найважливіших умов швидкого розвитку 

нанотехнологій є розробка учбових курсів та програм, які дозволяють професійно 

підготувати нове покоління дослідників, інженерів та робочих, здатних працювати в 

цій новій, достатньо складній мультидисциплінарній сфері науки і техніки. Зокрема, в 

США до учбових планів університетів включено освітні курси і програми з нанонауки і 

нанотехнологій. Провідну роль у фінансуванні програм освіти і професійної підготовки 

в цій сфері, прямо пов‘язаних з нанотехнологіями, і заходів відіграє Національний 

науковий фонд спільно з Міністерством оборони, Національним інститутом стандартів 

і технологій, Національним інститутом здоров‘я.  

Інтенсивність наукових досліджень і розробок у галузі нанотехнологій 

визначається збільшенням кількості публікацій. З числа нанотехнологічних публікацій 

в міжнародних журналах лідирують 6 країн: США, Германія, Франція, Японія, 

Південна Корея, Китай, причому друге місце займає Китай, збільшивши за останні 

десять років кількість нанотехнологічних публікацій в 21 рази. 

Оскільки майбутнє країни часто пов‘язують з тим, наскільки вона успішно 

просунулась у розвитку й освоєнні нанотехнологій, що дає змогу замислитись над тим, 

чи може Україна зайняти місце серед лідерів науково-технічного прогресу. Згідно 

аналізу періодичних видань за останні 7 років можна зробити висновок, що наша 

держава суттєво відстає у розвитку нанотехнологій. Головною проблемою розвитку 

нанотехнологій в Україні є відсутність наукової національної програми з розвитку 

нанотехнологій. Так понад 50 розвинених країн вже заявили про старт власних 

нанотехнологічних програм. Іншими, не менш важливими, проблемами розвитку у цій 

сфері залишаються: критичний стан приладо-інструментальної бази, а також кадрової, 

технологічної, інформаційно-комунікаційної, організаційно-правової бази; відсутність 

необхідної інтеграції робіт у сфері нанотехнологій, а також фінансової бази для 

впровадження нових технологій. Так для України середній показник впровадження 

інновацій в розвиток нових технологій не перевищує 5%. На думку президента 

Інноваційної палати України В. Шепеля, єдиним неприбутковим об‘єднанням в 

Україні, зацікавленим в інноваціях і впровадженні нових технологій є Інноваційна 

палата України, яка направлена на захист винахідників, а також впровадження у 

виробництво їх розробок.  

Починаючи з 2003 року в НАН України розробляються наукові проекти цільової 

комплексної програми фундаментальних досліджень "Наноструктурні системи, 

наноматеріали, нанотехнології". Ведуться на достатньо високому рівні наукові 

дослідження. Але для виходу на промислове освоєння наукових результатів ще далеко. 

Важливість національних нанотехнологічних наукових досліджень й розробок є 

дуже важливим, оскільки для досягнення мети в сфері нанотехнологій необхідна 

концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках досліджень і розробок, підвищення 

ефективності робіт у вказаній сфері та створення  необхідних умов для прискореного 

впровадження в обіг нової конкурентоспроможної продукції.  
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Сучасна наука розширює свої функції в суспільстві; але на сьогодні вона стає 

неможливою без розвитку її прогностичної функції, яка є особливо актуальною у 

зв‘язку з глобалізацією світової економічної діяльності та глобальними проблемами 

сучасності. Західні високорозвинені країни зацікавлені у розвитку цього напрямку 

досліджень, адже на основі аналізу та виокремлення головних тенденцій проводиться 

планування їх подальшого соціально-економічного розвитку. Форсайтні дослідження й 

аналіз прогнозних оцінок високотехнологічних ринків стають методичною основою 

політики розвитку й ФРН, що входить до групи держав з найвищим рівнем розвитку 

науки. Зокрема, серед завдань науково-технічної політики Німеччини є такі: розвиток 

високих технологій і забезпечення їх швидкого запровадження у найперспективніших 

галузях; забезпечення полегшення доступу малих та середніх підприємств до ринку 

венчурного капіталу та покращення умов початку діяльності високотехнологічних 

компаній; забезпечення пріоритету дослідженням, зорієнтованим на вирішення 

перспективних проблем в галузі енергетики, захисту навколишнього середовища, 

інтелектуалізованих транспортних систем тощо. Ці завдання здійснює потужна система 

науково-дослідних установ при вищих навчальних закладах, галузеві та промислові 

установи, а також академії наук. І хоча академії в Німеччині відіграють роль осередку 

проведення та обговорення результатів переважно фундаментальних та 

міждисциплінарних досліджень, багато з них проводять також проекти з виразним 

прогностичним профілем у продничо-наукових, біомедичних, технічних галузях тощо.  

В Берлін-Бранденбурзькій академії наук частиною довгострокових досліджень 

академії є напрям «Дослідження проблем майбутнього». До цього напряму можна 

віднести такі проекти та дослідження: «Ініціативний кластер дослідження знання» – 

аналіз можливостей і форм співпраці у науковому пізнанні, «Земельні інновації» – 

проектування майбутнього використання територій в земелях Німеччини, «Старіння» – 

вивчення демографічних та пов‘язаних з ними питань соціальних та медичних служб, 

«Sul» – дослідження зв‘язку між еволюціонуючими утвореннями біологічних структур 

та їх пристосувань до навколишнього середовища, «Wu» – розроблюються напрями 

майбутнього розвитку наукового знання у галузях: біомедицини, сучасних технологій, 

математики, а також в соціології, історії економіки і соціальній історії, юриспруденції 

тощо, «Можливості нових технологій і форм організації у промислових системах», 

«Відходи» – вивчається економіка ентропії та можливості використання відходів. З 

метою проведення проектів Академією підтримуються зв‘язки з багатьма 

міжнародними академіями та установами сприяння науковим дослідженням. При 

Баварській академії наук діє Інститут Вальтера Мейсснера з дослідження низьких 

температур, де проводиться базова розробка технологій і інноваційних матеріалів 

майбутнього, зокрема, мікроелектроніки і систем телекомунікації.  

В Північний Рейн–Вестфальській академії наук діють: Комісія з дослідження 

кліматичних змін та їх значення для оточуючого середовища, якою досліджуються 

актуальні проблеми та варіації антропогенних впливів на кліматичні зміни; Комісія з 

дискретної математики та її практичного застосування, якою розроблюються 

математичні моделі майбутніх транспортних систем, авіаліній, нові комп‘ютерні 

технології, моделі у галузі теоретичної фізики, дискретні структури у хімії тощо; 

Комісія з проведення проекту «Раціональність у експериментальних та економічних 



дослідженнях», що здійснює теоретичне вивчення процесів людської діяльності, 

проводить експериментальне обґрунтування економічної теорії поведінки людини 

(керує роботою за проектом лауреат Нобелівської премії з економічних наук доктор 

наук Райнхард Зелтен).  

Академією наук в Гамбурзі станом на 2010 р. досліджуються процеси 

глобальних змін навколишнього середовища, їх наслідків, міграції населення Землі. 

Працюють: робоча група «Нові проблеми космології», основною метою якої є 

інформування громадськості про важливі результати сучасних досліджень з питань 

космології; група з нанотехнологій, яка досліджує соціальні, економічні та екологічні 

наслідки застосування нанотехнологій у суспільстві з метою розробки стратегії 

стійкого розвитку, задля підвищення конкуренто-спроможності сучасних 

технологічних промислових фірм та компаній Німеччини.  

Гейдельберзькою академією наук здійснюється робота над багатьма 

словниковими проектами, ці словники утворюють основу для високоякісних цифрових 

ресурсів майбутніх поколінь, нею проводився й захід «Цифрове майбутнє словників» 

(2008). За проектом «Роль культури на початку експансії людства» цією академією 

створюється база даних, до якої з метою моделювання колишніх умов та середовища 

існування людини і їх прогнозування у майбутньому увійдуть дані щодо клімату та 

біосфери Землі, отримані результати будуть включені у цифровий атлас охорони 

навколишнього середовища на базі географічних інформаційних систем (GIS). За 

проектом «Радіометричне дослідження води і визначення віку осадів» 

реконструюються зміни глобального та регіонального клімату протягом останніх 

10 000–300 000 рр. та вивчаються можливості таких змін у майбутньому. Завершений 

проект «Карта тектонічних напруг світу» теж був спрямований на прогностичні 

можливості застосування здобутих знань.  

В Саксонській академії наук розробляється проект «Оцінка результатів 

технічного прогресу», де вивчаються проблеми техногенної цивілізації, ризики і 

доцільність використання технічних засобів, виробляється цілісна оцінка її впливу на 

життя сучасного суспільства; діяльність вчених за цим проектом спрямована на 

стратегічне завдання прогресивного розвитку землі Саксонії. Комісія з краєзнавства 

цієї Академії здійснює трансдисциплінарні дослідження довгострокового розвитку 

економіки регіону Саксонії, Саксонії–Ангальт та Тюрингії. Ця комісія – єдина у галузі 

краєзнавства в академіях наук Німеччини, тому нею створюється і концепція 

метарегіональнальних досліджень з економічної географії Німеччини. В Академії наук 

у Геттінгені у 2006 р. з нагоди 260-річчя з дня її заснування проводився науковий захід 

за актуальною науково-політичною темою «Куди прямує наука Європи?».  

Координує діяльність восьми чільних академій, розташованих в різних землях 

Німеччини, Союз академій наук Німеччини, який визначає головні завдання і напрями 

їх наукових досліджень, та об‘єднує їх наукову діяльність у середньостроковій 

«Програмі академій». Він відіграє значну роль у консультуванні різних організацій 

ФРН та експертній діяльності, підтримує активну позицію у галузі розвитку наукової 

політики країни на міжнародному рівні. При ньому діє Дорадче товариство з питань 

майбутнього, завдяки діяльності якого розширюються можливості використання 

наукового потенціалу академій у розвитку перспективних напрямів науки Німеччини та 

ініціюються нові напрями діяльності академій. Зокрема, завдяки цим дослідженням 

вчені приймають участь у створенні стратегій державної підтримки потенційно 

найбільш важливих галузей у майбутньому та вирішенні проблем, перед якими може 

опинитись суспільство.  

Таким чином, широкі дослідження шляхів майбутнього розвитку науки, техніки, 

економіки, соціальних і кліматичних зрушень та власне форсайтні дослідження, що 



проводяться в німецьких академіях наук, сприяють вибору найоптимальнішого шляху 

політичного впливу та обґрунтування програм розвитку багатьох сфер суспільного 

життя Німеччини. Створення подібних наукових установ з прогнозною функцією в 

Україні сьогодні також є на часі, оскільки дозволить визначити й розвинути вітчизняні 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності, сприятиме розробленню державних 

інвестиційних та інноваційних програм, сприятиме підвищенню її 

конкурентоспроможності на світовому ринку. 
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Очевидно, что для выработки стратегических приоритетов необходима 

мобилизация большого количества участников. Для этого предназначены так 

называемые форсайтные исследования, позволяющие при помощи привлечения 

«коллективного разума» достичь качественно новых результатов. Появившись более 

полувека тому назад, Форсайт стал на сегодня наиболее признанным и эффективным 

инструментом определения стратегических приоритетов [1].  

Набор методов, применяемых в том или ином форсайтном проекте, выбирается с 

учетом множества факторов: временных и ресурсных ограничений, наличия 

достаточного количества высококвалифицированных экспертов, доступа к источникам 

информации и т.д. Но четыре наиболее важных фактора, определяющих успешность 

любого экспертного исследования, - это креативность, экспертиза,  взаимодействие и  

доказательность.  В зависимости от того, какие факторы имеют наибольшее значение, 

для каждого конкретного исследования подбирается нужная комбинация методов, в 

числе которых экспертные панели, метод Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, 

построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья релевантности, 

анализ взаимного влияния и т.д.. Поскольку наиболее популярной методологией сейчас 

является метод Дельфи и, к тому же, именно он используется для форсайтных 

исследований в нашей стране [1,2], наша концепция будет основываться именно на 

нем. 

Кратко напомним, что это многоэтапный метод, предусматривающий 

первоначальное изолированное вынесение экспертами своих суждений и дальнейшую 

многократную их корректировку на базе ознакомления каждого эксперта с суждениями 

других экспертов до тех пор, пока величина разброса оценок не будет находиться в 

рамках заранее устанавливаемого желаемого интервала варьирования оценок [3]. 

Реализация этого метода предполагает создание группы экспертов верхнего уровня 

или, так называемой, малой группы экспертов, которая после каждого тура производит 

статистическую обработку полученной информации и на еѐ основании 

«конкретизирует» анкеты для следующего тура.  

Поскольку метод Дельфи один из наиболее формализованных среди методик, 

применяемых для форсайтных исследований, это значит, что он легче других должен 

поддаваться автоматизации. Набором информационных технологий для поддержки 

автоматизации разных этапов Форсайта обладают, на наш взгляд, такие комплексные 

решения как Ситуационные центры (СЦ) [4]. Кроме того, именно СЦ известны как 

наиболее приспособленный инструмент выработки стратегических решений, что, в 

свою очередь, является целью большинства форсайтных опросов.  



В данном контексте под СЦ мы будем понимать совокупность программно-

технических средств, научно-математических методов и инженерных решений для 

автоматизации процессов отображения, моделирования, анализа ситуаций и 

управления организационными системами. Итак, какие же из этапов форсайтных 

исследований, проводимых по методу Дельфи,  возможно автоматизировать? 

Формирование группы экспертов первого уровня, как мы знаем, часто  определяет 

успешность Форсайта. На самом деле, такая же задача часто возникает и при работе 

СЦ. Решение еѐ детально рассмотрено в работе [5]. Описанная там идея заключается в 

том, чтобы в пределах СЦ создать единую базу – «пул экспертов», с определенным 

набором личной информации о них, их  образовании, научной и производственной 

деятельности, публикациях и т.д. Таким образом, поиск по этим данным, совмещенный 

с агрегированным рейтингом эксперта, подсчитанном на основании его участия в 

предыдущих совещаниях или опросах, позволят затем определить самую важную для 

нас характеристику эксперта – область его компетенции, что позволит делать быстрый 

подбор групп экспертов для разных тематических опросов. Наполнять эту базу можно 

тем же методом «снежного кома» - одним из наиболее популярных способов создания 

группы нижнего уровня [1].  

Составление анкет одна из важнейших задач опроса по методу Дельфи, 

учитывая, что исследование проводится в несколько туров. Как известно, все 

существующие виды вопросов можно типизировать в зависимости от типов ответов, 

которые они предполагают – начиная от открытых вопросов, на которые возможно 

давать свободные ответы до закрытых, - предполагающих однозначные или 

ограниченные варианты ответов. Жесткая типизация позволяет формализовать, а, 

следовательно, и автоматизировать этот процесс. Таким образом, создав на базе СЦ 

внешний портал с возможностью конструирования веб-анкет  из вопросов нужных нам 

типов (для этого потребуется создание библиотеки клиентской части приложения, 

реализованной, например, на на Java Script), мы получим веб-ориентированное решение 

позволяющее автоматизировать этот этап Форсайт-исследования.  

Отметим, что  при поиске приоритетов вопросы первых туров анкетирования 

чаще всего отрытого или полуоткрытого типа, а ближе к завершению исследования 

вопросы конкретизируются, формулировки становятся более четкими, однозначно 

трактуемыми и предполагают однозначные ответы. Таким образом, выполняется 

условие конвергентности результатов опросов.  

Также важным применением СЦ для данного этапа Форсайта может быть его роль 

как инструмента для организации совещаний группы экспертов верхнего уровня в его 

пределах, хотя и физическое их присутствие при реализации описанной веб-технологии 

вовсе необязательно. 

Проведение экспертизы при описанной схеме составления веб-анкет является 

процессом полуавтоматизированным. То есть, нет необходимости рассылать анкеты 

экспертам,  а лишь оповещения со ссылкой на веб-портал. Они затем могут сами зайти 

на сайт, авторизоваться и заполнить анкету «online». Имея информацию о ходе 

анкетирования в электронном виде, можно проводить ее статистическую обработку, 

как говорится, в «runtime» режиме с мгновенным расчетом, например, средних 

значений исследуемого параметра, средневзвешенного значения, медианы и области 

доверительности.   

Генерация итогов опроса при правильной реализации процесса веб-

анкетирования является полностью автоматизированным этапом. Поскольку все 

нужные данные к завершению последнего тура уже находятся в базе данных СЦ. 



Наше видение возможного места СЦ в форсайтных исследованиях по 

прогнозированию научно-технического и инновационного развития Украины  

схематически можно представить в виде Рис.1.   

 
Рис.1 Процесс проведения форсайтного исследования с использованием СЦ  

 

В качестве примера мы взяли метод Дельфи с тремя циклами опросов в 

комбинации с разделением экспертов на две группы – верхнего и нижнего уровней. 

Именно такая методика использовалась в нашей стране для Форсайта 2004-2006 годов 

[2]. Как видно из Рис.1 центральную роль для автоматизации таких исследований 

играет центральный сервер СЦ (сервер приложений), обеспечивающий как процедуру 

веб-анкетирования экспертов нижнего уровня, так и работу малой группы в пределах 

СЦ. 

Можно выделить ряд преимуществ в использовании СЦ по сравнению с 

другими системами для поддержки принятия решений (СППР): 

 СЦ направлены на увеличение объема информации по рассматриваемой 

проблеме; 

 СЦ позволяют использовать такие неформализуемые знания как интуиция и 

опыт; 

 СЦ позволяют получить информацию, недостающую на данный момент; 

 СЦ порождают альтернативные варианты решений, которые можно сравнить; 

 СЦ объединяют усилия целого коллектива, создавая соответствующий 

синергетический эффект. 

В заключение,  следует отметить, что форсайтные исследования являются не просто 

видом прогнозирования, а скорее способом активного «конструирования» будущего. 

Форсайт всегда предусматривает участие многих экспертов, напрямую 

заинтересованных в решении исследуемых проблем, что позволяет выработать у них 

видение конкретных усилий, необходимых для достижения поставленных целей, что 

является совершенно необходимым для грамотного формирования соответствующих 

программ или дорожных карт. Т. е. методы Форсайта могут должны и работать не 

только на стадии определения стратегических целей, но и на стадии их реализации.  

На наш взгляд, СЦ может быть тем инструментом, который способен помимо 

автоматизации большинства процедур исследования (что очень актуально для создания 

постоянно действующей системы прогнозирования научно-технического развития) 



обеспечить достаточно четкий регламент работы группы экспертов верхнего уровня, а 

также обеспечить устойчивость и сходимость получаемых результатов.  
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Анотація:  
Обґрунтовано необхідність прогнозування науково-технічного та соціального розвитку країн 

за допомогою форсайтних досліджень. Розглянуто концепцію використання Ситуаційних 

центрів як засобу автоматизації форсайтних досліджень, а також організації роботи малих 

експертних груп.  Для цього пропонується створити веб-орієнтоване рішення для 

автоматизації різних етапів методу Дельфі -  формування групи експертів, створення анкет, 

проведення опитування та генерації результатів опитування. 

 

Abstract:  
The necessity of forecasting research and social development through Foresight research is proved. 

The concept of using the Situation Centre as a mean of automation of Foresight research and 

organization of the work of the small expert groups is considered. A web-based solution for 

automating the various stages of Delphi method – gathering of the group of experts, creating 

questionnaires, making surveys and generation of the survey results is suggested. 
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ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Національний авіаційний університет 

 

 Успішність трансформацій в країнах Східної Європи за останні два десятиріччя, 

як правило, оцінювалася в цілому за ступенем політичної демократизації та 

результатами у формуванні інститутів ринку. Передумови адекватного розвитку 

людського капіталу в трансформаційних економіках, імперативи збереження 

інтелектуального потенціалу ще не набули достатнього вивчення та глибинного 

осмислення. Радикалізм змін, які відбулися в економіці України з кінця 90-х років  

активізував наукову дискусію про основні внутрішні та зовнішні джерела ефективного 

використання інноваційного потенціалу держави, наявність якого в умовах глобалізації 

світового господарства набуває значення одного з базових елементів інноваційного 

розвитку. 

 Реалізація концепції іноваційного розвитку базується на сталому фінансовому 

забезпеченні ключових галузей національної економіки. Регулювання в цьому випадку 



орієнтується не на традиційне кон‘юнктурне стимулювання в цілях сталого розвитку, а 

на надання підтримки основним компонентам інноваційної системи у напрямку 

посилення їх взаємодії та взаємозбагачення. Для цього має бути використні можливості 

широкого спектру заходів макроекономічної політики, умов в сфері 

конкурентоспроможності, норм та стандартів, підтримки інноваційного 

підприємництва, охорони прав інтелектуальної власності, регулювання ринку 

інтелектуальної праці, підтримки державного сектору НДДКР, а також спеціалізовані 

заходи, сфокусовані на вирішення окремих проблем інноваційного розвитку, до яких 

можна віднести фінансові та податкові інструменти. В цьому процесі наявні ознаки 

відповідності рекомендаціям, що випливають з положень сучасних версій теорії 

інституціоналізму та соціального ринкового господарства [1] 

В умовах глобалізації роль високотехнологічного сектору у забезпеченні 

економічного зростання держави надзвичайно висока., проте для ефективного 

використання його інноваційного потенціалу необхідний комплекс якісно нових 

заходів державної політики в цій сфері. В основі цих заходів полягає система 

комплексного соціально-економічного та науково-технічного прогнозування, 

зорієнтована на врахування потенційних геополітичних та геостратегічних загроз на 

весь період прогнозу. Це передбачає розробку кількісних та якісних оцінок 

ефективності розвитку високотехнологічного сектору, які мають дати відповідь на 

питання: наскільки можливим є випереджаюче зростання наукомістких галузей; який 

ефект це може дати для розвитку національної економіки в цілому; які сценарії 

розвитку високотехнологічних наукомістких комплексів найбільш сприятливі для 

національної економіки у довгостроковій перспективі.  

Ці завдання можна вирішити шляхом формування міжвідомчої системи 

прогнозування на базі інститутів НАН України, низки галузевих науково-дослідних 

структур для використання в процесі управління відповідними міністерствами та 

відомствами. Така система була б здатною забезпечити  процес трансформації 

життєздатних та ефективних підприємств та установ високотехнологічних галузей, 

маючих потенційну довгострокову перспективу на світовому ринку, в межах єдиної 

національної інноваційної системи, зорієнтованої на розробку, виробництво та продаж 

високотехнологічної продукції. Для цього необхідно визначити в якості пріоритетів 

державної підтримки до 10 критичних технологій (інформаційні технології, 

біотехнології, мікроелектроніка, космічна діяльність, авіація, атомне машинобудування 

та ін.), які здатні стати основою цільових галузевих кластерів. Такі технології, в свою 

чергу, мають бути пов‘язані між собою та розподілені за часом з метою послідовної 

модернізації всього комплексу кінцевих галузей, а не тільки наукомісткого, 

високотехнологічного сектору. В межах цього мегапроекту отримують шанси на 

відродження та розвиток наукові колективи, які вижили в період радикальних 

трансформацій. Для них має бути створений пільговий режим, який сприятиме 

перетворенню їх в нові науково-технічні школи, які могли б забезпечити 

організаційний та науковий супровід всього науково-технологічного циклу. Крім того, 

слід забезпечити консервацію потенційно перспективних, але які не мають на сьогодня 

попиту розробок шляхом систематизації та детального оформлення конструкторської 

та технологічної документації, формування груп супроводження, в яких має 

забезпечуватися передача інтелектуального капіталу [2]. 

При реформуванні технологічної структури необхідно врахувати, що економіка 

України за рівнем технологічного розвитку та наукомісткості є дуже неоднорідною. 

Державна політика має пов‘язувати якісно різні завдання технологічного розвитку, що 

постають перед секторами національної економіки, і які відносяться до різних 

технологічних рівнів. Заходи, щодо забезпечення розвитку інноваційного потенціалу 



мають бути спрямовані на забезпечення системного поєднання 3-х напрямів: 

національного лідерства в системних технологіях (там, де це можливо); партнерську 

участь в кооперації з  зарубіжними корпораціями і можливе лідерство у галузевих 

базових технологіях; партнерську участь у базових технологіях для виробництва 

окремих компонент кінцевого продукту. Таким чином, в низці галузей, наприклад, в 

аерокосмічному комплексі, може відбутися селективна інтеграція провідних компаній у 

виробничі, науково-технічні та збутові мережі європейського та світового рівня за 

деякими видами продукції, і таким чином з‘явиться можливість участі у формуванні 

регіональних та глобальних технологічних альянсів. Базуючись на досягненнях 

фундаментальної науки, інноваційні технології водночас виступають передумовою для 

прискорення консолідаційних процесів в НІС. Визначаючи імперативи розвитку 

інноваційного потенціалу у високотехнологічному секторі економіки України, слід 

зазначити наступне: 

1. Значну роль для зміцнення інституціональної складової інноваційної діяльності 

в Україні та розробки інноваційної політики можуть мати спеціалізовані 

дослідницькі підрозділи, які можуть бути створені в наукових структурах НАНУ 

та національних вищих навчальних закладах з метою орієнтації не тільки на 

взаємодію та співпрацю з корпораціями та державними установами, але й на 

розробку спільних позицій з питань розвитку інноваційної сфери. 

2. З метою оптимізації фінансування інноваційної діяльності має значення 

формування науково-промислових холдингів, які в своєму складі мають 

підрозділи для проведення фундаментальних досліджень. Така форма дозволяє 

пов‘язати ресурсне забезпечення фундаментальних розробок з результатами 

інноваційної діяльності корпорації в цілому. 

3. Розширення участі провідних вчених з інститутів і центрів НАН України у 

розробці та реалізації державних рішень, зокрема в роботі експертно-

консультаційних груп при урядових структурах надасть можливості 

представникам фундаментальної науки реально впливати на динаміку 

інноваційної сфери в цілому, посилить ступінь координації її різних ланок, 

соціальні аспекти та наслідки інноваційних процесів. Зростає вплив 

міждисциплінарних наукових досліджень на якість експертиз різних проблем 

інноваційної сфери. Наряду з цим потрібне удосконалення механізмів фіксації, 

охорони та використання інтелектуальної власності, що стає значущим 

каталізатором інноваційної активності фундаментальної науки. 

Отже, забезпечення технологічних імперативів розвитку інноваційного 

потенціалу національної економіки сприятиме вирішенню двох проблем стратегічного 

масштабу: інтеграції з глобальним середовищем світогосподарських зв‘язків та 

забезпеченню позитивної динаміки науково-технологічного розвитку.  
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РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень 

 

Ефективна науково-технічна та інноваційна політика, як на національному так і 

міжнародному рівні, є одним з найважливіших факторів, що обумовлюють стабільне та 

стале зростання економіки, що базується на знаннях. Кооперація та інтеграція у сфері 

науки, технологій та інновацій стали пріоритетом не тільки для окремих країн, а також 

для таких міжнародних організацій як Європейська комісія та Організація 

економічного співробітництва та розвитку. Особливого значення державна інноваційна 

політика для України набула в умовах глобальної економічної кризи, що почалась у 

другій половині 2008 року. На сьогодні подолати кризу можливо тільки завдяки більш 

ефективному використанню інновацій на основі впровадження новітніх технологій та 

конструктивних організаційних рішень. 

Вивчення вітчизняного та зарубіжного досліду щодо проведення державної 

інноваційної політики дозволили сформулювати основні вимоги, які необхідно 

враховувати  при визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку 

для України.  

По-перше, дотримання системного підходу при розробці пріоритетів та 

одночасна узгодженість й диференціація заходів політики по відношенню до різних 

груп інноваторів. 

По-друге, формування пріоритетів повинно відбуватися відкрито та 

обговорюватися. 

По-третє, кількість пріоритетів повинна бути оптимальною.  

В-четвертих, пріоритети повинні обов‘язково охоплювати сфери за які 

відповідає держава (охорона здоров‘я, освіта, національна безпека), а також сфери, де є 

у наявності потужний науково-технічний потенціал та профільні для України напрями, 

що дадуть змогу забезпечити її конкурентоспроможність на світових ринках.  

По-п‘яте, враховуючи те, що особливістю інноваційних процесів є часовий лаг 

між створенням інновацій та реальними результатами їх впровадження необхідно 

розробляти перспективну систему планування інноваційної політики. При плануванні 

потрібно вдало комбінувати коротко–, середньо– та довгострокові задачі. У цьому 

питанні важливу роль відіграють статистичні дослідження інноваційної діяльності. 

Вони є ключовим елементом інноваційної політики держави, дають змогу забезпечити 

проведення аналізу та контроль на всіх етапах, починаючи з формулювання проблем  і 

закінчуючи оцінкою ефектів та прогнозування. 

Більшість проблем сучасної інноваційної політики України обумовлена  

невідповідністю між новими задачами та застарілими інструментами, що у свою чергу 

веде до неузгодженості між наявним науково-технічним потенціалом та низькими 

показниками результатів інноваційної діяльності. 

У зв‘язку з цим для України набувають актуальності питання кваліфікованого 

постійного моніторингу за процесами, що відбуваються у сфері науково-технічної та 

інноваційної діяльності та проведення міжнародних статистичних порівнянь.  

Необхідність проведення порівняльного аналізу стану та перспектив розвитку науково-

технічного та інноваційного потенціалу України з іншими країнами світу зумовлена 

потребами отримання оцінок, які нададуть змогу визначити місце України у сфері 

науково-технічного співробітництва. Такі оцінки є важливою передумовою та 



елементом інтеграції, розширення й поглиблення участі нашої країни у європейських  

структурах.  

Актуальним та важливим інструментом сучасної інноваційної політики став 

бенчмаркинг – метод порівняльного аналізу змін конкурентних характеристик 

інноваційних лідерів. Об‘єктом аналізу в цьому випадку є інноваційна діяльність, що 

включає аналіз не тільки технологічних інновацій, а також організаційних, 

управлінських, стратегічних, фінансових та кадрових інновації. Такий аналіз 

здійснюється як на рівні окремих компаній та підприємств так і на рівні національних й 

регіональних інноваційних систем. 

У сфері розробки інноваційної політики бенчмаркинг є достатньо новим 

напрямом, що дозволяє виявити передовий досвід, сформувати оціночні шкали, 

відстежити тенденції (тренди) за ключовими показниками, підготувати рекомендації та 

заходи практичної допомоги в перетворенні недоліків у переваги. Основним 

результатом бенчмаркингу інноваційної діяльності на національному рівні стало 

Європейська Інноваційне табло ЄС та рейтинг, що побудовано на його основі. Вони 

забезпечують можливість проведення систематичного аналізу та  визначення 

порівняльної оцінки результатів інноваційної діяльності різних країн.     

Розрахунки індикаторів інноваційної діяльності для України за методологією 

ЄІТ–2007 вперше були проведені в рамках міжнародного проекту BRUIT 

(Benchmarking Russia and Ukraine with respect to innovation Trendchart), що виконувався 

з жовтня 2006 по січень 2008 року групою спеціалістів ЦДПІН НАНУ ім. Г.М. Доброва 

та Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України  в 

рамках програми ЄС INNO-Policy TrendChart. Приєднання до цієї програми України, як 

і Росії, свідчить про укріплення міжнародних зв‘язків у галузі науково-технічної та 

інноваційної діяльності, що відкриває нові можливості для більш адекватної оцінки 

науково-технічних та інноваційних потенціалів обох країн, визначення їхніх 

перспектив щодо розвитку співробітництва з країнами ЄС.  

Зазначимо, що особливістю ЄІТ є те, що ключову роль у ньому мають дані, які 

беруться з інноваційного обстеження ЄС. Методологія проведення такого обстеження є 

надійною та отримала міжнародне визнання. Враховуючи це, нагальною потребою для 

України стає проведення регулярних інноваційних обстежень, що дозволить отримати 

необхідні дані для проведення розрахунків по більшості показників ЄІТ для України.    

Важливого значення набувають для України нові сучасні інструменти 

інноваційної політики такі як Форсайт, дослідженням за методологією якого в останні 

роки приділяється увага міжнародним співтовариством. 

Форсайтні методи визначення пріоритетів наукової політики перетворилися в 

основний інструмент довгострокового прогнозування перспектив розвитку соціально-

економічної сфери, науки та технології, а також визначення національних та 

міждержавних пріоритетів, організації фінансування науки та технологій, створення 

інтегрованих механізмів посилення роль держави в управлінні національною 

інноваційною системою.  

Запровадження Форсайт-досліджень в Україні дасть змогу визначити різні 

сценарії майбутнього, виявити стратегічні напрями інноваційного розвитку, оцінити 

ефективність перспектив інвестицій у науково-технологічний розвиток, а також 

провести конструктивний діалог між всіма зацікавленими сторонами з пріоритетних 

напрямів суспільного розвитку в середньо– і довгостроковій перспективі.  
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1. Глобальный экологический кризис всѐ более явственно обозначает ту границу 

эколого-экономического благополучия общества, переходя которую общество вызовет 

стремительное и практически повсеместное ухудшение условий хозяйствования и 

жизни людей. Но антропогенный прессинг на экосистему Земли не прекращается. 

Научно-технический прогресс, стимулируемый индустриально-рыночной экономикой, 

оказал и продолжает оказывать мощные негативные воздействия на природную среду. 

Осознание фактов ускоряющегося истощения запасов георесурсов, уменьшения 

биоразнообразия и ухудшения условий воспроизводства биоресурсов, глобального 

потепления и изменений климата выразилось в формировании новой экологической 

парадигмы (НЭП). Еѐ проявлением стало формулирование экологического императива 

научно-технического развития. По сути он сводится к требованию экологической 

безопасности научно-технологического развития, к запрету продуцировать и применять 

опасное знание (в трактовке В.Р. Поттера), совершенствовать существующие и 

создавать новые экофобные технологии. 

2. НЭП направляет внимание на такое радикальное преобразование экономик 

больших и малых стран, которое вводит их в русло ресурсных и экологических 

ограничений при обеспечении высокого качества жизни для большинства населения. 

Реализация такой, необходимой для выживания человеческого сообщества, модели 

развития предполагает безоговорочное принятие новой экологической парадигмы и 

ясно сформулированных Г. Дейли трех правил экологической экономики: 

  ограничивать использование ресурсов, чтобы экосистема успевала поглощать 

производственные отходы; 

  использовать возобновляемые ресурсы с той же скоростью, с какой 

экосистема восстанавливает их; 

  исчерпывать невозобновляемые ресурсы медленнее, чем создаются их 

возобновляемые заменители. 

3. Для научно-инновационной сферы переход на путь экоустойчивого развития 

означает ревизию не только итогов, но и современных тенденций и направлений 

научно-технического развития. НЭП побуждает к разработке и выполнению комплекса 

стратегических заданий по созданию принципиально новых ресурсосберегающих, 

экологически чистых, наукоемких технологий, отличающихся высокой 

конкурентоспособностью.  

Однако задачи профилирования научно-инновационного потенциала на решение 

проблем построения экоустойчивого общества во всех странах решаются медленно и 

непоследовательно. Научно-инновационный потенциал стран с рыночной экономикой 

по инерции формируется под влиянием сложившихся тенденций технологического и 

социального развития, определяемых погоней за прибылью и расширением 

потребления. Отсюда нещадная эксплуатация природы, низкоэффективное 

использование невозобновимых и возобновимых ресурсов. Вырастающие на этой почве 

новейшие концепции будущего общества в основном обсуждают консьюмеризм в 

отрыве от принципов экологической устойчивости общества. Эти концепции оставляют 

в стороне суть и цели глубоких преобразований социума и его взаимодействий с 

природой, которые необходимо осуществить для построения экоустойчивых сообществ 

в условиях конкретных стран. Что касается научных знаний и инноваций, то они 



преимущественно рассматриваются как средства экономического роста и создания 

множества новых товаров и услуг и лишь факультативно как инструмент сохранения и 

природы и рационального природопользования.  

4. Определение направлений и содержания НИОКР и инновационных проектов в 

свете новой экологической парадигмы необходимо рассматривать как перманентные 

междисциплинарные системные исследования обширного предметного поля — единой 

природно-социальной системы. На нем представлены многообразные взаимодействия 

между индивидуальными и социальными потребностями, технологическими 

возможностями, экономической целесообразностью разных видов хозяйственной 

практики и экологическими императивами, отражающими долгосрочную 

жизнеспособность социума. Исходя из этой установки, необходимо описывать и 

наглядно представлять картину предстоящей научно-технической и инновационной 

деятельности.  

5. Главные направления фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок, необходимых для формирования стратегий перехода к экоустойчивому 

развитию, должны отвечать следующим стратегическим ориентирам и задачам:  

В социальной сфере:  

 рационализировать индивидуальные и социальные потребности; снизить 

сверхпотребление богатых и недопотребление бедных; 

 усилить индивидуальные и социальные потребности в сохранении среды 

обитания;  

 создать экоэтику и новую культуру потребления.  

В технологической сфере:  

 расширить технологические возможности использования возобновимых 

природных ресурсов, глубокой переработки и рециклинга, снижения 

загрязнений и нарушений природной среды;  

 создавать эффективные методы и средства контроля и предотвращения 

техногенных и экологических катастроф;  

 расширить практику ренатурализации экосистем и биосферы в целом.  

В сфере экономического поведения: 

 модернизировать критерии и методики оценки экономической целесообразности 

с системных позиций с учѐтом сохранения общего природного достояния 

современного и будущих поколений; 

 в расчетах экономической целесообразности хозяйственных проектов учитывать 

оценки запасов и стоимости исчерпаемых ресурсов; 

 обосновывать размеры рентной платы стран и регионов за пользование 

природными ресурсами.  

В сфере природопользования и охраны природы:  

 уточнять и систематизировать экологические императивы на базе новых 

научных знаний; 

 устанавливать квоты потребления ресурсов, пределы возможных нарушений и 

самовосстановления экосистем;  

 реализовывать программы экопозитивных преобразований хозяйственных 

систем, прекращать использование экофобных технологий, внедрять 

экофильные технологии; проводить экореконструкцию поселений; 

 совершенствовать культуру природопользования и потребления природных 

ресурсов. 

 



Zaets, R.V. Strategic orientation and tasks for science and innovation in the light of new 

ecological paradigm. 

The paper discusses the conceptual foundations of the analysis of the national and regional 

eco-economic systems crisis and methodological approach to the transformation of the social 

practice’s spheres which determine the transition of society to ecologically sustainable 

development.  

 

Заєць Р.В. Стратегічні орієнтири і завдання для науки та інноватики у світлі нової 

екологічної парадигми.  

Обговорюються концептуальні засади аналізу кризового стану національних і 

регіональних еколого-економічних систем та методологічний підхід до перетворення 

сфер соціальної практики, що визначають перехід суспільства до екологічно стійкого 

розвитку. 
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Проблема вибору пріоритетів розвитку науки, техніки, технологій та інновацій 

потребує ґрунтовної методології їх визначення та реалізації в майбутньому. 

Інноваційна діяльність відзначається високими ризиками, тому слід особливо ретельно 

підходити до визначення пріоритетних напрямів її розвитку в узгодженні із 

пріоритетами розвитку освіти, науки і техніки. При формуванні найважливіших 

напрямів розвитку інноваційної діяльності важливим фактором їх реалізації виступає 

науково-технологічний та інноваційний потенціали.  

Так, стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності, затверджені 

законом України ―Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні‖ (16 січня 

2003 року) визначались без проведення прогнозно-аналітичних досліджень на основі 

дискусії дуже обмеженої кількості експертів, вони виявились недостатньо узгодженими 

з пріоритетними напрямами розвитку освіти, науки і техніки, а тому не сприяли 

використанню результатів виконання державних науково-технічних програм для 

прискорення інноваційних процесів в економіці. На 2003-2013 рр. вищевказаним 

законом визначено вісім пріоритетів інноваційної діяльності, серед яких є такі, які 

належать до нижчих технологічних укладів (вдосконалення хімічних технологій, 

розвиток високоякісної металургії тощо), які не сприяють формуванню інновацій 

вищих технологічних укладів. 

Проблемним питанням залишається розробка та вдосконалення існуючих 

механізмів визначення стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів 

науково-технічного та інноваційного розвитку.  

Реалізувати комплексний відбір пріоритетів інноваційної сфери покликаний 

метод Форсайту, під яким розуміють не лише прогнозування технологічного, 

інноваційного розвитку, визначення напрямів перспективних технологій, а й 

передбачення економічних та соціальних наслідків від впровадження очікуваних 

інновацій, тобто врахування якості середовища, у якому вони формуватимуться та 

впроваджуватимуться.  

Першою спробою прогнозно-аналітичного дослідження перспектив науково-

технологічного розвитку в незалежній Україні була Державна програма прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку,що виконувалась у 2004 – 2006 

роках. За її результатами було запропоновано, стратегічними інноваційними 



пріоритетами визначити: 1.Забезпечення енергетичної безпеки та енергетичної 

незалежності держави, освоєння нових джерел та технологій транспортування і 

використання енергії; 2.Підвищення якості медичного обслуговування, продовження 

життя людини, оздоровлення середовища її існування та забезпечення екостійкого 

розвитку економіки, широке використання у виробництві біотехнологій; 

3.Запровадження сучасних інформаційних технологій у всі сфери людської діяльності. 

4.Технологічне оновлення машинобудування; 5.Технологічне оновлення 

агропромислової сфери; 6.Підвищення рівня інноваційної культури [2].  

Однак, ні ці, ні визначені чинним законом пріоритети не стали основою реальної 

інноваційної політики. Число інноваційно-активних підприємств в Україні продовжує 

падати (26% у 1994 р. і 13% у 2008 р.). Причиною цьому є низка факторів, такі, як 

традиційне недофінансування інноваційних проектів, через фінансову кризу зокрема, 

відсутність попиту на вітчизняну інноваційну продукцію, державної підтримки 

інноваційних секторів, нерозвинені механізми захисту прав інтелектуальної власності, 

невизначеність науково-технічної та інноваційної стратегії, відсталість від 

європейських та світових стандартів вітчизняної статистики науки та інновацій, 

недосконалість методик обґрунтування пріоритетів соціально-економічного розвитку, 

відсутність фахівців з інноваційного менеджменту тощо.  

Стримує реалізацію відповідних стратегічних напрямів інноваційної діяльності 

також відсутність стратегії соціально-економічного розвитку держави із чітко 

окресленими пріоритетами. Навіть, у проекті ―Стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів‖ відсутній чіткий 

перелік інноваційних пріоритетів на національному та регіональному рівнях [3]. 

Недооцінка важливості врахування регіональних особливостей та можливостей 

для розвитку інноваційної сфери призводять до неефективної регіональної інноваційної 

політики. На наше переконання, слід сформулювати критерії визначення регіональних 

пріоритетів із застосуванням форсайтних досліджень.  

Програмою науково-технічного та інноваційного розвитку Львівської області на 

2010-2014 рр. визначено пріоритети за напрямами: хімія та хімічні технології; 

біотехнологія; охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів; 

паливно-енергетичний комплекс; енергозабезпечення; нетрадиційні джерела енергії; 

машинобудування та приладобудування; мікроелектроніка, інформаційні технології [1]. 

Низка ж регіонів України й надалі залишається без розробки регіональних пріоритетів 

інноваційної діяльності. Вважаємо за доцільне запровадити форсайтні дослідження для 

всіх регіонів України для визначення пріоритетів, обмеження їх кількості та 

узгодження із стратегічними напрямами діяльності держави.  

Головними критеріями формування регіональних пріоритетів вважаємо: 

відповідність передовим напрямам науково-технічного прогресу, особливо технологіям 

п‘ятого і шостого технологічних укладів; сприяння розвитку інноваційного потенціалу 

регіону і підвищення ефективності його використання для інноваційного розвитку 

регіону; актуальність обраних пріоритетів напрямам розвитку економіки регіону з 

метою забезпечення його конкурентоспроможності, вирішення проблем модернізації та 

реструктуризації промислової бази; можливість залучення для вирішення проблем 

інноваційного розвитку потенціалу сусідніх регіонів на базу інноваційних кластерів; 

роль обраних пріоритетів у вирішенні соціально-економічних проблем території, 

забезпечення економічної та екологічної безпеки. Узгодження обраних інноваційних 

пріоритетів із економічним, соціальним потенціалом регіону передбачає формування 

відповідного інноваційного середовища, сприятливого до інновацій, формування їх 

підтримки для максимального розкриття позитивних наслідків потенційних інновацій 

та своєчасної компенсації негативних проявів. 

http://www.foresight.nas.gov.ua/DocLib1/_32_inn01_energy.htm
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ФОРСАЙТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Український інститут науково-технічної та економічної інформації 
 

Не дивлячись на все зростаючі витрати на наукові дослідження, які досягають 

4% ВВП, навіть багаті країни не можуть дозволити собі вести дослідження на 

сучасному рівні по всіх напрямах. У зв‘язку з цим виникла необхідність вибору 

пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку.  

Основним інструментом виявлення пріоритетних напрямів і переліку критичних 

технологій у багатьох країнах є Форсайт – процес побудови бачення майбутнього нау-

ки, технологій, економіки та суспільства з метою ідентифікації зон стратегічних дослід-

жень і нових технологій, які можуть принести найбільші економічні та соціальні виго-

ди країні [1]. 

Протягом останнього десятиріччя використовуються три основних методології 

Форсайту [2]: 

1. Метод Дельфі, який розроблено у США ще в шести десяті роки;  

2. Метод критичних технологій, який набув найбільшого поширення у США;  

3. Метод панелей або цільових груп експертів, який почали використовувати у 

Великобританії у 1993-1996 рр.. 

В Україні також проводяться Форсайт-дослідження, основою яких є метод ці-

льових груп експертів. На виконання Державної програми прогнозування науково-тех-

нологічного розвитку в Україні на 2008-2012 роки, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.09.2007 р. №1118, розроблено методологію прогнозування нау-

ково-технологічного розвитку (НТР) та відпрацьовано технологію виявлення та уточ-

нення критичних технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки.  

Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки вищого рівня деталізації в 

Україні було визначено в рамках Державної Програми прогнозування науково-техніч-

ного та інноваційного розвитку на 2004-2006 рр.: енергоефективність і 

енергозбереження, нові речовини та матеріали, біотехнології, інформаційно-

комунікаційні технології, раціональне природокористування, профілактика та 

лікування найпоширеніших захворювань.  

Протягом 2008-2009 рр. проводилися стратегічні маркетингові дослідження 

щодо виявлення перспективних (критичних) вітчизняних новітніх технологій за 

напрямами ―Енергетика та енергоефективність―, ―Біотехнології― та ―Нові матеріали―.  

За кожним тематичним напрямом дослідження проводилися за такою схемою: 

– аналіз глобальних тенденцій світової науки і технологій; 

– аналіз стану і перспективи розвитку науково-технічного потенціалу України 

на основі аналізу публікацій наукових статей, монографій, захищених дисертацій, звітів 

щодо виконаних науково-дослідних робіт тощо; 

http://www.zvukraine.lviv.mobi/?p=3065
http://www.foresight.nas.gov.ua/Lists/2004%20%202005/AllItems.aspx


– аналіз стану нормативно-правової та законодавчої бази України щодо 

науково-технологічної політики у вибраних сферах; 

– проведення стратегічних маркетингових досліджень щодо виявлення 

перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок; 

– визначення переліку підприємств, на яких можливе впровадження критичних 

технологій та виробництво інноваційного продукту 

– забезпечення інформування суспільства щодо переліку відібраних критичних 

технологій та їх впровадження.  

В залежності від цілей і масштабів дослідження  кожен з цих етапів може, у свою 

чергу, передбачати  певні стадії з використанням відповідних процедур.  

Критерії оцінки технологій можуть змінюватися залежно від цілей політики та 

багатьох зовнішніх умов. Але виходячи з базових принципів процедури відбору технології 

повинні відповідати, як мінімум, наступним вимогам:  

• відповідати основним напрямам державної науково-технічної політики;  

• відповідати потребам ринку.  

Слід враховувати конкурентні переваги держави в економічній сфері, що вже 

склалися, і можливий вплив впровадження нових технологій на ключові галузі 

національної економіки. Нарешті, враховується ступінь відповідності розвитку тій або 

іншій технології загальній стратегії розвитку держави. 

Принципове значення має початкова орієнтація на попит з боку економіки і сус-

пільства, врахування можливих варіантів використання переліку критичних технологій 

і достатній ступінь деталізації цих технологій щодо необхідних фінансових і трудових 

ресурсів для проведення досліджень і їх впровадження. Крім того, виходячи з аналізу 

глобальних тенденцій світової науки і технологій, пріоритет слід віддавати тим 

технологіям, рівень яких є вище світового або відповідає світовому.  

Результатом цих форсайтних досліджень в Україні є: 

- аналіз перспектив розвитку відповідних сфер у світі.  

По-перше, порівняльний аналіз системи науково-технічних пріоритетів 

провідних країн світу свідчить про певну подібність їх основних напрямів та структури. 

Майже всі вони орієнтовані на створення та комерційне використання принципово но-

вих технологій і виробів. Як правило, більшість країн обмежує коло державних пріори-

тетів 6-12 напрямами, які з врахуванням національних особливостей охоплюють такі 

загальноприйняті світові проблеми як: енергетика та енергоефективність, нові мате-

ріали; біотехнології; інформаційні технології; електроніка; технології з раціонального 

природокористування, промислові (виробничі) технології, технології для життя. Крім 

цього, кожна країна визначає найважливіші для неї специфічні сфери у якості пріори-

тетних. Так, Росія у 2009 р. визначила такими ядерні та космічні технології, Білорусь - 

технології виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, 

країни ЄС - дослідження в області безпеки та соціально-економічні і гуманітарні 

дослідження, США – боротьба з тероризмом, Японія – морські технології тощо. 

По-друге, проаналізовано глобальні тенденції світової науки і технологій у 3-х 

сферах: енергетика, біотехнології, нові речовини та матеріали.  

- база даних про експертів за трьома напрямками: 

 науковці – вчені, які найбільш активно працюють у відповідному 

пріоритетному тематичному напрямі; 

 управлінці – найбільш компетентні у відповідному пріоритетному 

тематичному напрямі представники центральних органів виконавчої влади, 

промислових асоціацій, бізнес-спільнот; 

 підприємці – представники підприємств, на яких пропонується 

впровадження критичних технологій. 



- перелік критичних технологій за зазначеними напрямами та їхні паспорти. 

Критичними у сфері ―Енергетика та енергоефективність― визнано 14 технологій, 

―Біотехнології― – 15, ―Нові речовини та матеріали― – 22 технології; 

- перелік нової наукоємної продукції, яка потребує розроблення та 

впровадження нових критичних технологій; 

- перелік науково-дослідних установ та вищих навчальних заходів України, 

які проводять дослідження у зазначених сферах. Наприклад, у сфері біотехнологій 

дослідженнями займаються 32 науково-дослідні установи та ВНЗ, у сфері ―Нові 

речовини та матеріали― – 35 установ; 

- перелік промислових підприємств, на яких можливе впровадження 

критичних технологій; 

- web сторінка ―Форсайт - стратегічні маркетингові дослідження науково-тех-

нологічного розвитку― на сайті УкрІНТЕІ (http://www.uintei.kiev.ua/foresight/index.php), 

яку створено з метою інформування наукової спільноти та громадянського суспільства 

щодо світових тенденцій науково-технологічного розвитку, стану законодавчої та нор-

мативно-правової бази України, перебігу форсайтних досліджень в Україні, переліку 

критичних технологій за вибраними тематичними напрямами тощо.  

Крім цього, проаналізовано рівень досліджень у нашій країні порівняно з 

іншими країнами. У сфері ―Енергетика та енергоефективність― дослідження українсь-

ких вчених не перевищують світовий рівень, а напрями цих досліджень співпадають з 

напрямами в інших країнах. Водночас, низка напрямів досліджень у сфері біотех-

нологій та нових матеріалів в Україні успішно розвивається і в цих напрямах досягнуто 

здобутки світового рівня. Найбільш успішними з поміж них експертами названо гене-

тичну інженерію рослин, біофармакологічні та діагностичні розробки, технології ви-

робництва біопалива, нанотехнології та технології напівпровідникових матеріалів.  

Дослідженнями у сфері напівпровідникових матеріалів займаються 27 наукових 

установ, проте нині ця галузь промисловості знаходиться в кризі. Слід зазначити , що за 

радянських часів потужності напівпровідникової промисловості України становили 

10% від світових і забезпечувалися трьома найбільшими промисловими підпри-

ємствами: Запорізьким титаномагнієвим комбінатом (ЗТМК), Світловодським заводом 

чистих металів (Кіровоградська обл.) і Донецьким хіміко-металургійним заводом (смт 

Донське). Зараз більша частина потужностей з виробництва германію, кремнію, рід-

кісних металів та їхніх сплавів використовується на 15-30% або взагалі простоює. 

Основні фонди більшості підприємств є зношеними більш ніж на 90%, морально 

застарілими. 

Для впровадження критичних технологій необхідно залучати як державні 

(шляхом державного замовлення), так і приватні  інвестиції (з використання механізмів 

державно-приватного партнерства). Створення умов для практичного освоєння 

наукових досягнень за пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку в 

Україні повинно перетворитися на одне з ключових завдань держави.  
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НОВИЙ ТЕРМІН „НООТЕХНОЛОГІЇ” ТА УСПІШНІСТЬ ФОРСАЙТНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Інститут вищої освіти НАПН України 

 

У наш час, як ніколи раніше, необхідні об‘єктивні оцінки сучасності і точні 

прогнози майбутнього, що виключали б марні витрати людських і матеріальних 

ресурсів. Спалах активності подібного прогнозування стався напередодні зміни 

тисячоліть. Та кількість цього разу не перейшла у якість. Найбільш вражаючий приклад 

– повне фіаско науковців Франції у спробі детального планування визначальних подій 

ХХІ століття. Велика 600-сторінкова книга „2100 recit du prochain siecle‖ (Paris, Ed. 

Payot, 1990) з‘явилася напередодні зникнення всього блоку соціалістичних держав. 

Ніхто з її десятків авторів не передбачив цього і переконував уряд Франції і читачів, що 

„події 2000-2100‖ полягатимуть у змаганнях між СРСР і США...  

Однак, слід зауважити, що вказані й чимало інших невдалих політичних, 

соціальних, економічних та інших передбачень кінця ХХ ст. все ж дали позитивний 

результат, яким ми вважаємо все ширше використання так званих „форсайтних‖ 

проектів. Для кращих з них характерне намагання відрізнити другорядні явища від 

форсмажорних впливів, а також врахувати можливість цілковито несподіваних 

відкриттів і подій. На наш погляд, не можна оперувати одними лише звичними словами 

і правилами, ультимативно необхідно своєчасно помічати, всотувати і правильно 

використовувати ті нові поняття, які є провісниками майбутнього. Серед подібних 

„понять з майбутнього‖ особливо важливими є терміни „ноотехнології”; „нано-, піко- і 

фемтотехнології”, „форсайт”, „технологічні уклади”, „інноваційна економіка”, 

„науково-освітній комплекс”; „наносуспільство‖. Неувага до них в Україні вже 

шкодить її соціальному та економічному прогресу, знижує якість державних планів і 

програм.  

Особливо важливо проаналізувати поняття „нанотехнології‖, що набуває все 

ширшої уживаності. Як відомо, частка „нано‖ означає „одну мільярдну‖, частка „мікро‖ 

– „одну мільйонну‖. Тому для мікроелектроніки характерний розмір деталей виробів 

становить один мікрон (10
-6

 м), а от поява наноелектроніки стане дійсністю лише на 

основі у тисячу разів менших елементів (10
-9

 м). Мікросвіт – сфера класичної фізики та 

інших наук, наносвіт – світ окремих атомів і молекул, світ, де панують квантові закони. 

На початку другої половини ХХ ст. не було безсумнівного лідера у розвитку нанонаук і 

нанотехнологій, але після розпаду СРСР першість перейшла до США. Іншими 

важливими центрами стали ЄС з його Лісабонським проектом і Японія.  

Майже завжди (навіть у Wikipedia) поняття „нанотехнології‖ розшифровують як 

„способи виготовлення нанопродуктів‖, забуваючи, що не можна визначати технологію 

через назву кінцевого продукту – необхідно поглянути на природу процесу його 

виготовлення. Якщо це зробити, то виявиться, що у минулому нанопродукти 

отримували на основі алхімічних технологій, нещодавно - на базі індустріальних 

(надзвичайно шкідливих для біосфери), а от ознаки „технологічного прориву‖ помітні 

тільки у даний момент, оскільки вже з‘явилося на світ 3 - 4 „справжніх 

нанотехнологій‖ квантової природи. Вони – і це не фантастика! – цілковито нешкідливі 

для довкілля з тієї причини, що являють собою природні процеси, вміло 

переорієнтовані представниками нанонаук на користь людині. „Першою ластівкою‖ 

було використання фотокаталізаторів для перетворення поглинання денного чи 

штучного світла у надефективний процес безперервного біообеззараження (детально 

про це та інші явища вказано у багатьох статтях автора у „Науковому світі‖, 2007-2010 

рр., у „Віче‖ та ін.).  



Зі сказаного випливає пропозиція розмежувати всі „сучасні нанотехнології‖ на 

„справжні‖ (нешкідливі для біосфери) і „несправжні‖ (це ті, що шкідливі). Видається 

також доцільним використовувати терміни „нано-, піко- і фемтотехнології - НПФТ‖ для 

позначення того, що стане основою виробництва у ХХІ ст. і дасть змогу назавжди 

ліквідувати всі екологічні негаразди. Має свої переваги звернення до терміну „квантові 

технології‖, оскільки він акцентує глибинну природу НПФТ та використання у них 

хвильових властивостей об‘єктів з квантового світу. Зауважимо – навіть без будь-якої 

участі України світ через дещицю років забуде про аграрно-індустріальні способи 

життєзабезпечення і рухатиметься шляхом масових і нешкідливих технологій.  

Ці пропозиції ми вважаємо правильними, але їх застосування утруднюється 

малим поширенням знань про квантові явища і закони. Тому набагато доцільніше 

використовувати термін „ноотехнології” („ноо‖ – мудрі) для позначення лише тих 

способів життєзабезпечення, які не шкодять біосфері і людині. Цим шляхом стане 

можливим виокремити і привернути увагу до „технологій майбутнього‖, на основі яких 

будуть ліквідовані екологічні загрози прогресу людства і здійсниться мрія про „стійкий 

розвиток‖, про перетворення всієї планети у „ноосферу‖ В.Вернадського. 

Звернення до поняття „ноотехнології‖ дасть змогу використати похідні – 

ноонауки (науки, які створюють екобезпечні виробництва), ноосуспільство 

(суспільство мудрих осіб і життя у гармонії з біосферою) тощо. На наш погляд, 

запропоновані терміни досить чіткі та однозначні, що виключить спекуляції (а вони 

вже відбуваються з поняттям „нанотехнології‖) і допоможе ЗМІ та системам освіти 

створити на планеті удосконалене інформаційне середовище. Це також підвищить 

якість усіх форсайтних проектів і передбачень.  

 
P.S.1. В статье акцентирована роль инновационных понятий для правильной оценки 

настоящего и сравнительно точного предсказания будущего. Но, для успешности футурологии 

необходимо учесть последствия неожиданных открытий и создания на их основе 

сверхтехнологий. В группу инновационных понятий нужно включить: ноотехнологии; нано-, 

пико- и фемтотехнологии; квантовые технологии; форсайт; 6-7-й технологические уклады; 

инновационная экономика; научно-образовательный комплекс; Лиссабонский проект; 

первичное образование и др. 

Подчеркнуто, что традиционное определение нанотехнологий как способов 

производства нанопродуктов является неудачным, так как не указывает на их сущность. 

Научная точность требует деления всех современных нанотехнологий на «хорошие» 

(безвредные для биосферы) и «плохие» (таковыми являются все индустриальные технологии). 

Полезно введение пико- и фемтотехнологий.  

Но более радикальным является авторское предложение обозначить термином 

«ноотехнологии» (т.е. «мудрые процессы») группу квантовых способов жизнеобеспечения 

людей, не повреждающих биосферу и позволяющих построить ноообщество («ноосферу» 

В.Вернадского).  

 
P.S.2. In this article the role of innovative concepts for a correct estimation of present and exact 

prediction of the future is accented. But, for success of futurology it is necessary to consider consequences of 

unexpected discoveries and creation of ―overtechnologies‖. Hence, it is necessary to include in group of 

innovative notions: nootechnologies; nano-, piko,- and femtotechnologies; quantum technologies; foresight; 6-

7th technological levels; innovative economy; scientific-educational complex; the Lisbon project; initial 

education, etc. 

It is underlined, that traditional definition of nanotechnologies as ways of manufacture  of nanoproducts 

is unsuccessful as it does not specify their essence. Scientific accuracy demands division of all modern 

nanotechnologies on "good" (harmless to biosphere) and "bad" (those all industrial technologies are). 

Introduction piko - and femtotechnologies is useful (or quantum technologies). 

But more radical is the author's offer to designate the term «nootechnologies» (i.e. «wise processes») 

group of quantum ways of life-support of the people who are not damaging biosphere and allowing to construct 

noosociety (V.Vernadsky's "noosphere"). 
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             В даний час забезпечення якості економічного розвитку є ключовим питанням 

макроекономічної політики України. Одним із головних факторів якісних змін 

економічної системи є науково-технічний прогрес (НТП). Він включає такі явища, як 

вдосконалення та зміну технологій, нові методи і форми управління і організації 

виробництва, створення і збільшення випуску принципово нових корисних типів 

товарів на основі більш прогресивних засобів виробництва і підвищення кваліфікації 

працівників, а також зміни споживчого та виробничого попиту. Тому оцінка впливу 

НТП на динаміку економічного розвитку є своєчасною та актуальною.    

Дослідженню фактору НТП з 50-х років минулого сторіччя. присвячено багато 

наукових публікацій, серед них [1−4].  В останній час в оцінках темпів економічного 

зростання з використанням виробничої функції використовують сукупну факторну 

продуктивність (СФП) (total factor productivity), що  пов‘язана з технічним прогресом. 

Цей показник  все частіше використовує Міжнародний валютний Фонд (МВФ) та 

Світовий банк для оцінок динаміки економічного розвитку  в країнах і світі [5].   

Метою дослідження є оцінка впливу НТП як комплексного коефіцієнта СФП на 

динаміку економічного розвитку України в цілому та окремих галузей економіки у 

1999-2009 роках при темпах НТП  0,5; 5 та 10 % на рік. 

Цілком ясно, що такий вплив можна визначити тільки в єдиній взаємодії 

факторів сукупного попиту та сукупної пропозиції з ендогенним визначенням інфляції 

та темпів економічного зростання, тобто на основі моделей загальної економічної 

рівноваги, серед яких відомою є макроекономічна модель ―Альфа‖[6]. У 

математичному вигляді ця рівновага записується наступним трансцендентним 

рівнянням, рішенням якого є дефлятор ВВП - інтегральний показник інфляції в 

економіці країни Р та реальний ВВП.  
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Саме така побудова моделі дає можливість перейти від використання 

економіко-математичних моделей для прогнозування і планування до їх використання 

для економічного передбачення і забезпечує широту функціональних можливостей, 

тобто  появу емерджентних властивостей внаслідок системного підходу. 

Змінюючи послідовно керовані параметри, можна визначити їхній адитивний 

вплив на  вихідні макропоказники, що є одним з найважливіших чинників для цілей 

управління економікою. Одним з таких параметрів є темп НТП у моделі функції 

сукупної пропозиції, складової якої є виробнича функція Кобба–Дугласа з 

нейтральним по Гіксу НТП: 
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де tV    – випуск продукції; t – коефіцієнт структури витрат, що визначає частку 

ВВП у випуску продукції; te – науково-технічний прогрес; – темп науково-

технічного прогресу; – коефіцієнт використання праці (відношення кількості     

найманих працівників; tN – загальна зайнятість; Wt – середньорічна номінальна 



заробітна плата; 
t
 – коефіцієнт завантаження виробничого капіталу; 

tK  – виробничий 

капітал; ta  – коефіцієнт еластичності.  

Застосовуючи модель загальної економічної рівноваги для України та модель 

сукупної пропозиції для основних видів економічної діяльності в роботі визначено 

кількісний вплив фактору НТП на економічне зростання та соціально-економічний 

розвиток України та основних видів економічної діяльності. 

 Як виходить з розрахунків (табл.1; рис.1), НТП (темпи його зростання) є 

найбільш ефективним засобом економічного зростання та стримування інфляції. 

Адитивний вплив темпів зростання НТП визначив коефіцієнти чутливості основних 

макропоказників, а саме: реального ВВП, темпів його зростання та інфляції (дефлятора 

ВВП) до зміни темпів НТП у 2010 р. в цілому по Україні. Варто зазначити, що 

визначені коефіцієнти не є постійними, а змінюються в часі залежно від політичної та 

економічної ситуації в країні. 

 Таблиця  1. 

Коефіцієнти чутливості основних макропоказників України  

до зміни темпів науково-технічного прогресу 
 

Керований параметр 

 

 

Ендогенні макропоказники 

Реальний ВВП, 

млрд. грн. 

Реальний ВВП, 

 %  . 

Інфляція − 

дефлятор ВВП, % 

. Темп НТП,  %  / рік 9,82 1,0533 -1,1333 

 

Визначені коефіцієнти чутливості означають наступне: збільшення темпів НТП 

на 1,0 % збільшує реальний ВВП на 9,82 млрд. грн., збільшує темпи зростання 

реального ВВП на 1,0533 % та зменшує інфляцію на 1,1333 %. Збільшення темпів НТП 

зміщує вправо криву сукупної пропозиції (див. рис. 1), зменшуючи тим самим інфляцію 

та збільшуючи реальний ВВП та темпи його зростання. Аналіз результатів дослідження 

свідчить про те, що при збільшенні темпів НТП завантаження виробничого капіталу 

зменшується, тобто поліпшення технології виробництва дозволяє виробляти той же 

самий обсяг випуску при меншому завантаженні капіталу. Коефіцієнт еластичності при 

затратах праці збільшується, збільшуючи одночасно фонд оплати праці (ФОП) 

найманих працівників і його частку ФОП у ВВП. Одночасно збільшується оптимальний 

попит на працю, а пропозиція праці, навпаки, зменшується. 

Ефективність соціально-економічного розвитку України при збільшенні темпів 

НТП будемо оцінюється за методологією, вперше запропонованою в [7]. Як свідчать 

розрахунки [8], ефективність соціально-економічного розвитку збільшується при 

збільшенні темпів НТП. Коефіцієнт чутливості ефективності соціально-економічного 

розвитку до зміни темпів НТП складає 0,0415, тобто збільшення темпів НТП на 1,0 % 

збільшує ефективність соціально-економічного розвитку на 4,15 %.  

Ефективність соціально-економічного розвитку України при збільшенні темпів 

НТП будемо оцінюється за методологією, вперше запропонованою в [7]. Як свідчать 

розрахунки [8], ефективність соціально-економічного розвитку збільшується при 

збільшенні темпів НТП. Коефіцієнт чутливості ефективності соціально-економічного 

розвитку до зміни темпів НТП складає 0,0415, тобто збільшення темпів НТП на 1,0 % 

збільшує ефективність соціально-економічного розвитку на 4,15 %. 
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Рис. 1. Графічне відображення впливу НТП на економічне зростання України. 

 

Аналогічні розрахунки для основних видів економічної діяльності дають 

наступні результати (табл. 2). 
Таблиця  2. 

Коефіцієнти чутливості основних макропоказників ВЕД  

до зміни темпів науково-технічного прогресу 

Від економічної діяльності Ендогенні макропоказники 

Реальний ВВП, млрд. грн. Реальний ВВП, %. 

Промисловість 1,9578 0,9220 

Сільське господарство 0,5866 0,8924 

Будівництво 0,1778 0,8064 

Транспорт та зв‘язок 0,8289 0,8020 

Послуги 5,8733 1,4518 

 

Найбільшій вплив НТП оказує на сферу послуг та промисловість, найменшій – 

на будівництво та транспорт та зв'язок.    

Висновки. НТП та СФП є вагомими  факторами для пояснення економічного 

розвитку країни, регіонів та основних видів економічної діяльності. Оцінено  вплив 

темпів НТП на деякі економічні макропоказники країни. Для виведення економіки 

України з кризи та забезпечення  якісного економічного розвитку  необхідна реалізація 

дійової державної політики підтримки розвитку науки, комерціалізації результатів 

досліджень, впровадження новітніх технологій у промисловість та структурної 

перебудови економіки.  
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Аннотация. Показано, что технический прогресс являются весомым фактором для объяснения 

экономического развития страны, регионов и основных видов экономической деятельности. 

Применяя модель общего экономического равновесия и модель совокупного предложения для 

основных видов экономической деятельности, в работе определены количественное влияние фактора 

технического прогресса в период 1999-2009 годов на динамику экономического развития України. 

Abstract. It is shown that technological progress are important factor in explaining economic development, 

regions and major economic activities. Applying the model of general economic equilibrium and the model 

of aggregate supply for major economic activities in the quantitative influence of the factor of technical 

progress in the period 1999-2009 years on the dynamics of economic development of Ukraine. 

 

ОНОПРІЄНКО М.В.  

ДЕЯКІ ВИСНОВКИ З ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗНО-

АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 

ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО Й ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 
 

Протягом 2004 – 2006 років за рішенням Кабінету Міністрів України 

виконувалася Державна програма прогнозування науково-технологічного й 

інноваційного розвитку, яка дозволила залучити до прогнозно-аналітичних досліджень 

близько 700 вчених та фахівців. Головною метою дослідження було наукове 

обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки, а також 

пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в Україні. Виконання програми 

дозволило отримати дуже цікаві результати, що характеризують стан науки в Україні і 

розробити конкретні пропозиції щодо системи науково-технологічних та інноваційних 

пріоритетів [1]. Резонно поставити питання, наскільки це вплинуло чи принаймні 

враховано в реальній політиці держави. 

На стадії роботи з експертами ми мали можливість бачити реальний вплив 

самого процесу дослідження на настрої наукової громадськості: цілий ряд вчених 

висловлював своє задоволення вже тим фактом, що у вчених запитують їх думку щодо 

найбільш перспективних напрямів розвитку науки і технологій, вони відчували 

особисту причетність до формування політики держави у цій сфері. Наочно почало 

реалізуватися твердження, що «Форсайт – це процес загальнонаціонального відбору 

нових напрямів, в ході якого досягається консенсус думок різних суб'єктів 

національної інноваційної системи, і встановлюються зв'язки між її елементами» [2]. 

Щоправда, подальший розвиток подій не дав можливості реалізуватися цьому 

твердженню до кінця: далеко не всі елементи НІС пішли назустріч науковій 

громадськості в пошуку взаєморозуміння і співпраці.  

Незважаючи на те, що програма виконувалась за рішенням уряду і була 

спрямована на те, щоб дати наукове обґрунтування нових пріоритетних напрямів, які 



мали прийти на зміну затвердженим у 2001 році, фактично результати її виконання 

були проігноровані. МОН України спочатку довів ідею ієрархії пріоритетів до абсурду 

сформулювавши стратегічні пріоритети таким чином, щоб Верховна Рада України до 

них більше ніколи не поверталася [2]. Дискусії на цю тему затяглися, що дало привід 

Мінфіну взагалі не виділяти коштів на державні науково-технічні програми. Зараз на 

друге читання Верховної Ради внесено новий варіант закону про науково-технологічні 

пріоритети, дещо кращий. Проте казати про те, що він ґрунтується на результатах 

нашого прогнозно-аналітичного дослідження можна тільки з великою натяжкою. 

Зокрема, в ньому знову проігноровані науки про Землю – тобто надзвичайно гостре 

питання про необхідність забезпечення мінерально-сировинної бази розвитку 

вітчизняної економіки. Отже, попри всі декларації, мусимо констатувати, що форсайтні 

дослідження в Україні практично не використовуються у формування реальної 

науково-технологічної та інноваційної політики. І те, що нова прогнозно-аналітична 

програма, яка виконується з 2008 року звужена і фактично не зорієнтована на пошук і 

уточнення пріоритетів можна трактувати як визнання владою непотрібності їх 

наукового обґрунтування. 

Отже, попри те, що форсайтні дослідження набувають все більшого поширення 

у світі і фахівці виявляють в них все нові сторони і можливості, зокрема, крім 

традиційного суто технологічного напряму, вони набувають властивостей соціально-

політичних технологій, стають безпосереднім інструментом пошуку взаєморозуміння в 

суспільстві у нас поки-що цього не відбувається.  

Так,  Форсайт, в принципі, дає можливість не тільки зібрати необхідну для 

ухвалення рішень інформацію, створити нову культуру взаємодії між науковцями, 

бізнесом і владою; визначити ресурси, необхідні для досягнення поставлених завдань, 

проте наші органам державної влади поки-що не відчувають у цьому потреби. Однією 

з головних умов успішного використання цього методу є готовність суспільства 

(наукового співтовариства, адміністративного апарату, керівників компаній, окремих 

фахівців, громадськості) спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку країни, 

відволікаючись від короткострокових кон'юнктурних моментів. 

Форсайт – це перманентний діалог між науковим співтовариством, державою, 

діловими колами і громадськістю, в ході якого досягається консенсус у визначенні 

довгострокових інноваційних пріоритетів, які мають реальне соціально-економічне 

значення. Форсайт сприяє підвищенню культури співпраці і консенсусу в  розробці 

принципових рішень щодо інноваційного розвитку країни. Проте діалог не може бути 

на рівні розмови з самим собою, для його здійснення необхідна добра воля всіх 

учасників. Якщо більшість авторів твердить, що Форсайт є не тільки конструюванням, 

але спільним творенням майбутнього, то мається на увазі що з його допомогою 

досягається взаєморозуміння між всіма суб‘єктами НІС як перший крок до співпраці у 

здійсненні задуманого. На даному етапі в Україні цього не відбувається. 

Не можна ігнорувати і зворотного впливу на наукову громадськість описаного 

вище ставлення органів влади до результатів прогнозно-аналітичних досліджень. Не 

треба бути геніальним прогнозистом, щоб передбачити, що ентузіазм науковців зовсім 

не зростає від усвідомлення того, що кінцевий результат їх роботи нікому не 

потрібний. А це означає, що чим довше це продовжуватиметься, тим важче буде 

залучати серйозних вчених до участі в таких дослідженнях.Небажання бюрократії 

враховувати при офіційному затвердженні пріоритетів результати форсайтних 

досліджень значною мірою зумовлене тим, що в апараті управління нашої держави 

ніколи не ставились до цих пріоритетів як до того, що треба обов‘язково реалізувати. В 

реальній практиці реалізація пріоритетів перетворюється в нашій країні на 

бюрократичну імітацію корисної діяльності [3]. Більш того, доводиться визнати, що 



значна частина наших апаратників сприймає всі прийняті на найвищому рівні 

концепції і стратегії, заяви про вибір інноваційного шляху для економіки України не 

більше, як просто чергову піар-акцією політичного керівництва.  

Отже, доки до реалізації стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку не 

буде застосована потужна політична воля, з можливостей форсайтних досліджень ми 

зможемо використати в кращому разі тільки невелику частку.  
 

Література: 

1. Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В. Обгрунтування системи науково-

технологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. – К.: 

Фенікс, 2008. 86 с. 

2. Гапоненко Н.В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – 239 с. 

3. Попович О.С., Велентейчик Т.М. Про політику пріоритетів у сфері науково-технологічного 

та інноваційного розвитку. – Наука і наукознавство. – 2010. - № 1. – С. 13 – 37. 

 

Оноприенко М.В.  Некоторые выводы из практики использования результатов прогнозно-

аналитического исследования в рамках Государственной программе прогнозирования научно-

технологического и инновационного развития Украины. 

 Приводятся факты, свидетельствующие об игнорировании результатов выполнения в 2004-2006 

гг. Государственной программы прогнозирования научно-технологического и инноционного развития 

Украины органами власти. Обосновывается вывод о том, что возможности Форсайта не могут бать 

полностью реализованы без кардинального изменения отношения к нему со стороны работников сферы 

государственного управления.  

 

 

ПАЛІЙ Л.А. 

  ПРОГНОЗУВАННЯ І МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 
 

Державний фонд фундаментальних досліджень 
 

Однією з проблем, що розроблялися київськими наукознавцями під 

керівництвом Г.М.Доброва, був аналіз особливостей та ефективності методу 

експертних оцінок в дослідженні систем управління. В наші дні до цього знов 

притягнена увага у зв'язку з розвитком і використанням для різних цілей ідей 

менеджменту.  

В процесі управління відбувається взаємодія трьох елементів: об'єкту 

управління, системи управління і середовища. Система управління впливає на об'єкт 

для досягнення однієї або декількох цілей управління. Середовище справляє вплив на 

об'єкт і систему управління, яке може сприяти або перешкоджати досягненню цілей. 

Сам об'єкт може бути пасивним, сприяти або перешкоджати досягненню цілей.  

З позиції ухвалення рішень в процесі управління виділяються наступні функції: 

прогнозування, планування, оцінка ситуації, ухвалення рішень, виконання рішень, 

контролю і обліку. Серед перерахованих функцій управління ухвалення рішень грає 

особливу роль. Воно є загальнішим, ніж інші функції управління. Будь-яку функцію 

управління можна представити як послідовність рішень. Наприклад, при прогнозуванні 

і плануванні приймаються рішення по вибору методів, організації робіт, оцінці 

достовірності прогнозу і найкращого варіанту плану. Аналогічно йде справа і при 

розгляді інших функцій управління.  

Отже, ухвалення рішень можна розглядати як типове завдання, яке доводиться 

вирішувати при реалізації різних функцій управління. У зв'язку з цим часто-густо 

управління в цілому розглядається як процес ухвалення рішень.  

Експерти допомагають описати якісно і кількісно проблемну ситуацію, 

визначити час і ресурси для ухвалення рішень, побудувати безліч можливих ситуацій, 



сформулювати безліч цілей і можливих рішень, висловити свої переваги по ситуаціях, 

рішеннях і цілях, запропонувати можливі критерії оптимального вибору рішень.  

Якісне розв‘язання завдань прогнозування може виконати лише кваліфікований 

фахівець. Збільшення достовірності прогнозу досягається залученням до роботи 

декількох фахівців, які створюють експертну групу. Обробка результатів групової 

експертизи дозволяє отримати більш обґрунтовану і достовірну думку про перспективи 

розвитку.  

Значущість цих завдань актуалізує оцінку різних методів проведення експертних 

опитувань. 

Метод проведення експертного опитування є одним з етапів експертної оцінки. 

Сьогодні експертні оцінки стали єдиним і незамінним засобом для вирішення 

неформалізованих завдань в науково-технічній і науково-дослідній діяльності. Метою 

проведення експертного опитування є витягання експертних знань і кодування їх у 

відповідну форму, що інтерпретується за допомогою розробленого математичного 

апарату. 

Порівняно простим методом проведення індивідуального експертного 

опитування є спосіб типа «інтерв'ю». Назва цього методу говорить сама за себе. Свої 

думки експерт висловлює в бесіді з людиною, що здійснює опитування, відповідаючи 

на поставлені перед ним питання. Експерт в даному випадку не має часу для 

попереднього аналізу цих питань, тому прогнозист при проведенні інтерв'ю повинен 

ретельно продумувати формулювання і смисловий вміст питань. Необхідно 

враховувати той факт, що наша мова є поліморфною, і через це потрібно питання 

формулювати так, щоб всіма експертами вони розумілися однозначно. Результати 

інтерв'ю багато в чому залежать від спеціальної підготовленості інтерв'юера і від його 

уміння вести вільну бесіду, утримуючи ініціативу в своїх руках. 

Іншим способом проведення індивідуального експертного опитування є 

«аналітичний» спосіб. Аналітичний спосіб передбачає тривалу роботу експерта по 

аналізу поставлених перед ним питань. Результатами опитування виступають доповідна 

записка і морфологічний аналіз. При використанні останнього об'єкт прогнозування 

перш за все розглядається з точки зору його структури, а не з точки зору виконуваних 

їм функцій. В основі морфологічного методу лежить заздалегідь розроблена схема 

розгляду об'єктів прогнозування, призначена для виявлення можливих варіантів 

вирішень деякої багатоаспектної проблеми. При цьому виділяються різні типи 

характеристик аналізованих об'єктів, їх різні властивості з вказівкою елементів кожного 

типу. Потім формуються різні варіанти розвитку аналізованих об'єктів на основі 

перебору всіх можливих поєднань характеристик кожного типу. В процесі аналізу 

кожного з виділених варіантів експерт визначає ті з них, які перспективні з точки зору 

досягнення певної мети в майбутньому. Важливим при використанні морфологічного 

методу є спосіб оцінки ефективності різних варіантів. 

Вживання групових методів опитування передбачає, що думка групи експертів 

надійніша, ніж думка окремого індивіда, що зумовило популярність групових методів 

опитування. Основна перевага цих методів полягає в можливості різностороннього 

аналізу кількісних і якісних аспектів проблеми. Недоліком є те, що думки навіть 

вузьких фахівців можуть розходитися, а, це означає, що на одне і те ж питання можна 

отримати від фахівців одного профілю різну відповідь. Недоліком дискусії є те, що для 

оцінки узагальненої думки всієї групи експертів не використовується апарат 

математичної статистики. Анкетування виключає безпосереднє спілкування між 

експертами. Свої висновки по поставлених перед ними питаннях експерти 

представляють анонімно. Цей спосіб організації роботи експертів використовує метод 

Дельфі, який передбачає відмову від колективних обговорень. Це робиться з метою 



зменшити вплив таких психологічних чинників, як приєднання до думки найбільш 

авторитетного фахівця, небажання відмовитися від публічно висловленої думки, 

дотримання за думкою більшості. Недоліком методу Дельфі є значний час, потрібний 

на повторення великого числа ітерацій експертизи.  

 При переході до нового типу економіки – економіки, заснованої на знаннях 

головною ланкою експертизи науково-технологічних пріоритетів і проектів стає бізнес. 

Тому самоекспертиза науки втрачає сенс. Але значного значення набуває ретельна 

аналітика і обґрунтування інноваційних проектів як соціально-значущих. Оскільки 

інноваційні проекти вимагають колосальних коштів, потрібна переконлива 

аргументація їх необхідності, яка має бути підтримана більшістю платників податків. 
 

ПИЛИПЕНКО А.П.  

НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ФОРСАЙТА 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

Основное ограничение логики прогнозирования и форсайта связано с проблемой 

разрешимости и ограничительными теоремами математической логики. Согласно 

теоремам К.Гѐделя, в логической системе неизбежно существуют недоказуемые в еѐ 

рамках утверждения. А.Чѐрч доказал, что в общем случае невозможно установить, 

является ли некоторая нерешенная задача разрешимой или нет, а недоказанное 

утверждение – доказуемым или недоказуемым. Если алгоритм, позволяющий 

установить, доказуемо ли недоказанное утверждение, не найден, то нельзя заранее 

определить, существует ли он. Теорему Чѐрча можно сформулировать в форме, 

вскрывающей ее связь с прогностикой и форсайтом: если задачи или высказывания не 

сводятся к уже решенным, то в общем случае невозможно заранее доказательно 

предсказать, является ли некоторое утверждение разрешимым или нет, доказуемым 

или недоказуемым. Соответственно, невозможно доказать, истинный ли прогноз или 

ложный. Его истинность или ложность вскрывается только апостериори.  

Возможность прогнозирования и реконструкции ограничена случаями, когда 

историческая практика уже выяснила ход процесса. Прогнозирование может 

проводиться путем эмпирического обобщения, если накоплен достаточный 

фактический материал. Должен быть заранее известен алгоритм или разрешающая 

процедура вывода одного исторического состояния из другого.  

Неопределенность логики сложных систем. Лишь предельно упрощенные 

высказывания в строго определенных системах могут принять значения истинности 0 

или 1. Способность системы принимать множество значений истинности является 

условием развития, ибо если число их ограничено, то система не может выйти за свои 

рамки, не имея необходимого для развития поля логических возможностей.  

Неопределенным является не только значение истинности сложной системы, но 

и множество значений истинности, которые она может принимать. Это имеет прямое 

отношение к теореме А.Тарского о невозможности определить множество истинных 

предложений в сложной системе. Из теоремы непосредственно следует невозможность 

априори определить, что можно ожидать от системы при ее развитии, а также при 

изменении внешней логической среды. 

Историческая вариантность. Утверждение об истинности высказывания 

является неопределенным, если не охарактеризована система, в которой оно высказано. 

Истинность высказываний зависит также от истинности других относящихся к тому же 

уровню высказываний. Изменение истинности одних высказываний меняет истинность 

связанных с ними. Достаточно переноса высказывания из системы, в которой оно 



сформулировано, в другую систему, чтобы начался процесс изменения истинности. 

Если система логически неоднородна, то для этого достаточно перемещения 

высказывания внутри самой системы. В ходе истории такие перемещения идут 

непрерывно. Переход утверждения из эпохи, в которой оно сформулировано, в эпоху с 

иными логико-информационными условиями влечет изменение значения истинности. 

Тем самым вскрывается историческая вариантность истины. 

Парадокс исторического описания. Следствием теорем Гѐделя является 

утверждение, сформулированное Дж. фон Нейманом, что описание достаточно 

сложной системы становится сложнее самой системы. Неполное же описание 

рискует тем, что может быть пропущено самое важное, что обычно и происходит. 

Скрытые фазы развития знания. Некоторые из неразрешимых в данной системе 

утверждений, согласно А.Тарскому, могут быть доказаны средствами более мощной 

системы. Это обусловливает логическую необходимость существования латентных 

периодов развития представлений. Формирующиеся концепции могут стать 

достоянием общественности только после достижения ими достаточного уровня 

развития; до этого они остаются незамеченными или отвергаются. Скрытые фазы 

исключают возможность точного описания структуры каждой эпохи.  

Наиболее перспективные направления могут скрыто содержаться среди 

представлений, субъективно воспринимаемых наименее перспективными. Будущее 

может определяться развитием некоторых из представлений, которые сейчас 

привлекают к себе наименьшее внимание, не вписываясь в современную картину мира 

или находясь в скрытой фазе своего формирования. Трудность применения такого 

подхода к прогностике и форсайту состоит в том, что отсутствует разрешающая 

процедура для выбора представлений, определяющих облик будущего, из общей массы 

идей, воспринимаемых обычно неперспективными. 

Недостижимость требуемой полноты. Только обладая полнотой фактов, 

можно представить не просто «путь развития» – один из многих мыслимых, – а 

объемный единственный процесс развития. Но вопрос, является ли некоторый объем 

фактов достаточным, не может решаться априори, а факты, которым принадлежит 

особая роль в определении будущего, ускользают от современников. Такова сущность 

истории: если бы представления, определяющие будущее, сразу принимались 

современниками, то они были бы представлениями не будущего, а настоящего. 

Прогнозирование будущего и теоретическая реконструкция прошлого. Нет 

принципиальной разницы между возможностями прогнозирования будущего и 

прогнозирования прошлого. Но, в отличие от будущего, прошлое доступно проверке. 

Поэтому определенность прогноза не может быть выше определенности исторической 

реконструкции. Однако, такие реконструкции, полученные теоретически, 

характеризуются очень высокой неопределенностью.  

Проблема управления историей. Эффективная система управления должна 

содержать развитую систему обратных связей. Возможность эффективного управления 

историей требует наличия обратных связей между будущим и настоящим, что, по-

видимому, невозможно, поскольку будущего еще нет. Поэтому эффективное 

управление историей в общем случае невозможно.  

Ограничительные теоремы логики ведут к выводу, что легче получить научный 

результат, чем предвидеть его, а тем более предвидеть, как его достичь. В общем 

случае проще решить нетривиальную задачу, чем эффективно управлять ее решением.  

Тайна настоящего времени. Существование латентных периодов развития 

концепций означает, что реальная структура науки принципиально сложнее, чем это 

представляется современникам. Потенциальное знание каждой эпохи значительно 

богаче, чем актуальное. Мы замечаем явление, когда наше сознание подготовлено к 



этому. Все остальное и, быть может, главное, проходит мимо нас. Если бы мы 

правильно воспринимали действительность, то нашим потомкам не было бы нужды 

пересматривать наши взгляды. Но это неизбежно. Поэтому не только будущее или 

прошлое, но и настоящее столь часто обращается к нам непредвиденными сторонами. 

Новое мы открываем в настоящем, и без этого развитие знаний было бы невозможным. 
 

Наведено деякі результати автора в галузі логічних обмежень прогностичних та форсайтних 

досліджень. 

Some works of author in area of logical limitations of the forecast and foresight researches are 

resulted. 

 

ПОПОВИЧ А.С., ВИШНЕВСКИЙ В.В., ВЕЛЕНТЕЙЧИК Т.Н.  

ПРОГРАММНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ИХ ПОТЕНЦИАЛ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ. 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины 

 

Основатель украинского науковедения Г.М.Добров различал три типа научно-

технологических прогнозов: исследовательский (ИП), программный (ПП) и 

организационный (ОП) [1]. ИП призван выявить и сформулировать новые возможности 

и перспективные направления научно-технического развития. Оценка гипотетической 

результативности или в общем виде – значимости возможных вариантов развития. 

Полученные таким образом сведения – существенная часть формирования с участием 

научной прогностики концепции будущего науки и техники. ПП базируется на уже 

познанных общественных потребностях, тенденциях и закономерностях  научно-

технического развития, т.е. – на данных, полученных ИП. Он призван придать этим 

знаниям прикладной характер: сформулировать программу возможных путей, мер и 

условий для достижения целей и решения задач развития науки и техники. ОП призван 

сформулировать обоснованную гипотезу развития комплекса организационных 

аспектов науки, дать оценку ресурсам и перспективам роста научного потенциала 

страны или отрасли на прогнозируемый период. 

Э.Янч, определявший технологическое прогнозирование как вероятностную оценку 

будущего трансфера технологий, различал в нем изыскательское или поисковое 

прогнозирование (exploratory technological forecasting), которое начинается с 

имеющегося в данный момент базиса знаний и ориентировано на будущее, и 

нормативное (normative  technological forecasting), при котором сначала оценивают 

цели, миссии, желания и будущие потребности, а потом  идут к настоящему, формируя 

пути их достижения [2]. 

Нетрудно видеть, что несмотря на несколько различающиеся формулировки оба 

автора, рассматривая прогнозирование как неотъемлемый элемент формирования 

научно-технологической политики, обращают внимание на то, что на разных его этапах 

оно существенно отличается как методологически, так и по своим возможностям, по 

результатам, на которые ориентируются прогнозисты и которые могут быть ими 

достигнуты. 

Почти аксиомой считается, что при формировании и реализации политики 

приоритетов необходимо опираться на научно-технологический прогноз. Однако, как 

правило, при этом имеется в виду только первая стадия этого процесса – этап поиска 

оптимальных направлений развития и формулирования приоритетов. Именно на это 

сориентировано и большинство реальных прогнозно-аналитических программ.  



Программное прогнозирование – это, по идее, следующая стадия, целью которой 

является поиск оптимальных путей реализации определенных на основе 

исследовательского прогноза приоритетов и целей. Считается, что наиболее четко этот 

процесс был отработан в 1960-е годы при внедрении системы ППФ  (планирование – 

прогнозирование – финансирование) в министерстве обороны США [2], где для каждой 

из  четко сформулированных миссий воинских формирований составлялось дерево 

целей всех работ по разработке и созданию новых видов вооружений, определяющее 

структуру пятилетних планов министерства.  

В СССР в результате прогнозно-аналитических исследований формировалась 

Комплексная программа научно-технического прогресса на 20-летний период – 

интересный и довольно объемный документ, который, в принципе, должен был лечь в 

основу пятилетних планов, но на практике этого не произошло. С одной стороны 

Госплан СССР оказался не готовым  к такой организации планирования, а с другой – 

сам этот документ, при всех его достоинствах, вряд ли можно считать настолько 

удовлетворяющим принципам и требованиям программно-целевого подхода, чтобы его 

с полным правом можно было называть программой. По своему жанру это был скорее 

исследовательский прогноз научно-технологического развития. Для своей реализации 

на тогдашнем уровне технологических возможностей он требовал достаточно большого 

времени и уже поэтому практически не мог быть увязанным с формированием 

пятилетнего плана, подготовка которого в свою очередь требовала в громоздких 

структурах Госплана более четырех лет. 

Следует заметить: несмотря на то, что в конце шестидесятых годов Э.Янч отмечал, 

что «наблюдается явная тенденция к сближению технологического прогнозирования и 

планирования – интеграция, которая может привести в 70-х годах к исчезновению 

прогнозирования как самостоятельной дисциплины.» ([2], стр.110) на самом деле эта 

тенденция не реализовалась также и в мире. Прогнозированием занимались одни люди, 

применяя свои специфические методы, а составлением программ – другие, используя 

иные подходы и приемы. Формирование государственных научно-технических 

программ в независимой Украине вообще не базировалось ни на каких прогнозно-

аналитических исследованиях[3].  

Все это дает нам основание для утверждения, что программное прогнозирование в 

его подлинном виде в нашем государстве практически не получило распространения, 

хотя сам процесс формирования программ и долгосрочных стратегических планов по 

сути своей есть не что иное, как прогнозирование собственных действий с учетом 

прогнозируемых изменений ситуации. 

В то же время, по нашему глубокому убеждению, существует большой, хотя все 

еще не до конца оцененный потенциал  применения программного прогнозирования (в 

особенности, если обогатить его приемами форсайтных исследований) также и на 

стадии организации реализации приоритетов и непосредственного осуществления 

стратегического планирования. В этом мы видим реальную возможность существенно 

повысить качество целевых научно-технических и инновационных программ, а тем 

самым создать реальные возможности для более полного использования возможностей 

программно-целевого метода управления.  

Предлагается следующая последовательность действий для осуществления этого на 

практике.  



 
Рис. 1. Анкета «дерево целей» для формирования программы 

После формулирования на основе исследовательского прогноза четких целей 

(например, перевести большую часть сельскохозяйственной техники на биотопливо) 

мы предлагаем достаточно большому числу экспертов анкету, структурированную в 

виде дерева целей (рис.1.) или часть этой анкеты, в которой ограничиваемся только 

предпосылками первого уровня (вариант: два верхних уровня) и просим ответить, что 

нужно сделать для реализации этой цели.  

К примеру, это могут быть ответы: 

1.1. Построить предприятия, производящие биотопливо, пригодное для 

использования вместо солярки; 

1.2. Построить предприятия, производящие биотопливо для бензиновых 

двигателей; 

1.3. Создать систему заправочных станций;  

 

Кто-то из экспертов может обратить внимание на необходимость основательного 

усовершенствования самих двигателей и т.п. На уровне 2 могут быть ответы типа: 

2.1.1. Разработать технологию производства; 2.1.2. Построить (или переоборудовать) 

соответствующие предприятия 2.1.3. Засеять ХХ гектаров рапсом; 2.1.4. Обеспечить 

ХХХ тонн удобрений и т.д. 

Экспертная группа высшего уровня анализирует предложения, содержащиеся в 

заполненных анкетах, некоторые укрупняет, некоторые переформулирует, что 

позволяет сформировать анкету второго тура опроса экспертов, целью которой 

является заполнение ячеек, соответствующих следующему уровню дерева целей. При 

этом сама специфика  подцелей этого уровня требует привлечения для анализа 

дополнительных экспертов, к примеру: технологов и инженеров для 2.1.1. и 2.1.2.; 

аграриев и химиков для 2.1.3 и 2.1.4. 

Фактически каждая из подцелей первого уровня требует формирования своего 

дерева целей и своей программы реализации. Во многих случаях то же можно сказать и 
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о подцелях второго уровня. И все это вместе взятое при  традиционных способах 

рассылки анкет и ручной обработке результатов выливается в весьма громоздкую и 

длительную процедуру, целесообразность которой в наше динамичное время ставится 

под сомнение уже в связи с тем временем, которое необходимо затратить на ее 

проведение. 

Ситуация кардинально меняется, если использовать возможности современных 

информационно-коммуникативных технологий, которые сегодня уже достигли уровня, 

вполне достаточного для эффективной автоматизации процессов, которые являются 

основой программного прогнозирования.  

На рис.2 показан наиболее общий вид взаимосвязанных процессов, которые 

применяются в программном прогнозировании (или в форсайтном исследовании). 
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ак видно из рисунка, основными процессами, которые могут быть предметом для 

автоматизации являются: 

- подбор экспертов под направление исследований 

- автоматизированная подготовка опросных форм экспертами верхнего уровня 

- автоматизированные технологии для взаимодействия с экспертами нижнего 

уровня 

- автоматизированные технологии для коллективной работы экспертов верхнего 

уровня при обработке результатов опроса экспертов нижнего уровня. 

Вполне очевидно, что для организации работы экспертов первого уровня 

наиболее оптимально подходят WEB-ориентированные технологии, которые 

позволяют в реальном времени получать информацию от эксперта и вводить его 

мнение в общую базу данных (БД) конкретного прогнозного исследования. 

Наиболее трудоемкой, на наш взгляд, и плохо формализованной является работа 

экспертов верхнего уровня. Тем не менее, и этот уровень может быть автоматизирован 

при помощи подходов, которые используются в так называемых Ситуационных 

центрах (СЦ) в той части технологий, которые принято называть Ситуационными 

залами или Ситуационными комнатами [4-6]. 

Как правило, СЦ имеют мощный инструментарий для работы с базами данных 

экспертов по направлениям. Поэтому выбор экспертов для решаемой прогнозной 

проблемы может быть осуществлен при помощи обычного поиска в БД. Для поиска 

дополнительных экспертов нижнего уровня может быть применена, например, 

процедура «снежного кома». 

 Для организации взаимодействия между экспертами верхнего уровня и 

основной массой экспертов (иногда их называют экспертами первого уровня) 
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Рис. 2. Общий вид технологии работы с экспертами 



применяются специализированные WEB-решения, которые позволяют редактировать 

опросные формы, заполнять их в реальном времени  и экспортировать в единую БД 

исследования. В рамках WEB-технологии может быть реализован и анкетный опрос 

типа формирования «дерева целей» (рис.1). 

Для организации обработки  заполненных опросных форм, дискуссии экспертов 

верхнего уровня опять применяются технологии групповой работы с документами, 

методы голосования и другие технологии СЦ, 

После нескольких циклов опроса экспертов нижнего уровня, который обычно 

осуществляется по методу Дельфи, в ситуационном центре может быть сгенерировано 

готовое решение или рекомендации. 

Практически ту же технологию можно применить и для того, чтобы превратить 

полученное таким образом «дерево целей» в целевую программу, которую можно 

реально осуществлять. Эта стадия фактически и будет тем, что можно назвать 

организационным прогнозированием. Здесь должны быть рассчитаны и взвешены 

ресурсы и сроки, необходимые для достижения всех подцелей, оптимальная 

последовательность их реализации. Для этого кроме форсайтных подходов во многих 

случаях потребуется применение методов математического моделирования.  

Результатом такого организационного прогнозирования будет документ, который 

действительно будет достоин названия «целевая программа». Мы убеждены, что 

усилия, потраченные на его подготовку, сторицей окупятся в процессе ее реализации 

прежде всего за счет качества программ, которое сегодня вышло на такой уровень, 

когда даже правомерность применения к ним термина «программа» вызывает большие 

сомнения [3]. В свою очередь лишь при такой организации процесса научно-

технологического прогнозирования можно с полным правом говорить о 

«самоосуществляющемся прогнозе» или «самоосуществляющемся пророчестве», о 

которых писал в свое время Эрих Янч.  
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Анотація Обґрунтовується необхідність запровадження програмного науково-технологічного 

прогнозування, яке при формуванні науково-технологічної та інноваційної політики має бути 

наступною стадією після більш розповсюдженого дослідницького прогнозу і забезпечити 

якісну підготовку програм, спрямованих на реалізацію пріоритетів. Наголошується на 

необхідності автоматизації форсайтних досліджень.  

 

Programmed and organizational forecast: their potential for realization of scientific & 

technological and innovative priorities. The necessity of the use of programmed and organizational 

scientific-technological forecast, which must be the next stage after a research prognosis of scientific-

technological and innovative policy and to provide high-quality preparation of the programs, directed 



on realization of priorities, is grounded. It is marked on the necessity of automatization of foresight 

research and offered the basic directions of its development. 
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Среди факторов,  ограничивающих возможности инновационного развития 

Украины, основными,  на наш взгляд, являются, во-первых,  низкий  уровень 

финансирования исследований и разработок, во-вторых,  потеря целостной  

инновационной и промышленной инфраструктуры, обеспечивающей возможность  

доведения инновационных проектов до создания производств новых технологических 

укладов. Размеры этих   ограничений делают, по нашему мнению,   невозможным  в 

настоящее время для Украины   инновационное развитие на основе  классической 

инновационной модели, как это было, например,  в СССР при создании отраслей 

электронной вычислительной  техники, атомной  энергетики, авиакосмического 

машиностроения и других. 

Показатели финансирования НИОКР в Украине, как известно, упали сразу  после 

1990г. По сравнению с советским периодом  они  существенно  снизились  как в 

абсолютном, так и  в относительном выражении. Украинская экономика  оказалась не в 

состоянии обеспечить платежеспособный спрос на исследования и разработки, и страна 

не только не смогла сохранить крупнейший научно-технический потенциал, 

оставшийся ей в наследство  от СССР, но и допустила  разрушение его большей части. 

Для государственного бюджета Украины  сегодня весьма проблематичным  

является создание  устойчивых источников финансирования исследований и 

разработок. Основанием для  такого вывода является, прежде всего, структурная  

деградация  украинской экономики, в частности, снижение удельного веса продукции  

с высокой  степенью добавленной стоимости, которое проявилось на отраслевом и  

межотраслевом уровнях.  

При  продолжающемся  сокращении возможностей роста финансовых накоплений 

проблема  перехода страны к  инновационному развитию, а от него   от инновационной  

экономике выглядит  в принципе неразрешимой. Проблема  финансирования 

инновационного развития останется действительно неразрешимой, если Украина будет  

игнорировать  мировую  практику финансирования исследований  и разработок, и в 

короткий  строк не осуществит переход  к воспроизводственному финансированию  

инновационной деятельности. Речь идет о системе, при которой финансирование 

инновационной деятельности  в значительной  мере обеспечивается не за счет внешних 

по отношению к инновационной деятельности факторов, а за счет  собственных средств 

субъектов хозяйствования, полученных от реализации инновационной продукции. То 

есть, прибыль, поступления от инновационной деятельности  субъектов хозяйствования 

должны стать базой для привлечения ими безвозмездных поступлений и кредитов. 

Собственные  средства субъектов инновационной деятельности важны и как  база для 

противостояния промышленного капитала  спекулятивным действиям торгового и 

банковского капитала.    

Стратегия инновационного развития   для Украины   должна предусматривать  

укрепление и расширение  сферы  воспроизводственного финансирования 

исследований и разработок. Более чем двухсотлетний опыт инновационного развития 

различных стран показывает, что успехи и провалы на этом пути были во многом  

обусловлены  возможностью и степенью учета   данного обстоятельства. Возвращение 



авансированных  в инновации средств не формальный акт, а  признание  

общественного характера инновационных затрат,  рыночное подтверждение  

правильности  научно-технической и инновационной политики. 

В период научно-технической  революции второй половины ХХ века все  ее 

ведущие участники с западной стороны  активно использовали безвозмездные и 

возрастающие  поступления государственных средств. Здесь уместно напомнить  о 

системе грантов –  безвозмездном финансировании  начальных  стадий инновационных  

проектов, применяемую во второй половине ХХ века в  многих странах рыночной 

экономики и в значительной мере  оправдавшую себя.  По опыту СССР многие страны 

рыночной экономики перешли  к безвозмездному финансированию фундаментальных  

исследований, что положительно сказалось на развитии мировой науки. Но  основой  

организации финансирования инновационных затрат все же стали  

воспроизводственные ресурсы   субъектов инновационной деятельности. При этом  все 

крупные субъекты инновационной деятельности участвовали  в международной  

промышленной кооперации  и формировали систему разделения труда в научно-

технической сфере.  Рост  финансовых  накоплений  в отраслях народного хозяйства 

благодаря инновационной деятельности обеспечивал и рост бюджетных поступлений в 

соответствующих странах.   

В настоящее время  в Украине, как ранее отмечалось, нет условий 

инновационного развития  на основе классической  линейной модели, каким оно было в  

период НТР второй половины ХХ века.  Но сказанное отнюдь не исключает для 

Украины инновационного развития, но при использовании другой модели – модели   

нелинейного  типа. При этом в основу инновационной стратегии  и политики   должно 

быть положено: 

во-первых, обновление продукции и ее экспорт в наукоемких отраслях, 

производящих продукцию с более высоким удельным весом  добавленной стоимости, 

чем в среднем по народному хозяйству страны;    

во-вторых, формирование институциональных основ для создания и 

функционирования системы  финансирования  науки и техники, базирующейся на   

воспроизводственных  источниках финансирования.   

Возможно ли это в Украине  практически? По нашему мнению, возможно. Прежде 

всего потому, что в стране еще сохранились наукоемкие  производства инновационного 

типа,  способные к восстановлению и развитию.  Это  касается  производства 

некоторых видов вооружений, авиакосмической промышленности, атомного 

энергомашиностроения и возможно еще некоторых предприятий, продукция которых 

пользуется устойчивым спросом на мировых рынках.     

Но несомненно и то, что  самостоятельно выйти  с продукцией  указанных  

производств на мировые рынки Украина не сможет, прежде всего, потому, что она не 

имеет  законченных циклов производства изделий данных отраслей. Указанным  

предприятиям необходима модернизация,  для  проведения которой  средств также нет. 

Нужны принципиально новые подходы к кооперации производства, с широким 

участием в ней малых и средних предприятий. Здесь необходимо вспомнить то, что  

неоднократные попытки украинских предприятий создать  полные циклы  

изготовления  указанной продукции совместно с корпорациями западных стран либо 

отвергались с порога, либо заканчивались неудачей.  Можно видеть  в этом 

случайность, даже нагромождение случайностей,   но сведя  эти «случайности» 

воедино, сопоставляя  их  с результатами технологических изменений в  Украине в 

1991-2009годах, и особенно  в последние пять лет, напрашивается единственно 

возможный вывод - в некоторых сценариях будущего мирового инновационного 

развития  для Украины место отводится на периферии.    



Возвращение к инновационной модели, по которой  Украина развивалась в 

советское время в период научно-технической революции, но обновленной 

применительно к мировому опыту,  возможно только на путях научно-технической 

кооперации с Российской Федерацией. Новая Россия, вышедшая из бездны 90-х годов,    

разработала и  декларирует   амбициозные  планы экономического, социального   и 

инновационного развития, расширяет  инновационное сотрудничество со странами 

Евросоюза.   

Налаживание  совместной кооперации  Украины и России в научно-технической,  

промышленной, внешнеторговой  сферах имеет много благоприятных  предпосылок и в 

то же  время требует решения  многих сложных  проблем, в частности, создания   

национальных и транснациональных  организационных структур, охватывающих все 

этапы инновационного цикла,   согласования  научно-технических  приоритетов т.д. Но 

решение  этих вопросов значительно приблизит Украину  к требованиям Евросоюза в 

вопросах инновационного развития.   
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Анотація. Романенко С.І. Фінансово-відтворювальні аспекти інноваційної стратегії України 
Розглядаються можливості   повернення України до інноваційної моделі  розвитку  в умовах  дефіциту 

власних  фінансових коштів. Обгрунтовується можливість такого розвитку на основі нелінійної моделі 

інноваційної діяльності.       

Resume. Romanenko S. Financial-reproductive aspects of Ukraine innovative strategy 

Possibilities of Ukraine return to innovative development model in the setting of capital base deficit and 

innovative infrastructure insufficiency are considered. The possibility of innovative develompent in virtue of its 

non-linear model is substantiated. 
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  ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Институт экономики Национальной Академии Наук Беларуси, Минск 

 

Достижение состояния надежного обеспечения национального хозяйства 

топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в разумном количестве, по ценам, 

отражающим основные экономические принципы, и с минимальным ущербом для 

окружающей среды, для любого государства является одним из важнейших 

стратегических приоритетов при разработке и реализации стратегии инновационного 

развития этого государства. 

Особенно актуальна данная задача для тех стран мирового сообщества, которым 

в значительной степени присуща импортная модель обеспечения ТЭР – основным 

элементом развития экономики здесь является ввоз в страну остродефицитных и 

стратегических видов минерального сырья и минерально-сырьевой продукции. 

Республика Беларусь относится к категории указанных стран, так как: 

полностью обеспечивает свои потребности только в торфе для энергетических целей и 

топливной древесине; имеет в своем распоряжении незначительные запасы и ресурсы 

углеводородного сырья; не обладает запасами и ресурсами природного газа; 



разведанные запасы буроугольных месторождений не переведены в разряд 

экономических; запасы горючих сланцев относятся к категории забалансовых. За 

последние девять лет, прирост импорта ТЭР в республику составил 17 млн. тонн 

условного топлива (т.у.т.), в стоимостном эквиваленте – порядка 11,4 млрд. долл. 

США. Отрицательное сальдо внешней торговли энергоресурсами за указанный период 

времени возросло с 0,96 до 3,38 млрд. долл. США
33

. 

По вышеназванным причинам в Беларуси особое внимание уделяется вопросам 

обеспечения энергетической безопасности, что, в первую очередь, предполагает 

решение задачи повышения эффективности использования ТЭР и, как следствие, 

снижения негативных последствий для населения и всех отраслей экономики страны от 

повышения цен на импортируемые энергоресурсы. Специалистами государственных 

органов управления и иных заинтересованных организаций в данном направлении 

разработан ряд нормативных правовых актов, учитывающих экологический и 

социальный аспекты проводимой в стране энергетической политики и имеющих 

инновационную направленность. Основными из них являются следующие: 

▪ Закон Республики Беларусь “Об энергосбережении” от 15 июля 1998 г. № 190-З. 

▪ Директива Президента Республики Беларусь “Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства” от 14 июня 2007 г. № 3. 

▪ Постановление Совета Министров Республики Беларусь “О мероприятиях по 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3” 

от 31 августа 2007 года № 1122. 

▪ Государственная Комплексная Целевая Научно-Техническая Программа 

―Энергетика‖ на 2006–2010 годы
34

. 

▪ Республиканская Программа энергосбережения на 2006–2010 годы
35

. 

▪ Государственная комплексная программа модернизации основных 

производственных фондов Белорусской энергетической системы, 

энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных 

топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года
36

. 

▪ Программа технического переоснащения и модернизации литейных, термических, 

гальванических и других энергоемких производств на 2007–2010 годы
37

. 

▪ Программа мер по экономии энергоресурсов и денежных средств
38

. 

▪ Концепция развития теплоснабжения в Республике Беларусь на период до 2020 

года
39

. 

Начальные точки во времени процессов реализации мероприятий большинства 

из рассмотренных выше документов датируются 2006 или 2007 годом
40

. Однако, 

несмотря на стабилизацию в 2009г. по отношению к 2008г. импортных поставок ТЭР на 

уровне 56 млн. т.у.т., импорт природного газа в январе 2010г. увеличился по сравнению 

с январем 2009 года на 93,9%. Годовой объем импорта данного вида энергоресурса 

                                                             

33 Расчетные данные, полученные на основании официальной информации Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. 
34 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1117 “О государственных комплексных 
целевых научно-технических программах”. 
35 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 137. 
36 Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 575. 
37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 1421. 
38 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 701. 
39 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2010 г. № 225. 
40 За исключением Закона “Об энергосбережении” и Концепции развития теплоснабжения. 



должен составить, по предварительным данным, 24,73 млн. т.у.т.
41

, что на 0,82 млн. 

т.у.т. выше уровня потребления 2006г. и на 1,04 млн. т.у.т. – уровня 2007г.
42

 

Изложенные факты свидетельствуют о недостаточной эффективности 

реализации мероприятий вышеуказанных документов. Тщательный анализ 

рассматриваемых нормативных правовых актов, направленных на повышение 

эффективности использования ТЭР в республике, показал, что данное обстоятельство, в 

первую очередь, связано с тем, что почти всем из них присущ целевой характер, в силу 

своей специфики не позволяющий охватить весь цикл воспроизводства ТЭР, что 

возможно лишь с позиций применения принципов системного подхода, когда в 

качестве начальных условий (входа в систему) рассматриваются объемы производимых 

в республике и импортируемых ТЭР, в качестве выходных параметров – объемы 

полезно использованных топлива, тепловой и электрической энергии, в качестве 

промежуточных звеньев – расходы ТЭР по направлениям целевого потребления. Это 

потребует решения следующих задач: 

▪ разработки стратегии энергетической политики, полностью взаимоувязанной с 

основными программными документами в части воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального недропользования; 

Реализуемый в настоящее время в республике ―План действий по 

интенсификации разработки недр Республики Беларусь на 2006–2010 годы‖
43

, 

разработан, в большей степени, не в развитие ―Государственной программы 

геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–

2010 годы и на период до 2020 года‖
44

, а в развитие ―Целевой программы обеспечения в 

республике не менее 25 процентов объема производства электрической и тепловой 

энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников 

энергии на период до 2012 года‖
45

, что следует из анализа программных мероприятий 

и заданий указанных документов. Это привело к активному изыманию торфяных 

месторождений из природоохранного фонда, а также к снижению в 2009г. 

фактического прироста запасов нефти по промышленным категориям в 2 раза по 

отношению к прогнозному и к сохранению аналогичной перспективы на 2010г. [1, 2]. 

▪ создания системы мониторинга минерально-сырьевых баз Республики Беларусь и 

стран мирового сообщества в части ТЭР для проработки вариантов интеграции 

республики в систему международных минерально-сырьевых рынков; 

▪ разработки комплексного плана мероприятий по использованию местных ТЭР
46

 в 

региональном контексте – с учетом особенностей природно-ресурсного потенциала 

и экономического развития отдельных регионов республики; 

▪ оценки экономически эффективного потенциала энергосбережения и 

энергоэффективности в республике и разработки мер стимулирования деятельности 

в данном направлении, что потребует решения вопроса о придании статуса 

юридических лиц энергопроизводящим организациям и корректировки системы 

заключения долгосрочных договоров между производителями и потребителями 

ТЭР; 
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44 Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184. 
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энергетические ресурсы. 
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▪ пересмотра критериев оценки эффективного использования ТЭР в Республике 

Беларусь в контексте системного подхода к решению проблемы: по всему циклу 

воспроизводства ТЭР – от добычи/импорта до конечного использования тепловой и 

электрической энергии, моторного и коммунально-бытового топлива. 

В настоящее время основными качественными показателями оценки 

результатов от реализации мероприятий политики энергоэффективности, 

проводимой в республике являются энергоемкость ВВП и  целевой показатель по 

энергосбережению, не содержащие в себе информацию: о полезном использовании 

ТЭР, поступивших на стадию переработки, а также на стадию генерации тепловой и 

электрической энергии; о полезном использовании отпущенных потребителю топлива, 

тепловой и электрической энергии; об уровне потерь при транспорте ТЭР конечного 

потребления от производителя.  

Но самым важным, тем с чего следует начинать организацию процесса 

эффективного использования ТЭР в республике, является разработка единого 

понятийного аппарата, который позволит безошибочно определять структурные 

взаимосвязи внутри указанного процесса и с минимальной погрешностью 

прогнозировать его дальнейшее развитие во взаимосвязи с внешней средой. 
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Как показывает практика, исполнение нормативных правовых актов (НПА), в 

направлении желательном для государства, прежде всего, определяется 

законодательным закреплением используемого понятийного аппарата. Однако до 

настоящего времени российские законодатели, несмотря на прямые указания высшего 

руководства страны, не дали разъяснения «инновационным» понятиям. Это порождает 

неопределенность правового положения субъектов инновационной деятельности (ИД), 

условий предоставления финансирования, налоговых льгот и преференций. Сейчас 

рассматриваются три сценария усовершенствования правовой базы ИД: подготовка 

федерального закона «Об инновационной деятельности»; внесение изменений в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в 

части правового обеспечения развития ИД; и, внесение изменений в отдельные 

федеральные законы в целях создания условий для привлечения инвестиций в 

инновационную сферу, повышения инновационной активности субъектов 

предпринимательской деятельности и развития инновационного процесса в России. 

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки: так, внесение 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» в части норм, устанавливающих правоотношения в области ИД, может 

изменить предмет регулирования этого закона. Ограничение только внесением 

изменений в отдельные федеральные законы не создаст целостной системы правового 
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обеспечения развития ИД. Новый закон («Об инновационной деятельности») должен 

установить единые правила создания НИС, определить цели и задачи государственной 

инновационной политики, полномочия органов государственной власти России, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

права и обязанности каждого субъекта ИД. 

ИД в России занимается множество ведомств. При этом отсутствует 

организационное единство, координирующий механизм, опирающийся на общность 

понятий, не определены структурные элементы НИС, права и обязанности участников 

инновационного процесса. Это негативно сказывается на ИД. Отсутствие унификации 

правового регулирования базовых элементов НИС влияет на процесс вхождения 

России в единое международное научно-техническое и инновационное пространство. 

Важно законодательно закрепить принципы государственной политики, 

механизмы государственной поддержки и межведомственного взаимодействия в 

научно-инновационной сфере. Таким законодательным актом мог бы стать 

федеральный закон «О государственной поддержке инновационной деятельности», 

учитывающий комплексный, межотраслевой характер НИС, необходимость участия 

всех структур власти в ее целевом стимулировании и регулировании, в реализации 

конкретных, адресных мер государственной поддержки. 

В докладе также анализируются ненормативные правовые акты, 

формулирующие основы научно-технической и инновационной политики России. 

«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (Основы) утверждены 

письмом Президента России. Издав этот акт, Президент РФ использовал свою 

конституционную обязанность по определению основных направлений внутренней 

политики России (статья 80 Конституции РФ). Однако сложность заключается в том, 

что письмо Президента РФ не является нормативным актом (в отличие от его Указов и 

распоряжений – статья 90 Конституции РФ). Прямым следствием этого является 

необязательность исполнения этого правового акта, несмотря на то, что он исходит от 

высшего должностного лица Российской Федерации. 

Предмет правового регулирования Основ сформулирован двоичным. 

Дефиниции перемешаны, разделения на науку и технологии нет. Однако научная 

деятельность и технологическая деятельность соотносятся часть и целое. Так, научная 

политика имеет своей целью – производство научных знаний, а еѐ инструментами 

являются: конкурсные гранты, государственные институты, налоговые льготы фирмам, 

защита интеллектуальной собственности. Технологическая политика имеет своей 

целью – развитие отраслевых технологических направлений, а еѐ инструментами 

являются: государственные закупки, субсидии, кооперация, стандарты, 

прогнозирование, кадры. А инновационная политика имеет своей целью – повышение 

уровня и результатов инновационной активности, а еѐ инструментами являются: 

конкурентная политика, корпоративное законодательство, региональные и отраслевые 

кластеры, защита потребителей, экологическое регулирование, Форсайт. 

Соответственно, в правовом регулировании для них необходимы разные подходы.  

Правовая база Основ не учитывает международные договоры Российской 

Федерации, что требует исправления. Перечень важнейших направлений 

государственной политики в области развития науки и технологий неполон. 

Сформулированные положения носят декларативный характер. Дефиниции во многом 

похожи на констатацию актуальности того или иного направления.  

Анализ текущей социально-экономической ситуации в Российской Федерации 

показывает, что заявленные в Основах цель, задачи и важнейшие направления 

государственной политики на конец планового периода – 2010 год не достигнуты. 



Необходимо проработать механизмы реализации и вопрос об ответственности за 

неисполнение «Основ политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

«Основные направления политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системы на период до 2010 года» (Основные направления) введены 

письмом Председателя Правительства РФ. Это ненормативный правовой акт, в отличие 

от постановлений и распоряжений Правительства России. Прямым следствием этого, 

является необязательность исполнения этого правового акта, несмотря на то, что он 

исходит от одного из высших должностных лиц России. 

Как показывает анализ, формулировки положений Основных направлений 

противоречивы. Конкретного механизма реализации Основных направлений нет. Такие 

механизмы ещѐ только предстоит выработать и внести соответствующие изменения в 

действующие «инновационные» документы.  

Основные направления посвящены в большей степени не НИС, а ИД. Поэтому 

их название и предмет правового регулирования должны быть изменены. Или само 

содержание Основных направлений должно быть переформулировано в соответствии с 

сегодняшним названием документа и его предметом. 
 

В доповіді обговорюються проблеми формування науково-технічної та інноваційної 

політики Росії. Показано, що формування і функціонування національної інноваційної системи 

має бути забезпечено відповідною нормативно-правовою базою, що регулює правовідносини 

між окремими суб’єктами інноваційної діяльності, а також між суб’єктами ними й органами 

державної влади. Нинішній рівень інноваційності економіки Росії свідчить про наявність 

невирішених, виключно важливих правових питань и переконує в необхідності подальшого 

розвитку й удосконалення нормативно-правової бази ИД. 

 

ФЕДУЛОВА Л.І.  

ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ТЕХНОЛОГІЧНИМ 

ПРОГНОЗУВАННЯМ І СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНУВАННЯМ 
 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» 

 

Входження людства в нове тисячоліття та нестабільний його початок, який 

загострив усі можливі види відносин та призвів до глобальної фінансово-економічної 

кризи, дало поштовх для розробки значної кількості  прогнозів, автори яких прагнуть 

передбачити траєкторію розвитку суспільства в майбутньому. Оскільки мета таких 

прогнозів різна (наприклад, побудова сценаріїв глобального розвитку цивілізації, 

прогнозів технологічних нововведень в масштабах конкретної галузі, впливу 

фінансових інновацій на світову економічну систему та інше), то й результати подібних 

досліджень інколи багато в чому не співпадають.  

Інноваційний політика будь-якої країни на державному рівні передбачає 

розробку національної стратегії технологічної модернізації, зосередження ресурсів на 

вибраних напрямах і формування конкурентних переваг у відповідних сферах та 

реалізацію цих переваг на світових ринках. Отже розробка та застосування адекватних і 

результативних методик середньострокового прогнозування є необхідною 

передумовою вирішення проблеми визначення пріоритетних напрямів НТП, що 

вимагають першочергової підтримки держави [1]. Ефективна політика економічного 

зростання вимагає застосування методології технологічного прогнозування, 

орієнтованої на пошук нових можливостей розвитку господарюючої системи на основі 

активізації наявних і створення нових конкурентних переваг. 



У багатьох країнах сьогодні на регулярній основі розробляються п'ятирічні (або 

3- і 4-річні) плани соціально-економічного розвитку. За останній час широкий резонанс 

у суспільстві одержали довгострокові прогнозні розробки, виконані досить 

авторитетними центрами прогнозування. Це — доповідь Національної розвідувальної 

ради США «Контури світового майбутнього», прогноз на майбутнє 50-річчя, виконаний 

компанією Goldman Sachs.  

На відміну від традиційного прогнозування, Форсайт як сучасна методологія 

технологічного прогнозування організується як систематичний процес, що повинний 

бути ретельно спланований і реалізований. 

Зокрема, Форсайт-проекти здійснюються досить регулярно, іноді за схемою, що 

повторюється (подібно японському довгостроковому прогнозу, що проводиться кожні 

п‘ять років, починаючи з 1971 року), в інших випадках дослідження здійснюються як 

послідовність взаємопов‘язаних проектів, націлених на рішення комплексу 

взаємозалежних задач і формування погодженого уявлення про довгострокові 

перспективи розвитку технологій, інновацій і суспільства. Так, у Доповіді Громадської 

палати Російської Федерації по промисловій політиці й інноваціям за 2007 рік [2] 

зазначається, що в розвинутих країнах одним з найбільш ефективних інструментів 

визначення стратегічних перспектив інноваційного розвитку, виявлення технологічних 

проривів, здатних зробити максимально позитивний вплив на економіку і суспільство в 

довгостроковій перспективі, є методологія Форсайт, що активно застосовується на всіх 

рівнях – від корпоративного до національного. При цьому метою національних програм 

Форсайта за звичай є опис імовірних тенденцій соціально-економічного та 

технологічного розвитку на довгострокову перспективу і досягнення консенсусу між 

державою, бізнесом і суспільством по стратегічних напрямках національного 

розвитку, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності країни і вирішення 

найбільш важливих соціально-економічних проблем. 

Вироблення й реалізація стратегічних планів соціально-економічного розвитку 

відбуваються в тісній взаємодії із роботою суспільства по формуванню інноваційної та 

економічної політики, затвердження пріоритетних напрямків розвитку. Інноваційна 

політика, яка на сучасному етапі має досить різносторонній характер, обумовлений 

активністю населення щодо реалізації свого інтелектуального потенціалу є тією сферою 

політичних дій у високорозвинених країнах, де прогнозна науково-технологічна 

інформація безпосередньо узгоджується з можливостями виробництва й потребами 

суспільства й стає базою для наступних процесів планування економічного розвитку. 

На жаль, в Україні й до цього часу навіть організаційна складова прогнозно-

планової стратегічної діяльності має вкрай низький рівень через відсутність практики 

вироблення методологічних засад, що враховували б сучасні положення та принципи, 

адекватні дії зовнішніх та внутрішніх чинників середовища. Так, якщо згідно 

законодавства на рівні господарюючої системи країни й регіонів стратегічні плани 

повинні реалізовуватися за допомогою державних, регіональних та інших цільових 

програм, то на практиці превалює тенденція до зростання  кількості програм, що 

обертається неефективним використанням ресурсів і не відповідає принципу 

пріоритетності.   

Результативність даного процесу в Україні стримується також відсутністю 

відповідної регламентуючої законодавчої бази, зокрема прийняттям проекту Закону 

України «Про державне прогнозування та стратегічне планування». Так, в 

законопроекті запропоновано основні положення та стадії розроблення і виконання 

стратегічних планів центральних органів виконавчої влади, державних та регіональних 

цільових програм, які пов‘язані із запровадженням середньострокового бюджетного 

планування, а також повноваження органів влади щодо державного прогнозування та 



стратегічного планування. Для цього в проекті Закону введено довгостроковий 

горизонт прогнозування та планування (понад 5 років). Зокрема, це такі документи, як 

Схема (прогноз) розвитку та розміщення продуктивних сил України, Генеральна схема 

планування території України, Стратегія розвитку України, Державна стратегія 

регіонального розвитку, стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, а також міст із чисельністю населення більш як 50 тис. 

чоловік тощо. Переглянуто та розширено систему середньострокових документів. Так, 

замість трьох прогнозних документів соціально-економічного розвитку пропонується 

залишити прогноз економічного та соціального розвитку України на 

середньостроковий період та прогноз бюджету на плановий та наступні три роки.  З 

метою підвищення ефективності роботи центральних органів виконавчої влади та 

кращого використання у їх роботі програмно-цільового методу  пропонується введення 

стратегічних планів роботи центральних органів виконавчої влади.  

Важливою новацією законопроекту вважається посилення повноважень 

Мінекономіки України щодо підвищення ефективності розроблення, реалізації та 

контролю за виконанням державних цільових програм. Цілями створення саме такої 

системи стратегічного планування є: визначення оптимальної траєкторії переходу від 

поточного стану соціально-економічного розвитку до бажаного стану; концентрація 

різноякісних (фінансових, організаційних, інформаційних, кадрових) ресурсів для 

досягнення запланованих цілей; консолідація зусиль усіх суб'єктів економіки (держави, 

корпорацій, структур громадянського суспільства) для досягнення цілей соціально-

економічного розвитку України. 

Виходячи із цілей, основними функціями системи державного стратегічного 

планування є: визначення внутрішніх і зовнішніх умов й тенденцій соціально-

економічного розвитку, а також виявлення можливостей і обмежень соціально-

економічного розвитку; визначення цілей соціально-економічного розвитку та 

пріоритетів соціально-економічної політики; вибір шляхів і способів досягнення цілей, 

що забезпечують найбільшу ефективність використання наявних ресурсів та інше. 

Також у законопроекті закріплені повноваження всіх учасників державного 

стратегічного планування в процесі державного стратегічного планування соціально-

економічного розвитку. 

В той же час, логіка здійснення такої роботи згідно класичних методологічних 

підходів передбачає наступне.  

Вибір пріоритетних цільових програм як найважливіша складова загального 

процесу стратегічного планування   розвитку   національної   (регіональної) соціально-

господарської системи методологічно відбувається за допомогою використання методів 

побудови дерева цілей, коли після визначення генеральної мети програми здійснюється 

структуризація інших цілей (підцілей) і забезпечується взаємозв‘язок  розв'язуваних 

завдань. 

Важливим етапом є формування цілісного проекту програми з виокремленням 

його основних блоків і підпрограм. Проект повинен включати вироблення системи 

заходів, що забезпечують досягнення поставленої в програмі генеральної мети і її 

підцілей. Формування проекту програми включає розгорнуту оцінку витрат на її 

здійснення в зіставленні з кінцевим результатом (ефектом). Це дозволяє обґрунтовано 

вирішувати питання про джерела фінансування цільової програми. 

Процес прогнозування повинен розпочинатися із дослідження основних 

макроекономічних тенденцій, включаючи  розвиток населення, темпи його 

зростання, обсяг й структури кінцевих потреб, оцінки природних, трудових, 

матеріальних ресурсів, необхідних для задоволення кінцевих і проміжних потреб. 

Виявлений розрив й буде слугувати для оцінки вимог до технологічного розвитку, свого 



роду «соціального замовлення», виявлення найбільш перспективних напрямків 

(пріоритетів) науково-технічного й інноваційно-інвестиційного розвитку, реалізації 

вибраних пріоритетів за допомогою стратегічних планів, національних і цільових 

програм та проектів [3].  

Таким чином маємо цілком реальну необхідність встановити взаємозв‘язок 

технологічного прогнозування і стратегічного планування для вироблення 

результативної системи стратегічного управління господарюючими суб‘єктами 

національного, регіонального і корпоративного рівня.  

Так, у процесі технологічного прогнозування важливо правильно визначити строки 

й характер переходу в прогнозному періоді до нових поколінь технологій і технологічним 

укладам в передових країнах і у своїй країні (регіоні), для того щоб обґрунтовано вибрати  

стратегічні пріоритети й вчасно їх реалізувати за допомогою стратегічних планів, 

науково-технічних і інноваційних програм, забезпечуючи конкурентоспроможність  

продукції. Тому в сьогоднішній посткризовий період особливо слід звернути увагу не 

лише на базисні інновації, які як правило мають міжгалузевий характер, вимагають 

великих інвестицій і пов'язані з високим ризиком, потребують державної підтримки й 

участі держави в стартовий період, але й на можливості застосування поліпшуючих 

інновацій, спрямованих на розширення вже освоєних внутрішніх ринкових ніш на 

основі модифікації технологій, удосконалення організації й управління виробництвом, 

що є предметом стратегічного планування й технологічного прогнозування на 

корпоративному рівні. 

Проблемним питанням в розробці і реалізації методології як технологічного 

прогнозування, так і довгострокового прогнозування й стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку загалом є вибір релевантних узагальнюючих 

показників (індикаторів), перспективних балансів, макромоделей, що дозволять 

забезпечувати збалансовані зміни господарських пропорцій і підвищення ефективності 

відтворення, досягнення перспективних цілей соціально-економічної, інноваційно- 

технологічної й екологічної політики з врахуванням конкретних внутрішніх і зовнішніх 

факторів і обмежень. Поділяємо думку тих експертів, які вважають, що поряд з 

відомими й широко застосовуваними в міжнародній практиці й у нашій країні такими 

показниками, як обсяг і темпи приросту ВВП, питомі показники його відношення до 

населення, чисельність зайнятих, основний капітал та ін. варто було б використовувати 

макропоказники інноваційно-технологічного розвитку (співвідношення технологічних 

укладів, частка високотехнологічної й інноваційної продукції у виробництві й експорті 

й т. і.). 

Чинниками, навколо яких повинні перехрещуватися цілі стратегічного 

планування й технологічного прогнозування, можуть бути: розвиток й реалізація 

конкурентних переваг української економіки в машинобудуванні, науці й освіті, 

високих технологіях; динаміка розвитку інститутів, що визначають підприємницьку й 

інвестиційну активність і конкурентоспроможність компаній; інтенсивність 

технологічного оновлення обробних виробництв і динаміка продуктивності праці; 

інтенсивність підвищення якості людського капіталу й формування середнього класу; 

інтеграція європейського економічного простору. 

Довгострокові перспективи суспільного розвитку України повинні  

пов'язуватися в законодавчих документах державної влади з кардинальним 

підвищенням науково-технологічного рівня виробництва, створенням економічної 

системи, орієнтованої на інтенсивне добування нових знань та їх активне застосування 

у виробничій діяльності.  

Сьогодні стало очевидним, що макроекономічне регулювання вичерпало себе, і 

на шляху реалізації лише фіскального інструментарію ми не одержимо промислового й 



економічного зростання. На попередньому етапі ці інструменти були ефективні, але 

тепер державне управління повинно зміщатися убік програм і політик, зокрема 

технологічної політики. Сутність такої політики полягає в тому, що держава не просто 

створює умови для діяльності компаній, які самі приймають рішення в умовах ринку, а 

в тім, що визначаються  пріоритетні технології і технологічні платформи, які цільовим 

методом підтримуються. Форсайт може успішно формуватися лише там, де є елементи 

розвинутого цивілізованого суспільства, оскільки передбачення є продуктом не тільки 

діяльності вчених, але й, як ми вже зазначали вище, результатом активної участі різних 

соціальних прошарків суспільства, активних громадян. 

Аналіз закордонного досвіду дозволив виділити три важливих моменти 

Форсайта, які слід враховувати у вітчизняній практиці прогнозування:  по-перше, чітке 

визначення замовника Форсайта на першому етапі композиційного структурування; по-

друге, правильна оцінка тимчасового обрію планування (зокрема, не рекомендується 

виходити з поточної структури потреб у довгостроковому прогнозі, структура 

майбутніх потреб буде зовсім іншою); по-третє, відмінності інтересів різних гравців 

при наявності науково-технологічного компонента форсайта: ключові технології, цікаві 

для одних, найчастіше можуть бути відкинуті іншими (необхідно враховувати 

наявність можливого конфлікту інтересів: на макрорівні, на рівні галузі/сектора, 

технології/винахідника). Важливим моментом у цьому контексті є необхідність 

врахування таких важливих факторів розвитку суспільства, як: глобалізація, розвиток 

суспільства знань, інформація, особливості інформаційно-комунікаційних технологій, 

здоров'я нації, середовище, раціональне природокористування. Як приклад, слід 

зазначити міжнародні дослідження в цій сфері Американської ради по співробітництву 

з Університетом Організації Об'єднаних Націй, результати яких щорічно видаються в 

оглядах «State of the future» («Стан майбутнього»), а також дослідження RAND 

Corporation. Показово, що перераховані ними 15-16 основних викликів людству цілком 

корелюються між собою, і їх бажано було б враховувати також і в українських 

форсайтах.  

Відповідно до міжнародного досвіду проведення Форсайта до уваги повинні 

прийматися можливості країни для розвитку технологій: по-перше, можливості 

прийняти технології (для багатьох країн уже це проблема), по-друге, можливості 

розвивати ці технології як відповіді на основні виклики людства. Крім того, у 

національних форсайтах варто уважніше ставитися до реалізації можливостей усунення  

бар'єрів і перешкод. Для України, що має відповідно до світових рейтингів значні 

інтелектуальні можливості для відповідей на виклики, однією з таких перешкод може 

стати бажання все зарегулювати та небажання поступитися локальними потребами. 

Ефективним для української практики вбачається  використання досвіду 

Західної та Східної Європи щодо використання програми ―Форсайт‖, оскільки 

пріоритети даної програми висвітлюють найактуальніші науково-технічнологічні та 

соціально-економічні перспективні проблеми, виступаючи як дороговкази всього 

суспільства. У той же час вони не є жорсткими критеріями бюджетного фінансування 

досліджень і розробок, тому його структура лише частково співпадає з пріоритетами 

―Форсайта‖. Зокрема, даний підхід доцільно використовувати для розробки пріоритетів 

державного фінансування нових напрямів НДДКР, як механізм визначення необхідних 

інституційних змін у сфері НДДКР, при формуванні НІС. Важливу роль даний підхід 

відіграв би у зміцненні контактів державного сектора, приватного бізнесу та 

суспільства в цілому, розвитку культури співробітництва при розробці принципових 

рішень про шляхи технологічного розвитку країни. 

В умовах, коли основу конкурентоспроможності будь-якої країни складають 

технології як втілені сучасні знання, вкрай актуальним постає завдання здійснення 



технологічного прогнозування, сучасна методологія  якого дозволяє забезпечити 

взаємозв‘язок економічної, зовнішньої, науково-технологічної та промислової 

політики, тобто досягти консенсусу між владою, бізнесом, наукою і суспільством в 

питаннях вибору стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку. Однією із 

головних умов успішного використання даної методології є готовність суспільства 

(адміністративного апарата, керівників компаній, окремих фахівців, громадськості) 

спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку країни, відволікаючись від 

короткострокових кон'юнктурних моментів. 

Узагальнення існуючих теоретичних підходів вказує на існування  щонайменше 

двох важливих висхідних вимог до вибору як методології дослідження, так і 

конкретних методів, що використовуються в процесі технологічного прогнозування: 

по-перше, інноваційні, інституціональні, організаційні та фінансові пріоритети 

розвитку галузі (компанії) повинні розглядатися на тлі найбільш перспективних її 

ринків; по-друге, інструментарій, що використовується, повинен дозволяти представити 

в наочній формі основні етапи реалізації поставлених цілей разом із сукупністю 

факторів та умов, що впливають на їх досягнення.  

Таким чином, процес створення дорожніх карт повинен методично складатися в 

цілому із двох етапів, першим з яких є проведення постійних опитувань представників 

українського і світового наукового та бізнес-співтовариств з метою виявлення або 

формування майбутніх потреб ринку і суспільства у нових видах продукції. Дані, які 

отримані, постійно узагальнюються і використовуються в інноваційному плануванні 

(створенні «дорожніх карт»). На другому етапі відбувається формування детальних 

комплексних планів, що описують шляхи і способи задоволення потреб ринку і 

суспільства в інноваційній продукції, з позначенням тимчасових обріїв і крапок 

(моментів і умов) прийняття ключових рішень.  Результати роботи повинні бути 

використані для кінцевого застосування при прийнятті рішень щодо соціально-

економічної перспективності цих пропозицій через виконання інноваційно-

інвестиційних проектів як складової технологічної дорожньої карти.  

Підсумовуючи  вище викладене, слід зазначити,  що дорожня карта як методика 

стратегічного планування на тлі динамічного розвитку технологій поки ще далека від 

формальної визначеності. Ні зміст дорожньої карти, ні форма її презентації не 

визначені іманентними вимогами самої технології, але визначаються конкретикою 

мети, що ставиться перед картою в даному випадку. Побудова дорожніх карт як і 

раніше залишається творчим, слабко формалізованим і слабко алгоритмованим 

процесом, у якому результат (валідність і адекватність прогнозу) у значній мірі 

залежить від креативності експертів – авторів карти. Як влучно зазначили Р. Костофф і 

Р. Шелер, дорожня карта є «інструмент мандрівника, що забезпечує істотне розуміння, 

близькість, керівництво і деякий ступінь впевненості в плануванні подорожі» [4]. 

Однак у будь-якому випадку презентаційна роль дорожніх карт як засобу залучення 

інвестицій при реалізації стратегічних проектів не повинна залишатися без уваги. 

Українським вченим та практикам потрібно оволодіти системною методологією 

побудови дорожних карт і навчитися складати їх на реальних прикладах,  не 

спрощуючи зазначений процес до рівня тезисно викладеного тексту із загальновідомих 

гасел. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЕС И ОСНОВНЫЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Учреждение Российской академии наук Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН 

 

Прогнозированием основных направлений научно-технического развития в ЕС 

занимается большое число исследовательско-консультационных центров и организаций 

на национальном и наднациональном уровне, включая «технологические платформы»,  

сети экспертов, «клубы», университетские центры  и т.д., при широком использовании 

методологии Форсайта. В ЕС и в большинстве стран-членов не разрабатывается список 

конкретных критических технологий (в отличие, например от Южной Кореи или 

Японии), а определяются магистральные направления, в соответствии с которыми, 

формируются панъевропейские и национальные программы, а частный сектор может 

строить свою инновационную политику. В ходе прогнозирования на основе Форсайт-

проектов определяются основные тренды,  векторы и барьеры развития, новые рынки, а 

не конкретные технические решения.  

Прогнозы разрабатываются для региональных, национальных и 

панъевропейских задач. Процесс влияния современных прогнозов на выработку 

решений носит нелинейный характер: в цепочке: «видение» - Форсайт - стратегия – 

«дорожная карта» - бюджетное финансирование - задействовано множество 

горизонтальных и вертикальных прямых и обратных связей.  Общеевропейские 

стратегии разработаны по трем направлениям: науки о жизни и биотехнология, 

нанонауки и нанотехнология, энергетика. 

В 2007 г. в документе «Научная Европа в глобальном мире», подготовленном 

Генеральным Директоратом ЕС по исследованиям,  были намечены основные области, 

где в странах ЕС ожидается наибольший спрос на НИОКР и соответственно вклад 

науки и новых технологий до 2020г:  занятость в связи с процессами глобализации;  

здравоохранение;  изменение климата, устойчивое развитие и окружающая среда. 

Европейские эксперты предложили новую концепцию «ключевых технологий» - как 

технологий, отвечающих на основные будущие социальные вызовы.  В перечень 

ключевых технологических направлений были включены  технологии в следующих 

областях: возобновляемые источники энергии и энергетически чистые технологии, био-

, нано-, ИКТ, охрана окружающей среды, здравоохранение, медицинская аппаратура, 

производство продуктов питания.  

Европейская сеть мониторинга Форсайт-проектов, которая ежегодно определяет 

новое направление, представляющие наибольшее значение для  научно-технического 

развития стран-членов ЕС в ближайшие 5-10 лет, последовательно называла 

следующие проблемы: в 2005г - когнитивная наука, в 2006г -  «здоровая старость», в 

2007г – формирование экономики и общества, основанных на знаниях, в 2008г – 

изменение системы здравоохранения.  



В 2005г Отраслевые группы Высшего уровня при ЕК  определили ключевые 

направления технологического развития  по 15 отраслям европейской 

промышленности. 

Начиная с 2003г Европейские Технологические платформы разрабатывают 

«видение» и научно-технические стратегии в основном для целей формирования  

Рамочной программы НИОКР ЕС.  

В 2009г под эгидой Генерального Директората по предпринимательству и 

промышленности были подготовлены прогнозы развития инновационных систем 9 

отраслей европейской промышленности (авиация и космос, автомобилестроение, 

биотехнология, строительство, электро-  и оптическое оборудование, продукты питания 

и напитки, наукоемкие бизнес услуги, текстильная промышленность, оптовая и 

розничная торговля).
 
 

В 2009г ЕК выступила с инициативой развития ряда ключевых технологий, 

«содействующих» социально-экономическому  развитию стран ЕС  (Key Enable 

Technologies - KET) и ускоряющих переход к низкоуглеродной экономике, основанной 

на знаниях. В список КЕТ включены: нанотехнологии,  микро- и наноэлектроника, 

биотехнологии,  новые материалы, фотоника. Эти технологии характеризуются 

высокой наукоемкостью, знание-емкостью, капиталоемкостью, коротким 

инновационным циклом, носят мультидисциплинарный и конвергентный характер. 

Данная  инициатива является частью разработки будущего Плана инноваций ЕК 

(2010г), предусматривающего координацию усилий стран-членов по стимулированию 

ключевых технологий в частной промышленности путем создания благоприятной 

инновационной среды. Кроме того, начата подготовка к новому этапу  (с 2014г) 

программ ЕС по стимулированию НИОКР и предпринимательства (8-й Рамочной 

программы НИОКР ЕС и  Программы по конкурентоспособности и инновациям).  

Важное место в разработке приоритетных научно-технических направлений в 

ЕС занимает деятельность Европейских Технологических платформ (ТП), участники 

которых, во главе с представителями промышленности, определяют основные 

направления научно-технического и инновационного развития секторов экономики на 

средне- и долгосрочную перспективу.  

Концепция «Технологических платформ» была cформулирована в 2003г в 

качестве одного из инструментов реализации Лиссабонской стратегии и достижения 

3% доли НИОКР в ВВП, а также механизма частно-государственного партнерства. В 

настоящее время действует 36 европейских технологических платформ. Ряд ТП 

построены как по отраслевому принципу, другие  - по междисциплинарному и 

технологическому принципу. Они находятся на разных стадиях развития – одни только 

недавно начали функционировать, другие – в процессе преобразования в «совместную 

технологическую инициативу» (Joint Technology Initiative – JTI) – программы частно-

государственного партнерства в НИОКР под эгидой 7-й Рамочной программы.  

На  финансирование JTI через механизм Рамочной программы  выделено свыше 

3 млрд евро на 7-летний период в следующих областях: фармацевтика (IMI), 

встроенные компьютерные системы (ARTEMIS), экологичный авиационный транспорт 

(Clean Sky), наноэлектроника  (ENIAC), топливные элементы и водород (FCH). 

Первоначально ТП создавались для разработки основных направлений 7-й 

Рамочной программы НИОКР ЕС, в настоящее время  становятся инструментом 

формирования стратегических направлений промышленной политики ЕС, начали 

заниматься проблемами инновационной  среды, включая такие аспекты, как 

образование и подготовка кадров, развитие Единого европейского научного 

пространства (ERA), сотрудничество с третьими странами и т.д. 



Для финансирования направлений, выбранных ТП, могут использоваться 

финансовые схемы поддержки совместных исследований, дополнительные 

национальные источники, включая национальные и региональные программы, средства 

Европейского инвестиционного банка, Структурных фондов ЕС и т.д. Cпециально для 

поддержки высоко-рисковых проектов ЕК и ЕИБ создали отдельную программу по 

финансированию крупных проектов на уровне ЕС (―Risk-Sharing facility‖).  

Результатом деятельности ТП является разработка «дорожной карты»; развитие  

кооперации, выходящей за рамки членов ТП, создание и расширение сетей, служащих 

основой кластеров; координация национальных отраслевых политик, объединение 

приоритетов академического и промышленного сообщества, влияние на рост 

финансирования НИОКР на панъевропейском, национальном уровнях и в частном 

секторе промышленности.   

Европейская концепция Технологических платформ позволяет обеспечить 

выбор стратегических научных направлений, анализ рыночного потенциала 

технологий, учет точек зрения всех заинтересованных сторон (государства, 

промышленности, научного сообщества, контролирующих органов, пользователей и 

потребителей), активное вовлечение всех стран ЕС, мобилизацию государственных и 

частных источников финансирования.  
 

ШКВОРЕЦЬ Ю. Ф.   

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДІАЛЕКТИКИ ТА АНАЛОГІЙ В ФОРСАЙТНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕРСПЕКТИВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Міжнародна академія фінансів та інвестицій ТПП України 

 

Методологія реалізації Державної програми прогнозування науково-

технологічного та інноваційного розвитку України значною мірою ґрунтується на 

широко випробуваних на практиці традиційних методах прогнозування, зокрема 

методу Делфі. Водночас, як відмічають окремі зарубіжні дослідники цей метод Дельфі 

втрачає популярність  в Європі.  

Аналіз результатів опитування експертів і їх узагальнення тематичними 

експертними групами вищого рівня при реалізації Державної програми прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки [1] свідчить, що 

по більшості із 15 тематичних напрямів експерти прогнозують удосконалення 

традиційної технології і техніки. 

На нашу думку, для технологічного прогнозування на далеку перспективу слід 

використовувати більш широку гаму методів, зокрема, нетрадиційних. 

Методологічною основою більшості з цих методів повинні стати закони діалектики. 

Подальше  підвищення  ефективності технологічних процесів пов'язано як з 

удосконаленням і розширенням обсягів упровадження технологій, заснованих на 

використанні як традиційних  (механічної і теплової) форм руху  матерії, так і, що 

особливо важливо, зі створенням принципово нових революціонізуючих виробництво 

технологій, що базуються на результатах  глибоких цілеспрямованих фундаментальних 

досліджень в галузі природничих наук і відкриттях. 

В умовах сучасної технологічної революції підсилюється наукова 

обґрунтованість принципово нових технологій. Для їхньої розробки дуже актуальним є  

вивчення закономірностей їх виникнення, а також прогнозування переходу технологій 

на якісно новий рівень. 

Тривалий час технології розвивалися емпіричним шляхом, обмежуючись 

можливостями людського організму. Внаслідок дії законів діалектики людина 



ускладнює форми опосередкування зв'язків із природою застосуванням машин, як би 

віддаляється від предмету праці. Однак, пізнаючи більш високі  форми  руху матерії, 

хімічні, електричні, магнітні, ядерні, гравітаційні, біологічні природні сили, набуваючи 

спроможності глибше вторгатися в природу, вона фактично  наближається до предмету 

праці, до природи, тому що відбувається безпосередній вплив без проміжних ланок.  

Спостерігається  поступове накопичення кількісних ознак, що у результаті 

діалектичного "заперечення – заперечення" переходять у нову якість, у результаті чого 

механічні знаряддя  праці замінюються, за висловом К.Маркса, «природним процесом, 

що перетворюється людиною в промисловий процес» [2]. Про це свідчить, зокрема, 

розширення застосування біотехнологій. Однак заміна машинної технології на 

безмашинну відбувається поступово. Проте, хоч цей процес протікає повільно (із 

прискоренням, що намітилося, в останні роки), він є не еволюційним, а революційним, 

тому  що відбувається заперечення механічних знарядь праці. 

Заслуговує на увагу діалектичне повернення до використання парусного флоту 

на новітніх технологічних засадах.  

Прикладом діалектичного заперечення може бути «повернення» до прямого 

відновлення заліза з руди або до безпосереднього використання сил природи як 

джерела енергії. У середньовіччі енергія води була безпосереднім двигуном робочих 

машин. У XIX в. вона разом із паливом почала перетворюватися в електричну за 

допомогою парових машин. Зараз ведеться широкий фронт дослідження з безмашинної 

трансформації теплової, у тому числі сонячної, атомної і термоядерної енергії спочатку 

в електроенергію, а в перспективі - в енергію, безпосередньо застосовувану в 

технологічних процесах (наприклад, застосування плазми для прямого відновлення 

заліза, концентрованої сонячної енергії - для одержання чистих жароміцних металів).  

В останні 10-15 років в США, Європі, Росії відновились роботи по створенню 

дирижаблів нового покоління.  

Як приклад також можна привести повернення до технології індивідуального 

опалення приміщень і житлових будинків шляхом впровадження газових міні-котелень, 

що працюють в автономному режими.  

Цікавою є розробка паросилових установок для автомобіля, в яких роботу 

здійснює спеціальна рідина, що має низьку температуру пароутворення.  

Як відомо, на зміну сонячним годинникам прийшли механічні, що ознаменували 

собою цілу епоху, але, коли в ХХ ст. рахунок часу пішов на мілісекунди, а в 

подальшому на їх мільйонні та міліардні частки, то появились спочатку кварцеві, а  

потім квантові годинники, де ―маятником‖ став атом, що коливається. Частота його 

коливання була прийнята як міжнародний еталон часу.  

Проте сучасне виробництво і наука вимагають звіряти час за ще більш 

точнішими годинниками. Тому людство зробило у своєму розвитку діалектичну 

спіраль і повернулось до використання стародавніх сонячних годинників, але на 

принципово нових засадах. Час на них також відмічається променем, але не сонячним, 

а лазерним. [3] 

При прогнозуванні створення принципово нових технологій, поряд із методами 

діалектики, необхідно також широко використовувати методи  історичних аналогій і 

аналогій щодо природних систем.  

Універсальність результатів фундаментальних досліджень, на базі яких 

формуються нові технології, їх придатність у різних галузях науки і техніки 

дозволяють прогнозувати виникнення прогресивних міжгалузевих технологій, з огляду 

на темпи їх поширення в одній із галузей. Як приклад, можна привести універсальність 

застосування лазерів, плазми, нанотехнологій, електрозварювання, зокрема 



застосування в хірургії електрозварювання живих тканин з допомогою аргонового 

плазмотрона способом біполярної коагуляції.  

Перспективним методом прогнозування виникнення принципово нових 

технологій у тих або інших галузях виробництва може бути метод, заснований на 

подібних властивостях різних предметів праці, вплив на який здійснюється за 

допомогою одного і того ж фізичного або хімічного принципу, що є результатом 

досліджень фундаментальних наук.  

Поряд із розглядом сукупності технологій в галузевому аспекті доцільно для 

прогнозування проаналізувати зазначену сукупність як систему за функціональною 

ознакою. У цій системі варто виділити підсистеми технологій:  

1) по видобутку і заготівлі сировини і матеріалів;  

2) по виробництву матеріалів;  

3) по обробці предметів праці;      

4) по складанню знарядь праці і конструкцій.      

З огляду на подібність функцій технологічного впливу на предмет праці в межах 

кожної підсистеми, можна прогнозувати створення нових технологій у галузях 

економіки, що охоплюють ці підсистеми. На нашу думку, у першій підсистемі в 

землеробстві можливо виникнення технологій і комплексу машин аналогічних 

застосовуваним у гірничодобувній промисловості як у частині просторово-часових 

зв'язків між речовинними елементами і стадіями виробництва, так і в частині 

безпосереднього впливу на предмет праці.  

Є також загальні ознаки в технології та техніці видобутку, транспортування і 

збагачення корисних копалин, з одного боку, та збирання, транспортування і первинної 

переробки сільськогосподарської сировини з іншого.       

Застосування геотехнологій в окремих видобувних галузях (видобуток сірки, 

фосфориту, солі та ін.) дозволяє прогнозувати їхнє виникнення у вугільній 

промисловості, особливо при розробці пластів із складними гірничогеологічними 

умовами.  У якості знарядь праці в геотехнологіях виступає робочий агент (теплоносій, 

розчинник), що замінив механічні знаряддя.    

Аналогічні приклади можна привести і по інших підсистемах технологій та 

техніки. Так, безупинне наливне виробництво маргарину з розфасовкою в пластикові 

стакани фактично ґрунтується на елементах технології  безперервного розливу сталі. 

У підсистемі складання в різних галузях спостерігається тенденція створення 

функціональних агрегованих вузлів без складання з урахуванням його значної 

трудомісткості. За функціональною ознакою інтегральні схеми в мікроелектроніці 

подібні об'ємним елементам будинків і споруд у будівництві.      

Що ж до прогнозування технологій по аналогії з природними системами, то 

можна передбачити, що в перспективі широкого поширення набудуть технології, що 

базуються на вивченні принципів структурованих комахоподібних систем, як в 

літальних апаратах, так, в архітектоніці програмованих систем з використанням ряду 

автономних програмованих агентів, кожний з яких функціонує згідно з основами 

найпростіших живих систем. Штучний інтелект, що базуватиметься на них, досягатиме 

рівня, який за потенціалом перевищує традиційне програмне забезпечення. Сфера його 

впровадження – планування виробництва, фінансовий сектор, маршрутизація пакетів 

даних у комп‘ютерних мережах, самоорганізація, медична галузь тощо. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ 

НЕБЕЗПЕК ТА ЇХ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

 
Верховна рада України 

 

1. Екологічна безпека і ризики її підсилення у всіх країнах світу стали об`єктом 

різнопланових досліджень, які віддзеркалюють широкий спектр сучасних та майбутніх 

небезпек. Недостатня вивченість причин та умов прояву надзвичайних ситуацій, 

означає, що вони мають все більш масштабні негативні наслідки (загибель людей, 

втрати матеріальних цінностей, стримування соціально-економічного розвитку країн, 

плюндрування природного та соціального середовища).  

Класифікація надзвичайних ситуацій свідчить про різноманіття причин їх 

виникнення і проявів, а також негативних наслідків для суспільства та екосистем [1]. 

2. Розвиток світової науки щодо сфери екологічної безпеки свідчить про 

тенденцію об'єднання наукової, промислової, економічної, регіональної і соціальної 

політики у єдину інноваційну політику. Її головною метою є розширення впроваджень 

нововведень шляхом горизонтальної і вертикальної координації інноваційної політики 

у різних сферах людської діяльності. У розвинутих країнах спостерігається виділення у 

окремий вид діяльності наукового забезпечення екологічної і техногенної безпеки. 

Значно збільшується фінансування спеціалізованих НДДКР, які генерують 

нововведення, необхідні для здійснення дій щодо екологічної і техногенної безпеки.  

3. Аналіз статистичних даних щодо надзвичайних ситуацій в Україні, які 

сталися останніми роками, показує, що понад усе країна потерпає від катастроф 

природного походження. Проте, щороку зростає частка надзвичайних ситуацій 

природного характеру, які зумовлені антропогенними причинами, що дають поштовх 

розвитку процесів деградації екосистем. Вони виникають з нераціонального 

природокористування, господарювання з застосуванням екологічно небезпечних 

технологій з високим обсягом відходів, які забруднюють природне середовище. 

Порівняння темпів росту збитків від надзвичайних ситуацій антропогенного і 

природного характеру в Україні за останні роки, показує, що частки збитків від 

надзвичайних ситуацій, спричинених антропогенними факторами, суттєво зростають на 

тлі відносно стабільних збитків від надзвичайних ситуацій природного походження. 

4. Оцінка соціально-економічного розвитку країн показує економічну 

залежність між кількістю загиблих та розміром матеріальних збитків від надзвичайних 

ситуацій і рівнем розвитку країни, зокрема, науково-технічної сфери. Бідні країни 

більше потерпають від надзвичайних ситуацій ніж багаті. Слабкий науково-технічний 

потенціал бідних країн, обмеженість фінансування науки загалом, і у сфері екологічної 

безпеки зокрема, не дозволяють їм розробляти превентивні заходи попередження 

природних лих і техногенних катастроф. 

Згідно досліджень, проведених Програмою розвитку ООН (UNDP), у багатих 

країнах мешкає 15% населення, які ризикують стати жертвами природних катастроф, 

але на них припадає всього 2 % смертельних випадів від зазначених причин. Цей 

показник для бідних країн значно гірший: 11% їх населення підпадає під вплив 

негативних явищ і ризикує стати жертвами природних катастроф, на які припадає 53% 

смертельних випадків [2-4]. Це майже в 27 разів більше значення наведеного 

показника, притаманного багатим країнам.  

5. Планування НДДКР та інноваційної діяльності у сфері екологічної і 

техногенної безпеки в Україні має спиратися на принципи та критерії, сформульовані у 



матеріалах Міжнародної Конференції у Потсдамі (Potsdam EWC`98), враховувати п`ять 

зазначених у документі основних направлень пріоритетного розвитку. Головним 

задекларований принцип попередження надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф. 

Він змушує розробляти та застосовувати наукові знання та інноваційні засоби, які 

дозволяють заздалегідь прогнозувати і попереджати надзвичайні ситуації.  Важливим у 

цьому напрямі є науково-технічні розробки геолого-інформаційних систем, засобів 

дистанційного зондування Землі, що надають комплексну інформацію для 

передбачення надзвичайних ситуацій.  

6. Спостереження за процесами науково-технічного розвитку останніх десятиріч 

свідчать, що деякі напрями НДДКР та необережне застосування їх результатів 

створюють певний клас небезпек. Вони спричиняють виникнення нових видів 

небезпечних для людини і природного середовища об‘єктів, продуктів і товарів 

споживання, а також затримки створення ефективних технологій переробки 

промислових і побутових відходів. 

7. Аналіз подій у сфері екологічної безпеки, показує, що ця сфера нерівномірно і 

неповною мірою забезпечена науково-дослідними і дослідно-конструкторськими 

роботами. Зокрема, діяльність по ліквідації надзвичайних ситуацій або їх наслідків 

недостатньо забезпечена необхідними науковими знаннями і технічними засобами, що 

звужує можливість своєчасного проведення відповідних робіт. Спеціальна техніка для 

цих цілей не повною мірою відповідає завданням ліквідації негативних наслідків 

існуючих і можливих небезпек, а також робіт по їх попередженню. 

8. Науково-технічна політика щодо забезпечення природної і техногенної 

безпеки має спиратися на методологію, дослідження і здобутки сучасних наук, 

передбачати регулярне проведення і комплексування теоретичних і емпіричних 

досліджень. Особливої уваги заслуговує організація і проведення спеціалізованого 

науково-технічного прогнозування, якісної оцінки статистичних даних, моніторингу 

природних і господарських систем, що надає адекватні дані про їх стан і потенційні 

загрози виникнення небезпек. Такий напрям науково-технічної політики має 

забезпечити необхідний профіль і обсяги наукових досліджень, які мають попереджати 

виникнення природних і антропогенних надзвичайних ситуацій, а також розробляти 

заходи щодо захисту населення від їх негативних наслідків. Крім того, нагальною є 

необхідність екологізації науки як такої, розвитку науково-технічних засобів 

моніторингу, контролю і спостереження за результатами впровадження НДДКР, які 

стосуються довкілля і людини.  
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ФИЛОСОФСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВ. 

 

Будзика Г.А. 

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В АНТАРКТИЦІ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 

 

З часів Радянського Союзу, Україна приймала активну участь у дослідженнях 

Антарктики. Це були як вчені різноманітних областей досліджень, так і потужна 

технічна база. Великі досягнення українських вчених відмічалися при дослідженнях 

мінеральних та біологічних ресурсів, та саме українськими вченими були зроблені 

космічні знімки Антарктиди та моря Уедела. В експедиціях були задіяні всюдиходи, 

морські судна та літаки українського виробництва. Саме на наземних всюдиходах 

"Харківчанки", українського виробництва, в 1950 – 1970 роках здійснювались 

трансантарктичні подорожі, для детальнішого вивчення материка. Українські літаки та 

морські судна також використовувались як одні з основних транспортних засобів, які 

були задіяні для проведення дослідницьких робіт в суворих полярних умовах. 

Комплексне та систематичне проведення досліджень в Антарктиці незалежна 

Україна розпочала з 1996 року, після передачі їй британської станції "Фарадей", що 

нині носить назву "Академік Вернадський". Всі дослідження проводяться згідно 

розробленої Державної програми досліджень України в Антарктиці. Державна 

програма досліджень в Антарктиці визначає стратегію діяльності нашої країни в 

Антарктичному регіоні. Основною метою Програми є проведення комплексних 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень Антарктичного регіону, як 

унікального світового наукового полігону для забезпечення реалізації геополітичних і 

національних стратегічних інтересів України, а також виконання нею міжнародних 

зобов'язань. 

Звичайно, дослідження в Антарктиці, це перш за все фундаментальні 

дослідження, які проводяться систематично, по яким іде обмін інформацією всієї 

наукової антарктичної спільноти, а саме метеорологічні, геологічні, океанографічні та 

біоресурсні дослідження. Україна проводить дослідження на антарктичній станції, 

згідно прийнятим Державним програмам досліджень України в Антарктиці. Згідно 

домовленості про передачу станції Україна зобов'язана продовжувати дослідження які 

проводились на станції до її передачі. Так, практично до 1997 року на станції Академік 

Вернадський проводились моніторингові спостереження за станом озонового шару, 

земного магнетизму, та гідрометеорологічні спостереження. З 1997 дослідження 

проводились згідно прийнятій Державній програмі досліджень України в Антарктиці, 

терміном на 1996 – 2000 роки До вище зазначених досліджень, були включені також 

дослідження фізики верхньої атмосфери, сейсмоакустичні, гляціологічні, екологічні, 

біологічні та медико-фізіологічні. Пріоритетним напрямком в програмі були 

біоресурсні та океанографічні дослідження, що було обумовлено перспективою 

використання біоресурсів, для потреб народного господарства нашої держави. 

З 2002 року, була прийнята Державна програма досліджень України в 

Антарктиці, що являється розвитком та логічним продовженням попередньої Програми 

на 1996 – 2000 роки., згідно з якою,дослідження проводяться включно до 2010 року. В 

даній програмі зафіксовані такі напрямки наукових досліджень:океанографічні та 



біоресурсні, гідрометеорологічні, фізика полярного геокосмосу і сонячно-земних 

зв‘язків, ядерно-фізичні дослідження Землі та атмосфери, геолого-геофізичні, 

біологічні (системне дослідження структури та функцій антарктичних біоценозів), 

медико-фізіологічні. 

На даний момент розроблено проект концепції Державної цільової науково-

технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. В даній 

Програмі сформульовані основні стратегічні напрямки перспективних робіт в даному 

регіоні,які мають велике значення для фундаментальної та прикладної науки. 

Концепція Програми передбачає дослідження по таким напрямкам: геолого-геофізичні, 

геокосмічні, метеорологічні, океанографічні, фізичні, біологічні, медико-фізіологічні, 

логістичне забезпечення діяльності, діяльність у Системі Договору про Антарктику. 

Проаналізувавши перших дві програми та проект концепції третьої програми, можна 

сказати, що дослідження корегуються згідно з потребами людства. В дослідженнях 

приймають участь Національний антарктичний науковий центр МОН України, 

науково-дослідні інститути НАН України, вищі навчальні заклади та галузеві наукові 

центри України. 

Результати фундаментальних та прикладних досліджень мають практичну 

цінність та використовуються в космічній, оборонній, рибопромисловій областях, 

мореплавстві, гідрометеорологічній службі, харчовій промисловості, геологічній 

розвідці, екології, системах зв'язку,біології та медицині, а також в політичній, освітній 

та інформаційній сфері. Україна має можливість не лише представляти свій науковий 

потенціал на світовому рівні, але й вагому практичну користь. Адже, наприклад, 

геологічні дослідження вирішують питання геологічної розвідки мінеральних ресурсів, 

як з наукової, так і з економічної точки зору. Прикладною частиною біоресурсних 

досліджень є звичайно розвідка біорізноманітності, та чисельності організмів, з метою 

промислового вилову. Пільговий вилов антарктичного крилю у водах південної півкулі, 

а й у майбутньому доступ до корисних копалин, якими багата Антарктика, дає 

можливість членам Міжнародного антарктичного союзу першими отримати доступ до 

цих коштовностей. В даному регіоні зосереджені не лише стратегічні резерви 

тваринного білка планети, а й скуті кригою світового значення запаси прісної води. В 

різноманітному роді досліджень вчені зацікавлені в розробці та втіленні нових 

технологій, які направлені на створення нового технічного забезпечення, та отримання, 

в результаті, нової продукції. Туризм в Антарктиці набирає все більшого 

розповсюдження. Дедалі популярнішими стають туристичні подорожі до Антарктиди. 

Важливі соціально-культурні та природоохоронні функції покладено на міжнародний 

антарктичний туризм – єдину і динамічно зростаючу комерційну діяльність на 

антарктичному континенті. І саме західне узбережжя є зоною активного морського 

туризму.  

Проаналізувавши дослідження, які проводяться на протязі багатьох років можна 

зробити висновок, що частка прикладних досліджень постійно зростає, особливо в 

таких напрямах досліджень, як метеорологічні, океанографічні,біологічні та фізичні. 

 

ГАМАЛІЯ В.М.  

ПОТРЕБИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОДИН З 

ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАУКИ: УРОКИ ІСТОРІЇ 

 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 

 



У 20-30-х рр. ХХ століття в Україні виникла потреба у вирощуванні важливих 

технічних культур – каучуконосів, а саме кок-сагизу і  тау-сагизу. Причиною цього 

стала необхідність отримання власної сировини для виробництва каучуку. 

Царська Росія ніколи не мала власного каучуку і залежала від імпортного. За 

кордоном каучук отримували з рослин власної флори: ще у XVIII столітті француз 

Шарль Марі Кондамін (1701-1774) описав вироби з південноамериканських 

каучуконосних рослин, основною з яких була гевея. У 1929 р. Раднарком СРСР та ЦК 

ВКП(б) вказали на необхідність створення власної бази для виробництва каучуку, 

потрібного для багатьох галузей народного господарства. Незабаром було розгорнуто 

виробництво штучного каучуку, але в деяких випадках залишалася потреба у 

натуральному. В зв‘язку з цим було організовано вивчення дикої рослинності країни з 

метою винайдення каучуконосів, здатних рости у наших кліматичних умовах. Однією з 

таких рослин виявився кок-сагиз, знайдений у 1931 р. у Казахстані, у передгір‘ях Тянь-

Шаню. Отриманий з нього продукт за якістю та кількістю не поступався каучуку з 

бразильської гевеї. В Україні кок-сагиз почали вирощувати у промислових обсягах з 

1938 р. Крім нього вирощували ще один каучуконос – тау-сагиз. 

На жаль, у нових умовах вирощування каучуконоси виявилися дуже вразливими 

до бактеріальних хвороб. У 1931-1933 рр. у різних регіонах Союзу, зокрема в Україні, 

В. О. Калиненко виявив ―чорний некроз‖ листя та цвітоносів тау-сагизу. Збудником 

захворювання була бактерія Bacterium necrosis, українські штами якої відрізнялись від 

середньоазіатських. Ураженість рослин на полі іноді досягала 100% [1]. М. Я. Зерова 

при дослідженні чорної плямистості листя тау-сагизу спостерігала наявність не 

ідентифікованих нею паличковидних бактерій водночас з міцелієм гриба Mycothecium 

Trans. Ще одним захворюванням тау-сагизу, за даними В. О. Калиненка, була 

мацерація коріння, викликана комплексом бактерій, яка викликала загибель 90% 

посівів. Із хвороб кок-сагизу В. О. Калиненком згадувався лише судинний бактеріоз 

(1940). 

Невдовзі з‘ясувалося, що основною причиною загибелі кок-сагизу є саме 

бактеріальні хвороби. У 1944-1945 рр., згідно з результатами фітопатологічного 

обстеження, проведеного Українським науково-дослідним інститутом соціалістичного 

землеробства (Харків), в деяких областях України (Харківській, Сумській, Полтавській) 

існували два види захворювань кок-сагизу. Перше – засихання  цвітоносів – виявили 

вже у 1942 р. під час цвітіння, внаслідок чого цвітонос пересихав і суцвіття з 

недозрілим насінням в‘януло. Друге захворювання – судинний бактеріоз – спричиняло 

в‘янення всієї рослини через ураження кореневої системи і особливо часто виявлялося 

на дворічних плантаціях. Якщо рослина і виживала, то кількість каучуку, одержаного з 

її коріння, знижувалась на 25%. Учені Інституту землеробства вивчали збудника 

судинного бактеріозу, розробляли засоби боротьби із ним. Так, Є. І. Єзерська (1948) 

встановила, що ця хвороба передається через ґрунт та залишки хворого коріння, а 

також насінням. Є. Г. Фомін показав, що заражене насіння або не проростає зовсім, або 

дає нежиттєздатні рослини, які гинуть упродовж 6-10 днів [2]. Протравлювання насіння 

гранозаном, цересаном та мідним купоросом помітно знижує кількість заражених 

рослин, але повністю не запобігає зараженню, оскільки одним із джерел інфекції є 

ґрунт. Однак ці дослідження обмежувались переважно фітопатологічними 

спостереженнями, тому не була остаточно з‘ясована природа збудника захворювання, 

названого ―умовним бактеріозом‖. Хвороби каучуконосів (кок-сагизу та тау-сагизу) в 

Україні вивчав також П. І. Савинський (1937, 1951). 

За пропозицією Наркомзему УРСР у 1945 р. до розв‘язання цієї проблеми було 

залучено Інститут мікробіології АН УРСР. У 1949 р. проблема увійшла до тематичного 

плану відділу бактеріозів рослин. Спочатку роботу проводили у співдружності з 



агрономічним персоналом на базі колгоспів, згодом мікробіологи увійшли як учасники 

до комплексних експедицій, організованих Інститутом фізіології та агрохімії АН УРСР 

для вивчення причин зменшення вмісту каучуку в коренях кок-сагизу. Експедиції 

дозволили зібрати в різних регіонах України багатий матеріал (понад 2500 зразків). У 

кількох колгоспах були організовані також стаціонарні спостереження за розвитком 

хвороби на спеціально виділених ділянках. Вивчення різних органів уражених рослин 

показало, що вони ушкоджуються цілою низкою захворювань. 

Спостерігаючи в‘янення цвітоносів кок-сагизу у 1948-1951 рр., Н. С. Новікова 

встановила бактеріальну природу цього захворювання [3]. Значну кількість бактерій 

виявила вона в середині насіння, яке загнивало. З рослин та насіння кок-сагизу був 

виділений жовтопігментний мікроб, який вражав цвітоноси при штучному зараженні. 

Ідентифікований як Erwinia herbicola, він зустрічався на рослинах, що оточували посіви 

кок-сагизу, і на деяких видах комах [4]. Н. С. Новіковій належало 17 наукових праць з 

бактеріальних хвороб кок-сагизу, махорки, личинок бурякового довгоносика. Вона  

вивчала бактеріофагію при бактеріальних епіфітотіях та комах, як переносників 

збудників бактеріальних захворювань. 

У 1952 р. К. Г. Бельтюкова встановила, що головним збудником некрозу листя 

кок-сагизу, судинних пучків кореня, насіння і сходів є Xanthomonas necrosis [5]. 

Результати її досліджень увійшли до монографії ―Бактериальные болезни 

каучуконосов‖ [6]. 

Таким чином, виникнення потреби в отриманні сировини для виробництва 

натурального каучуку стало поштовхом для майже тридцятирічного вивчення природи 

захворювання каучуконосів і стимулювало проведення досліджень в цьому напрямку. 

Завдяки проведеним роботам напрацювання в галузі бактеріальної фітопатології 

збагатилися новими даними, були виділені збудники захворювань та розроблені методи 

боротьби з ними. 
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РАБМЕДЫ В 1921 – 1927 Г.Г. КАК ФОРМА СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

На территории нынешней Украины, в особенности в ее южных и юго-восточных 

регионах, отличающихся развитым сельскохозяйственным и промышленным 

производством, в конце ХІХ и в первые десятилетия ХХ ст. сформировались элементы 

страховой медицины, обслуживающей наемных работников. Процесс развития 

страховой медицины был прерван революционными событиями. После окончания 

гражданской войны на украинских землях Военно-санитарное ведомство начало 

передавать местным органам здравоохранения свои медико-санитарные учреждения и 



медицинский персонал, что способствовало восстановлению материально-технической 

и кадровой базы медицинского обслуживания населения в тяжелых санитарно-

эпидемиологических условиях послереволюционных лет. В этих условиях начала 

складываться система здравоохранения в Украине. В годы НЭПа главное внимание 

обращалось на строгое соблюдение финансовой дисциплины, осуществление лишь тех 

мер, которые обеспечивались ассигнованиями, крайне ограниченными в те годы. 

Финансирование лечебных учреждений за счет местного бюджета было чрезвычайно 

затруднено, так как этот бюджет еще лишь создавался. Для сохранения тех 

медицинских учреждений, которым грозило закрытие, отдельные больницы 

передавались на содержание промышленным предприятиям и страховым органам, 

некоторые медицинские учреждения стали переводиться на хозрасчет, т.е  вводить 

оплату за оказание медицинской помощи. Отражением настойчивых стремлений 

страховых организаций возродить страховую медицину, сосредоточив в ее ведении 

лечебную помощь застрахованным, было создание в структуре Наркомздрава УССР 

самостоятельного отдела рабочей медицины (рабмед) как своеобразной 

организационной формы страховой медицины, призванной руководить медицинским 

обслуживанием рабочих и служащих. Аналогичные подотделы (рабмеды) были 

созданы также при губернских и уездных отделах здравоохранения. В результате 

медицинское обслуживание соответствующих контингентов осуществлялось методами 

страховой медицины (Ткаченко І.В., 2009) . С этой тенденцией упорно боролись органы 

формирующегося советского здравоохранения. Свидетельством тому явилось решение 

V съезда профсоюзов УССР: «Теперь, при наличии единых советских органов охраны 

здоровья, страховая медицина лишилась своего значения. Только органы 

здравоохранения могут обеспечить застрахованных, приспособив и приблизив сеть 

квалифицированных лечебных учреждений к ним» (опубликовано в «Українських 

медичних вістях», 1928, № 3-4, с. 361). Противостояние продолжалось до весны 1927 

года, когда решением правительства УССР рабмеды были ликвидированы, и 

руководство медико-санитарным обслуживанием застрахованных сосредоточилось в 

лечебном отделе Наркомздрава УССР и его органов на местах, в ведение которых были 

переданы наиболее крупные и лучше оснащенные больницы и поликлиники. 

(Трубенюк О.М., 2000). Так были прекращены попытки возрождения страховой 

медицины в Украине.  

Однако передовые страны доказали прогрессивность этой формы организации 

медицинской помощи. И ныне в Украине с большими трудностями проходит процесс 

внедрения принципов страховой медицины. В силу этого представляется крайне 

необходимым изучить собственный исторический опыт, накопленный в первые 

революционные годы (Хорош И.Д., 1958,1963) . 

 

КАРПЕЙЧИК С.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КОНКУРСНОГО ОТБОРА БРФФИ 

 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

 

Элементы организации научных фондов, прежде всего, конкурсное 

финансирование и научная экспертиза, способны находить применение практически в 

любой форме поддержки науки – государственной или частной, централизованной или 

инициативной. Однако, основным источником поддержки науки остается государство. 

При конкурсном финансировании средства выделяются группам 

исследователей, представляющим свои проекты на конкурсы. Организации, в наиболее 



чистом виде осуществляющие конкурсное финансирование науки в условиях 

преобладания предварительной экспертизы по научным критериям, чаще всего имеют 

форму научных фондов. Идеология их основывается на свободной инициативе 

исследователей: все виды финансовой поддержки осуществляются на конкурсной 

основе независимо от ученого звания, степени или должности, по итогам независимой 

экспертизы. 

Научные фонды как финансовые институты позволяют выявить и поддержать 

наиболее значимые и приоритетные работы, поскольку в деятельности фондов заложен 

механизм селекции; при этом предложение новых научных идей стимулируется через 

активизацию научного сообщества. Эта форма финансирования оценивается наиболее 

высоко и научным сообществом. 

Грантовую поддержку фундаментальных исследований Республике Беларусь 

осуществляет Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

(БРФФИ), создание которого почти 20 лет назад — в мае 1991 года стало эффективным 

инструментом изменения системы взаимоотношений науки с государством в 

Республике Беларусь.  

Основной целью деятельности Фонда является финансирование на конкурсной 

основе по результатам многоступенчатой независимой экспертизы фундаментальных и 

поисковых исследований белорусских ученых по приоритетным для Республики 

Беларусь направлениям всех научных областей. Проекты, которые финансируются 

БРФФИ, являются одним из главных источников новых научных знаний в нашей 

стране. В выполнении грантов Фонда задействована значительная часть высоко 

квалифицированных и талантливых ученых Беларуси [1]. 

За почти двух десятилетнюю работу БРФФИ доказал свою нужность и 

жизненность, занял заметное место в системе государственной поддержки науки в 

Беларуси и получил общественное признание. С 1991–2009 гг. Фондом было 

организовано 96 конкурсов исследовательских проектов, на которые были поданы 

11 448 заявок из более чем 140 учреждений и организаций Республики Беларусь; 

приняты к финансированию 5206 проектов (45,5% от поступивших заявок), в том числе 

1361 проект молодых ученых (26,1% от общего числа). 

Одним из важнейших приоритетов деятельности БРФФИ является конкурсная 

финансовая поддержка фундаментальных исследований, проводимых молодыми 

учеными. Молодежные конкурсы оказывают плодотворное воздействие на подготовку 

новой творческой смены, способствуют становлению молодых ученых, их подготовке к 

научной и педагогической деятельности в будущем. Они дают возможность молодым 

ученым участвовать в авторитетных научных форумах, знакомиться с современными 

научными направлениями, расширять научный кругозор, что имеет решающее 

значение для будущего науки и образования. Одновременно эти конкурсы 

способствуют своевременной защите кандидатских и докторских диссертаций, умению 

создавать и управлять научными коллективами, приобретать навыки 

преподавательской деятельности [2].  

Фонд постоянно поддерживает существующие международные связи 

белорусских ученых и создает условия для более широкой научной кооперации с 

развитыми в научном и промышленном отношении странами либо со странами, 

заинтересованными в приобретении результатов научных исследований в нашей 

стране. БРФФИ устанавливает прямые связи с зарубежными и международными 

фондами, организациями, научными центрами, заключает с ними соглашения о 

сотрудничестве и совместном финансировании научных проектов [3]. Число 

международных проектов, в рамках которых белорусские ученые выполняют 

совместные исследования с коллегами из более чем 20 стран, а также их часть в общем 



числе финансируемых Фондом проектов увеличивается из года в год (рис.1). Кроме 

того, Фондом выделяются специальные гранты для участия белорусских ученых в 

зарубежных научных мероприятиях, а также оказывается финансовая поддержка в 

организации международных конференций, проводимых в Республике Беларусь, 

способствуя перенесению на нашу почву современного научного знания. 
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Рис.1. Распределение финансируемых БРФФИ проектов в 2003–2009 гг. 

Ежегодно БРФФИ проводит региональные тематические конкурсы, помогая тем 

самым в преодолении ведомственных барьеров, региональной разобщенности и 

дисциплинарной обособленности в науке. Эти конкурсы содействуют 

междисциплинарной, межведомственной и межрегиональной кооперации. Фонд также 

всячески способствует продвижению в обществе и в экономике полученных 

результатов, ежегодно составляя и рассылая в соответствующие министерства и 

ведомства страны перечни завершенных проектов, результаты выполнения которых 

имеют инновационную направленность.  

Система грантовой поддержки фундаментальных исследований научными 

фондами в настоящее время охватывает все стороны жизни научного сообщества, 

способствуя его активной самоорганизации, выявлению наиболее перспективных 

научных направлений и концентрации деятельности ученых именно на этих 

направлениях. 
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КІЛОЧИЦЬКА Т.В. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 

Ю.О. МИТРОПОЛЬСЬКОГО 

 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 

 

Ю.О.Митропольський – український вчений в галузі асимптотичних методів 

нелінійної механіки, якісних методів теорії диференціальних рівнянь і дослідження 

коливальних процесів у нелінійних системах. 



Він народився 3 січня 1917 р. у с. Чернишівка (нині – Гоголівського району 

Полтавської області). Юрій Олексійович працював в Інституті будівельної механіки 

НАН України (1946-1950), в Інституті математики НАН України (з 1950), в 1953-

2001 рр. завідував відділом математичної фізики і теорії нелінійних коливань, в 1956-

1958 рр. – заступник директора Інституту, 1958-1988 рр. - директор (з 1988 – його 

почесний директор). В 1949-1990 рр. займався також викладацькою діяльністю на 

механіко-математичному факультеті Київського університету, де 1951 – 1953 рр. 

завідував кафедрою диференціальних рівнянь, професор (1954), почесний доктор 

Київського університету (1999). 

Під його керівництвом Інститут математики АН УРСР став одним з 

найавторитетніших інститутів у світовій науці. Було створено нові відділи, одержали 

розвиток нові напрямки: алгебра, топологія, теоретична фізика.  

Багато часу він приділяв підготовці наукових кадрів через аспірантуру. 

Починаючи з 1958 р. в Інституті математики різко збільшився прийом до аспірантури і 

протягом 30 років Інститутом підготовлено близько 500 кандидатів і 80 докторів наук. 

Інститут підготував також ряд докторів і кандидатів наук для країн ближнього і 

далекого зарубіжжя. В 1976 р. Юрій Олексійович був запрошений у Марокко на 1-й 

Панафриканський математичний конгрес, на пленарному засіданні якого доповів про 

підготовку математичних кадрів вищої кваліфікації в Україні – кандидатів і докторів 

наук. 

Ю.О. Митропольський був науковим лідером, який зібрав навколо себе колектив 

молодих дослідників. Під його керівництвом близько 100 аспірантів захистили 

кандидатські дисертації, 25 стали докторами наук. У тому числі він підготував 

12 кандидатів наук для В'єтнаму, Узбекистану, Грузії, Болгарії, Югославії, 7 докторів і 

професорів для В'єтнаму, Узбекистану і Югославії. 

Вироблення стилю і методу досліджень, підходу до розуміння явищ, наукової 

ідеології сприяє перетворенню наукового колективу у творчу співдружність, відрізняє 

одну наукову школу від іншої. Особливість школи Ю.О. Митропольського – 

всебічність і глибина теоретичного аналізу проблеми, що розглядається, практична 

цінність і актуальність дослідження. 

Ядро наукової школи Ю.О. Митропольського складають: академік НАН України 

А.М. Самойленко, який є директором Інституту математики НАН України, засновником 

наукової школи з теорії багаточастотних коливань та теорії імпульсних систем; академік 

НАН України О.М. Шарковський – завідувач відділу теорії динамічних систем 

Інституту математики АН УРСР; член-кореспондент НАН України А.А. Мартинюк – 

завідувач відділу Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка. Багато серед його учнів 

професорів: В.О. Гробов, В.П. Рубаник, П.М. Сеник, В.І. Фодчук, А.Ф. Шестопал, 

А.А. Березовський, Г.П. Хома, К.Я. Кухта, Д.І. Мартинюк, В.Г. Самойленко, 

О.Б. Ликова, О.К. Лопатин, Т.Г. Стрижак, а також Ф.У. Носиров, Е.Ф. Файзибаев 

(Узбекистан), Степанович-Хедрик Катица (Сербія), Нгуен Донг Ань, Нгуен Тіен Кхіем 

(В‘єтнам). 

Ю.О. Митропольському належить ідея проведення літніх математичних шкіл. 

У 1963 р. була проведена Інститутом математики АН УРСР спільно з Математичним 

інститутом ім. В.А. Стеклова АН СРСР перша в Радянському Союзі літня математична 

школа в Каневі (15 червня–15 липня). З того часу такі школи проводяться спільно з 

Інститутом математики АН УРСР та Інститутом імені В.А. Стеклова АН СРСР 

регулярно Президією АН УРСР, в основному в Криму в Кацивелі. 

Ю.О.Митропольський систематично читав лекції про роль математики в науково-

технічному прогресі, в підвищенні культури. Він був головою оргкомітету з проведення 

студентських олімпіад «Математика й науково-технічний прогрес». З його ініціативи в 



Інституті математики було організовано Університет для читання деяких сучасних 

розділів математики для викладачів математики в технічних інститутах і для 

економістів, а також університет для школярів старших класів по неділях. 

Юрій Олексійович був керівником методологічного семінару в Інституті 

математики АН УРСР, на базі якого проводив Всеукраїнські наукові конференції, 

присвячені методології математичних наук. Ю.О. Митропольський також був 

керівником делегації українських істориків науки на ХІІ Міжнародному конгресі з 

історії та філософії науки в Парижі (1968), членом редколегії історико-наукових праць. 

Ю.О. Митропольський приділяв багато уваги розширенню наукових зв‘язків 

Інституту математики з іноземними математичними центрами, розвитку нових методів 

дослідження і їх прикладному спрямуванню. З 1953 р. Юрій Олексійович очолює 

семінар з математичної фізики, диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань 

при Інституті математики АН УРСР, на якому заслуховуються, зокрема, дисертаційні 

роботи вчених, працюючих у наукових центрах не тільки України, але й інших країн. 

Юрій Олексійович був ініціатором і організатором міжнародних симпозіумів і 

конференцій з нелінійних коливань, які проходили в Києві, Берліні, Празі, Варшаві. 

Перша з таких конференцій, керівником якої був Ю.О. Митропольський, була проведена 

Інститутом математики 1958 р. у Києві. У 1961 р. з ініціативи Ю.О. Митропольського 

було прийнято рішення спільно з провідними вченими академій наук СРСР, Німеччини, 

Польщі та Чехії систематично проводити міжнародні конференції з нелінійних 

диференціальних рівнянь і нелінійних коливань по черзі (через 3 роки) в одній з цих 

країн. В ІХ конференції взяли участь біля 600 вчених з 30 країн світу. 

Багато уваги Ю.О. Митропольський приділив організації Інституту прикладної 

математики в Донецьку, Інституту прикладних проблем математики і механіки у Львові, 

Інституту геотехнічної механіки в Дніпропетровську, також організації 

Обчислювального центру АН УРСР у Києві, пізніше перетвореного в Інститут 

кібернетики АН УРСР. 

Нагороджений Ленінською премією (1965), Державними преміями УРСР в галузі 

науки і техніки (1980, 1996, 2000), преміями ім. М.М. Крилова (1969), 

ім. М.М. Боголюбова за роботи з нелінійної механіки (1993), ім. М.О. Лаврентьєва 

НАН України (1999), орденом Ярослава Мудрого п‘ятого ступеню в зв‘язку з 

п‘ятиріччям незалежності України (1996), орденом Ярослава Мудрого IV ст. за визначні 

заслуги з розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення 

науково-технічного потенціалу (2002), орденом Богдана Хмельницького (2001). Відзнака 

НАН України «За наукові досягнення» (2006), Срібна медаль «За заслуги перед наукою і 

людством» АН Чехословаччини (1971). Президентом В‘єтнаму нагороджений 

«Медаллю Дружби» за вагомий внесок у розвиток наукового співробітництва і 

підготовку кадрів (2000). Золота медаль ім. О.М. Ляпунова АН СРСР (1986, 1996), 

Срібна медаль ім. М.В. Остроградського (2001), Золота медаль імені Вернадського 

Національної Академії Наук України (2007). Присвоєно звання Герой України з 

врученням ордена Держави (2007). 

Життя Юрія Олексійовича Митропольського обірвалося 14 червня 2008 р. 

Ю.О. Митропольський опублікував близько 750 праць. Серед них понад 

50 фундаментальних монографій, в більшості перекладених на іноземні мови. 
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Формування та розвиток світогляду нашого народу відбувався протягом 

тривалого часу і брав початок з часів, коли людина ще не могла активно впливати на 

природу, була її невід‘ємною частиною і повністю залежала від неї. Розглядаючи 

формування та специфіку природничих знань східних слов‘ян доби Київської Русі, 

необхідно врахувати, що вони складалися з двох шарів різного походження. Нижчий 

утворювали елементарні природничо-технологічні знання, які перейшли з 

язичницького минулого. Це були знання практичного характеру, пов‘язані з 

сільськогосподарськими заняттями, ремісничими технологіями і промислами, вони 

являли собою елементарні уявлення про атмосферні й астральні явища, початкові 

географічні й етнографічні відомості тощо [1]. Вищий шар природничих уявлень разом 

з християнством було запозичено з Візантії та країн і земель її цивілізаційного кола. 

Найвищий авторитет мали біблійні тексти. З XI ст., починаючи з Михаїла Пселла, 

спостерігається посилення раціоналістичних тенденцій. Проявляється більш критичне 

ставлення до християнських догматів, аналіз з точки зору їх відповідності логіці. 

М.Пселл не задовольнявся поглядами Арістотеля і схилявся до неоплатонізму з його 

вченням про Єдине, Світовий Розум та Світову Душу. Він спирався на птолемеївську 

геоцентричну концепцію світобудови, уявляючи Всесвіт як сукупність обертальних 

небесних сфер навколо кулястої Землі [
1, 2

]. Близьким до поглядів М.Пселла був 

Симеон Сифа. В своїй праці ―Загальний огляд початків природознавства‖ він 

дотримується теолого-неоплатонічного спрямування. Тут він пише про кулястість 

Землі та обертання навколо неї небесних сфер. В українських літописах, починаючи з 

ХІ–ХІІ ст., з‘являються описи будови світу. В той час їх існувало кілька варіантів. 

Серед них ―Християнська топографія‖ Козьми Індикоплова, ―Хроніка‖ Георгія 

Амартола. Під впливом цієї літератури та внаслідок самостійного осмислення в Україні 

формувалися уявлення про будову світу. Астрономічну інтерпретацію космологічних 

ідей – систему Птолемея – було викладено в трактаті ―Ізборник‖ 1073 р. Саме 

―Ізборники‖ 1073 та 1076 рр. були для мешканців Київської Русі одними з основних 

джерел знань. Дана праця містить основні положення ―Метафізики‖ Арістотеля [1]. 

К.Індикоплов відкидав геоцентричну теорії Птолемея та кулеподібність Землі, 

намагався викласти свої уявлення про систему світу, ґрунтуючись на Святому писанні, 

вважав, що Земля має форму плоского прямокутника. Вона переходить в гору, за яку і 

ховається Сонце. Нерухомими є Земля та небо, а зорі, Сонце, Місяць – рухомі світила. 

Світ Індикоплова – двоярусна споруда, нижній поверх якої займає сфера природи, а 

верхній відділений подвійним небом (твердь і вода та невидиме небо). Перші згадки 

про систему світу Йоана містяться в літописі ХІІІ ст. В його ―Шестидневі‖ кулеподібна 

Земля розташована в центрі сферичного небесного склепіння, з яким пов‘язано кілька 

концентрично розташованих рухомих кіл. До кіл прикріплено Сонце та Місяць, п‘ять 

планет (―плаваючих зір‖), які здійснюють петлеподібні рухи, та нерухомі зорі. Сонце, 

Місяць, зорі і все суще має форму кулі. Тут викладалися як погляди на будову світу 

Птолемея та К.Індикоплова. Цю книгу можна вважати провідником птолемеївських 

ідей на Русі. Світосприйняття людини епохи Київської Русі позбавлено в певній мірі 

містичності, притаманної в дохристиянські часи, і є більш ―натуральним‖. 

Натурфілософія цього часу, що включала початки фізичних та астрономічних знань, 

синтезувала в собі різноманітні погляди на будову світу, природу різних явищ. Ці 

погляди динамічно співіснували, що певною мірою перешкоджало встановленню 

окремих стереотипів і позитивно впливало на розвиток природознавства. В XV ст. в 

Україні поширюється ―Космографія‖ Де-Сакрабоско (Джона Галіфакса) та 

―Шестокрил‖ єврейського вченого XІV ст. Імануель-бар-Якоба. В українському 

варіанті ―Космографії‖ ствержувалася кулеподібна форма Землі. Рух небесних світил 

пояснювався самообертанням сфер, а не надприродними силами. ―Шестокрил‖ був 



практичним посібником для використання астрономічних обчислень. Поширенням 

астрономічно-астрологічних знань в Україні в той час займався Захарія Скара, який 

народився в Кафі (Феодосія) в середині XV ст., був особистим астрологом київського 

великого князя Михайла Олельковича. Він вивчав птолемеївську систему світу, 

перекладаючи та розповсюджуючи ―Шестокрил‖ [1, 3]. Творчість нової генерації 

гуманістів припала на кінець XVI – першу половину XVII ст. Її представники в своїй 

просвітницькій діяльності гуртувалися навколо культурно-освітніх осередків, 

найзначнішим серед яких була Острозька академія, яка поєднала давні українські та 

греко-візантійські освітні традиції з досягненнями європейської освіти. Учні колегії 

користувалися працями з математики, астрономії, філософії, фізики, написані 

переважно латиною. Серед них ―Космографія‖ І.Блеу, яка містила відомості про 

систему світу Коперника і була відома в російському перекладі Є.Славинецького 1645-

1647 рр. під назвою ―Зерцало усього Всесвіту...‖, також ―Астрономічний календар за 

1506 р.‖ та інші. На кінець першої чверті XVII ст. Київ утвердився як провідний 

православний церковний і культурно-освітній центр. В цей час в місті почав діяти 

Києво-Могилянський колегіум, який в кінці XVII ст. набув статусу академії. Навчання 

у вищих класах Академії тривало шість років і передбачало передусім засвоєння 

філософії за два роки та богослов‘я – за чотири. Філософія поділялася на ―натуральну 

філософію‖ (з подальшим удосконаленим вивченням математики) і метафізику. Перша 

включала основи природничих знань – ―фізику‖, до складу якої входили космогонія, 

метеорологія, уранографія (вчення про природу небесних тіл) та фізіологічна 

психологія в зв‘язку з зоологією. Метафізика розглядала надприродні чинники світових 

явищ, їхні першопричини і загальні принципи відповідно до віри в створення світу 

Богом [
4
, 5]. Курси філософії, які читалися тут у першій половині XVIII ст., у цілому 

були подібними до тих, що викладалися в провідних європейських університетах. В 

Академії формується нова філософсько-світоглядна картина світу. Філософський курс 

І.Гізеля ―Твір про всю філософію‖, прочитаний в Академії в 1645-1647 рр. містить 

знання з усіх розділів тогочасної філософії. Хронологічно він є першим курсом 

натурфілософії, прочитаним в Академії. Основне місце в ньому відведено 

натурфілософії, де проводиться ідея єдності й однорідності матерії землі й неба, 

незнищуваності матерії, її переходу від однієї форми до іншої. І.Гізель поряд з 

геоцентричною системою світу, прихильником якої він був, аналізував систему 

Коперника, в такий спосіб в Україні вперше згадується ім‘я М.Коперника. Професори 

Академії С.Клешанський, С.Яворський, І.Поповський, не задовільняючись теорією 

Арістотеля–Птолемея, спрямували свої пошуки на інші теорії будови світу. Вони ще не 

визнавали вчення Коперника єдино правильним, проте під час його викладання 

застосовували таблиці, креслення, що давало змогу слухачам Академії самим 

розібратися в достовірності тієї чи іншої теорії. Феофан Прокопович перший почав 

грунтовно знайомити студентів із вченням Декарта, Локка, Бекона, дав пояснення 

системи Коперника. Про фізику він писав: ―...вона, запліднюючи всі мистецтва, подає 

велетенську користь родові людському‖ [6, с.115]. В своїй праці ―Натурфілософія, або 

Фізика‖ [6, с.113-502] він дає визначення світу. За ним світ – структура, що складається 

з неба, землі та інших елементів, що знаходяться між ними, або, світ – це ―порядок та 

розташування всього, що зберігається богом та завдяки богу‖ [6, с.283]. Ф.Прокопович 

знайомив з усіма поширеними на той час уявленнями про Всесвіт. Спершу викладалась 

система світу Птолемея, де вчений вказував на те, що цю світобудову запропонував 

Піфагор. Проте, оскільки Птолемей, «будучи видатним математиком, пояснив 

античним свою систему більш детально, обгрунтувавши її різними аргументами» [6, 

с.286] вона носить назву – система світу Птолемея. Наступною викладалась система 

Коперника. Феофан Прокопович зазначає, що дана теорія є недостатньою для 



пояснення багатьох складних питань астрономії. Крім логічних аргументів, від цієї 

системи особливо відштовхували людський розум свідчення Святого письма, згідно з 

яким, не Земля рухається, а Сонце. Далі, він знайомить з системою світу Тихо Браге. Не 

дивлячись на те, що в своєму курсі Ф.Прокопович викладав різноманітні системи світу, 

основною ідеєю залишалось божествене творіння світу. «Найбільшим і 

найочевиднішим доказом того, що світ виник не випадково, не внаслідок сліпого 

змішування атомів, а був створений якимось наймудрішим і одночасно наймогутнішим 

творцем, є сама величина цього світу, його краса, різноманітність, будова, різні роди 

речей, що містяться в ньому і властиві окремим формам…» [6, с.291]. Згідно зі Святим 

письмом, світ не існував вічно, «спочатку було створено небо й землю» [6, с.296]. І на 

це саме джерело Ф.Прокопович посилається при твердженні, що світ є один, оскільки в 

Біблії постійно згадується і описується лише один світ. Серед викладачів математики 

великими здібностями й різнобічною обдарованістю визначався І.Фальковський (1762–

1823). Викладаючи астрономію, дотримувався кеплеровської теорії руху планет, описав 

видимий рух Сонця та залежні від нього явища, рух Місяця й пов‘язані з ним 

затемнення, навів відомості про комети та змінні зорі, викладав теорію Землі. Залишив 

по собі різноманітну спадщину, що складається з 92 томів. В Харківському та 

Чернігівському колегіумах при викладанні філософії брали за основу ідеї Арістотеля та 

систему Прокоповича. Докладно аналізувалися поняття руху, простору і часу, 

використовували діалектичний метод. В середині ХVІІІ ст. у натурфілософських 

лекціях Г.Кониського та Г.Щербацького [7] присутні поняття руху Р.Декарта, які той 

виклав у ―Початках філософії‖ [8]. Вченим України були відомі досягнення науки того 

часу. Вони знайомили своїх учнів з усіма існуючими на той час космологічними 

уявленнями. З появою геліоцентричної системи в Західній Європі розгортається ―війна‖ 

між чистою наукою та релігією. На території України не існувало такої загрози для 

поширення нових ідей. Викладачі існуючих на той час коллегіумів знайомили студентів 

як з моделлю Птолемея, так і з моделлю Коперника.  
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КОНОНЕНКО О. 

ТЕХНІКА МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМІСТЮ 

 

Національний авіаційний університет 

 

Маніпуляція свідомістю – це прихована і спланована форма дії на свідомість, 

обернена на соціальне несвідоме і здатна виконувати регулятивну функцію. В основі 

маніпуляції лежить дія на базовий рівень масової свідомості, орієнтований на 

эмоционально-чуттєву сферу і сферу несвідомого. Зміни, що відбуваються на 

базовому рівні, ведуть до трансформацій іншого, раціональнішого, рівня масової 



свідомості, що включає когнітивні компоненти: загальнодоступні знання і уявлення, що 

розділяються масами. 

Сучасні умови сприяють безмежним можливостям інформаційно-

психологічного впливу та використанню психологічних маніпуляцій у комунікативних 

процесах. Маніпулювання особистістю, застосування різних засобів і технологій 

інформаційно-психологічного впливу на людей стало звичним явищем у 

повсякденному житті, економічній конкуренції та політичній боротьбі.  

Існує безліч можливостей впливати на свідомість людини. Маніпуляція наявна 

всюди, де має місце взаємодія між людьми. Узагальнюючи досвід маніпулювання, 

суб‘єкт управління маніпуляцією прагне врахувати теперішній стан масової свідомості, 

її очікування та прагнення, наявні проблеми, сенсації, які недавно хвилювали й далі 

хвилюють громадську думку.  

Якщо стратегія маніпулювання масовою свідомістю спирається на певну 

ідеологію, то тактика маніпулятивної діяльності є, фактично, пропагандистською 

практикою. Однак маніпулювання наявне лише там, де є свобода вибору або хоча б 

формальна можливість альтернативної дії. У такому разі, той, ким маніпулюють, 

загалом не усвідомлює маніпулятивного впливу (навпаки, видимість свободи зміцнює 

вплив маніпулятора).  

Особливості взаємин між суб‘єктом і об‘єктом маніпуляції, ступінь 

маніпулювання свідомістю залежать від соціальної дистанції між елітою та широкими 

масами і від соціального напруження, що його породжує величина цієї дистанції. 

Соціальна дистанція, у свою чергу, залежить від особливостей економічного укладу 

суспільства, розподілу основних засобів існування та життєвих благ, специфіки 

політичного режиму тощо. Від величини соціальної дистанції залежить також ступінь 

соціального напруження в суспільстві. Хоча саме собою напруження визначається не 

тільки наявністю соціальної дистанції, а й низкою інших чинників, наприклад: кризові 

явища в економіці, зниження рівня життя, посилення соціально-стресових явищ у 

суспільстві тощо. Відповідно, збільшення чи скорочення соціальної дистанції в соціумі, 

посилення й послаблення соціальних напружень накладають свій відбиток на взаємини 

суб‘єкта й об‘єкта маніпулювання. Якщо соціальна дистанція між елітою й масами 

збільшується, і водночас зростає соціальне напруження, то панівна еліта прагне 

тотальніше маніпулювати свідомістю мас, щоб ефективніше тримати їх у покорі. Якщо 

з якихось причин соціальна дистанція зменшується, і знижується ступінь соціального 

напруження, то потреба в маніпулюванні масовою свідомістю спадає 

Основна відмінність між маніпулюванням масовою свідомістю та 

індивідуальним маніпулюванням у міжособистісних взаєминах – у специфіці 

зосередження відповідальності. Коли маніпулюють масовою свідомістю, то з мас 

знімають відповідальність. Кінцева мета такого маніпулювання – пасивність мас, їхня 

інертність, при цьому навіюють переконання «за вас думають правителі». У 

міжособистісній маніпуляції, навпаки, відповідальність за рішення перекладають на 

адресата.  

Фахівці вважають, що за допомогою маніпуляції можна досягнути швидкої 

зміни життєвих установок, здебільшого на перших двох рівнях впливу. Кардинальні 

зміни поглядів окремої людини, групи людей або соціальної спільноти вимагають, на 

думку вчених, комплексного впливу на свідомість упродовж тривалого часу. 

Політика маніпулювання тісно пов‘язана з систематичною дезінформацією 

населення, суспільства, певних груп людей. Маніпулюючи фактами, приховуючи одні 

та інтерпретуючи інші, є змога формувати певну установку. Маніпулятивні можливості 

мас-медіа достатньо відомі дослідникам, політикам, фахівцям з реклами. Інформацію 



можна сфабрикувати, видаючи її за реальну; спотворити, неповно її подавши або 

приховавши, інтерпретувати факти у вигідному для себе ракурсі.  

Технологія політичного маніпулювання передбачає: впровадження у свідомість 

під виглядом об‘єктивної інформації бажану для певного кола інформацію; вплив на 

больові точки суспільної свідомості, які збуджують страх, тривогу, ненависть; 

реалізацію своїх замислів, спираючись на підтримку громадської думки.  

У практиці інформаційно-психологічного впливу важливими є не тільки прямі 

чи опосередковані методи пропаганди, а й лінгвістичні, соціолінгвістичні прийоми. 

Розвиток ЗМІ в ХХ ст. зумовив інтенсифікацію пропагандистського впливу 

інформаційних матеріалів. 

Вагомою галуззю діяльності політики є робота із завоювання (утримання) 

симпатій населення, поширення власних думок та переконань, щоб населення вважало, 

що вони відповідають його інтересам. Цих цілей неможливо досягти шляхом 

раціональної та конкретної аргументації; значно допомогти політику в цьому може 

цілеспрямоване використання мовних засобів.  

Особливо характерним для мови політики є використання «пустих формул», 

тобто слів та виразів, які вживають так, ніби вони мають у цьому контексті певний 

сенс, інформують про емпіричну реальність. Насправді під час докладнішого аналізу 

з‘ясовується, що вони не визначають нічого конкретного, містять досить незначну 

інформацію. Наприклад, «якість життя» не має жодного змісту, спільного для всіх, хто 

промовляє, кожен з них вкладає в це поняття власне розуміння, уявлення про те, що б 

він хотів мати. 

Зростання застосування та ефективності маніпулювання зумовлене сутністю 

нинішнього суспільства. Суспільство масового споживання породило «масове 

суспільство» зі стандартними смаками, потребами, відповідним способом мислення, де 

панують однакові стереотипи. Відбувається поступове нівелювання різних сфер життя. 

Безумовно, цілковито застерегтися від маніпулятивного впливу неможливо. Ми 

впливаємо на людей, вони впливають на нас. Однак перевірення інформації, яку ми 

отримуємо, уточнення відомостей через інші джерела, створення подібних ситуацій, 

аналіз послідовності дій дають змогу виявити маніпулятивні прийоми та технології. 

Аналіз можливостей їхнього застосування, ефективності впливу дасть змогу 

протистояти їм.  

Маніпуляція свідомістю є суперечливим феноменом внаслідок того, що 

використання маніпулятивних технологій в процесі впливу на свідомість веде не тільки 

до негативних наслідків. Маніпулятивний тип спілкування може бути використаний в 

політиці, для вирішення соціальних конфліктів як способу виходу з соціальної депресії. 

Ефективність маніпулятивної дії як альтернативи імперативному, жорсткішому, в 

наявності в надзвичайних ситуаціях, коли апеляція до розумного, усвідомленого 

сприйняття ситуації неможлива, а єдиний вихід - це звернення до несвідомої сфери як 

єдиної можливості регулювання ситуації, що склалася.Маніпуляція свідомістю є 

суперечливим феноменом внаслідок того, що використання маніпулятивних технологій 

в процесі впливу на свідомість веде не тільки до негативних наслідків. Маніпулятивний 

тип спілкування може бути використаний в політиці, для вирішення соціальних 

конфліктів як способу виходу з соціальної депресії. 

 

ЛИТВИНКО А.С. 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ В ГАЛУЗІ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 



 

Статистична фізика є самостійним розділом теоретичної фізики, у якому 

вивчаються специфічні закономірності макроскопічних систем, що складаються з дуже 

великого, практично незліченного числа однакових частинок (атомів, молекул, 

електронів, фотонів, квазічастинок), виходячи з властивостей цих частинок та взаємодії 

між ними. Такими системами, зокрема, є макроскопічні тіла, гази, кристали. Саме 

велика кількість частинок обумовлює появу нових закономірностей поведінки таких 

систем — статистичних законів, яким притаманний ймовірнісний характер. Ключова 

роль статистичної фізики в системі наук та її принципове значення для формування 

наукового світогляду та імовірнісного стилю мислення в науці, яке визначається тим, 

що дана теорія встановлює зв‘язок між мікроскопічними та макроскопічними 

властивостями матерії, відповідає на питання про причини еволюції та деградації 

систем, збагачує новим змістом загальний принцип причинності, також те, що в цій 

галузі вченими України одержано ряд фундаментальних результатів. 

Методи статистичної фізики використовуються в молекулярній фізиці, фізиці 

твердого тіла, ядерній фізиці, радіофізиці, астрофізиці, оптиці, біофізиці, техніці при 

описі агрегатних станів, фазових переходів, плазми, електропровідності, теплоємності, 

флуктуації, електронів в металах, електролітів, макромолекул, важких ядер. В останні 

роки коло застосувань статистичної фізики розширюється, формуючи важливий для 

сучасної фізичної картини світу синергетичний підхід. 

Створення статистичної механіки у XІX століття на основі уявлення про те, що 

існують принаймні два рівні опису природи — макроскопічний і мікроскопічний, 

призвело до глибоких і всеосяжних змін усієї схеми фізичного пояснення явищ та 

самого методу наукового мислення. Пізніше, після створення квантової механіки 

виявилось, що ймовірнісна концепція є фундаментальною і закладена у саму природу 

речей. Н.Вінер навіть стверджував, що ―саме Гіббсу, а не Альберту Ейнштейну, 

Вернеру Гейзенбергу чи Максу Планку ми повинні приписати першу велику 

революцію в фізиці ХХ сторіччя». 

М.М.Боголюбов (мол.), Б.І.Садовников та А.С.Шумовський так писали про 

методологію статистичної фізики ―Розвиток статистичної механіки нерозривно 

пов‘язаний з розробкою її апарату, заснованого на теорії ймовірностей, 

функціональному аналізі, алгебрі та інших розділах математики. Однак статистична 

механіка не тільки запозичує математичні методи, а й здійснює вплив на їх подальший 

розвиток, тому постановка ряду принципових проблем ініціює появу нових розділів 

математики, як це було, наприклад, з ергодичною гіпотезою. Характерною ознакою 

сучасної статистичної механіки є органічне злиття аналітичних та числових методів, 

серед яких, в першу чергу, слід згадати метод Монте-Карло та метод молекулярної 

динаміки. Підкреслимо, що ―машинні експерименти‖ дають змогу не тільки 

моделювати реальну фізичну ситуацію, а й перевіряти межі застосовності наближень, 

які використовуються у аналітичному дослідженні. Тут спостерігається зворотний 

зв‘язок, і ідеї та методи статистичної механіки знаходять застосування при побудові 

статистики обчислювальних середовищ‖.  

Розмірковуючи про місце статистичної фізики в системі наук, академік НАН 

України С.В.Пелетмінський зазначає: ―Ця галузь науки стосується всіх наук — фізики 

твердого тіла, фізики плазми, теорії фазових переходів тощо. Все це статистична 

фізика. Тому, якщо треба пояснити фізичні явища. то без статистичної фізики тут не 

обійтись, її методи та ідеї відіграють ключову, визначальну роль для розуміння 

практично всіх явищ природи, вона дає також філософські узагальнення. Сьогодні деякі 

проблеми вже вирішені, проте років тридцять тому проблеми необоротності були 

багато в чому філософськими проблемами. Наприклад, проблеми, пов‘язані з Великим 



вибухом, також мають загально філософський зміст — чи був він взагалі, що під ним 

розуміти, що було до нього? Серед ключових результатів, які визначають сьогодні 

формування ймовірнісного стилю мислення в природознавстві, слід назвати вивчення 

бозе-конденсації в ідеальних газах, дослідження надплинності у критичному стані 

(super-solid), коли кристал переходить у стан, дуже близький до стану надплинної 

рідини. Ці праці зараз цікавлять як теоретиків, так і експериментаторів, оскільки такі 

надплинні квантові кристали ще не знайдені. Але фізики вірять, що цей стан має 

існувати, і дослідження стимулюють розвиток теоретичних уявлень про таку фазу 

речовини. Останнім часом між собою межують статистична фізика і квантова теорії 

поля, розвивається теорія фазових переходів у статистичній фізиці, релятивістська 

статистична фізика. Методи статистичної фізики застосовують у космології, теорії 

Великого вибуху, моделях елементарних частинок. Широко використовуються такі 

нові поняття, як струни та брани, до яких застосовують теорію фазових переходів, які 

відбувалися протягом тисячних часток секунди від початку виникнення Всесвіту. 

Експериментального матеріалу, на жаль, обмаль, є тільки непрямі підтвердження, 

пов‘язані з мікрохвильовим випромінюванням. Ці дослідження значно дискусійні, але є 

сучасними, цікавими та стимулюють розвиток більш ―земних проблем‖. 

Центрами досліджень зі статистичної фізики в Україні у 30–60-х рр. ХХ ст. 

стали Національний науковий центр ―Харківський фізико-технічний інститут‖, 

Інститут теоретичної фізики, Інститут фізики конденсованих систем, Інститут 

математики, Донецький та Дніпропетровський фізико-технічні інститути, Фізико-

технічний інститут низьких температур, Інституті металофізики, Інститут 

напівпровідників, Інститут проблем матеріалознавства, Харківський, Київський, 

Львівський та Одеський університети, а також наукові школи а також наукові школи — 

В.І.Данилова, Л.Д.Ландау, М.М.Боголюбова, О.І.Ахієзера, І.М.Ліфшиця, О.Г.Ситенка, 

В.Г.Бар‘яхтара, І.Р.Юхновського, С.В.Пелетмінського, О.З.Голика. 

Важливим напрямом для формування уявлень про конденсований стан матерії є 

вивчення речовини в рідкому стані. Академік НАН України В.І.Данилов був одним з 

фундаторів фізики рідкого стану в Україні, створив наукову школу в цій галузі у 

Дніпропетровському університеті, Дніпропетровському фізико-технічному інституті, 

Інституті металофізики НАН України. Його праці з дослідження процесів будови та 

кристалізації рідин стали теоретичним підґрунтям основного напряму розвитку 

фізичного матеріалознавства в Україні — термічної обробки сплавів, зокрема, сталі. 

На початок становлення систематичних досліджень в галузі статистичної фізики 

в Україні значно вплинули наукова та педагогічна діяльність у Харківському фізико-

технічному інституті та Харківському університеті в 30-ті рр. ХХ ст. видатного фізика, 

засновника теоретичної школи Л.Д.Ландау, особливо його праці з теорії фазових 

переходів II роду, теорії плазми та статистичної теорії ядра.  

Початок історії нерівноважної термодинаміки можна датувати 1931 р., коли 

вийшли дві праці норвезького фізико-хіміка Л.Онсагера, де було намічено єдиний 

підхід до розгляду нерівноважних процесів. Необхідність розробити загальну точку 

зору щодо таких процесів обумовила низку праць – М.М.Боголюбова, М.Борна, 

Г.Грина, Дж.Кірквуда, Ж.Івона. Монографія М.М.Боголюбова "Проблеми динамічної 

теорії в статистичній фізиці" 1946 р. стала початком широкомасштабних досліджень зі 

статистичної фізики в Україні, оскільки запропонована вченим ідея про ієрархію часів 

релаксації та ланцюжок рівнянь для функцій розподілу була одразу сприйнята 

науковою спільнотою в Україні. Фундаментальним внеском у квантову статистичну 

фізику стали також роботи М.М.Боголюбова з побудови мікроскопічних теорій 

надплинності (1947 р.) та надпровідності (1957 р.), надплинної моделі ядра (1958), 



поширення у 1951 р. ним та його науковою школою методів статистичної фізики на 

квантову теорію поля та теорію елементарних частинок. 

Розвиток статистичної фізики в Україні у 40–60 рр. ХХ ст. був пов‘язаний з 

результатами в галузі статистичної фізики, одержаними в ряді наукових інститутів та 

університетів України, де працювали, О.І.Ахієзер, В.Г.Бар‘яхтар, О.Г.Ситенко, 

Д.Я.Петрина, В.І.Фущич, І.Р.Юхновський, С.В.Пелетмінський, А.А.Смирнов, 

В.І.Данилов, О.З.Голик, С.Д.Герцрікен, Й.З.Фішер, А.Ю.Глауберман та інші.  

Слід зазначити, що в Україні були одержані результати як у галузі методів 

статистичної фізики, так і їх застосувань. Так, глибокі результати в галузі класичної та 

квантової статистичної фізики, квантової теорії поля, теорії граничних задач на 

ділянках зі складною структурою одержав академік Д.Я.Петрина, який розв‘язав 

фундаментальну проблему математичного обґрунтування виведення кінетичного 

рівняння Больцмана, побудовав теорію ланцюжків рівнянь Боголюбова для класичної 

(1969) та квантової (1972) статистик нескінченних динамічних систем, вперше довів 

існування термодинамічної границі для нерівноважних станів.  

В Інституті теоретичної фізики дослідження в галузі статистичної фізики 

проводилися в двох напрямах: створення ймовірнісного підходу до теорії плазми 

(О.Г.Ситенко, А.Г.Загородній) та застосування методів статистичної фізики у квантовій 

теорії поля і теорії елементарних частинок - М.М.Боголюбов, Б.В.Струминський, 

А.Н.Тавхелідзе, В.П.Шелест, Г.М.Зинов‘єв, М.І.Горенштейн, які розробили 

статистичний підхід до вивчення сильновзаємодіючих частинок при високих енергіях. 

 

МУШКАЛО Ю.І. 

ВИЗНАННЯ НАУКОВИХ ПРІОРИТЕТІВ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 

А.І. КІПРІАНОВА ТА ЙОГО ШКОЛИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ 

ВЧЕНИМИ 

 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 

 

Андрій Іванович Кіпріанов народився 16 липня 1896 р. у с. Руські Тишки 

Харківської губернії у сім‘ї священика. Займатися наукою А.І. Кіпріанов почав ще 

студентом Харківського університету, на природничий відділ якого вступив у 1914 р. 

після закінчення Харківської духовної семінарії. Його студентська праця 

―Аміноспирти, їх наукове і практичне значення‖, виконана під керівництвом професора 

К.А. Красуського, завідувача кафедри органічної хімії, отримала високу оцінку й 

здобула золоту медаль на конкурсі факультету. Після закінчення університету у 1919 р. 

А.І. Кіпріанов був залишений при ньому як асистент. Звання доцента він здобув у 1929 

р., посаду професора у 1930 р. Вчений ступінь кандидата хімічних наук А.І. Кіпріанову 

було присуджено без захисту дисертації у 1934 р. 

У середині 30-х років А.І. Кіпріанов почав займатися барвниками, що мали 

властивості фотосенсибілізаторів. 

У ті роки в зарубіжній літературі з‘являлись несистематичні повідомлення, 

присвячені фотосенсибілізаторам, в основному патентного характеру. Будь-які спроби 

систематизації отриманих барвників і теоретичні дослідження в цій галузі майже були 

відсутні. Роботи віддзеркалювали лише практично важливі властивості барвників і, як 

правило, зводилися до заміни в їх молекулах одних гетероциклічних ядер іншими або 

до введення різних замісників. Спільним для молекул барвників було те, що вони 

являли собою сполучені поліметиновим ланцюгом залишки гетероциклічних ядер. Це 

були катіоноїдні барвники, в структурі яких можна змінювати кількість метинових 



ланок, а до гетероциклів і атомів ланцюга вводити різні замісники. Ці зміни в структурі 

барвників впливали як на їх сенсибілізуючі властивості, так і на колір. 

Лабораторія А.І. Кіпріанова ставила завдання на основі систематизації 

властивостей вже відомих і нових барвників знайти закономірні зміни їх забарвлення, 

пов‘язані з будовою барвників. Такий підхід і знайдені залежності дозволили пояснити 

причину багатьох раніше незрозумілих явищ. Подальша робота в цьому напрямку 

поставила Андрія Івановича Кіпріанова у лідери серед учених, які займалися 

проблемою забарвлення органічних сполук.  

У 1940 р. А.І. Кіпріанов захистив докторську дисертацію на тему ―Забарвлення і 

будова ціанінових барвників‖; раніше його було обрано членом-кореспондентом АН 

УРСР (1939 р.). 

Під час війни, в Уфі, А.І. Кіпріанов був призначений спочатку заступником 

директора, а потім – директором Інституту хімії АН України (1942 р.). У важкі воєнні 

роки його наукова група інтенсивно працювала, допомагаючи місцевій промисловості 

виконувати роботи з оборонної тематики. В 1942 р. за дослідження ціанінових 

барвників А.І. Кіпріанову було присуджено Державну премію СРСР. 

У травні 1944 р. А.І. Кіпріанов переїхав зі своїми співробітниками до 

звільненого Києва. У 1945 р. він був призначений директором Інституту органічної 

хімії АН України, керував організованою тут лабораторією органічного синтезу. У 1945 

р. А.І. Кіпріанова було обрано академіком АН України. 

Протягом багатьох років (1945–1972 рр.), працюючи в Інституті органічної хімії 

НАН України, А.І. Кіпріанов приділяв значну увагу створеній ним лабораторії 

органічного синтезу, з якої згодом утворився відділ кольору і будови органічних 

сполук.  

Життя Андрія Івановича Кіпріанова трагічно обірвалося восени 1972 р. Пам‘ять 

про видатного українського вченого увічнена барельєфом на приміщенні Інституту 

органічної хімії НАН України і на будинку, де він жив; одна з вулиць Києва названа 

його ім‘ям. Президія Академії наук України встановила премію імені академіка А.І. 

Кіпріанова. Серед її лауреатів – учні і послідовники А.І. Кіпріанова: О.І. Толмачов, Г.Г. 

Дядюша, Ю.Л. Сломінський, Л.М. Ягупольський, Ф.С. Бабичев, О.О. Іщенко. 

В наш час у відділі кольору та будови органічних сполук Інституту органічної 

хімії НАН України проводяться системні дослідження з синтезу барвників для їх 

практичного використання як елементної бази лазерної техніки та сучасних методів 

реєстрації інформації, голографічних та електрографічних середовищ, для потреб 

оптоелектроніки, квантової електроніки, створення флуоресцентних біозондів, для 

спектральної сенсибілізації світлочутливих матеріалів спеціального призначення. 

Визнання наукових досягнень А.І. Кіпріанова та його школи іншими вченими 

доцільно розглядати в контексті основних положень теорії кольоровості.  

Пріоритет відкриття і пояснення у 1937 р. А.І. Кіпріановим та Г.Т. Пілюгіним 

гіпсохромних відхилень максимумів поглинань несиметричних барвників було визнано 

американськими вченими, які незалежно відкрили це явище та назвали його девіацією. 

Значний внесок школою А.І. Кіпріанова було зроблено у вивчення питання 

просторових ускладнень та сольватохромії в молекулах барвників. Роботи А.І. 

Кіпріанова з цієї проблеми отримали високу оцінку вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Після відкриття у 1965 р. А.І. Кіпріановим та І.Л. Мушкалом явища взаємодії 

хромофорів важливим етапом розвитку теорії кольоровості були роботи з дослідження 

взаємодії двох хромофорів в одній молекулі біс-ціанінових барвників. Вже у 1966 р. 

відомий вчений в галузі теорії кольоровості В.О. Ізмаїльський відмічав, що ―…відкриті 

зовсім нові ефекти взаємодії хромофорних компонент‖, а в монографії ―Теорія 



фотографічного процесу‖ (К. Міз . та Т. Джеймс) є вказівка , що ―… це явище відкрило 

новий розділ в теорії кольоровості‖. 

Результати досліджень А.І. Кіпріанова та його школи із взаємодії хромофорів 

дістали визнання в роботах численних вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Англійський хімік Г.Е. Фікен у своєму огляді, присвяченому ціаніновим 

барвникам, в IV томі книги ―Хімія синтетичних барвників‖ зазначив, що найвидатніші 

дослідження в цій галузі належать хімікам з СРСР. Список літератури до цього огляду 

нараховує 665 найменувань, з них майже чверть – посилання на роботи А.І. Кіпріанова 

та його учнів. 

Теоретичні дослідження А.І. Кіпріанова та його співробітників завжди були 

пов‘язані з розробкою методів синтезу поліметинових барвників з корисними 

властивостями для використання їх в системах реєстрації, обробки і збереження 

інформації. 

Загальновизнана теорія кольоровості органічних сполук А.І. Кіпріанова не 

тільки пояснила взаємозв‘язок між кольором барвників та структурою їх молекул, а й 

вказала шляхи цілеспрямованого синтезу барвників. Роботи А.І. Кіпріанова завжди 

будуть класичним зразком для тих, хто працюватиме в галузі досліджень з кольору та 

будови органічних сполук. 

 

ПЕРЕВЯЗКО Н.В. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРСАЙТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Черкасский государственный технологический университет 

 

Форсайтные исследования, как и вообще любое прогнозирование, содержат 

некоторую мировоззренческую основу, то есть опираются на определенные 

представления исследователя о мироздании, структуре и истории мировых 

цивилизаций, исторической интерпретации прошлого, настоящего и будущего, о 

развитии и  прогрессе. 

Недостаток методологии классического форсайта в странах Запада состоит в 

том, что она эффективна только на локальном и местном (городском, корпоративном, 

отраслевом) уровне. А вот что касается долговременных трендов и глобальных 

процессов – здесь форсайт обнаруживает свое бессилие. До сих пор даже в странах 

Запада практически нет примеров успешного макрофорсайтного проекта 

предложившего решение хотя бы одной из фундаментальных проблем   

Евроатлантическая цивилизация. Форсайтный подход работает лишь для 

среднесрочного прогнозирования, причѐм, как правило – общественных процессов 

«среднего» уровня. И лучше всего - во времена стабильного развития, когда 

реализуются лишь количественные изменения. На микроуровне слишком большую 

роль играют случайности, а понимание истинных тенденций макроисторического 

уровня мало кому доступно. 

Неэффективность классического форсайта, с нашей точки зрения, состоит в том, 

что он опирается на мировоззренческую традицию модерна, в основе которой лежит 

антропоцентрическая фундаментальная духовно-историческая парадигма. Причина 

современного мирового экономического кризиса, а наряду с ним еще ряда 

сопутствующих  кризисов в других сферах жизни также лежит, согласно предложенной 

нами ниже концепции, в мировом господстве именно антропоцентрической 

фундаментальной парадигмы.  

Предлагаемая нами концепция фундаментальных духовно-исторических 

парадигм исходит из того основного положения, что религиозная традиция 



представляет собой фундаментальную установку, которая определяет целую систему 

цивилизационно-культурных феноменов. Парадигмы получают название 

фундаментальных вследствие того, что выступают высшими интегральными духовно-

историческими константами, которые детерминируют все другие культурно-

цивилизационные процессы. Говоря другими словами, фундаментальные парадигмы 

это предельно общие исторические  точки зрения на объективный и трансцендентный 

миры. Фундаментальная парадигма определяет в принципиальных моментах 

экономические, политические, правовые и социокультурные процессы в обществах и 

цивилизациях. Парадигмы определяют восприятие и интерпретацию времени, цели и 

смысла мировой истории и личной человеческой жизни. Близкую позицию в этом 

вопросе занимают Н. Бердяев [1,16], С.Яки - американский профессор (физик), историк 

науки и священник Римской католической церкви, монах-бенедиктинец, член Папской 

Академии наук [3], М. Бубер [2,346].  

Православное христианское учение, с учетом предложенного подхода, 

составляет теоцентрическую фундаментальную духовно-историческую парадигму. 

Согласно ей, соединение с Богом (теозис) составляет высшую цель и содержание 

существования человека. Нравственное и мирское благополучие находится в 

непосредственной зависимости от Божьей воли. Практическая деятельность 

сосредотачивается на единственном условии спасения (соединения) – исполнении 

заповедей Божьих. Познание направлено на познание Божьей воли как относительно 

каждого конкретного человека, так и целых народов. Постижение христианских истин 

приобретается не собственными усилиями человеческого разума, а под влиянием 

благодати Духа Святого. Истина сохраняется в соборном разуме Церкви. Действие 

Духа Святого в Церкви составляет объективный критерий истинности духовного 

опыта. Поэтому, вне Церкви теозис (соединение с Богом) становится невозможным. 

Церковь - это, прежде всего, Тело Христа и действие (благодать) Святого Духа, в 

прямом смысле. Стремление к устроению земного бытия занимает второстепенное 

место. Осознание глубины абсолютности трансцендентного разрыва между Богом и 

человеком приводит к глубокому убеждению в онтологическом ничтожестве человека 

(онтологическому смирению). В этой истине состоит сокровенный смысл самопознания 

человека. 

Мировая история, согласно этой парадигме, имеет неизбежный конец. Идея 

бесконечного исторического развития  и прогресса рассматривается как утопичная. 

Будущие события на макроисторическом уровне всецело определены Божественным 

(трансцендентным)  Промыслом (провидением) и не зависят от воли конкретного 

человека или человеческого сообщества. На личном (индивидуальном) уровне 

существует свобода выбора и известная прогнозируемость личной жизни в рамках 

существующей системы ценностей. 

 Основу антропоцентрической фундаментальной духовно-исторической 

парадигмы составляет римо-католическое вероучение. Его сущностью является 

откровенный или неосознанно скрытый антропоцентризм. Если теоцентрическая 

фундаментальная парадигма требует изменения состояния человека в соответствии с ее 

христианским идеалом, то в антропоцентричной мы наблюдаем приспособление и 

постепенную трансформацию учения Вселенской Церкви (ортодоксальной) к 

состоянию падшего человека. Уже с первых шагов ее формирования, мы наблюдаем 

вмешательство человеческого разума в символ веры, составленный Самим Духом 

Святым и утвержденный Вселенским Соборным разумом Церкви. Это вмешательство 

привело к отрицанию нетварной природы благодати Святого Духа и, в конце концов, 

превращению Церкви в земной институт во главе с папой. Для антропоцентрической 

парадигмы характерна идея бесконечного исторического прогресса, развитие научной 



философии, науки, искусства, научно-технический прогресс, потребительская культура, 

уважение к правам человека, человеческому достоинству (правовое жизнепонимание), 

развитие идей либерализма и демократии. 

Рассмотрим теперь кратко основные аксиомы исследований форсайта. Первая: 

желаемое будущее принципиально может быть построено и достигнуто, оно зависит от 

наших собственных усилий. Вторая: существует много различных вариантов будущего, 

которое не обусловлено прошлым и зависит исключительно от нынешних действий. 

Третья: мы можем прогнозировать некоторые варианты будущего, но наши действия и 

возможности заранее не предопределены. И, наконец, последняя: Мы не можем строить 

прогнозы или предсказания, но можем подготовиться к будущему. 

Нетрудно увидеть, что мировоззренческая база современного Запада основана на 

фундаментальной антропоцентрической парадигме (оптимистические идеи 

Просвещения с плохо интегрированными отрывочными компонентами квантово-

вероятностного подхода), и вытекающей из нее неспособности к макроисторическим 

прогнозам. 
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ПИЛИПЧУК О.О. 

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 

 

Зміна політичного устрою і виникнення ринкових відносин у 90-х рр. ХХ ст. в 

Україні з одного боку дали для населення нашої країни багато свобод і можливостей, а 

з іншого – низку актуальних проблем, зокрема активне зниження якості вітчизняної 

промислової продукції. Швидке скорочення кількості вітчизняних промислових 

підприємств призвело до виникнення і розростання кустарного виробництва, де кожний 

виробник сам визначає, якою має бути якість його продукції, а також до заповнення 

вітчизняного ринку товарами іноземного виробництва, у більшості своїй, низької 

якості. Суспільство, яке отримало можливість до швидкого збагачення, перестало 

піклуватись про якість продукції, яку продає. Разом з тим, працюють і підприємства, 

яким не байдужа доля вітчизняної промисловості, якості продукції, її 

конкурентоспроможності. Але їх мало. Подібна ситуація вже колись існувала в Україні, 

а саме в ХІХ ст., коли вона входила до складу Російської імперії і вступила на шлях 

розвитку капіталістичних відносин. Аналізуючи досвід минулого можна зрозуміти, до 

чого нас веде ця існуюча в Україні проблема, і  які потрібно шукати шляхи її 

подолання.  

Зародження капіталістичних відносин у Російській імперії середині ХІХ ст. 

призвело до кардинальних змін у процесі розвитку вітчизняної промисловості і 

народного господарства. В першу чергу змінилась сама природа стосунків між 

виробником і споживачем. Однією з найголовніших характеристик молодого 

капіталізму в Російській імперії, як і в інших країнах Європи, стала конкуренція між 

виробниками, яка в деяких галузях набула нездорового характеру. Так, всього за 10 

років після відміни кріпосного права у промисловому суспільстві Російської імперії 

назріла глобальна проблема, пов‘язана із активним зниженням якості товарів.  

На Першому всеросійському з‘їзді фабрикантів, заводчиків і техніків, який було 

проведено у 1870 р. Російським технічним товариством, питання фальсифікації 

продукції було піднято досить актуально. У стрімкій гонитві за збагаченням власних 



прибутків у промисловому світі з‘явилась тенденція до зменшення якості продукції. 

Проявлялось це в тому, що підприємець більше не хотів вкладати у виробництво 

продукту багато матеріалу, коли можна було виготовити продукт меншої ваги або 

розміру, але у більшій кількості, продати його за зниженою ціною  і отримати від цього 

більший прибуток. Інший підприємець – конкурент, користуючись простою логікою, 

зменшував якість і  збільшував кількість виробництва ще більше, від чого якість товару 

ще більше знижувалась. А споживач, у свою чергу, радів заниженим цінам, зовсім не 

замислюючись над тим, що даний продукт не є якісним і довго не прослужить. Таким 

чином, не дивлячись на те, що загалом промисловість країни поступово розвивалась, 

одночасно відбувався процес активного заповнення ринку неякісними товарами. 

На початку 70-х рр. ХІХ ст. ця тенденція набула загрозливих масштабів, тому 

науковий світ став шукати шляхи вирішення даної проблеми, намагаючись враховувати 

інтереси промисловців. В першу чергу, як вихід, було запропоновано освоєння нових 

торгових ринків. Вважалося, що в такий спосіб можна створити стан здорової 

конкуренції з іншими подібними товарами, виготовленими за кордоном. Це б змусило 

вітчизняних підприємців тримати під контролем якість своєї продукції.  

Зокрема зазначалось, що таке складне і багатогранне питання мало декілька 

важливих аспектів: по-перше, товару мало бути виготовлено настільки, щоб повністю 

задовольнити вітчизняний ринок і мати можливість відправляти частину за кордон; по-

друге, необхідно було в деяких промислових галузях замінити тенденцію збуту 

напівфабрикатів за кордон на збут вже готової продукції (наприклад, дерево і льон 

відправлялись за кордон у вигляді сировини, а вертались у Російську імперію у вигляді 

готової продукції – лляного полотна і дерев‘яних виробів); по-третє, необхідним було 

прагнення до збільшення якості продукції і одночасного її здешевлення, щоб мати 

можливість конкурувати із закордонним товаром; по-четверте, приділяти особливу 

увагу охоронному тарифу;  і по-п‘яте, виробити певну стратегію і політику стосовно 

посередників і торговців. 

З іншого боку, опираючись на досвід інших європейських країн, на з‘їзді 

зазначалось, що необхідним було ретельне вивчення самих закордонних ринків, їх 

смаків і потреб. Зокрема, було підкреслено, що найголовнішим місцем збуту 

вітчизняної продукції були, на той час, країни Сходу – Персія, Туреччина, Середня 

Азія.  

Поверхневий огляд торгово-промислової ситуації на стратегічних ринках 

Російської імперії показав, що в Туреччину горілка завозилась із Америки, а цукор і 

тканини, гіршої ніж в Росії якості, – із Австрії, що вітчизняна шкіра за якістю була 

краща за закордонну, але в Росії не було поставлене виробництво модних шкіряних 

виробів (портмоне, сумок, альбомів тощо). Таким чином, було запропоновано 

використати досвід Австрії, яка протягом 1868 р. зуміла ознайомити населення Сходу із 

своїми товарами завдяки спорядженню спеціальних експедицій в Тихий океан з 

корабельними виставками тих товарів, які виготовляла на той час австрійська 

промисловість.  

Під час обговорення цього питання на З‘їзді виявилось, що в Російській імперії 

вже було здійснено, на той час, деякі дії щодо освоєння закордонних ринків, зокрема 

Сходу. Так, вже існував ряд виробів, які виготовлялись виключно на експорт (стальні 

ножиці, ножі та ін.), а також було відкрито музей товарів, які ввозились в Індію і 

вивозились з неї. 

Також підкреслювалось, що освоєння торгових ринків Сходу не повинно було 

впливати на торгово-економічні стосунки із Заходом. А в цьому напрямку, на той час, 

вигідно було все-таки торгувати сировиною (лісом, вовною) через значну відсталість у 

галузі технологій виробництва. До того ж спостерігалась тенденція, що іноземні купці  



(з Чехії, Німеччини, Америки) самі прагнули до встановлення торговельних відносин із 

російським купцями. 

Аналізуючи доповіді, обговорення і дебати провідних членів Російського 

технічного товариства, як вчених так і промисловців, необхідно зазначити, що їх 

погляди і пропозиції були досить прогресивними і далекоглядними для розвитку 

вітчизняної промисловості, але, на жаль, дещо передчасними. Адже не можна не брати 

до уваги той факт, що не вийде наситити вітчизняними товарами закордонний ринок 

доти, доки не відбудеться повне насичення ними вітчизняного ринку. Що не можна 

вийти на закордонний ринок не зрівнявши в якості вітчизняну і закордонну продукцію, 

не працюючи активно над вдосконаленням конструкцій і технологій виробництва. 

Як показала історія, ідеї, що прозвучали на цьому з‘їзді, були активно 

впроваджені в життя у період імперіалізму – період індустріального розвитку, 

монополій, криз надвиробництва. Але найголовнішим висновком, до якого у своїх 

дебатах приходили раз за разом вчені і підприємці було те, що у питанні піднесення 

якості виробництва, насичення вітчизняного ринку і освоєння закордонних ринків 

необхідно було обов‘язкове втручання держави. Але ослаблена війнами, вона не дуже 

хотіла втручатись у справи приватного капіталу. Відтак ці вимоги і побажання, на той 

час також були дещо передчасними, і тільки через 30 років втілились у життя у  вигляді 

державного монополістичного регулювання у різних галузях промисловості і 

народного господарства.   

Таким чином, вирішення даної проблеми у сучасній Україні, на нашу думку, 

полягає у певних змінах самої свідомості промислових виробників, їх орієнтації не 

тільки на власне збагачення, а й на лице України у світовому промисловому просторі і, 

звичайно, на обов‘язковий жорсткий контроль якості продукції з боку держави. 

 

РОМАНЕЦЬ О.В.  

МЕТОДИ НАСАДЖУВАННЯ ПСЕВДОНАУКИ В 30-60-ТІ РОКИ ХХ СТ. В СРСР 

 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 

 

У вітчизняній та зарубіжній історико-науковій літературі проблеми 

лисенківщини як псевдонаукового напрямку досить широко висвітлені. Передумови її 

виникнення та етапи формування досить детально описані істориками, однак 

привертають увагу конкретні технології її впровадження не лише в науковій спільноті, 

але й серед широких верств населення та влади. Це питання є менш висвітленим, однак, 

на нашу думку, є актуальним оскільки охоплює цілу низку проблем.  

Розробку даної теми нами здійснено на основі лекцій Вищої партійної школи, а 

також пропагандистських матеріалів, котрі виходили в 40-50-ті роки – період 

найбільшого розквіту лисенківщини. Саме ці заходи були застосовані до пропаганди 

псевдонаукового напрямку, однак технологічно вони були дуже добрими і можуть бути 

використані для пропаганди наукових здобутків і наукової діяльності в цілому й 

сьогодні.  

На думку дослідника Лорена Грехема, дискусія довкола ―справи Лисенка‖ є 

унікальною, хоча ―в інтелектуальному плані‖ вона мало цікава. Лисенківщина – це 

технологія маніпулювання думкою широких верств населення, котрі об‘єктивно більше 

перейняті виживанням в умовах голоду і розрухи, ніж науковими, псевдонауковими чи 

якимись іншими дискусіями. Вона уособлює безліч аспектів соціологічного, 

психологічного, історичного, наукового, політологічного та інших ґатунків. 

 ―Лисенківщина‖ – це явище, котре навряд чи взагалі можливо цілком дослідити 

історико-науковими методами. Початок лисенківщини співпав з періодом загострення 



політичних репресій, коли виникла потреба якось пояснити проблеми, що виникли в 

країні, де практично стало неможливим звичайне, навіть найбільш скромне життя 

громадян. Зазвичай у таких випадках влада вдається до пошуку якихось прихованих 

причин, починає вишукувати ворогів чи злісних шкідників. Так відбулось і в СРСР 

знекровленій війнами та соціальними – країні потрясіннями. Лисенківщина як 

напрямок неоламаркізму бере початок з праць австрійського вченого Пауля Каммерера 

(1881- 1927). Він був успішним  як лектор, популяризатор, мав показну зовнішність, 

був помітною особистістю.  

П.Каммерер відстоював уявлення про успадкування набутих ознак, але робив це 

надзвичайно красномовно: „Надлюдина для нас, що відмовились від відбору шляхом 

грубих засобів боротьби за існування, вже не може бути людиною сили, зобов‘язаною 

своїм підйомом кулачному праву... Геніальність – не елементарна властивість, чи 

„спадкова одиниця‖, але комплекс чудових властивостей, що лише в вигляді винятку 

поєднуються в одній особі...‖ Дана риторика в сукупності з ораторськими здібностями і 

привабливістю самого вченого виявились дуже ефективними і справляли враження 

найперше на нефахівців. П.Каммерер наголошував: „Мій принцип – 

загальнодоступність‖. Він багато писав у газети, виступав з доповідями перед широким 

загалом, що пізніше перейняли лисенківці. В середині 1930-х років Т.Д.Лисенко вже 

набрав сили, тобто набув галасливих і амбітних прибічників, а також накопичив 

конкретики в гаслах, звинуваченнях тощо. Спорадичні висловлювання і звинувачення 

потроху систематизувались і врешті кристалізувались у вигляді так званого 

―радянського творчого дарвінізму‖ або ж ―мічурінського вчення‖. Одновною ідеєю 

всієї кампанії було довести існування двох біологій: радянської, котра грунтувалась на 

поглядах Мічуріна, і буржуазної, котра грунтувалась на законах спадковості Менделя, 

хромосомній теорії Моргана тощо. Вейсманізм-Менделізм-Морганізм – так гучно 

звучало вчення, котре загрожувало молодій радянській державі і на боротьбу з котрим, 

як виявилось, потрібно було кинути всі сили. Навряд чи широкий загал взагалі колись 

чув імена класиків генетики, а тим більше розумівся на їхніх теоріях, однак бурхливі 

дискусії вихлюпнулись на шпальти газет. Водночас праці вчених-генетиків, котрих і 

так було не так уже й багато, оскільки генетика переживала період свого становлення, 

привернули пильну увагу спецслужб. Лисенківці розповідали про свої досягнення у 

сільському господарстві, а також закидали ідеологічні і політичні звинувачення. Власне 

дискусія відбувалась ―різними мовами‖. Поступово діалог перетворився на 

розвінчування лисенківцями прихильників класичної генетики, котрі у відповідь могли 

лише покаятись. Така структура ―діалогу‖ була сформована поступово, однак не була 

випадковою. Технологічно такий стиль ―спілкування‖ з противником був розроблений і 

описаний у працях В.І.Леніна, котрий наголошував, що з ворогом не потрібно вступати 

в дискусії, а потрібно його розвінчувати.  

Виступи Т.Д.Лисенка проти противників яровизації поступово перейшли в 

наступ на генетику загалом. Лисенківці вигадали для генетики, або ж ―менделізму-

морганізму‖ гучний епітет ―метафізично-ідеалістична буржуазна наука‖. Перед 

початком Другої світової війни генетична наука фактично вже втратила своїх найбільш 

визначних представників. Після кровопролитної війни, котра забрала життя мільйонів 

радянських людей, зокрема й учених, виявилось, що потреба у пошуках ворогів з-

поміж генетиків не вщухла. В умовах повоєнної розрухи лисенківці й надалі 

вишукували прибічників буржуазної науки. В серпні 1948 року відбулась сумнозвісна 

сесія Всесоюзної академії сільського господарства ім. В.І.Леніна, котра остаточно 

завершила ―дискусію‖ між класичними генетиками і лисенківцями на користь останніх. 

Зв‘язки з громадськістю та апеляції до підтримки влади дозволили запровадити 

лисенківщину, не зважаючи на спротив та критику з боку видатних вітчизняних вчених 



та очевидну абсурдність самої ідеї створення нового напрямку в біології, поділу науки 

на дві: «формальну генетику» та «радянський творчий дарвінізм». Самі ці терміни 

формувались лисенківцями поступово, вони викристалізовувались в ході так званих 

дискусій. Привертає увагу беззаперечний хист Т.Д.Лисенка до пропагандистської 

діяльності. Цікаво й те, що він швидко набув прибічників з такими ж нахилами і 

талантами. Нині жоден з поплічників Т.Д.Лисенка не залишив у науці якогось 

помітного сліду, однак всі вони були такими ж чудовими іміджмейкерами і 

популістами. Варто згадати  лише І.Презента, М.Глущенка. Феномен лисенківщини 

переконливо доводить, що завдяки певним технологіям впливу на суспільство можна 

досягти практично будь-якої мети, впровадити в свідомість людей будь-які ідеї, і 

змінити не лише абсолютно логічний перебіг історичних подій, але навіть внутрішню 

логіку розвитку науки.  Цікаво те, як поступово формувались гасла лисенківщини. До 

біології суперників застосовували  різні назви, поступово трансформуючи їх у все 

більш агресивні: формальна, класична, менделізм, вейсманізм-морганізм-менделізм, 

буржуазна генетика, фашистська наука. В суспільній свідомості малозрозумілі слова 

набували все більш загрозливого звучання і поступово формували негативне, а врешті й 

агресивно вороже ставлення до шкідників і ворогів. До речі, сама ідея вишукувати 

шкідників і ворогів була не новою технологією в радянському супільстві, однак була 

чудово перейнята і застосована лисенківцями.  

В різні історичні періоди у різних країнах, коли влада не могла контролювати 

ситуацію, коли життя людей ставало нестерпним, їх залякували якимись міфічними 

ворогами і нацьковували один на одного. «Ворогів» не просто викривали, їх 

обов‘язково показово знищували, і це переконливо доводило їх реальну небезпеку. 

«Ворог народу» – термін, котрий взагалі не має сенсу, став найгіршим тавром і вироком 

у радянському суспільстві. Саме таке визначення врешті лисенківці і застосували до 

вчених-генетиків. Це був останній і найгірший для людини стан, з котрого вже не було 

вороття до нормального існування. Окрім того, генетику як науку, що була визнаною і 

бурхливо розвивалась у всьому світі, потрібно було якось спростити, висміяти, зробити 

доступною для обговорення з широкими верствами населення. Інакше пропаганда 

лисенківщини, котра здійснювалась переважно через пресу, громадські виступи, була б 

неефективною. Щоб знищити бар‘єр між академічним світом і громадськістю, наукову 

термінологію замінили зрозумілими і примітивними словами: закони спадковості – 

«горохові закони», дослідження мутагенезу – «вивчення мух» і так далі. Технологія 

спрощення і висміювання, застосована лисенківцями, цілком себе виправдала. 

Натомість новий напрямок біології, котра поступово «роздвоювалась» завдяки активній 

пропаганді і агітації, також потребував підходящих лозунгів, термінів і гасел. 

«Мічурінська біологія», «радянський творчий дарвінізм», «наука колгоспно-

радгоспного ладу», агробіологія… Представники ж цього напрямку – раціоналізатори, 

передовики, однак слова ці були загальновживаними і не справляли надто гучного 

враження, тому потрібні були якісь специфічні науковоподібні визначення. «Народний 

академік» – ось термін, котрому можуть позаздрити й сучасні іміджмейкери. Саме з 

такої точки зору непоказна людина, в котрої ніяких особливо привабливих рис немає, і 

набуває ваги, відмінності від інших, чогось незвичайного. Знову таки, таке ж абсурдне 

словосполучення, як і ворог народу, створює своєрідний напрочуд вдалий імідж. На 

нашу думку, однією з причин виникнення лисенківщини була саме загальна риторика 

висвітлення суспільних процесів, котра й лягла в основу комплексу ідей, що склали це 

псевдовчення. Наприклад, лозунг про ―відкриття і використання внутрішніх резервів 

виробництва‖ було вдало переформатовано на ідею про використання резервів 

природи. Заклик ―виконання і перевиконання державних планів‖ сприяв ідеї 

прискорення виведення порід тварин і сортів рослин, застосування сумнівних новацій у 



сільське господарство. Запровадження плановості в усі сфери виробництва і, зокрема, в 

науку призвело до формування лисенківцями низки обіцянок, котрі були утопічними, 

однак привабливими для влади. Наприклад, зобов‘язання за два роки, замість науково 

обгрунтованих п‘ятнадцяти, вивести нові сорти сільськогосподарських культур.  

Прагнення влади швидко отримати результати наукової діяльності виникало в 

контексті нереальної ідеї побудови впродовж кількох років суспільства з новим 

устроєм. Функцію загальнодержавного органу для планування народного господарства 

виконував Державний Плановий Комітет Ради Міністрів СРСР (Держплан) утворений в 

1921 році. Положення про Держплан, котре визначило його права і обов‘язки, було 

підписано В.І.Леніним 22 лютого 1921 року. Держплан виник при переході до політики 

НЕПу. При цьому в плани відразу закладались завищені нормативи, котрі вдовольняли 

амбітні наміри владної верхівки. Окрім того, було проголошено ―мобілізацію 

найширших народних мас на виконання і перевиконання державних планів, їх 

кількісних і якісних показників, направлення творчої ініціативи робітників, селян, 

інтелігенції на відкриття і використання внутрішніх резервів виробництва і тим самим 

прискорення руху СРСР до комунізму‖. Усе це спричинило вливання потоку 

нефахівців у галузі управління, економіки, виробництва і науки. ―Творча ініціатива‖ 

віталась більше, ніж фахова освіта і в умовах розрухи та кризи дозволяла обіймати різні 

посади, зокрема й наукові, вихідцям з народу, котрі не мали для цього відповідної 

підготовки. Ці фактори пояснювали появу в 20-30-ті роки лисенківщини, однак, на 

думку зарубіжних дослідників, ще більш дивовижним стало її утвердження у 

п‘ятдесяті-шістдесяті роки. Таким чином, в період лисенківщини ґрунтовної розробки 

зазнали методи поширення серед громадськості псевдонаукових знань, засновані на 

загальних принципах агітації і пропаганди. Цей недостатньо досліджений істориками 

науки фактор став однією з важливих причин тривалого панування цього псевдовчення 

в вітчизняній науці. Однак, хоча логічний розвиток науки таким чином було 

призупинено, деякі з цих методів виявились дуже дієвими, а тому використовувались в 

наступні роки для пропагування дійсно наукових знань.  

Поступово лисенківщину з біологічних наук було витіснено внаслідок логічного 

розвитку науки і соціальних змін у країні. Незважаючи на всі застосовані технології її 

пропаганди та впровадження, вона виявилась не життєздатною в умовах бурхливого 

розвитку генетики в ХХ столітті. 

 Методи популяризації науки як і методи агітації в СРСР загалом поступово 

набули більш адекватних і доцільних рис. Робота з пропаганди наукових знань про 

природу продовжувалась, але вже в шістдесяті роки стала більш коректною і науково 

обґрунтованою.  

РУДА С. П., ГАМАЛІЯ К. М. 

ДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ НАУКИ 

 

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім.Сальвадора Далі 

 

Ідея створення єдиного європейського підручника з історії науки і техніки 

належить учасникам Програми з історії, філософії та дидактики науки і техніки 

(History, Philosophy and Didactics of Science and Technology – HPDST). Нині ІФДНТ 

(HPDST) виступає як діюча програма Інституту новогрецьких досліджень Національної 

грецької дослідницької фундації у співробітництві з Лабораторією наукової освіти, 

епістемології та технології навчання (Laboratory of Science Education, Epistemology and 

Educational Technology – ASEL) Афінського університету. Робота проводиться за 

фінансовою підтримкою Сьомої рамкової програми (проект Гефест).  За час, що 

пройшов від 2000 року (року заснування проекту), спільна команда з Історії, філософії 



та дидактики науки і техніки ( ІФДНТ) стала однією з найуспішніших у Південно-

Західній Європі, що підтверджується переліком проведених нею наукових та науково-

організаційних заходів:   

- опубліковано два оглядових наукових бюлетеня (грецькою та англійською 

мовами); 

- регулярно видається регіональний інформаційний бюлетень;  

- надруковано 21 книгу (грецькою, англійською, французькою та китайською 

мовами);  

- вийшло три спільних випуски міжнародного журналу та 250 статтей із 

запланованої тематики; 

- завершено 13 дослідницьких проектів за участю грецьких та европейських 

партнерів;  

- створено науковий музей; 

- організовано 14 симпозіумів та конференцій; 

- працює літній семінар;  

- відкрито спеціальний сайт в інтернеті (http://www.hpdst.gr) [1]. 
Останньою акцією Програми з історії, філософії та дидактики науки і техніки стала скликана 

нею міжнародна конференція ―Історія науки у практиці‖, що відбувалася з 6 по 9 травня 2010 р. 

у Афінах. Як випливає з назви конференції, її метою було виявлення можливостей введення 

історії науки у практику, зокрема викладацьку та популяризаційну. Основна увага конференції 

приділялась наступним темам: 

- розглядання можливості створення загального європейського посібника з історії 

науки;  

- використання історії науки при формальному і неформальному навчанні науці;  

- дослідження епістемологічних проблем при навчанні історії науки;  

- оцінка того, що може запропонувати публіці музей історії науки; 

- обговорення зберігання сучасної наукової спадщини. 

Незважаючи на те, що через загальногрецький страйк 5 травня аеропорт у 

Афінах був закритий, більша частина учасників змогла взяти участь у конференції, 

програма якої проходила згідно наміченому плану : 5 травня реєстрація від 16.30 до 

17.30 та урочисте відкриття від 17.30 до 19.40, а з 6 по 8 травня вранішні засідання від 

9.00 до 13.00 та вечірні від 16.30 до 20.10. 9 травня учасникам була запропонована 

цікава екскурсія до обсерваторії [2].  

На конференції було розглянуто широкий спектр питань, здебільшого 

пов‘язаних із застосуванням історико-наукових знань у сфері викладання. Своє бачення 

однієї з основних проблем, намічених для обговорення – створення спільного 

європейського підручника з історії науки – представив Міхал Коковскі з Інституту 

історії науки Польської академії наук. На його думку, зараз дійсно не існує єдиного 

збалансованого підручника, оскільки кожна нація створює подібний твір з перевагою 

власного матеріалу. При написанні спільної європейської історії науки на авторський 

колектив чекають труднощі не тільки при визначенні релевантності численних даних, а 

й при вирішенні питання щодо доцільності визнання існування ―загальної‖ та 

―національної‖ науки. Проте ідея варта здійснення, оскільки кожна нація недостатньо 

знайома з історією науки інших країн. Створення загальноєвропейського підручника 

допоможе виявити малознайому для всієї європейської спільноти інформацію і 

скоригувати оцінку локальних наукових досягнень [3].          

Цю ж тему розвивав Константінос Ніколантонакіс з Західномакедонського 

університету. Він зазначив, що фраза ―Наука є переважно західним феноменом‖ стала 

постулатом для сучасних ідеологів, що характеризується як ―євроцентричне 

сприймання науки‖. Згідно такому постулату арабська наука вважається простим 

зберігачем наукових досягнень давньої Греції. За допомогою конкретних прикладів з 
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галузі математики доповідач показав, що латинська наука не могла сприйматися у 

Центральній Європі без серйозної трансмісії через арабські наукові тексти, і тому 

арабська наукова думка повинна зайняти важливе місце у загальноєвропейському 

підручнику з історії науки [4].  

Світлана Руда, виступаючи від Центру імені Доброва Національної академії наук 

України, навела чималий список підручників та посібників, створених в Україні 

починаючи з 60-х рр. ХХ століття до сьогодення. Більшість названих видань віддає 

перевагу досягненням науки і техніки, здобутим на території України, і лише ―Історія 

фізики‖ Ю. О. Храмова дає збалансовану картину розвитку фізичної науки у світовому 

аспекті [5].  

Лілія Пономаренко та Алла Литвинко представляли на конференції 

Національний технічний університет України ―Київський політехнічний інститут‖. 

Вони розповіли про створений ними інноваційний курс ―Історія розвитку фізичних 

концепцій‖, який вони викладають впродовж 8 років у Київській політехніці. На їх 

думку, активне використання матеріалів курсу допомагає майбутнім студентам та 

інженерам засвоювати матеріал у контексті світової науки [6].  

Як випливає з доповіді Галини Горохової та Віталія Горохова з Інституту 

філософії Російської академії наук та Інституту технологічної оцінки та системного 

аналізу Інституту техніки у Карлсруе (Німеччина), в Росії з 2006 року аспіранти 

першого року навчання всіх спеціальностей пишуть реферати з історії обраної галузі 

науки і складають іспит з філософії науки. Представлена доповідь виконана за 

підтримки проекту ―Технологія у знанієвому суспільстві‖ Російської фундації базових 

досліджень [7].     

Оригінальний метод, запозичений з наукознавства, який допомагає у викладанні 

історико-наукових дисциплін, був представлений Ерікою Лазаровою з Відділення 

історії науки Болгарської академії наук. З кінця 90-х років ХХ століття співробітники 

Відділення проводять у життя відео-інтерв‘ювання провідних болгарських вчених, що 

дозволило створити унікальний відеоархів. Відеоматеріали, що утворюють живу 

енциклопедію сучасної болгарської науки, дуже допомагають при викладанні історії 

науки і техніки [8].  

Крізь усі 5 вищезазначені основні напрями роботи конференції червоною 

ниткою проходило прагнення організаторів до посилення міждисциплінарних 

контактів, враховуючи дослідження в галузі історії природознавства, соціальних наук 

та мистецтва. Доповідь Світлани Гапоченко та Андрія Мамалуї була присвячена  

використанню естетичних принципів в історії фізики. Вони стверджували, що сучасна 

парадигма вищої інженерної освіти повинна базуватися на основі гармонічної взаємодії 

між наукою, культурою і технікою. Курс історії науки надає великі можливості для 

виявлення взаємозв‘язку епістемологічних та естетичних аспектів у природознавстві, 

зокрема у фізиці. Важливим завданням курсу історії фізики є виявлення ідеї Краси і 

демонстрації ролі деяких її аспектів, таких як Гармонія та Симетрія, у еволюції 

фізичної науки [9].  

Катерина Гамалія (Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну, 

Київ) навела приклад історичної дисципліни синтетичного характеру – історію садово-

паркового мистецтва, в якій відомості зі сфери мистетва та науки прирівнені у своєму 

значенні. Садово-паркові ансамблі займають важливе місце у культурній спадщині 

людства як пам‘ятки минулих епох, як виразники художнього стилю періоду їх 

створення, а також як наочний результат приактичного застосування наукових знань з 

галузей філософії, математики, механіки, біології, агрономії, будівельної техніки. 

Синтетичний характер садово-паркового мистецтва виступає при вивченні його історії, 

починаючи з давніх часів. Отже, історія садово-паркового мистецтва може стати одним 



із розділів підручника з загальної історії науки, а також самостійним курсом при 

викладанні у спеціальних вищих навчальних закладах різного профілю – біологічних, 

аграрних, будівельних, мистецьких [10]. 

Програма ІФДНТ планує подальше розширення авторського колективу для 

створення єдиного європейського підручника, проведення наступних наукових 

форумів, видання нових статей та книг з історії науки і техніки.       
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СЕРГИЕНКО С.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ УКРАИНЫ: В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ НАУКИ 

 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины 

 

Современное промышленное пчеловодство состоит из трех основных принципов 

развития – единой системы стандартов оборудования, механизированного производства 

и внедрение  высоких технологий. Главной проблемой науки пчеловодства на протяже- 

нии многих столетий является поиск эффективных способов и методов борьбы с 

роевым состоянием пчел и их болезнями. Каждое поколение ученых физики, химии, 

биологии в результате исследований природы пчел создают и разрабатывают новые 

технологии способные повысить продуктивность пчелосемей и сократить затраты 

капиталовложений. 

Пчеловодство в Украине с древних времен занимает одно из ведущих мест в 

эконо- мике государства. История украинского пчеловодства имеет богатый научный и 

техни- ческий потенциал. После распада киевской Руси на современной территории 

Украины пчеловоды первыми в Восточной Европе начали использовать рациональную 

систему пасечного хозяйства. В русских летописях находятся сведения о просьбе 

московского царя Алексея Михайловича к Путивльскому (Сумская обл.) и Чугуевскому 

(Харьковская обл.) воеводам прислать своих пасечников для обучения правильному 

пчеловодству в северных землях. Источники по пчеловодству показывают не один факт 

научных и технических достижений сделанные отечественными учеными и 

пчеловодами практиками. За период независимости Украины заметно изменилась 

социально-политическая и экономическая ситуация в государстве. Сейчас  науке 

пчеловодства Украины необходимо определить четкую концепцию научных 

исследований и выделить приоритетные направления. Анализ современных технологий 

применяемых в пчеловодстве показывает отсутствие глубоких научных исследований, 



необоснованных результатов. Причину данной проблемы следует искать в отсутствии 

полного государственного финансирования, низкой профессиональной подготовки 

научных кадров и материальной базы. В истории имеется множество примеров 

показывающих пути и решения выхода из сложных ситуаций. Так, во ІІ  ХІХ века 

американские пчеловоды промышленники первыми сделали гравированные вальцы для 

изготовления искусственной вощины. Однако, предлагаемые вальцы отечественным 

пчеловодам обходились очень дорого и вощины получалась некачественной. В 1890 г. 

харьковский мастер-пчеловод В.И. Ломакин (1859-1906) после долгих систематических 

экспериментов самостоятельно разработал технологию изготовления вощины и 

усовершенствовал вальцы. Более ста лет ученые, конструктора модернизировали 

производство вощины. Наконец, в 2001 г. украинский пчеловод промышленник В. 

Домбровский предложил новую технологию вощины способную уменьшить затраты на 

лечение пчел от гнильцовых болезней и производить экологически чистую продукцию. 

Но, отсутствие глубокого химического исследования состава вощины оставляет данное 

открытие только в теории.  

В 30-х годах прошлого столетия селекцию пчел выделили как основное 

направление в науки пчеловодства. Важную роль в становлении и развитии 

селекционной работы сыграла харьковская опытная станция пчеловодства. Научные 

сотрудники станции внесли вклад в разработку методов оценки качества маток (Б. 

Музалевский, 1938) и внедрении технологии двойной прививки личинок моток (В. 

Тряско, 1951). Теория феромонов обоснованно доказанная в 1954 г. на международном 

конгрессе «Апимондия» доктором К. Батлером сделала революционный переворот в 

процессе высоких технологий пчеловодства. Открытие К. Батлера сделало толчок к 

созданию сложных методов селекции и внедрению инновационных технологии 

разведения пчелиных семей. Физический и химический состав феромонов детально 

изучал  в Украине ученый пчеловод И. Левченко (1968). В  последнее время «институт 

пчеловодства им. П.Прокоповича» активно работает над исследованиями физиологии 

украинской степной и карпатской пчел. Именно феромоны влияют на поведение пчел. 

Поэтому проводятся сравнительные анализы многих пород пчел, их оценка по 

продуктивности. В 1926 г американский ученый пчеловод сделал искусственное 

осеменение маток с помощью специального инструмента. Неоднократно проводились 

на харьковской опытной станции пчеловодства эксперименты с инструментальным 

осеменением маток. В результате эксперимента украинские ученые доказали, что 

инструментальное осеменение не рентабельно. И, только в 2002 г. профессор 

сельсохозяйственной аграрной академии УААН В. Браварский усовершенствовал 

технологию инструментального осеменения маток.  

В 60-70-х годах  в связи с интенсивным развитием синтетических продуктов и 

лекарственных препаратов продукты пчеловодства значительно начали сокращаться и 

естественно, уменьшалось количество пчелосемей. Проходивший в 1971 г.  ХХІІІІ 

международный конгресс «Апиславия» в Москве сделал толчок  развитию 

пчеловодства. Собравшиеся ученые пчеловоды, биологи, медики, фармакологи  после 

окончания конгресса приняли решение утвердить направление апитерапию как 

приоритетное направление науки пчеловодства. В результате развития апитерапии  

заметно повысился спрос на продукты пчеловодства. Вместе с этим такие науки как 

органическая химия, микробиология, физика начали участвовать в развитии 

биотехнологий пчеловодства. 

Основное внимание ученых в 90-х годах прошлого века сосредотачивалось на 

разработке технологий разведения пчел, переработке продуктов пчеловодства и борьбе 

с болезнями пчел. Однако, заметных успехов в применениях новых технологий 

разведения пчел и переработке продуктов пчеловодства в промышленном пчеловодстве 



не произошло. Но в борьбе с болезнями пчел Украинские технологии превзошли 

многие страны. В 1993 г. профессор института генеалогии и токсикологии НАН 

Украины  М. Овруцкий в соавторстве предложил пчеловодам новый высоко 

эффективный препарат позволяющий уничтожать вирусные и гнильцовые заболевания 

без вредных последствий для людей и пчел. Против инвазионных и инфекционных 

болезней последние десять лет в Украине институт пчеловодства им П. Прокоповича, 

Львовская академия ветеринарной медицины, Харьковский экспериментальный 

ветеринарный институт проводят исследования   и создают прогрессивные технологии 

позволяющие экономить время и материальные ресурсы пчеловодов. Результаты 

сотрудников названных научных заведений публикуются в научно-практических 

журналах пчеловодства и реализуются в специализированных торговых точках и 

выставках. Пчеловодами практиками Украины в последнее время признаются  

биотехнологии по борьбе с болезнями и разведению сильных семей ведущих ученых 

пчеловодов Т. Ефименко., И. Веригин, Н. Шамро, П. Хмара.  

Итак, наука пчеловодства в период становления независимой Украины 

последовательно  сконцентрировала фундаментальные науки, способствующие 

разработкам и внедрению инновационных технологий в пчеловодстве. Важную роль 

получили технологии направленные на производство экологически чистых продуктов и 

сбережения материальных и энергетических ресурсов.  

 

ХРАМОВА-БАРАНОВА О.Л. 

ЗАРОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З МЕТРОЛОГІЇ В УКРАЇНІ І РОСІЇ 

 (XVI-XVIII СТ.) 

 

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України 

 

Законодавча метрологія – це законні, адміністративні та технічні процедури, 

встановлені громадською владою, або за їх рекомендацією, впроваджені в їх інтересах з 

метою визначення та гарантування в нормативній чи договірній формі, прийнятої 

якості та достовірності вимірювань, які стосуються офіційного контролю, торгівлі, 

охорони здоров‘я, безпеки та навколишнього середовища [1, с.18].  

Вже при Івані III (1462-1505 рр.), коли завершувалося об'єднання Русі, прагнули 

пов'язати московські і місцеві міри, вводили навіть зміну значень місцевих мір, 

внаслідок чого між тими і іншими встановлювалися співвідношення. Надалі місцеві 

міри поступово замінювалися московськими, а посадовим особам  неодноразово 

вказувалося на необхідність використовувати нові московські міри [11]. Заходи щодо 

уніфікації мір поширювалися головним чином на міста, ярмарки і т.д. Особливо 

інтенсивним стає прагнення центральної влади до уніфікації мір з середини XVI ст. 

Двінська грамота Івана Грозного про нові міри (осьмини) від 21 грудня 1550 р. є 

історично важливим документом, який дає ґрунтовне уявлення про систему мір. В XVI 

ст., при Івані Грозному, виконуються перші спроби прирівняти сажень до трьох 

аршинів, а не навпаки. Потім з‘являються печатні трьохаршинні сажені в документах 

1610 р., затверджені царем. 

Після польсько-литовської інтервенції 1610-1613 р., коли вимірювальна галузь 

країни в значній мірі занепала, відновлювати міри було наказано тільки на основі 

московських зразків, про що вказується в указі 1624 р [11]. Надалі на досягнення 

єдності мір в загальнодержавному масштабі були направлені деякі статті Соборного 

укладення 1649 р., Митного статуту 1653 р., Новоторгового статуту 1667 р. та ін. З 

уніфікацією одиниць вимірювання в багатьох державах вводилися законодавчі норми, 

які захищали покупців від неякісних товарів та послуг. У Московії в XVI ст. 



контролери (цілувальники) на ринках розшукували і відбирали старі (неофіційні) міри, 

за їх використання присуджували штраф і навіть саджали за грати. Ще більше 

посилився нагляд за мірами в XVII ст., цим займалися митниці, «кружечні двори». В 

Москві діяли Помірний дім і Велика митниця. Помірний дім проводив кожного року  

повірку мір  і забирав неправильні (злодійські) міри.   

Звернемо увагу на Західну Україну. У Галицькому князівстві здавна 

застосовувалися загальні слов‘янські міри, але крім традиційно-історичних мір, у 1557 

р. на західноукраїнських землях польським королем Августом при проведенні 

земельної реформи ―устави на волоки‖ застосовувалася така міра площі, як волока. 

Конституцією Польщі від 1575 р., у 1764 р. народні міри були закріплені в ряду 

загальнодержавних мір Польського королівства [1, с.64]. З відходом Галичини до 

Австро-Угорської імперії урядовим декретом від 5 грудня 1785 р. для нагляду за 

мірами  утворено Інспекторат мір і ваги при Королівському губернаторстві в Галіції – 

першу державну метрологічну службу в Україні, до обов‘язків якої входило 

таврування, впровадження, нагляд за дотриманням єдності мір і ваги [7].  

В середині XVII ст. трьохаршинна сажень була введена законодавчим актом, що 

затвердив загальне введення трьохаршинної сажені (216 см) стало «Положення» царя і 

великого князя Олексія Михайловича 1649 р. (сл.16, стаття 46). Після виходу цього 

Положення, нова міра протистояла багатьом старим мірам. Вводилися надійні державні 

еталони з клеймом – залізні печатні аршини та сажені, які згадуються у подальших 

документах. Таким чином в XVI-XVII ст. використовувалося  декілька металевих 

еталонів саженей. Довжина еталонів коливалася з 170 до 200 см. В цей час входить в 

побут більш коротка і функціональна торгова міра - аршин [3]. В Наказі царя Федора 

Олексійовича щодо митних зборів у  Великій Московській митниці від 1681 р., 

вказувалося, що за знайдені злодійські міри визначається конфіскація товарів і висилка 

сім‘ї. 

З XVII ст. були поширені так звані вірьовочні книги. В них записували розміри 

земельних ділянок окремих господарств. Вимірювання проводили спеціальною 

вірьовкою, тому й книги називались – вірьовочними. Мірні вірьовки, як зразки, 

зберігались в монастирях. У стародавній час слово «вервить» означало вимірювати, а 

процес вимірювання - вервлінням; люди, на яких покладалися обов'язки вимірювання, 

називалися вірьовщиками. Результати таких вимірювань і записували у вірьовочні 

книги [8, с.71].  

З 1734 р. відносно українських мір в Російській імперії почали проводитися 

заходи щодо зменшення їх різновидів і встановлювалися обов‘язкові співвідношення 

між загальнодержавними та місцевими мірами. З Москви були привезені тавровані 

мідні четверики, які були розподілені козацьким полкам [1, с.64]. Основна законодавча 

база з метрології формувалася в Санкт-Петербурзі і Москві, а потім у вигляді 

законодавчих актів відправлялася в Україну. 

Жорсткий характер Петра І проявився в Наказі «Про збір в Московській Великій 

митниці податей» (1698 р.): «...за знайдені злодійські, неправдиві ваги, лавки закривати, 

товари відбирати, сім‘ї висилати...». Він же в Уставі військових артикулів (1716 р.) 

писав: «...Кара за обмір і обваження – повернути добра в три рази більше, взяти штраф і 

тілесно покарати...». В 1745 р. публікується сенатський  Указ про розсилку з камер-

колегії в усі міста мір для хліба з клеймами і про стягнення штрафів з того, у кого є не 

вказані міри.  В 1758 р. Єлизавета Петрівна  постановила зробити аршини, які б були 

вірні, з обох сторін заклеймені так, щоб урізати їх було неможливо [2]. 

Законом від 29 квітня 1797 р. було передбачено відтворити ряд мір ваги, які 

повинні створити нову сукупність мір торгових гир; поряд з гирями 1 пуд, 1 фунт і 1 

золотник, підлягали виготовленню гирі 27, 9 і 3 фунти та 81, 27, 9 і 3 золотники. 



Своєрідні значення гир пояснювались прагненням забезпечити зважування будь-якого 

вантажу за допомогою мінімального числа гир з метою боротьби з обважуванням. Гирі 

1, 3, 9 27 фунтів давали можливість зважувати будь-який вантаж у межах пуда (точніше 

41 фунта), а гирі 1, 3, 9, 27 і 81 золотник – у межах фунта і навіть вище. До закону була 

додана таблиця по належному підбору і застосуванню гир. Важливе значення в історії 

метричної системи мір мав закон про нові міри та ваги, прийнятий Національним 

конвентом 7 квітня 1795 р. Закон установлював основну одиницю – метр; ар – площа 

квадрата з стороною 10 м (m); степ – міра об'єму на дрова, що дорівнює 1 м
3
; літр – 

міра об'єму для рідинних і сипучих тіл, що дорівнює кубу хімічно чистої води з ребром 

1/10 м; грам – маса хімічно чистої води в об'ємі куба з ребром 1/100 м [8, с.35, 78]. 

Основою російської системи мір став у 1835 р. Указ  ―Про систему російських 

мір і ваги‖, де вказувалося, що сажень в 7 футів, поділена на три аршина, кожен з яких 

в 28 дюймів буде основою лінійної російської міри, а основною одиницею російської 

ваги буде фунт, який дорівнює фунту, виготовленому в 1747 р., що знаходиться на 

монетному дворі в Санкт-Петербурзі. Цей фунт, за вимірюваннями А.Я.Купфера, 

дорівнює 1,09718 від англійського фунта [4, с.20; 8, с.8]. Були затвердженні еталони 

довжини (платинова сажень) і маси (платиновий фунт). У 1842 р. на території 

Петропавлівської фортеці в Санкт-Петербурзі відкрилась перша метрологічна установа 

Росії – Депо зразкових мір і ваги. В ньому зберігались еталони та їх копії, 

виготовлялися зразкові міри для передачі в інші міста, проводились порівняння 

Російських мір з іноземними. Діяльність Депо регламентувалося положенням про міри і 

ваги, що поклало початок державному підходу до забезпечення єдності вимірювання в 

державі [5-6]. Ідея міжнародної системи виявилася досить плідною і 8 травня 1870 р. 

Національні збори Франції прийняли Декрет про реформу системи мір і доручили 

Паризькій академії наук виконати необхідні підготовчі роботи [8, с.34; 9-10]. 

Аналіз законодавства з питань метрології інших країн доводить, що існує різний 

підхід до правового регулювання системи одиниць фізичних величин. Правові основи 

метрології, які встановлені в передових країнах світу, представлені законодавчими 

актами та нормативними документами з метрології, що гармонізовані з документами 

міжнародних організацій. 
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1. Is it possible to learn from the Europe growth experience? 

Looking at European growth experiences and the policies after the Second World War 

reveals distinctly different outcomes and approaches which are clearly country specific and 

tailored to the structures and challenges at the national level. Of course, the European 

heterogeneity was somewhat reduced through the creation and enlargement of the European 

Union but convergence in institutions and policy thinking is still slow. In a somewhat 

exaggerated interpretation of this situation, the existence of a European model of economic 

policy strategy and implementation could be simply neglected. Consequently, learning would 

only be possible on a country by country basis or at an even lower level of disaggregation, 

e.g. at the level of policy measures. The move to a lower level of aggregation would increase 

the information available substantially but demand a huge information processing capacity to 

arrive at workable conclusions. The Trendchart initiative, for example, has collected about 

1400 innovation policy measures across Europe. Despite this tremendous effort, it is still 

somewhat away from presenting the complete picture including all measures. Even if this 

someone is able to deal with this massive load of information, these measures operate in a 

specific context – an innovation system – and might be completely inefficient if transposed to 

another context.  

A way out of this situation – the existing heterogeneity between countries and the 

overwhelming number of policy initiatives to support technology development and innovation 

- is a filtered approach that  

 draws some lessons out of studies on growth and development across countries. This 

helps to identify some ―universal‖ relationship that enable a deeper understanding of 

growth processes and offer some guidance in the design of growth policies 

 looks at the variants of the European model which have been developed over time. 

Europe is far from being uniform region but also not completely atomistic in policy 

approaches, traditions and underlying – often implicit – values and philosophies. 

This filtered approach helps to somewhat reduce the information overload but does not 

provide a structure for the content to be discussed: innovation-driven sustainable growth 

models. The starting point clearly is innovation but the main issue is the innovation-growth 

nexus. This already hints that innovation is not seen as an end in itself but as an instrument to 

stimulate growth. ―Sustainable growth‖ – clearly referenced in the title - adds yet another 

twist to this topic: if growth is to be sustained over long periods of time growth policy must 

pay sufficient attention to the limits of growth: the environment, the depletion of raw 

materials, energy, people… The extreme interpretation of the sustainability notion is the 

demotion of ―growth‖ and the promotion of ―development‖ which replaces a GDP based 

interpretation of welfare by strategies to sustain acceptable standards of living while 

conserving the environment.  



This contribution will provide an overview of experiences in innovation driven 

sustainable growth policies in EU member states. The main focus of attention is thus 

innovation and growth strategies at the European and member states level. The perspective is 

on the major factors that impact on innovation and growth (i.e. innovation, education, 

competition policy, regulation and macroeconomic policies and both theoretical and empirical 

models will help to illustrate the case.  

Policies and policy interventions do not play a large role in growth model as they are 

either completely ignored or only implicitly present – i.e. by influencing exogeneous 

variables. A closer look at the European model focuses attention again on policies, on the 

overall institutional setting and economic policy strategies of countries or groups of countries. 

This is done in chapter 3. Based on these elaborations some conclusions are drawn in chapter 

4  

2. Innovation, Growth and Competitiveness 

The study of growth and the sources of growth have a long history in economics and build on 

mathematical growth models and empirical analysis of the growth process and various 

subsystems thereof. It is reasonable to say that almost all components of a society do have an 

impact on the growth potential of a country. While this is obvious, its far less obvious how 

big the influences of the various component has been, is at present and will in the future and 

over which channel the impact is being transported. Some advantages, like apt access to raw 

materials, may be advantageous only at a certain point in the development process but may 

create reliance on these resources and may reduce the willingness to invest in other industries 

or education and thus may curtail future growth potential. Likewise, early adoption of 

regulation to safeguard the environment may stimulate innovation in products and processes 

that create first-mover advantage once other countries follow suit rather than just adding costs 

for the companies which are affected by the regulation which would deteriorate 

competitiveness. Simply, growth is a dynamic process which is hard to predict in a medium to 

long term time horizon. Consequently, policies that worked at a specific moment in time may 

be ineffective or even detrimental to growth at another point in time. Studying growth 

processes means studying complex systems with tentative rather than absolute answers which 

are context (i.e. country) specific. The same holds true for policy interventions aiming at 

increasing innovation, growth and competitiveness. Policy measures are always taken under 

insecurity and may trigger unexpected impacts. A consequence of this is the integration of 

evaluation into the policy making process. Evaluations are to investigate the real impact of a 

measure and the procedural rationality in the implementation and are thus instrumental to fine 

tune policy making which would be hardly possible in the absence of evaluations.  

Another consequence of this starting position is the adoption of a system perspective 

that explicitely takes the interaction between policy fields and between measures into 

consideration. In innovation policy for example this would entail to jointly plan policy 

interventions in the education system, the research system and in the innovation system in 

order not to create bottle-necks in various areas. For example, ambitious innovation strategies 

may be hampered by shortages of well educated researchers as the policy was not coordinated 

with developments in the education systems. This approach – usually referred to by the 

European Union as triangle policies– helps to stimulate innovation which may then help to 

grow the economy by increasing competitiveness on the international markets.  

Competitiveness is another important concept in this respect as innovation activity and 

innovation policy is to a large extent driven by the desire to increase the competitiveness of a 

nation, a sector or a company. The European Commission defines competitiveness ―...as a 

sustained rise in the standards of living of a nation or region and as low a level of involuntary 

unemployment as possible‖ (European Commission, 2007) ―on a sustainable basis‖ 

(European Commission, 2003) as is sometimes added. While the definitions vary it is 



generally acknowledged that competitiveness can be – at least in the long run – equated by the 

productivity level and productivity development of a nation, sector or firm. This interpretation 

provides access to clearly defined concepts and a wide body of literature on determinants of 

productivity growth but also sets a clear objective for innovation policies in the pursuit of 

competitiveness.  

 

Box 1: The long-term picture 

The growth performance in the long run has been very uneven between Europe, the US, 

Japan, China, and India. Around the year 1000 all of them were about at the same 

development level in terms of GDP per capita. Europe was the first region to start a 

substantial growth process which substantially accelerated in the 19
th

 century. Nonetheless it 

was overtaken by the US already at the beginning of the 19
th

 century. The US then extended 

this lead until after the Second World War when Europe started a catching-up phase. The 

massive catching up of China and India is a phenomenon of the past two decades.  

Table 1: Growth over the past 1000 years 

 
Source: Maddison 2007, cited from Wagener 2009.  

Wagener (2009) concludes that despite a number of advances a comprehensive growth theory 

that allow to explain long run growth is still missing. Despite this shortcomings he identifies 

the division labour and accumulation, technological progress and human capital in 

combination with an impartially operating system of law and polity, autonomous and self-

responsible individuals, competition between them and independent political systems, the 

continuous search new ideas combined with a positive attitude towards progress and risk as 

the main determinants of growth in the long run, i.e. over a period of 1000 years. 

European Experiences 

The productivity levels (per person employed) in the European Union vary greatly. 

The economies of Bulgaria and Romania achieve about 40% or less of the European average 

while Luxembourg is 80% above this benchmark. The European productivity development 

has been regularly benchmarked on the US and consistently renders a substantial difference 

irrespective of the productivity measure used. The EU27 productivity gap vis a vis the US 

now stands – depending on the productivity measure applied - at about 50% in GDP per 

capita or 42% in GDP per person employed or 28% in GDP per hour worked ( see 

Competitiveness Report 2008)
47

.  

                                                             

47 The most straightforward competitiveness measure in this context is productivity per hour 

worked because differences in the workforce participation ratio and working time arrangements 

are not present in this indicator. 



Graph 1: Hourly Productivity in the EU and US (1995 = 100)  

 
Source: European Commission 2003 

 

These large gaps overshadow the fact that European countries had successfully 

caught-up vis a vis the US for decades and reached the US level in terms of hourly 

productivity performance in 1995 (see graph 1). At this time the US embarked on an ICT 

fuelled sprint and boasted high employment and productivity gains and a marked raise in 

market services sector in the first half of the 2000s (see van Ark et al., 2008). Europe in 

contrast trailed with substantial distance and could not make it own success story out of the 

vast opportunities this technology wave offered
48

.  

For our purposes a distinct set of policies that directly impact on productivity is 

relevant: innovation, education, research (i.e the triangle policy fields), competition policy, 

reallocation policy and macroeconomic policies. Triangle policies are at the heart of policy 

intervention to increase competitiveness and productivity but their efficiency and 

effectiveness is dependent on the level of coordination within these policy field and 

complimentary action in the other mentioned fields. There is plenty of evidence on the impact 

of these policy fields on competitiveness or productivity growth:  

 The ability to innovation is one of the core competencies of successful firms, 

institutions and countries. Not surprisingly, a vast amount of research from has shown 

that innovation exerts markedly positive influence on productivity change and thereby 

contributes to growth (Romer (1990), Grossman and Helpman (1991), Aghion and 

Howitt (1992), Coe and Helpman (1995), for a survey of the empirical literature see 

Cameron (1998). This view is broadly supported in empirical studies irrespective of 

the level of disaggregation, the time period under consideration or the analysed 

countries (Guellec and van Pottelsberghe (2003)). If innovation works as an ‖engine 

of growth― and if growth was the primary policy objective, then it seems highly 

advisable to implement appropriate policies to foster innovative capacities.  

 Economists have discussed the relationship between innovation and competition for 

decades. Some economists have argued that innovation is a form of competition and, 

as a result, a market structure that encourages price competition is likely to encourage 

                                                             

48 The European productivity slowdown was the result of slower multifactor productivity growth in 

market services, particularly in trade, finance, and business services (van Ark et al., 2008). 



innovation. Other economists, often citing the early work of Joseph Schumpeter 

(1942), have argued that large firms, perhaps in concentrated markets, are more likely 

to support innovation than smaller firms. The present consensus prefers an inverted U-

shaped relationship between innovation and competition: too little competition 

hampers innovation and too much may does so as well. At the same time an optimum 

relationship between innovation and competition exists (see also Aghion and Howitt 

(2005). 

 Raising R&D intensity by more than 50% - as suggested by the Lisbon Agenda – only 

materialises if industry structures change substantially. New high-tech and high-R&D 

spending companies should be allowed to exploit existing technological opportunity 

and thus enlarge their share while traditional industries should be allowed to shrink. 

This sometimes painful process comes about by business diversification of incumbent 

firms, start-up companies or relocations of firms from outside Europe. There is 

substantial evidence that start-up activities are far less dynamic in Europe than in the 

US. The hardened European industry structures – marked by a low entry rates - limit 

potential productivity increases through the elimination of the least productive firms, 

reduce the stimulus (i.e. through new entrants) for incumbents to increase their 

productivity and neglect the opportunities to establish new industries. There is also 

evidence that the slow implementation of the internal market and rigidities in product 

and labour market reduce economic dynamism. Simulations with the QUEST model 

(European Commission 2007) to compute the macro effects of product market reforms 

between 1995 and 2003, suggest a positive effect on GDP amounting to almost 1.5%, 

consisting of  a 1% increase in employment and a 0,5% increase in labour 

productivity.  

Naming important policy fields that impact on competitiveness is only half the story if 

the strategy formulation is on the agenda. There is strong empirical evidence that policy 

measures have to be in line with the level of development of the respective economy. It is not 

sufficient to copy the policy mix of advanced countries – it might even be counterproductive 

to apply this approach. A concept to bring this into perspective is the ―technological frontier‖ 

which draws a line between countries that work on or close to the technology frontier and 

those who are in a catching-up mode (see for example European Commission 2008, Aghion, 

2006). In the first place, the policy mix has to aim at an outward shift of the technology 

frontier by radical innovation while for the second group of countries it has to support a 

catching-up process where imitation is a major component (see graph 2).  

Graph 2: Technology frontier and sources of growth 

 
Source: European Commission 2007 

The policy mix (i.e. the measures) but not the policy headlines have to be different in 

each of the two cases. Radical innovations are the major instrument to shift the technological 

frontier outwards and – if you are already working on the frontier – the only option to 



differentiate yourself from your competitors and to create potential for future growth. Radical 

innovation is – but not exclusively – more important for nations, sectors and companies that 

work on or close to the technological border. Of course, radical innovation also happens in 

catching-up mode but is most likely not the most prominent form of innovation. Even in 

front-running mode most innovation activities should be incremental.  

There is no single policy measure to support either frontrunning or catching-up 

activities. Aghion (2006) describes the catching-up mode as being characterised by limited 

competition in the product market; large firms financed by banks and by government 

subsidies, educational systems emphasising primary, secondary, and specialised 

undergraduate education; and rigid labour markets that favoured the accumulation of 

experience within firms over mobility across firms. The frontrunning mode is just the 

opposite. Here is some evidence that the differentiation between the modus operandi has some 

bearings on the effectiveness of economic policy:  

 Krueger and Kumar (2004) estimate that some 60% of the difference in growth 

between European countries and the USA can be attributed to the fact that European 

education systems are strongly geared towards vocational or secondary education. 

Knowledge-based societies – that is were Europe intends to end up - need general key 

skills and higher education, which promotes the adaptation of new technologies and 

the creation of new sectors with new businesses. The historic – and, as far as the 

catch-up process is concerned, correct - European focus on secondary education is 

therefore becoming an obstacle to growth given Europe's arrival at the "technological 

frontier" if the economic policies of the advanced countries is to be changed. 

 Aghion et al. (2005) provides a good illustration for the different impact of an 

education policy
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 measure with respect to the development level of a country. A 

$1000 per person increase of higher education spending would boost the annual 

growth rate in an in a country at the technological cutting edge by some 0.27 

percentage points, whereas investing this amount in a country that is lagging behind in 

this area increases the growth rate by only 0.1 percentage points. Employing people 

with higher education in countries close to the technological cutting edge thus yields a 

higher return, because these countries are also seeking more radical innovation, which 

can only be achieved through scientific research which employs people with tertiary 

education.  

 Education system and tertiary education in particular are in strong demand if R&D 

expenditures are to be increased. A simple calculation, using the present ratio between 

R&D spending and the number for R&D employees, yields an additional demand for 

700.000 researchers if the 3% target is to be achieved (European Commission 2007). 

Without increased output of people with tertiary education attempts to raise R&D 

expenditure would simply increase wages for the existing researchers. This already 

non negligible number of additionally demanded researchers with tertiary education is 

only the tip of the iceberg. Working at the technological frontier demands a larger 

base of people with tertiary education – and not just the 700.000 researchers – which 

are able to adapt to the constantly changing requirements in their professional live and 

to introduce radical innovation which shift the technological frontier outwards. 

                                                             

49  In principle, investment in human capital yields very high returns. Increasing the average 

period of education by one year boosts potential economic output by 6% over the long term (De 

la Fuengte, 2003). 



Missing investments into the education system have thus been a major cause for the 

modest European productivity performance.  

 Aghion et al. (2005) and Griffith et al. (2006) show that the proximity to the 

technological frontier is of importance in this respect too. In general, firms are 

stimulated by competition to innovate up to a certain level. Too much competition 

discourages firms to innovate as they are having problems to finance innovative 

activities and to reap the benefits of their efforts (see graph 5). In industries that are 

closer to the worlds technological frontier the upward sloping part of the inverted-U 

relationship between competition and innovation is steeper than for the whole sample. 

Consequently, having not enough competition in industries close to the technological 

frontier results in a larger reduction of innovative activities than in industries further 

away from the frontier.  

 The hardened European industry structures – marked by a low entry rates - limit 

potential productivity increases through the elimination of the least productive firms, 

reduce the stimulus (i.e. through new entrants) for incumbents to increase their 

productivity and neglect the opportunities to establish new industries. The costs of 

these rigidities are substantial and increase with the proximity to the technological 

frontier. Again, entry has a more positive impact on productivity in industries that are 

close to the technological frontier (see Aghion, 2006).  

It is increasingly acknowledged that the European failure to change from catching-up 

into frontrunning mode is an important issue in explaining the widening of the productivity 

gap since mid of the 1990s. Many of the advanced European countries had caught up to the 

US at the beginning of the 1990s. The arrival at the technological frontier was not 

accompanied by changes in policies or the institutional setup. The Lissabon Agenda aimed at 

changing many of the issues but was not taken up with sufficient vigor at member states level. 

Consequently, many European countries still face the challenge to update their strategies and 

structures in innovation, research, education, competition and reallocation policies. While 

sticking to catching-up policies may hamper growth in advanced countries it is just the right 

thing to do in those countries that are catching-up. Consequently, policy making has to pay 

more attention to the interplay between development level and the selection of policy 

measures. The heterogeneous European situation thus rules out a one size fits all strategy in 

many policy areas. 

The Lisbon process so far has been particularly hampered by unclear multi-layer 

governance structures. Obviously, Europe still lacks in many areas a working system of 

policy implementation between the Commission and Member States. Thus one of the big 

challenges of any future innovation plan is to reform both the horizontal and vertical layers in 

the European governance system so that co-ordinated activities are possible on a much wider 

scale. Without these reforms, horizontal policy initiates will not only be less efficient but in 

some instances completely inefficient. Given the size and nature of the problems Europe and 

the globe are facing ignorance of the governance issues or a lacking innovation spirit would 

be difficult to communicate.   

 The European model(s) 

At first glance Europe appears to be a homogeneous economic area which has developed 

common institutions and principles that guide economic activities on an increasingly 

integrated common market. Consequently, many observers talk about a European economic 

and social model that is characterizes by  

 Relatively high level of taxes, state activity, redistribution and social cohesion 

 Universal public services (health and education) 

 Comprehensive social protection (illness, old age, unemployment etc.) 

 Extensive workers‗ rights and social dialogue 



 Commitment to macroeconomic stability through monetary and fiscal policy (see 

Guger – Walterskirchen (2007) 

This properties of the European model have been blamed by many observers for the 

somewhat slower economic growth vis-à-vis the US since the middle of the nineties despite 

the fact that the European economic and social model supported a successful catching-up 

process after the second World War that has narrowed the gap between the US and Europe 

(see above).  

At second glance, this uniformity disappears and gives ways to national systems with 

deeply engrained patterns and behavioural traits that have developed over long periods of 

time, were disrupted by wars, revolutions and other events that changed the working of the 

system considerably. The quite distinct growth differences at national level are an indication 

that there is substantial heterogeneity in economic performance that is caused by the 

institutional setup, policies and strategies, sector specialization, etc.  

Although there will always be distinct national differences, attempts to find typologies 

among European countries came up with (at least) 4 different European economic and social 

models which are characterised as follows (Giddens et al., 2006, Guger - Walterskirchen, 

2007, Aiginger – Guger, 2005):  

Scandinavian Model: Sweden, Norway, Denmark, Finland 

Based on equality, comprehensiveness, social inclusion, universality 

 Generous infrastructure of social services, affordable and of high quality 

 High employment rates and emphasis on gender equality 

 Tax financed unemployment benefits and health system 

 Highest de-commodification, redistributive feature 

 Progressive taxation, taxes on property and bequests 

 Low taxes for business 

 Rather high minimum wages, high replacement rates, pensions with generous 

minimum standards & income-related elements 

 Cooperation between social partners (business, unions and government) 

 Trade union operates unemployment insurance and training 

Continental Model: Germany, France, Belgium, Netherlands, Austria, Switzerland 

Based on preservation of social status, dominance of money transfers 

 Income-related transfers with low minimum standards 

 Contribution-based social insurance system for health, pensions, and unemployment 

 Low re-distributive efforts, regressive tax structure (low wealth taxation, high taxes on 

labour and consumption) 

 Co-operative industrial relations and coordinated wage 

 bargaining 

Anglo-Saxon Model: Anglo-American Model Europe: United Kingdom, Ireland 

Anglo-American Model Overseas: USA, Canada, Australia, New Zealand 

Pre-dominant role of markets, minimal role of the State 

 Low degree of regulation 

 High competition, sophisticated regulation of utilities 

 Selective social transfers; i.e. means tested benefits 

 Welfare-to-work strategies 

 Public health system (UK, US only for the poor) and (partly) publicly-financed 

schools (UK not US) 

Mediterrainian Model: Italy, Spain, Portugal, Greece 

 Important role of supportive family networks 

 Low transfers 



 High gender inequality, low participation rate 

 Some traits of agrarian, paternalistic society remained 

These typologies both increase but also reduce complexity somewhat: They are far 

more differentiated than the (non-existent) European Model that is often used in comparisons 

between Europe and the US but substantially reduce complexity with respect to approaches 

that analyse performance at the country level. Additionally, this typology can be used in 

analyzing the European growth performance. Of course, one motivation in doing so was to 

find out which of these types of the European economic and social model is best suited to 

respond to nowadays economic challenges and may thus be an alternative to the strictly 

market oriented approach of the anglo-saxonian model which meets substantial resistance in 

many European countries. 

Studying of the growth performance of these models in the long run yields 

surprisingly little growth differences: the average annual growth was in the range of 2.2% to 

2.5% and thus almost identical between these models. Only in the past 10 -15 years the 

Scandinavian and Anglo-saxon model clearly outperformed the continental and southern 

European models. It may be surprising that the two opposite poles in this comparison – i.e. 

the full fledged Scandinavian welfare state and the market liberal anglo-saxon countries - 

come out on par. This invalidates the welfare state, the less competitive labour and product 

markets, and the preference for leisure arguments which are frequently put forward to explain 

the lagging European growth performance. 

 

Table 2: Comparison of growth rates between different European economic and social models 

 
Source: Guger – Walterskirchen, 2007. 

Thus, a strictly economic comparison based on growth rates would not really come up 

with a clear winner. Nonetheless, the question can be raised why the Nordic countries were 

able to perform as well as the US. Aiginger explains this success story by the ability to these 

countries to reform their welfare state and thus provide security for citizens with efficiency 

and flexibility for firms. The reforms of the welfare which reduced cost significantly and 

stabilized public finances were combined with proactive policies to promote research, 

education and the diffusion of technologies. Thus the lessons to be learned from the analysis 

of growth processes were well taken and implemented in a mostly coherent way.  



 Summary 

Economic policy takes place in a complex and dynamic environment. Analysing the 

sources of growth is thus a demanding exercise which nevertheless identifies some generic 

growth drivers but emphasizes the context specificity of growth policy measures. A concept 

to bring this into perspective is the ―technological frontier‖ which draws a line between 

countries that work on or close to the technology frontier and those who are in a catching-up 

mode (see for example European Commission 2008, Aghion, 2006). In the first place, the 

policy mix has to aim at an outward shift of the technology frontier by radical innovation 

while for the second group of countries it has to support a catching-up process where 

imitation is a major component. 

The policy mix (i.e. the measures) but not the policy headlines have to be different in 

each of the two cases. Radical innovations are the major instrument to shift the technological 

frontier outwards and – if you are already working on the frontier – the only option to 

differentiate yourself from your competitors and to create potential for future growth. Radical 

innovation is – but not exclusively – more important for nations, sectors and companies that 

work on or close to the technological border. Of course, radical innovation also happens in 

catching-up mode but is most likely not the most prominent form of innovation. Even in 

front-running mode most innovation activities should be incremental.  

There is no single policy measure to support either frontrunning or catching-up 

activities but a bundle of measures across horizontal policy fields. The catching-up mode as 

being characterised by limited competition in the product market; large firms financed by 

banks and by government subsidies, educational systems emphasising primary, secondary, 

and specialised undergraduate education; and rigid labour markets that favoured the 

accumulation of experience within firms over mobility across firms. The frontrunning mode is 

just the opposite and stresses radical innovation, strong competition on market for products 

and services and an educational system that stresses the acquisition of a broad skill basis and 

tertiary education.  

In both modes of operation formulation triangle policies, i.e. research, education and 

innovation, is crucial for the realization of the growth potential of an economy as these policy 

areas are mutually reinforcing or – if not developed in a coordinated ways – creating 

bottlenecks which limit growth opportunities.  
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TARMO LEMOLA 

BUILDING AN ENTERPRISE-CENTERED NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 

Short term expert on policy and capacity building EuropeAid Project “Enhance innovation 

strategies, policies and regulation in Ukraine” 

 

1. The role of companies in a national innovation system 

It is firms that innovate, not industries, regions or nations. In the modern economy it is 

the role of companies to find solutions to the basic economic problems, i.e. how can products 

and services needed by society be produced in a way that is economically sustainable. Firms 

develop strategies when they choose product markets in which they want to compete and 

technologies with which they hope to achieve competitiveness. Firms engage in financing 

when they make investments to acquire technologies or access markets that take time to 

generate revenues. Firms organise when they combine resources in an attempt to transform 

them into saleable products. Innovation requires learning how to generate products that are, 

for instance, of higher quality or involve lower costs than competition (Lazonick, 2005). 

The role of markets is to act as selection environments for products and companies. 

Products that attract buyers sustain companies that provide them. The economy as a whole 

benefits from innovation, because capital and human resources are conquered by companies 

that are cost efficient and innovative. However, the market does not work well if it is 

dominated by too powerful players or by participants that receive preferential treatment from 

the government. In such a situation it is difficult for newcomers to gain foothold. Even in 

well-functioning markets competition may become stifled, and one of the functions of 

innovation is to create start-up firms that challenge the status quo. The challenges firms face 

in their domestic markets help to maintain their international competitiveness. Little 

http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/BRU_071125.pdf


competition at home often results in low competitiveness abroad. Fostering innovation often 

requires fostering new competition even against well-regarded national champions. 

Innovating firms achieve the best results when they are supported by a well-

functioning innovation system. A national innovation system (NIS) consists of organisations 

that are engaged in education, research, product development or funding of such activities in 

public research facilities or in firms. Historically national innovation systems started to 

emerge when various research and collaboration programmes were established to bring 

together human resources, research facilities and from public knowledge organisations (i.e.,. 

universities and research centres) and later private enterprises. Since then, specific institutions 

have been established for setting directions for national collaboration and financing research 

in desired fields. Even now national research programmes are the most common innovation 

policy tool. However, it is increasingly felt that research challenges are in many fields of such 

magnitude that national resources and research programmes are not enough. Long-term 

international collaborative arrangements involving public and private actors are needed. 

An important task of governments is to ensure that markets and the national 

innovation system function as efficiently as possible. Governments help to create favourable 

conditions for innovation by managing the economy responsibly, regulating effectively and 

facilitating free flow of investment, people and ideas. However, while these framework 

conditions provide a sound basis for innovation, they are not sufficient by themselves. 

Governments also have to support improvements in research and innovation infrastructure 

which comprises knowledge, skills and institutions needed in the identification and 

exploitation of new ideas. Research carried out at universities and government research 

institutes complements innovation activities of business enterprises. While the business sector 

aims at new products and production methods, public research often creates new knowledge 

that does not yield immediate economic benefits but may prove crucial for the economy in 

due course. Moreover, transfers or spillovers of knowledge take place between public and 

business research groups via exchanges of research results and personnel. The complementary 

role of the public and private spheres is reflected in the fact that in OECD countries business 

enterprises provided on average 5.3 % of the funding of R&D carried out in higher education 

and government research institutes (OECD, 2009). 

Entrepreneurship is increasingly recognised as an important driver of economic 

growth, productivity, innovation and employment, and it is widely accepted as a key aspect of 

economic dynamism (OECD, 2009b). Entrepreneurs fuel innovation in developing new or 

improving existing products, services and processes. The degree of entrepreneurship and new 

firm creation differs widely across countries and regions, due to a range of differences in 

institutions and framework conditions, including financial markets, regulatory and 

administrative environments, education and training, and cultural and social issues. 

At present, there are simply too few fast-growing young enterprises, or Gazelles in 

most countries around the world. However, this vibrant sector is urgently needed for GDP and 

productivity growth as well as growth in employment, standard of living and social welfare. 

New and young innovative firms have been the primary source of new jobs in the United 

States (Stangler, 2009). Companies less than five years old created nearly two-third of net 

new jobs in 2007. The role of young firms for employment and productivity growth seems to 

be particularly important in high-tech sectors. In fact there is extensive evidence that 

entrepreneurs are crucial in industries with technological opportunities. Examples of such 

industries are such as clean technologies, renewable energies, and health (e.g. biotechnology). 

The role of entrepreneurs in these sectors is particularly important as they can innovate 

without cannibalising existing technologies.  

As the the table 1 shows, the proportion of the business enterprise sector as a financier 

of gross domestic expenditure on R&D is 55 percent in EU27 countries on average. In 



Finland the business enterprise sector accounts for 68 percent of the R&D expenditure which 

is one of highest among OECD countries. The lowest figures come from Romania (23 %), 

Russian Federation (29 %), Poland (31 %) and Turkey (41 %). The companies are usually 

very self-sufficient in terms of funding of their R&D expenditure. E.g. in Finland, where the 

government is considered to represent active innovation policy, the proportion of public 

financing of the R&D expenditure of the companies is not more than 5 percent.  

The weak role of the business sector in the financing and carrying out R&D 

distinguishes countries such as Ukraine, Poland and Russia from more advanced economies. 

In economies where business R&D is at a low level, a vast majority of firms have both low 

propensities to innovate and insufficient levels of innovativeness. Only a small portion of 

firms have put the development of new products and processes at the centre of their 

competitive strategies. Most firms focus instead on adapting imported technologies and know-

how. 

 



Table 1. R&D statistics from selected countries 

Country 

R&D 

intensity 

(2007) 

Gross domestic expenditure on 

R&D 
Number of 

researchers % financed by 

industry 

% financed by 

government 

Austria 2.57 45.0 39.9 34 377 

Denmark 2.55 61.1 25.3 30 945 

Finland 3.48 68.2 24.1 40 879 

France 2.08 50.5 39.4 215 755 

Germany 2.54 67.9 27.7 290 853 

Japan 3.44 77.7 15.6 709 974 

Korea 3.47 73.7 24.8 221 928 

Sweden 3.60 64.0 22.2 48 220 

USA 2.68 67.3 27.0 1 425 550 

Ukraine* n.a. n.a. 43.4 76147 

Russian 

Federation 

n.a. 28.7 
64.7 

451213 

Poland 0.6 30.5 59.8 61831 

Czech Republic 1.5 52.2 41.3 29785 

Slovak Republic n.a. 34.7 52.3 12587 

Hungary 1.0 43.9 44.4 17391 

Romania n.a. 23.3 70.1 19394 

Turkey n..a. 48.4 47.1 49668 

Germany 2.5 67.9 27.7 290853 

EU27 1.8 54.9 33.6 1448354 

OECD. Main Science and Technology Indicators. Volume 2009/2, p. 18. OECD 2009.  

*State Statistics Committee of Ukraine. 2010. (URL: http://www.ukrstat.gov.ua/). 

 

A partial explanation is that in countries specialising in natural resources or low-tech 

products industries have to compete with low prices. The benefits of R&D are not 

immediately obvious when the pressure to reduce costs is acute. However, even in such 

countries enhanced R&D could enable development of more advanced export products. 

Countries such as Brazil have adopted a dual strategy. While taking advantage of their 

strengths in traditional export sectors they also develop high-technology products and 

industries. Moreover, they seek to strengthen the competitiveness of their primary sectors by 

applying advanced science-based production methods. 

3. Stimulating mechanisms for R&D at enterprises 

A growing number of empirical studies have shown (Jaumotte and Pain, 2005) that the 

scale of financial market development and well-functioning financial systems can have an 

important impact on long-run economic growth. In particular, they can help to ease the 



external financial constraints faced by firms who want to make long-term investments. 

Similar and even more sever issues arise for investment in R&D and innovation. R&D 

projects are inherently more risky than others, given their long and uncertain payback period, 

and the likelihood of asymmetric information between prospective borrowers and lenders is 

high. In these circumstances the availability of adequate internal finance, as reflected in 

profitability and cash-flow, is likely to be an especially important source of finance for 

expenditure on innovative activities. In the absence of sufficient cash-flow, some projects 

may never go ahead at all. The likelihood of financial constraints is especially high for 

(potential) new entrants into the R&D and innovation process, since they have no history of 

successful R&D and innovation and only very limited means of internal finance. 

Means of financial markets to ease access to finance for new and innovative small 

firms involves both debt (which is the prevalent source of external funding among all 

enterprises, including innovative ones) and equity finance. In the current economic context, 

the fading support by the financial system for firms – and for new entrants in particular – is a 

major source of concern. The aversion to risk and lack of exit opportunities for investors such 

as banks, business angels and venture capital firms are drying up many sources of seed, early 

stage and growth capital. 

Traditionally, governments have tried to help overcome these market failures in 

different ways. Financial support mechanisms such as direct funding, tax incentives, subsidies 

and loans are the main instruments that have been used to stimulate industrial R&D. 

Economic research indicates that while some of the public funds used to stimulate business 

R&D simply replace private expenditures, there are significant net benefits as well. In a recent 

study carried out in Spain it was found that public financing achieves stronger R&D effects in 

small firms than in large ones. Similarly the results are better in low-tech sectors than in high 

technology fields. Public financing induces SMEs in particular to perform research that would 

not be carried out in the absence of such funding (González and Pazó, 2008). 

Direct funding is the most straightforward way for governments to finance R&D 

carried out the business sector. In OECD countries on average about 7 % of R&D performed 

by the business sector is financed directly by the government, but the share has been 

diminishing. In 2007 high numbers were reported in Russia (55.3 %), Czech Republic (13.6 

%) and Poland (11.7 %). Direct R&D funding has been replaced by such measures as tax 

relief and support given to institutions and collaboration mechanisms. It should be noted that 

funding from foreign sources is more important for business R&D than direct government 

funding. In 2006 foreign financing accounted on average for about 10 % of all business R&D 

in the EU27 countries. However, most of the foreign funds result from intra-company 

financing. In Greece, Portugal and Turkey the European Union and other international 

organisations provided more than 30 % of business R&D financing (OECD, 2009). 

Venture capital (VC) is equity financing provided by institutional investors, regional 

development funds or wealthy individuals (business angels). VC capital is usually provided 

for start-up companies, and the VC investors hope to reap profits when the company is listed 

on the stock market or sold. Venture capital funding is most widely used in the United States, 

which accounts for 49 % of total VC investments in OECD countries. The United Kingdom 

ranks as the second with 10 % of the total. Relative to GDP the highest VC investments were 

recorded in 2008 in Finland, where they totalled 0.23 % of the GDP; in the United States the 

corresponding figure was 0.12 %. The significance of VC is that it enables funding of risky, 

radical technology developments. Venture capitalists have developed special skills in 

evaluating the commercial potential of new technologies. However, the availability of VC is 

greatly reduced at times of economic uncertainty. In the United States VC investments 

declined by more than 50 % in the immediate aftermath of the financial crisis (OECD, 2009). 



Tax concessions for R&D expenditures have become increasingly popular among 

OECD countries. In 1996 only 12 OECD countries offered tax credits to support R&D. By 

2008 the figure had risen to 21 countries. The most generous arrangements are available in 

France and Spain, where the subsidy is about 40 % for each euro spent on R&D. Canada, 

Netherlands, United Kingdom and Japan provide larger subsidies for small firms than large 

ones. Significant R&D tax concessions are offered also in Brazil, India, South Africa and 

China (OECD, 2009). One of the benefits of tax concessions is that they allow companies to 

make their own decisions about, for instance, which technologies they target in R&D. On the 

other hand tax relief is an incentive for companies to exaggerate R&D expenses and include 

items that do not in fact concern innovation. Another disadvantage is administration of tax 

concessions causes extra costs both to companies and tax authorities. 

Provision of technological consultancy services is one of the means that can be used to 

support innovation activities of businesses. In Denmark nine authorised GTS Institutes are 

(private independent consulting firms) offer services related to technology development, 

testing, optimisation, quality assurance, certifications and benchmarking. The institutes, each 

specialising in a particular field of expertise, receive government authorization for three years 

at a time. Altogether the GTS Institutes employ about 3500 people and constitute one of the 

largest consulting networks in the country. A recent evaluation of the GTS system found that 

commercial services offered by the institutes have grown more rapidly than their research 

activities. If this trend continues, it may jeopardise the long-term knowledge base of the 

system. That is why it was suggested that research functions of the GTS institutes should be 

enhanced (Sörlin et al., 2009). The Danish government supports financially competence 

building activities of the Institutes.  

4. Experiences from R&D and innovation collaboration 

Firms are collaborating among themselves but more and more also with universities, 

research institutes and other external producers of knowledge in a variety of formal and 

informal organisational forms (R&D consortia, research and technology programs, 

technology platforms, innovation forums, living labs etc.). When set up from public policy 

initiatives the R&D and innovation entities will also benefit from public funding and the 

provision of certain services by public entities. Increasingly the licensing and 

commercialisation strategies of universities and research institutes is part of this eco-system 

approach, which takes into account all types of knowledge transfer and complementary 

mechanisms needed to orchestrate a dynamic entrepreneurship milieu. 

On all levels of European governance, collaboration arrangements between private and 

public sectors (public-private-partnerships) have been established to foster technological 

development. The partnerships bring together scientific and technological resources of public 

and private sectors in long-term arrangements. The problems of partnerships involve issues 

related to trust between partners and sometimes high costs of private capital invested in 

collaboration projects. It has been suggested that partnerships are not well suited for fields 

which experience rapid technical changes, such as IT. This is because it is difficult to set 

output quality goals without hampering possible innovations. The contracts would have to be 

renegotiated frequently to adapt them to technical developments, and that would become 

costly. 

At the national level R&D-related public-private partnerships have been established in 

various forms in OECD countries. For instance, in 2006 a new partnership scheme was 

launched in Norway. Altogether 14 Centres for Research-Based Innovation (SFI) were 

established in the country. The SFI Centres facilitate long-term research collaboration 

between knowledge-intensive companies and teams from public knowledge organisations. 

The SFI status is given to collaborative groups for a period of 5–8 years. During this time 

Research Council of Norway and participating companies provide joint funding. The SFIs are 



seen as an instrument that will strengthen industrially-oriented fundamental research. One of 

the aims of SFIs is to stimulate long-term thinking in companies. It is hoped that the SFIs will 

enhance innovation capacities of the business sector and ―encourage enterprises to innovate 

by placing stronger emphasis on long-term research‖ (Research Council of Norway, 2008). 

Another important function of the SFIs is to provide high-quality training for research and 

technology specialists in industry. 

In the last two decades, clusters have been widely developed and used in developed 

and developing countries. A cluster is a geographic concentration of interconnected 

companies in a particular field with links to related organizations such as trade associations, 

government agencies, and research and educational institutions. It favors development of 

specialized services in technical, administrative and financial matters (OECD, 2007). Clusters 

are not necessarily innovation systems, and innovative clusters are not necessarily high-

technology clusters. Entertainment in Hollywood, fashion in Paris and Milan, IT in 

Bangalore, and financial services in New York and London are well-known clusters. The 

Californian wine cluster, for example, is comprised of grape growers and wineries, 

research/education providers and state government agencies. It is closely related to the 

tourism, food, and agriculture clusters. 

There is a great recognition that cluster initiatives may be one of the most effective 

means for producing an environment that is conducive to innovation. However, there is 

neither a standard recipe for a cluster nor a simple set of best practices. Clusters evolve, 

operate and in sum are ―embedded‖ in specific geographic, cultural, social, regulatory and 

institutional environments. This has lead some authors to insist on the vacuity of ―recipes for 

success‖ based on ―success stories‖, as they are likely to fail, as in the case of failed Silicon 

Valley copycats (Brookings Institution, 2006). 

5. Specific mechanisms for support of innovation in firms 

Entrepreneurship is not about firm size. This is a common misperception which far too 

often leads policy makers to equate entrepreneurship with small and medium sized 

companies. Entrepreneurship is a process that results in growth, creativity and innovation. 

Innovative entrepreneurs come in all shapes and forms. They start companies, they spin out 

companies from universities or corporations, they restructure companies in need of 

refocusing, they innovate within larger organisations and they create social enterprises. 

Usually they share a primary objective which is growth. Entrepreneurship refers to an 

individual‘s ability to turn ideas into action and is therefore a key competence for all. 

One feature of well functioning markets is that both small and large firms operate on 

it, and that there is a lot of collaboration and interaction between big, medium sized and small 

companies in different forms.  In innovation, small and large firms have somewhat different 

roles. Small firms are often innovative; because that is the only way they can compete. While 

small firms may cause technological turmoil by bringing completely new ideas to the 

marketplace, it often is one of the large established firms that eventually end the turmoil by 

introducing a product that becomes a dominant design in the market. In the early 1980's 

several start-up companies introduced small computers to the market, but it was IBM that 

developed a model that first incorporated the main features of what is still known as the 

Personal Computer or PC. Customers learn to trust large companies and are more willing to 

try their new products than those of unknown start-ups.  

Although large firms attract most attention, research has shown that even in such 

global industries as ICT, automotives and pharmaceuticals the role of small and medium-

sized companies (SMEs) is not diminishing in innovation (OECD, 2006). To the contrary, 

SMEs are often the source of new ideas that are integrated into other products or brought to 

the market in their own right by large firms. Besides, there is significant untapped potential 

for developing new products and processes in small businesses. Even in the United States the 



role of SMEs is growing stronger in R&D. In 1981 SMEs accounted for 4 % of US industry 

spending on R&D. By 2005 their share had risen to 24 %. At the same time the share of large 

firms with more than 25 000 employees declined from 71 % to 38 % (National Science 

Foundation 2006). Hence, although large companies are still playing a prominent role in 

innovation, SMEs are becoming increasingly important for industrial R&D and thus for 

economic growth.  

Within the EU27 countries SMEs provide a majority of jobs, altogether 67.1 % of the 

total non-financial employment in 2005 (Eurostat, 2008).
 

SMEs produce an almost 

corresponding share, 57.6 % of value added in the non-financial business economy. In 2007 

SMEs accounted for 60 % of business R&D in Greece, 57 % in the Slovak Republic and 49 % 

in Spain. In other countries too, SMEs merit careful attention in innovation policy because 

they are considered to have a special role in generating new ideas, some of which are acquired 

by large corporations. 

From innovation policy perspective, microenterprises and low-technology SMEs 

present particular challenges. Often the operating environments of these types of companies 

change rapidly when economies are affected by cyclical or technological shocks. That is one 

of the reasons why policymakers find it difficult to respond to their needs. In Europe 

entrepreneurs from immigrant or ethnic minority backgrounds can create new opportunities 

for revitalising some microenterprise or low-technology sectors of the economy. In 2008 in 

Italy, new businesses set up by immigrant and ethnic entrepreneurs prevented a decline in the 

overall number of businesses (Lopriore, 2009). Similarly female entrepreneurs may have 

particular problems in establishing business networks and obtaining credit. Special support 

schemes addressing such problems can be expected to benefit the whole economy. 

Networking and match-making services that help to identify potential business and innovation 

partners are a valuable form of support for microenterprises and low-technology SMEs.  

In supporting innovative SMEs regional mechanisms are an integral part of innovation 

policies in the EU Member States. In the EU parlance regions can refer to administrative or 

economic regions, provinces, metropolitan areas or even groups of counties. Similarly support 

for innovative activities of regional SMEs can often be obtained from multiple levels of 

governance. Support can be provided by cities, administrative regions, networks of regional 

decision-making bodies or networks of technology centres and similar bodies. Moreover, 

assistance is available from the national and the EU level as well. In overall innovation policy 

regional aspects have gained enhanced importance over the recent years (Koschatzky, 2009). 

 

 



Table 2.  

Regional innovation policy support measures for SMEs 

Objectives Policy measures Examples 

Support for development of 

innovation strategies 

· Regional foresight, benchmarking 

and road mapping 

· Regional innovation advisory bodies 

· Regional technological services 

· Finland: regional foresight 

· UK: Business Link 

· Denmark: Regional innovation 

agents 

· France: CRITT (Regional Centres 

for Innovation and Technology 

Transfer) 

Access to information · Visits to advanced business 

environments 

· Electronic registers of experts, R&D 

teams 

· Subsidised access to patent databases 

· Support for e-business and electronic 

information provision by companies 

· Germany: TOP programme 

· Belgium, Wallonia: RENTIC 

Premium (support for companies 

launching e-business services) 

Technology transfer · Grants for collaborative research 

projects 

· Training for scientists at research 

centres and universities for SME 

collaboration 

· Support for networking between 

SMEs and regional public knowledge 

organisations or consultancy and 

R&D services 

· Germany: EXIST and Centres for 

Innovation Competence programme 

· Belgium, Flanders: TETRA Fund 

· Denmark: GTS Institutes 

· Belgium, Wallonia: Technological 

advisers 

Financial aid for innovation · Grants, loans and subsidies from the 

government and regional bodies 

· Regionally targeted tax relief 

· Public procurement as a method of 

support for regional innovation 

· Micro financing 

 

 

 

 

Skill enhancement · Support for hiring qualified research 

staff for SMEs for limited periods  

· Support for scientists for performing 

research that is of relevance for SMEs 

· UK: Knowledge Transfer 

Partnerships (KTP) 

Formation of new SMEs · Incubators, technology parks, 

science parks 

· Probably all EU Member States offer 

various types of incubator facilities 

· Hungary: Complex technology 

acquisition of start-up firms in 

backward micro-regions  

Reducing bureaucratic formalities · Exemptions of regulations for 

regional SMEs 

· One-stop-shops 

· Regional advisory bodies 

· Romania: regional business support 

structures 

Access to science and technology 

facilities 

· Facilities for the development of 

prototypes 

· Support for joint R&D 

establishments set up by SMEs 

· Finland: Protomo 

· Germany: IGF (Promotion of Joint 

Industrial Research) 

 

Sources:  
Erawatch 2009.  http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm  

Business Link 2010. http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/home 

http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/home


Czech Chamber of Commerce 2009. http://www.komora.cz/czech-chamber-of-commerce/services-

provided-by-the-ccc-1/services-provided-by-the-ccc/inmp-project-information-locations-for-

entrepreneurs/  

 

The challenge of fostering the growth of innovative SMEs regionally is made more 

difficult by the fact that especially in manufacturing industries in the closely integrated nature 

of the world economy implies that the newcomers have to establish themselves onto 

international export markets. In services it is easier for SMEs to thrive on national or even 

regional markets. There is a wide variety of regional support mechanisms available for 

innovative SMEs. The measures range from regional foresight projects and support given to 

start-up SMEs to measures providing access to scientific and technological infrastructures. 

The following table 2 presents an overall view of the main policy options. 

Many countries have recognised the need to better align national and regional actions. 

They attempt to foster this co-ordination and/or collaboration in different ways; actually, the 

governance of policies and programs at the different levels and in different fields is a key 

factor, but several countries struggle in designing and implementing effective mechanisms to 

support it. New Zealand has created a platform for collaboration of local and regional 

initiatives through EDANZ (Economic Development Agencies New Zealand), which is a 

network of Economic Regional Development Agencies, EDAS (OECD 2007). EDANZ has a 

13-member board composed of the 13 regional Agencies and around 50 other local EDA 

participating in the network. The network plays a key role in conveying local and regional 

voices into the national political debate. EDANZ acts as a bridge between the central 

government and the local territorial authorities. It provides information to EDAs regarding 

possible opportunities for their development plan, it ensures co-ordination at the national level 

in case of special events/issues, and it facilitates inter-regional collaboration. 

6. Business support infrastructure for commercialization of R&D 

The first business incubators were established in the 1960s in the United States, 

United Kingdom and France, but nowadays they can be found in most industrialised countries 

and, for instance, in China. Among the first types of start-ups housed by incubators were 

technology-based enterprises set up by researchers and technologists. Technology-oriented 

companies are attracted to locations that are near to universities and research centres. Science 

and technology parks provide a favourable environment for such enterprises. The parks offer 

low-cost premises, make available some capital equipment and give access to services 

required by newly established firms. Some incubators are supported by the central and local 

government and many are sponsored also by for-profit or non-profit private organisations. It 

has been estimated that in Europe alone there are about 900 business incubators and that each 

year thousands of new companies are established at the incubators.  

Typically, a science park can be defined by four ―functional components‖ and several 

physical components. The functional components are: businesses: established multinational 

companies, domestic companies, and start-ups in various combinations; knowledge providers: 

university research and education infrastructures, applied research and facilities usually 

handled by public bodies: industry support services: business incubators and enterprise 

development areas, usually managed by private operators; and financial support services: 

venture capital, regional development agencies, banks. The physical components include 

infrastructure development, office buildings, meeting rooms, transportation, power, 

information and communication technology connectivity (AUR/Battelle, 2007). 

Practically all countries around the world have government research institutes. 

However, there is a lot variation between the countries in terms of the absolute and 

proportional size, composition, R&D intensity, links with university research, collaboration 

with firms etc. In OECD countries, the proportion of government research institutes of total 

http://www.komora.cz/czech-chamber-of-commerce/services-provided-by-the-ccc-1/services-provided-by-the-ccc/inmp-project-information-locations-for-entrepreneurs/
http://www.komora.cz/czech-chamber-of-commerce/services-provided-by-the-ccc-1/services-provided-by-the-ccc/inmp-project-information-locations-for-entrepreneurs/
http://www.komora.cz/czech-chamber-of-commerce/services-provided-by-the-ccc-1/services-provided-by-the-ccc/inmp-project-information-locations-for-entrepreneurs/


R&D expenditure of the countries is around 10 percent (Lemola & Peña-Ratinen, 2008). The 

corresponding figure for universities is around 20 percent. In Switzerland, Sweden and 

Austria the government research institutes account for less than five percent, but in Poland, 

the proportion of the government sector is in between 25 and 30 percents. Usually in countries 

where the role of the government sector (i.e. government research institutes) is smaller than 

average, the role of the universities is correspondingly bigger than average.  

Technological government research institutes usually have quite advanced 

mechanisms for commercialization of their R&D results. This activity has normally been 

organized in a technology transfer and commercialization company owned by the research 

institute. As an example, VTT Ventures Ltd., established in 2010, is a development company 

for the protection of VTT‘s technology property and commercialization activities. The 

objective is to strengthen the use of the IPR property and improve the following activities:  

 Technology transfer through licensing  

 Birth of VTT-based spin-off companies  

 Commercialization of VTT-based software  

 Use of technology as a support for own R&D  

 Encouraging staff members into activities related to inventions and innovations  

 Evaluation and development of commercial VTT-based ideas and invention  

The absorptive capacity of firms is crucial for translating innovative ideas into 

productivity gains. Consequently, the provision of business services to innovators is an 

important component of national or regional small business policies which seek to meet the 

needs of firms at various stages of the innovation process.  Proximity helps to bind these 

various dimensions into an innovation system. As a result, support of innovation is often the 

result of initiatives by local or regional governments which have more knowledge and better 

information about local firms with high potential and can better assess the risks linked with 

local or regional innovation. The public sector makes certain business services available to 

companies in return for payment. To a certain extent the services can be considered (partially) 

public goods. 

The quality of regulation and its enforcement are recognized as critical determinants 

of the capacity of new and innovative firms to innovate and to grow and expand. Restrictions 

on firm entry, exit, and activities can impede technological progress by propping up 

inefficient firms and limiting the expansion and creation of innovative ones. General 

competition environment is among the most important framework conditions for companies 

in general and for innovative companies in particular. It influences both the level of 

innovation efforts and the pace at which innovations spread to the market.  

Aside from reforms to remove legal and regulatory obstacles, governments can also 

take proactive steps to encourage innovation. Innovation is traditionally seen as coming from 

the supply side and, on that assumption, proactive innovation policies generally aim at 

supporting product or service providers through targeted grants, fiscal incentives, equity 

support, etc. While demand was overlooked until recently, it is also a major potential source 

of innovation. Demand-side policies can be used to include innovations by increasing demand 

for innovations, defining new functional requirements for products and services, or better 

articulating demand (Edler and Georghiou, 2007). 
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Introduction to innovation and technology actors 

Economic conditions have changed considerably in the world‘s industrialized nations 

in the last decades. The combination of technologies and economies of scope has emerged as 

an important source of job creation and growth. 

During the 1960 and 1970s, and particularly following the oil crisis, most countries 

increasingly recognized that innovation was a crucial element of competitiveness in the 

manufacturing and service sectors. They began to develop technology policies either to 

stimulate the transfer of public research results to create new products and processes or to 

enhance private sector efforts to innovate, notably through increased investment in research 

and development (R&D). These policies have taken the form of large public programs and 

procurement in high-technology sectors, incentives to engage in R&D, assistance in patenting, 

and deregulation of utilities. Over the last decade, a policy shift has taken place. Recent 

academic analysis of empirical evidence on the innovation process has shown no mechanical 

relationship between investment in R&D and innovation; rather, new products and processes 

appear to be the result of the involvement of many companies and institutions in a common 

endeavor. Innovation is therefore seldom an outcome of the effort of a single company or 

institution. As a result, governments have directed resources to stimulate the emergence and 

strengthening of clusters of firms, links with research institutions and universities, and 

knowledge diffusion. Innovation and technology actors such as Science Centers, Technology 

Parks, technopoles, or Business Incubators are particular features of these new policies. They 

are a structured community dedicated to the development of innovation. They usually bring 

together in one location (or spread across a region) the components necessary for making 

innovation happen: academics, research institutions, and enterprises. However, they mostly 

rely on momentum and a long-term vision elaborated by community leaders. The intangible 

http://www.isi.fraunhofer.de/iside/p/download/arbpap_unternehmen_region/ap_r6_2009.pdf?WSESSIONID=1656a06b68afc5f050c3cfee1c3c259e
http://www.isi.fraunhofer.de/iside/p/download/arbpap_unternehmen_region/ap_r6_2009.pdf?WSESSIONID=1656a06b68afc5f050c3cfee1c3c259e
http://www.oecdilibrary.org/content/book/sti_scoreboard-2009-en


side (energy, scientific knowledge, social consensus, entrepreneurship) is as important as the 

material side (―hard‖ infrastructure, technology facilities, R&D investment). 

Support policies increasingly depend on the capacity of innovation and technology 

actors to contribute to the development of entrepreneurship, to participate in cluster 

initiatives, to generate spillover effects, and more generally to enhance the regional culture of 

innovation. For policy makers, innovation and technology actors are not to be developed for 

their own sake but must contribute to the building of learning regions and knowledge-based 

territorial economies. The bursting of the high-technology bubble at the end of the 1990s 

made clear the need to respond to local and regional demand rather than systematically 

embarking on high-technology research.  

The issue is to transform innovation and technology actors so that they benefit the 

countries‘ economy sustainably. This paper provides decision makers with a number of tools 

to help them identify suitable international networks and connect Ukrainian counterparts to 

them. Regarding its more practical aspects, the paper presents a number of checklists which 

can be used when assessing feasibility to adhere to international networks.  

Introduction to Networks 

Networks are characterized by geographically dispersed communities of practice with 

common interests, shared needs, and participants with a similar identity. The sum of the parts 

benefits the whole network. Network members have functions within the group, and the flow 

of communication between communities of peers contributes to synergy and achieving best 

practice.  

Innovation is a function of changes in technology, organization, and social practice, 

and the pace of knowledge exchange and uptake of new ideas and technologies are extremely 

important. Because networks facilitate speedy diffusion, they are helpful to innovation. 

Innovation networks are communities of technological practices: they support organizational 

learning, and they allow for increased specialization and the combination of resources. Such 

networks act as ―innovation thought collectives‖ and can facilitate the paradigm shifts which 

are important for innovation uptake and disruptive technologies.  

Networks usually organize information exchange mechanisms: meetings, conferences, 

training, access to experts, websites, databases, and newsletters. They stimulate activities such 

as technology transfer, and access to clients or finance across geographic boundaries. They 

establish benchmarks of best practice, against which members can rate their performance 

against their local or international peers. They support professionalization of organizations 

and individuals within their sphere of interest. The networks themselves become learning 

organizations which promulgate good practice.  

Networks vary greatly in scope: geographic reach, thematic focus, size, and 

organization. They may include: an industrial cluster with a shared technology or market; a 

group of innovation actors from one region or country; and an international network of 

science parks; or special service providers. Networks relevant to innovation and technology 

actors usually have specialized interests: a technology, such optics or bio-technology, or a 

special interest, such as sources of finance, for example the European Private Equity and 

Venture Capital Association (EVCA).  

Establishing a new network involves formalizing relationships and developing 

financial models to pay for services, establishment of management structures, and formalizing 

procedures for service delivery. Sometimes networks are formed with public support, and 

members join the network by responding to calls for proposals, and are evaluated by the 

organizing public authority. Joining a network usually involves paying a membership fee and 

satisfying specific selection criteria. 

Several checklists, linked to establishing and joining networks, are provided below. It 

should be noted that innovation and technology actors participate in networks in different 



ways: the level of participation is determined by the organization‘s strategic intent and the 

resources it can contribute as a network member. This includes the important resource of 

human participation.  

Origin of networks 

Networks emerge in different ways. They may arise organically or from a top-down 

policy stimulus. Organically emerging networks are those that evolve naturally from a 

perceived common need among a group of actors. They may be companies in industry 

clusters coming together to agree standards, or organizations in an innovation park coming 

together to identify common service needs. A network that emerges from a top-down policy 

initiative is one for which a perceived ―gap‖ exists. Policy-setting organizations allocate 

resources to provide support, through a network, to fill this gap. It is important to know how 

networks emerge, since their origin has a fundamental impact on their ownership and 

governance, and on how they function and grow. 

When networks form spontaneously it is usually around a common interest. When 

companies share a common location, or interact in a supply chain, they may quickly co-

operate on shared issues, and networks emerge rapidly. Inside innovation and technology 

actors, companies often come together and form local networks to promote their interests. 

Industry clusters frequently emerge when large corporations are surrounded by 

subcontractors and/or component suppliers. Clusters can go beyond regional and national 

boundaries. International industries, which require large investments and high-technology 

rigor, give rise to networks of clusters across borders. International cooperation among 

networks of clusters becomes increasingly important in a global economy, especially when 

industries compete for limited resources, including access to expert knowledge. Supra-

national clusters are found, for example, in the aviation, biotechnology, optics and 

pharmaceutical sectors. One example of public support for international clusters is the project, 

Clusters Linked over Europe (CLOE), a European network of excellence for cluster 

management, matching and promotion, supported by EU programs. Networks also form to 

support specialized functions: for example patent marketing and technology transfer; 

coordination with research organizations; or support on innovation finance. The possibilities 

are linked to needs of innovation and technology actors and their clients. 

Policy initiatives support the formation of networks. In the European Union (EU), 

SME represent 99% of all companies in the EU. They are the biggest sector of the EU 

economy, with 23 million enterprises employing around 75 million people are responsible for 

the creation of one in every two new jobs. SME produce considerably more than half the EU's 

GDP.  However SMEs find it very difficult to operate outside their local market, although 

their participation in a European marketplace would be beneficial for global trade. Therefore, 

many public initiatives organize specialized networks to support SMEs‘ operations beyond 

national boundaries. For example, public initiatives have formed networks: to support 

technology transfer between SMEs; to introduce venture financiers to small high-technology 

companies; and to help high-level researchers move between universities and specialized 

high-technology companies. Sometimes, public-private interests cooperate to develop 

groups of incubators or science parks in a country, which lead to national networks. The focus 

here is often on technology-led urban development, and on synergy between universities 

and industry.  

Networks of innovation and technology actors operate in parallel in some countries: 

some are formed on a purely commercial basis, and some with public funding and public 

objectives. These networks can co-exist and offer different types of services to their members. 

The overall intention of all these networks is similar: to come together to share knowledge 



and resources and to improve outcomes. The manner in which networks develop is different: 

outcomes prove that there is more than one path to success for network-based development.
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Publicly supported networks are often organized in tiers: first as small consortia 

organized on a regional or national basis, and then into super-networks at international level. 

The same is true of networks of innovation and technology actors. In many countries, 

innovation and technology actor form national or specialized networks, such as the United 

Kingdom‘s Science Park Association (UKSPA). Representatives from these national bodies 

also meet with those from other countries in international networks. Finally, networks 

coordinate internationally in organizations such as the International Association of Science 

Parks (IASP) and the World Technopolis Association (WTA).  

 

 

Checklist for innovation and technology actors joining networks 

 What local, regional, national, and international networks exist and are open and of 

interest to the innovation and technology actor?  

 Can the innovation and technology actor provide resources to participate fully in the 

network (membership subscriptions, meeting participation, communications, etc.)? 

 What criteria have been established to choose between different networks? 

 Who, in the innovation and technology actors, can best contribute to the network?  

 How can exchanges be diffused from the network to the innovation and technology 

actor?  

 Have measures been established on outcomes expected from participation in the 

network(s)?  

 

Connection between  innovation and technology actor and networks  

Innovation and technology actors form, or link into, networks to: formalize 

relationships that bring synergy and benefits to stakeholders; benefit from connectivity and 

synergy across the network; enhance services provided to clients of innovation and 

technology actors; develop network members through professionalizing services; and 

undertake benchmarking between network members (innovation and technology actors). Each 

of these aspects of network membership is examined below. 

Networks tend to emerge from shared interests and the need for a common exchange 

platform. The shared interest may be a shared goal, proximity, a common client, or a single 

technology. Shared interests may include, for example, cooperation on the design of 

components for a common client or industry. Networks can grow organically, formed by a 

group of actors with shared interests, such as clusters of companies or a group of business 

support organizations. At some point, the decision is made to formalize the structure. 

Networks serving this type of group are characterized by an interest in industry standards, a 

common technology, or streamlining delivery cycles. These clusters may be small, and deal 

with local interests: agro-food technology, or common tourism campaigns, for example. 

Clusters can evolve into worldwide industry supply chains: aviation, optics, petro-chemicals, 

                                                             

50 See on this point the conclusions of the workshop Innovative Metropolitan Territories: 

Technology Parks and Competitiveness Clusters organized in June 2007, in Tunis, Tunisia, by the 

World Bank, Marseille City Council and GTZ, in partnership with the Urban Community of 

Marseille-Provence Metropole, Marseille Innovation and the Marseille-Provence Chamber of 

Commerce and Industry, and under the patronage of the Tunisian Ministry for Research, with 

the support of Tunis City Council. 



pharmaceuticals, telecommunications, etc. The differences in network needs are scaled to the 

size and scope of the cluster. 

The creation of new networks can also be stimulated by top-down actions. Regional 

agencies and commercial innovation-support organizations can provide budgets or 

infrastructure to bring companies, or other relevant organizations, together. Urban 

development programs frequently bring industries together in one geographic location to 

profit from common infrastructure and to share state-of-the-art resources, including access to 

university knowledge. This can encourage the emergence of innovation and technology 

actors, which in turn bring together innovation actors and support them in their common 

objectives. Networks that emerge in this situation may address: local infrastructure issues; 

national and international topics such as legislation on taxation or trade tariffs; or support for 

clients of the innovation and technology actor. Networks that have emerged from this 

environment include, for example, specialized networks of science parks and incubation 

centers, and networks for assisting high-technology companies to access finance. 

More recently, governments have undertaken innovation policy development, 

including foresight analysis, and the selection of specialized technologies. The intention is to 

pick fast-growth, high-technology sectors, to leap-frog industry cycles, and to have clean 

industries that provide local employment and support modern economies. Planning on 

innovation brings together high-level actors from research, education, industry, and many 

layers of government. The outcome may be islands of high-technology best-practice that peg 

themselves to international standards. These high-technology nodes must be linked to their 

international counterparts. In this case, networks may emerge from international research 

teams and universities, and public programs that support research. These high-level initiatives 

have given rise to specialized networks and exchange platforms, such as international 

technology platforms, or integrated industrial projects.  

All networks, regardless of their size or focus, need some formalized agreement and 

structures and common exchange platforms (Internet forums, etc.) to reduce the costs of 

knowledge exchange. Some of the tools a network will need to manage its internal processes 

and services to clients, are mentioned in the attached checklist. Developing new tools and 

platforms is not a trivial investment. How tools and platforms evolve, and are paid for, is 

linked to how the network emerged. 

Networks emerging organically from industry clusters commonly have membership 

subscriptions. Local initiatives that bring industry together in one location, or a common 

network, may involve paying a rent or a membership fee, but may benefit from local 

government support. Top-down initiatives are commonly supported during both the inception 

and development phases. Financial support may take the form of paying, fully or partially, for 

research, network meetings, and a central secretariat. Over time, these initiatives may be 

expected to generate sufficient revenues to allow public sector support to be discontinued. 

Sometimes networks are not intended to be permanent and are discontinued when an initiative 

has reached its logical conclusion. 

In addition, a number of networks address special innovation issues. For example, the 

struggle to grow experienced by small companies is largely dependent on access to finance. 

Two specialized networks in Europe support the innovation sector with mechanisms to 

improve access to finance: the European Business Angels Network (EBAN) and the European 

Venture Capital Association (EVCA). 

Some networks also directly serve companies and individuals as well as innovation 

and technology actors. The European Association of Research Managers and Administrators 

(EARMA) and the ProTon Europe initiative both seek to support innovation management 

professionals through training, organized employment exchanges, and professionalization of 

individuals and organizations working to support innovation. They publish guidelines and 



training manuals for their members. Specialized networks offer services both to innovation 

and technology actors and to their end-users. For example, the services may be the 

identification of technology transfer opportunities. Services may be targeted at SMEs as in the 

case of the INSME network. Network services are as varied as the clients of innovation and 

technology actors. 

Given that so many networks serve innovation and technology actors, the issue is 

often how to identify which networks to join, and how to select the appropriate networks, 

given resource limitations, so as to optimize the exchange. Getting the best results from 

network membership depends on the network processes or exchange tools, and also on who 

acts as an interlocutor to the network. Exchanges with the network must involve a sufficiently 

high-level representative from the innovation and technology actors to allow for strategic 

exchanges and high-level decision making. Moreover, the interface between the network and 

the innovation and technology actors must be sufficiently active so as to bring decisions close 

to local actors and to create dynamic activities. Open exchange and knowledge sharing is the 

key to success.  

Checklist for setting up next steps of networks 

 Is there a common goal and a need for dialogue among the group of actors?  

 Is an agreement needed about the new structure (network) to coordinate actions and 

services? 

 Is the need for a network emerging from top-down policy decisions for a region or 

country? 

 Does agreement exist on how to organize, and pay for, the network services? 

 Is there an agreement on a legal structure to adopt, physical location, staffing, etc.? 

 Have competition issues been addressed? 

 Is the network based on an appropriate business model and timeframe?  

 Does the network foresee common definitions, and implementation, of standards and 

tools for network policy rules?  

 Funding and Governing Networks 

When networks formalize their existence they must chose a legal form (or legal 

personality). A legal personality is tied to an address, and therefore is governed by a legal 

framework. The type of legal personality adopted is commonly determined by the geographic 

base of the network, the intended scope of its activities, its stance regarding risk, and its 

intention regarding profit taking and taxation. Common types of legal personalities for 

networks in the European Union include: limited companies, charities, foundations, European 

Economic Interest Groups (EEIGs), and consortia or projects funded by public organizations. 

In some countries, public sector support networks are established under special, non-profit-

making government charters. When EU public authorities seek to help establish new 

networks, they may publish calls for proposals or calls for tenders. This process is often 

governed by public procurement legislation. 

It is quite common for networks to adopt a non-profit-making legal personality. The 

network can make profits on individual activities, such as training or annual meetings, but the 

overall objective of the network owners is not to tip profits out of the network but to reinvest 

any profit in network operations and development.  

Having determined the appropriate legal personality, networks must choose the 

internal organization of their governance and control systems. Traditionally networks 

establish governing boards, executive boards, and/or secretariat services. In addition, they 

may have external expert advisory bodies. Board membership is determined by the legal 

personality and statutes, or charter, of the network. It is common for board members in a 

network to change over time and to reflect the distribution of stakeholders within the network. 



For publicly funded networks, the central secretariat is commonly fully funded by the 

interested public actors. Financial control is commonly ensured through mechanisms 

including a clear division between the governing and executive boards, financial audits, 

publication of financial reports, and rules on incurring costs. 

The scope of a network‘s activities determines the costs it will incur. Network costs 

may include: IT tools (including an exchange platform, a website, a database); meetings 

(including training and annual conferences); the development of the network‘s common 

agreements or standards; publications (including promotional brochures and benchmarking 

reports); network administration (including a central secretariat). Networks with a private 

legal personality generally cover their costs though membership or subscription fees. Within 

networks that emerge from a public-sector call, members‘ integration in the network is 

partially or fully subsidized. It is possible to combine different funding mechanisms; for 

example, members whose network participation is paid for through subscriptions or public 

support receive core services free, but may be required to pay to participate in special services 

or events, including training or annual conferences.  

Regarding subscriptions, it is common for networks to have more than one type 

linked to different membership categories. For example, members may be categorized as 

corporate members or individual members. Membership categories may be linked to the 

number of individuals who can receive network core services or attend meetings. Many 

networks seek corporate sponsors, particularly for the organization of events, or to cover 

large infrastructure costs. Typically sponsors have an interested relationship with network 

members, and both benefit from the sponsorship deal. 

The governance and funding of networks is rarely static. In fact, networks lend 

themselves to changing structures. For example, the European Commission (EC) established 

two networks: the Innovation Relay Centre (IRC) Network, and the European Information 

Centres (EIC), both of which are organized on a regional basis though national and regional 

nodes. These networks have separate central secretariat services following calls for tenders. 

The secretariats are made up of private organizations organized in consortia. At some times, 

the secretariats were responsible for members‘ contracts and at other times for network 

members‘ performance review and support, but not contracts. In 2008, the two networks were 

combined into a single network called the Enterprise Europe Network (EEN), and its 

governance was assigned to the Executive Agency for Competitiveness and Innovation 

(EACI). The network is open to non-EU members. Partial funding of members by the EC is 

possible, based on their location, if the interested country has a cooperation agreement with 

the EU.  

 

Checklist for selecting a legal personality for a network 

 Did the network emerge from a public or private initiative? 

 Is it necessary and appropriate to create a new legal personality? 

 Will the network operate for a fixed period of time or continue indefinitely? 

 Who owns, and will be legally responsible for, the network? 

 How will network owners insulate themselves against operational risks? 

 Do network owners intend to take profits out of the network, and/or pay taxes?  

 Will the network offer services across national boundaries? 

 

Checklist for management structures 

 Is the management structure appropriate to the network‘s legal personality? 

 Are network functions, i.e., strategic, executive, financial, organized separately? 

 Does the network have sufficient resources for its strategic, managerial, and 

operational missions? 



 Will management structures change over time?  

 Are agreed governance procedures known to network members?  

 

Checklist on funding networks 
 Does the network perform a public role and can it receive public support? 

 Has the network a profit-making objective? 

 Has the network a business plan or sustainability plan? 

 What costs will the network incur, and over what time period? 

 Can network membership grow over time or can sponsors be attracted?  

 Do members agree to different categories of membership and services?  

 Will network services be open to non-members? 

 What do other networks charge for equivalent services? 

 Examples of networks of  innovation and technology actors  

Innovation and technology actors have formed a variety of networks which are 

organized regionally, nationally, and internationally. In addition, innovation and technology 

actors group themselves into networks that offer special support. Technology transfer, 

business services or incubator support, industry clusters, and innovation finance are just some 

examples.  

National science park associations form networks. For instance, the mission of the 

United Kingdom Science Park Association (UKSPA) is to be the authoritative body on the 

planning, development and the creation of science parks that facilitate the development and 

management of innovative, high-growth, knowledge-based organizations. However, 

membership of UKSPA is not restricted to UK-based organizations. UKSPA members are 

involved in the following networks: EBAN, EVCA, and IRC, and the International 

Association of Science and Technology Parks. 

In many cases, science parks are involved in more than one network. AREA is a 

predominately public initiative in Italy which brings together research and public 

organizations and was founded in 1978 as Italy’s national science park coordinator. AREA 

is a multi-sector science and technology park that carries out research, development, and 

innovation activities aimed at achieving excellence. It is a reference in Italy for technology 

transfer. AREA is a member of APRE, an Italian network that promotes the creation of 

partnerships enabling research bodies and regional companies to take advantage of European 

research programs. To support technology transfer, AREA joined the IRC Network, by 

responding to an EC call for proposals. To support exchanges of highly qualified researchers, 

AREA joined ERA-MORE, the European Network of Mobility Centers. AREA is finally a 

member of HiCo, Hi-tech Integrated Cooperation, a technical and economic development 

network in the border regions of Friuli, Venezia, Giulia and Slovenia.  

 

Box 1. Major European and international networks of science parks and innovation and 

technology actors 

Launched in 2008 by the European Commission, the EEN (Enterprise Europe Network) 

combines and builds on the former Innovation Relay Centre (IRC) network and the Euro Info 

Centre (EIC) network, established in 1995 and 1987, respectively. The IRC focused on 

technology transfer and the EIC on business information and support. The network is made up 

of regionally or nationally organized networks, coordinated centrally by the Executive 

Agency for Competitiveness and Innovation (EACI). In 2008 the EEN was present in more 

than 40 countries, with around 4,000 experienced staff in 600 local partner organizations 

providing expert advice and services to EU businesses. Organizations outside the EU can 

http://ec.europa.eu/index_en.htm


submit proposals to join at a later date, on a non-funded basis. The new integrated network 

offers a one-stop shop to meet the information needs of SMEs and companies in Europe.  

The International Association of Science and Technology Parks (IASP) is the worldwide 

network of science and technology parks. It was created in 1984 and has its headquarters in 

Spain. IASP connects science park professionals from across the globe and provides services 

that drive its members‘ growth and effectiveness. Members enhance the competitiveness of 

companies and entrepreneurs of their cities and regions and contribute to global economic 

development through innovation, entrepreneurship, and the transfer of knowledge and 

technology. In 2008 IASP had 359 members, involved 150,000 companies located in IASP 

member parks. in 74 countries and five regional divisions: IASP Asia-Pacific, IASP Europe, 

IASP Latin America, IASP North America, IASP West Asia. Between 1984 and 2007 IASP 

organized 24 world and 42 regional conferences. IASP is a founding member of the World 

Alliance for Innovation.  

Another example of a network of Science parks or innovation and technology actors is the 

World Technopolis Association (WTA), a multilateral cooperative international 

organization. The main goals of the WTA are to promote regional development and prosperity 

through exchanges and cooperation among science cities and to contribute to the happiness 

and well-being of all peoples through the advancement of science and technology. The World 

Technopolis Symposium in 1996 was a preliminary event which led to the establishment of 

the WTA, which formally emerged in Daejeon, Korea. The Daejeon Metropolitan City has 

made special efforts for the WTA: first, it has sought the United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) as an affiliate; second, it has set aside part 

of the city municipal budget for the WTA and secured a subsidy from the Korean 

government. The WTA is pushing ahead with international cooperative research projects and 

building an information network among members.  

 

Checklist for how non-EU countries can join the EEN 

 Non-CIP (Competitiveness and Innovation Program) countries can participate in the 

EEN Network.  

 Only one consortium will be admitted per non-CIP country.  

 Proposals from eligible non-CIP countries to cooperate with the EEN network, on an 

unfunded basis, may be submitted under the CIP until 2013, under Article 21.5 of the 

CIP.  

 The eligibility criteria and the proposal documents can be downloaded from: 

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/eic_irc/calls_prop_2007_eic_i

rc.htm. 

 

Notes:  

EEN members responded to a 2007 call for proposals from the CIP.  

 

The EuropeAid project ―Support to knowledge based and innovative enterprises and 

technology transfer to business in Ukraine‖ (InnoEnterprise) is facilitating the set up of 

EEN Ukraine. Contact: yiannis@innoenterprise.com.ua 

 

Other critical networks 

A number of specialized networks do not focus on bringing innovation and technology 

actors together. Some target services offered by the innovation and technology actors to its 

clients. Other networks form to support specialized functions: for example, 

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/eic_irc/calls_prop_2007_eic_irc.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/eic_irc/calls_prop_2007_eic_irc.htm
mailto:yiannis@innoenterprise.com.ua


TechnologieAllianz is a German network of patent marketing and technology transfer 

agencies. Many specialized networks operate internationally, but are organized nationally.
51

  

A number of specialized networks support access to funding (business angels, venture 

capital, sectoral funds, etc.). One of these, the European Private Equity and Venture 

Capital Association (EVCA) represents the European private equity sector and promotes the 

asset class both within Europe and throughout the world. EVCA's role includes representing 

the interests of the industry to regulators and standard setters; developing professional 

standards; providing industry research; professional development and forums; facilitating 

interaction between its members and key industry participants including institutional 

investors, entrepreneurs, policy makers and academics. EVCA‘s activities cover the whole 

range of private equity: venture capital (from seed and start-up to development capital), buy-

outs and buy-ins.  

A network can serve more than one need of an innovation and technology actor: it can 

be both a network that provides support to innovation and technology actors‘ employees or 

stakeholders and specialize in a technology relevant to the innovation and technology actors. 

The Centre of Excellence for Applied Research and Training (CERT) was established in 

1996, and constitutes a hub for a network of 13 higher colleges of technology in Dubai.
52

  

One of the more important aspects of network participation is synergy and exchanges 

of experience. It is not only top-level decision makers who participate in networks. Those 

who implement various innovation and technology actors‘ services and provide support to 

clients can learn from, and share, their experience in networks. Innovation and technology 

actors join many networks to establish and maintain connectivity and synergy in, and 

between, the innovation and technology actors, to connect to the local and wider region, and 

to support special interests.
53

 
                                                             

51 Among other examples, there is the Red de Officinas de Transferencia de Resultados de Investigación 

(RedOTRI), the Spanish Network of University Knowledge Transfer Offices, or the European Network of 

Mobility Centers for Researchers (ERA-MORE) for researchers wishing to work in another country than 

their own and for organizations willing to recruit talented European and non-European researchers. A 

support network exists in 32 countries through 200 centers. Services provide information on research 

fellowships and grants, at European, national, and international levels. The service is free of charge and 

supported by the European Commission. The National Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (TÜBİTAK) uses ERA-MORE to draw its skilled scientists back home to Turkey 

52 CERT operates two science and technology parks, one in Abu Dhabi and one in Dubai, which provide 

access to world-class experts in technology through more than 20 multinational partners. The Dubai 

Technology Park, launched in 2002 by the Ports, Customs and Free Zone Corp (PCFC), is designed to 

attract foreign investment in research in oil and gas, desalination, and environment management.  

 

53 The Baltic Association of Science and Technology Parks and Innovation Centers (BASTIC) brings 

together associations of science parks active in the Baltic countries. There are three member associations: 

the Association of Lithuanian Innovation Networks (ALIN), the Latvian Association of Technology Parks, 

Centers and Business Incubators (LTICA), and the Association of Estonian Science and/or Technology 

Parks (AESTP). BASTICS is a member of: AESTP, a national network supporting trade (common market) 

needs; ALIN, a national network supporting trade (common market) needs; IASP, an international 

association of science parks, which allows for study visits and comparison of practices; IRC to support 

international technology transfer exchanges for BASTICS; LTICA, a national network supporting trade 

(common market) needs. Effective participation in networks involves many categories of innovation and 

technology actors stakeholders.  



Sometimes, specialized clusters are very large, especially in industries requiring 

world-class technologies. Representatives of France, Germany, and Switzerland, working in 

life sciences, business, and economic development, helped to create a network of science, 

industry, politics, and finance. Cooperation between life-sciences and medical-technology 

companies, including major global players in the pharmaceuticals and agro-chemical sector, 

40 scientific institutions and four universities, and about 280 research groups, has resulted in 

one of the largest biotechnology regions in Europe, called BioValley.
54

 It goes beyond the 

organization of local activities and requires active cluster management.  

Such interactions influence the services delivered and can help to professionalize 

innovation and technology actors‘ services. Only a small number of specialized networks 

relevant to innovation and technology actors have been mentioned here, but references to 

portals which can provide further information are provided at the end of this annex.  

 

Checklist on joining specialized networks 

 What are the specialized networks relevant to the innovation and technology actors 

 Has the innovation and technology actors a special function/person capable of fully 

engaging with the network or does the innovation and technology actors need to 

establish new or special structures to fully engage with the specialized network? 

 How can specialized network expertise be diffused to the innovation and technology 

actors and its clients? 

 Have measures of expected outcomes from network participation been established?  

 

Checklist for networks services for innovation and technology actor stakeholders 

 Which specialized networks are relevant for innovation and technology actors‘ 

stakeholders? 

 What services provided by networks are open to innovation and technology actors‘ 

stakeholders?  

 Can innovation and technology actors‘ stakeholders be members of the network, or is 

it more effective for the innovation and technology actor to be a member and 

disseminate information to its stakeholders?  

 Are there economic implications to stakeholders‘ or the innovation and technology 

actors membership in a network and does this affect access to services? 

Can training be provided by the network on the innovation and technology actors‘ site? 

Contribution to the professionalization of innovation and technology actors’ services  

Networks serve the interests of innovation organizations, at the level both of the 

innovation and technology actor and of individuals. Networks can support professionalization 

                                                             

54. In the late 1980s, the idea emerged to create a “Silicon Valley” dedicated to biotechnology in the 

Upper Rhine Region. A BioValley Promotion Team implemented the concept in the late 1990s, and a 

budget of EUR 2.2 million was received through EU regional/structural funds. A new legal structure for 

the BioValley was created, involving three national associations and one central tri-national association. In 

the mid-2000s, EUR 2.8 million was allocated from EU structural funds to “BioValley: from network to tri-

national biotech cluster.” In 2008 the BioValley has 600 companies: including 40% of the world’s biggest 

pharmaceuticals companies, and 50,000 biotechnology sector jobs. It has 40 scientific institutions, and 

100,000 students. It includes 11 life sciences parks, 12 universities and academic institutes offering life 

sciences, biotechnology, chemistry or nanosciences curricula. It has over 30 qualified technology 

platforms for scientific services: screening, ADME, spectroscopy, NMR, phenotyping, clinical research, etc. 



through: open exchanges and knowledge sharing, publication of materials that advance 

knowledge, staff exchanges, training, organization of exams, formal qualifications, 

identification of good practice, and benchmarking. 

Participation in networks takes place through human interaction: individuals involved 

in innovation and technology actors benefit from network participation, and can pass this 

benefit on to customers and stakeholders. Therefore, innovation and technology actors can be 

improved through employee training and service improvements resulting from interaction 

with networks. Part of the process of service professionalization includes developing specific 

tools such as checklists, guidebooks, manuals, quality procedures, and general training 

materials. 

Some networks focus on developing the individual as an actor in his/her 

organization. For example the European Association of Research Managers and 

Administrators (EARMA) focuses on the knowledge of individuals within their organization 

(university, research laboratory, etc.). Another example is Technology Innovation 

International (TII), an independent European association of technology transfer and 

innovation support professionals. 

Some publicly supported initiatives organize and deliver formal training in innovation 

support skills. The ProTon Europe network, supported by EC research program funding, has 

organized professional training programs and qualifications for individuals responsible for 

innovation support. The training includes: setting up and managing a knowledge transfer 

office; patenting and IPR management; licensing; university-industry collaboration; and spin-

off and campus companies. Finally professionalization can occur through benchmarking of 

services across the network (see below).  

Checklist for training and professionalization 

 What type of training do network members or their clients want? 

 Do network members or their clients have unrecognized training needs? 

 Can the network contribute to enhance members‘ skills? 

 Can the network award qualifications? 

 

Checklist for developing networks next steps 

 Does the network seek to grow and improve? 

 Does the network seek to renew itself through expansion and/or dialogue?  

 How independent and reliable are the performance criteria?  

 Is there a recognized best practice in the network or internationally? 

 Have performance measures been established and agreed by network members? 

 Is performance benchmarking of members undertaken and reviewed regularly? 

 

Checklist for network tools and platforms  

 What network agreements are needed: network rules, an organizational charter?  

 What standards should be developed: ethics, quality criteria, international standards, 

etc.?  

 Who will control rule compliance (network secretariat, code of conduct)? 

 What is needed to manage innovation services: confidentiality and competition, 

intellectual property rights (IPR), technology transfer (TT) agreements, etc.?  

 What communication platforms are needed: databases, website, brochures, etc.?  

 Who owns learning tools: network members, training contributors, public? 

Benchmarking innovation and technology actors Performance  

Benchmarking is an additional aspect of network membership and is relevant to 

innovation and technology actors‘ management. Benchmarking allows an innovation and 



technology actors to evaluate itself in relation to best practice across the network. This 

requires network members to agree to study their activities and to compare results and 

outputs, and to share this information, often in the form of a report. When benchmarking is 

undertaken on an ongoing basis, overall improvements across the network can be observed. 

Ongoing benchmarking is frequently linked to agreed evaluation criteria and performance 

indicators. All of this establishes quality systems and contributes to a process of continuous 

improvement.  

Benchmarking provides a route to success. It facilitates planning to improve the 

quality of services within the innovation and technology actors. As services are upgraded, all 

participants in the benchmarking process move towards best practice. Any deficiencies in 

results will provoke action plans to improve performance. 

The Innovation Relay Centre (IRC) network, which focused on technology transfer, 

triggered a process to compare network member outputs. Common standards and outputs 

from the network were proposed by an advisory group and subsequently agreed upon. The 

types of outputs measured across the IRC network included: the number of cases in which 

technology transfer assistance was provided to clients, the number of technology transfer 

agreements, group meetings of participants, all compared across the network and taking into 

account the number of personnel in each network member or node. Annual reports captured 

results and, over time, overall network outcomes improved. Any network members who had 

difficulty in reaching outputs were supported by a central IRC secretariat, through training 

and direct interventions.  

Another interesting example is provided by The Innovating Regions in Europe 

(IRE) network, created by the European Commission (EC) in the mid-1990s. Its aim is to 

facilitate the exchange of experience and good practice among European regions that are 

enhancing their capacity to support innovation and competitiveness among regional firms, 

through the development and implementation of regional innovation strategies and schemes. 

In 2008, over 230 regions were members of the IRE network. The majority of IRE regions 

have developed regional innovation strategies (RIS). 

The European Commission published, in 2004, a call for pilot projects on 

benchmarking. The types of organizations involved were: regional administrative and 

political authorities, development agencies, and regional innovation support organizations. 

Eight pilot projects on benchmarking were launched, involving 36 regions across Europe. 

Some of the regions had leading industrial zones with high growth, and others were poorly 

developed or declining regions. The projects adopted different methods for benchmarking 

innovation strategies. Measures were applied to innovation strategies and services at regional, 

science park, and services levels. These projects made it clear that, even if innovation 

strategies exhibit significant differences, the results can be benchmarked with a view to 

improvement.  

Activities of organizations within a network are very diverse, and selecting the outputs 

to be measured is a challenge. For instance, many innovation and technology actors are 

established with the expectation that they will positively influence economic growth and 

technology-based developments in their environment or region. The strategy behind this 

thinking can be high-level, outcomes may only be expected in the long term, and the outputs 

may be difficult to measure.  

Benchmarking across network members contributes to a mutual learning 

environment. One of the expected outcomes of network membership is synergy. 

Benchmarking allows members to improve their performance to reach the level of the highest 

network performer. Networks that identify best practices, and compare outcomes, perform 

better than those that do not. 

 

http://www.innovating-regions.org/network/whoswho/europcom.cfm
http://www.innovating-regions.org/network/presentation/ire_regions.cfm


Checklist for benchmarking through networks 

 Does the network identify good and/or best practice? 

 Do network members have results and outcomes that can be compared?  

 Does the network have common evaluation criteria?  

 Does the network have established performance indicators? 

 How can the innovation and technology actor organize itself and dedicate time to 

measuring outcomes and results? 

 How can feedback from benchmarking, both negative and positive, be translated into 

concrete actions? 
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Introduction 

 

Policy making is a highly complicated task and requires advanced level of 

coordination between the various policy instruments. The questions that emerge from this, 

refer to the way close policy coordination and a central role of the innovation policy can be 

fostered among policy makers, whether or not different innovation policies fit the profile and 

http://www.evca.com/
http://www.wtanet.org/


needs of each country, the structure of the state governances in the field of innovation and the 

coordination schemes of innovation policies. To answer those questions it is necessary to 

examine the structures and function of state coordination mechanisms for innovation polices, 

to facilitate harmonious governance within the national innovation systems. 

The main aim of this synthesis is to appraise the innovation policy measures and 

schemes that EU and its Member States adopt in order to foster close coordination between 

state authorities. The present compilation refers not only to the structure and mechanisms of 

state governance of countries of EU but also to competencies of their state governing bodies.  

 

 Innovation Policy coordination: categories & features 

 

Innovation policy implementation is complicated and according to Lundvall and Borrás 

(1997) there are three main policy categories that a policy maker should take into account:  

 Policies concerning the transformation pressure (competition policy, trade policy, and 

the position of general economic policy).  

 Policies concerning the ability to innovate and handle change (human resource 

development and innovation policy).  

 Policies constructed so that they are able to take care of the misfortunes in the 

transformation process (social, labour market and regional policies with redistribution 

objectives)
55

. 

  In addition, according to Cunningham
56

 (2008) the key governance features are: 

 External drivers (globalization, EU membership, industrial restructuring 

(passive/active)) 

 (Policy) definition or view of R&D and innovation policy 

 Clear strategic signaling (political backing – consensus) 

 Coordination bodies/mechanisms (stakeholder representation 

 Structures (coordination – coherence /fragmentation, agencification) 

 Review processes (stakeholder engagement, evaluation and feedback, targets and 

milestones) 

1.1 Innovation Policy Instruments 

Policy instruments are ―all programmes, organisations, rules and regulations with an 

active involvement of the public sector, which intentionally or unintentionally affect RDTI 

investments‖. Policy making implies highly complicated task and requires advanced level of 

coordination between the various policy instruments. The following figure
57

 shows the 

impacts and the domains that influence policy design and therefore the complexity of the 

coordination mechanism for innovation policy.  
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1.2. Core issues on state coordination mechanisms 

 

According to OECD ‗the new role of the government is to secure framework 

conditions, remove barriers to innovation, enhancing technology diffusion, promoting 

networking and clustering and leveraging research and development‘ (OECD, 1999: 10). 

Such ‗systems management‘ needs comprehensive and coherent policies that are characterised 



by a good match between individual instruments and objectives as well as by compatible 

instruments and objectives in different policy areas. 

The focus of the ‗national system of innovation‘ approach (Lundvall, 1992; Edquist, 

1997b) has been on the firm; the ‗triple helix‘ approach (Leydesdorff, 2000) analyses 

primarily universities. This does not mean that these two approaches would not recognise the 

importance of politics and policies. The ‗triple helix‘ approach acknowledges interdependence 

between industry, universities, and the political sphere and has discovered a process of ‗co-

evolution‘ in which government can and should en-courage developments in innovation by 

defining the ‗rules of the game‘, financial assistance, and the creation of new actors 

(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000). Despite this awareness of the importance of political 

decisions and policies, these approaches do not explain under which circumstances and by 

what causal mechanisms ‗signals‘ from knowledge and innovation will be taken up and 

translated into political reforms.   

Implicitly, both the national systems of innovation approach and the triple helix 

approach assume that there will be adaptation and congruence of political and innovation 

activities in the end, but they fail to explain how this happens. The OECD Monit-project 

(OECD, 2005a), which dealt explicitly with the relationship between innovation dynamics on 

the one hand and the quest for political coordination on the other, as well as the ‗systems of 

innovation‘ approach, generally start from the assumption that ‗third level innovation policy‘ 

(OECD, 2005a) needs linking to a large variety of sectors and people in the innovation 

system. The ‗centre‘ of the innovation system, which we will label the knowledge space, is 

formed by those sectors that are directly involved in the production, diffusion, and application 

of knowledge. Figure 1 demonstrates that we can in this way distinguish between four 

knowledge-related sectors1 (higher education, vocational training and professional education, 

basic research, and technological research and development) that have their own orientation, 

traditions, cultures, (professional) roles, and institutionalisation.  

According to the report ‗The differentiation into sectors can cause difficulties for the 

exchange of ‗resources‘ between sectors: vertically, the basic research sector needs the influx 

of young people for its research activities, while knowledge transmission in higher education 

depends on the creation of new knowledge by research. The interface between the higher 

education sector and the research sector is institutionalised in the form of universities and is 

also represented in the person of the university scientist who has two social roles: teacher and 

researcher. The vertical exchange relationship on the right side of the knowledge space is very 

similar: technological development profits from the influx of students educated in institutions 

of professional education, and vocational training needs input not only from enterprises in the 

economic sector but also from researchers who bring in new technological knowledge. 

Polytechnics are most often the kind of institutions that handle this transfer‘. 

 



  
 

 

 

EU INNOVATION POLICIES & COORDINATION MECHANISMS  

In the real world, it is difficult to design and implement governance schemes based on 

principles, no matter how good and tested these principles are. Good governance emerges (by 

design or fortune) from complex interactions and has an evolutionary character. The 

organizational set-up, formal and informal rules in every country are path dependent and 

changes in behaviors are difficult. New organizations are often established without abolishing 

existing ones, which tend to be rigid. Hence, structures become more complex and more 

coordination is needed.   

It is important to intervene in order to improve the organizational set-up and processes 

and as demonstrated by many examples this may be done successfully. However, changes 

cannot be imposed overnight. They constitute a social process; hence, their success depends 

on the way they are embedded in the old environment. Lack of (human and physical) 

resources and resistance to change are the usual reasons why well-designed and appropriate 

changes in governance do not succeed in generating a positive reaction in the economy. 

Organizational set-ups and processes can be changed but it takes more to change the 

efficiency and content of innovation policy. 

The monitoring exercises envisaging the improvement of innovation governance in the EU 

and the OECD have in the last decade decomposed governance into stages of a policy cycle:  

 priority setting and coordination; 

 policy delivery (implementation); 

 Evaluation and evidence creation as feedback to priority setting.  

These stages are analyzed above and visible progress in their processes is identified; 

however, in some countries the same processes operate more effectively than in others. The 

top-performing countries have built up a culture of effective governance and in that sense 

their performance is not a coincidence. Others may have formal priority documents and 

stakeholder involvement but still implement policies without taking evaluation results into 



serious consideration. In some countries, the policy cycle is reversed: innovation policy starts 

with implementation, skips evidence production and priority setting follows.  

Key findings from the Trend Chart on Innovation (excerpts)  

The main actors of innovation governance were shaped in most Member States in the 

last decade; changes are mostly incremental now and derive from the need to adapt to new 

challenges. In a minority of cases, institutional evaluations are undertaken and lead to more 

radical redesign in an effort to improve the overall system performance. However, the 

organisational set-up is far from derived from systemic optimisation.  

In the 'new' Member States, the systems are younger and less established. Accession to the 

EU, the process followed by the SFs and the open method of coordination (OMC) of the 

Lisbon Agenda are significant drivers of their structures. However, there are significant 

delays and divergences between rhetoric and declarations and actual organisational set-up. 

The following key issues emerge: 

 Trade-offs between continuity/stability and adaptation in the main elements of the 

system: Changes in the main bodies are not frequent. Most top performing countries 

have more stable structures than others. Finland and Germany are among the countries 

with very stable systems: In Finland, the prominent role of Tekes, since its foundation 

in 1983, advocates the merits of continuity and scale. While there have been 

adaptations in the Finnish system, the major components demonstrate significant 

stability. By and large, the system of innovation governance in Germany is stable and 

oriented towards consistent continuation of well-established and efficient governance 

structures.  

 Counter-evidence comes from the UK with frequent changes, sometimes of a fairly 

radical nature and occasionally back and forth in elements of governance. However, 

new organisations may reflect a change of priorities, as in the case of the UK's shift to 

innovation for services from manufacturing. In the decade, Denmark had one major 

change to adapt to globalisation challenges. Likewise in innovation followers, such as 

in Flanders where the policy domains 'economy' and 'science, innovation and 

technology policy' that were integrated by the previous government and brought under 

one minister have been separated again. Such palinodes are encountered in certain 

cases, raising questions about the value of the previous change.  

For conceptualising good governance, it can be suggested that stability is important; while 

changes may be needed, they should not be too frequent and when introduced they need to be 

well founded, rapid and effective. 

 Delays, indecision and abolishing agreed changes before implementing them are a 

serious problem. In an effort to design an 'optimal' set-up, governments announce 

changes that are then delayed and occasionally abolished even after being entrenched 

in law. The difference in the organisational set-up seems to lie more in the way 

changes are implemented than in the design of the system itself.  

 Often, moderate innovators and catching-up countries recognise the need for 

adaptation and system redesign but inertia and vested interests (reactions from the 

status quo) delay or even cancel decisions. The time elapsing between designing and 

implementing major new governance schemes may do more harm than good. In 

Cyprus, a well-designed coordination scheme was announced in 2006 and 

implementation started in 2009, yet the system is still not fully operational. Similarly, 

in Lithuania a model imitating Vinnova or Tekes has been announced but no decision 

has been taken yet. In Hungary, following a series of reorganisations of the 

governance system, a new science, technology and innovation (STI) policymaking 

structure was launched in March 2009 by government decree. Yet, while the previous 

coordinating bodies ceased to exist with immediate effect, none of the envisaged new 



ones have been established; a crisis management cabinet took office in May 2009 and 

has not followed up on these tasks since then.  

An additional element to conceptualise good governance includes a need to take into 

consideration the time between decision and implementation and to observe the number of 

announcements/laws abolished before being implemented. 

 Clarity of the system and its coordination is a prerequisite for success. Responsibility 

for innovation governance is shared by different actors; however, in top performing 

countries it is also coordinated. A dual ministerial role (except in some small 

countries), some kind of inter-ministerial coordination and advisory bodies are now 

present everywhere, whereas in most (but not all top performing) Member States, 

policy design and implementation are separated. In many cases, the two ministries are 

supported by two supervised agencies distinguishing research and innovation. 

Denmark is an exception as the main responsibility for both research and innovation is 

placed within a single ministry and there is no separation between policy design and 

policy implementation.  

 Other ministries may participate in activities in this area but the coordination 

responsibility, as well as the main part of policy design and implementation lie within 

the authority of the Ministry of Science. The Netherlands and Ireland are cases of 

particular interest in terms of efforts to improve coordination. In the Irish system, the 

Cabinet sub-committee on Science, Technology and Innovation is the top coordination 

and policymaking committee for innovation in the Irish Government and it sets the 

work programme of the Chief Scientist. It is chaired by the Minister for the 

Department of Enterprise, Trade and Employment. In addition, there is the Inter-

Departmental Committee on Science, Technology and Innovation and a new 

Innovation Taskforce established by the Prime Minister to advise the government on 

its strategy for positioning Ireland as an international innovation hub. Similarly, in the 

Netherlands strong emphasis is placed on coordination. The most prominent change 

since 2007 has been the establishment of an interdepartmental 'Knowledge & 

Innovation' (K&I) programme department in which all relevant ministries collaborate 

on joint issues in innovation policy. In 2008, the K&I department published a long-

term strategy to guide investments in knowledge and innovation. 

 A number of new Member States (and to some extent southern Europe) are finding it 

challenging to ensure clarity and coordination. In the Czech Republic, a systematic 

review of policy led to the design of a new governance system with a single 

coordination body for R&D and innovation and the establishment of a Technology 

Agency. In Slovakia, one body for coordination of the science and technology (S&T) 

and innovation policy is the Commission for the Knowledge-based Society (CKBS). 

The body was established in December 2006 and is headed by the Deputy Prime 

Minister for the Knowledge-Based Society. In Latvia, a new modified inter-ministerial 

steering group for coordinating implementation of the plan of measures for business 

environment improvement was approved by the prime minister in January 2008. In 

Bulgaria, there is still no clear centre responsible for innovation policy but progress is 

registered in the set-up of the main nodes of the system distinguishing between policy 

formulation and implementation.  

 Coordination does not necessarily need to take a permanent form. Alternative models 

can be studied, as in the case of Slovenia, where, in terms of efficient and friendly 

delivery, one of the major improvements over the last two years is the organisation of 

a special one-day event by the Slovenian Entrepreneurial Fund, called Entrepreneurial 

Slovenia. The representatives of all government agencies providing support to R&D, 



innovation and entrepreneurship present their annual programmes, call announcements 

and other specific plans to the business community. 

For the conceptualisation of good governance, it seems that the formal structure and 

type of coordinating committees are irrelevant. Good governance needs effective coordination 

and this can be measured by the density and depth of linkages, the frequency and type of 

discussions within coordination bodies represented by the agendas, the quality of the dialogue 

and its results. 

 One particular direction of change is the need to make governance leaner and clearer 

for beneficiaries. Beneficiaries complain that the structure of innovation policy is 

becoming so complex that they do not have an overview of the regulatory framework 

and the incentives they can get. The innovation followers are taking initiatives in this 

direction: in the Walloon region in Belgium, changes aim at clarifying the landscape 

of intermediaries through plans to progressively merge the recently created Economic 

Stimulation Agency and the Technology Promotion Agency. In the Netherlands, three 

implementation organisations of the Ministry of Economic Affairs (SenterNovem, 

Netherlands Patent Office and the Netherlands Foreign Trade Agency (EVD)) are 

being brought together in one implementation organisation – which fits with the 

horizontal policy objective to reduce the number of front offices for firms and citizens. 

In the UK, the number of instruments was repackaged to include only a few 

instruments with sub-programmes.   

 Other countries identify the weakness of lack of clarity and see it as linked to the lack 

of unambiguous coordination. In France, a leaner national set-up is envisaged, but 

regional organisations are an exception to the rule. The evolution of the delivery 

process of the French innovation policy is also reflected by an increasing number of 

actors at local and regional level. Numerous actors have emerged the last 10 to 15 

years, with the most recent being the Regional Innovation Agencies (RIAs). In the 

Czech Republic, the fragmentation of responsibilities for innovation policy at national 

level results in disagreement between or duplicity of measures striving to attain the 

same target. This has led to discussions for changes in governance that have already 

been partly implemented. 

The layers and clarity of governance (to both the administration and beneficiaries) in 

particular, as far as support agencies are concerned, are a matter for measuring good 

governance. 

 Agencification is an increasing trend in most countries. In some high-performing 

countries like France, Sweden and Finland, one very strong agency takes 

responsibility for the implementation of innovation policy. In Sweden, ministries are 

small and the role of Vinnova, the Innovation Agency, is central. In the UK and Spain 

there are more agencies with a different public image. The UK has the Technology 

Strategy Board (TSB) that promotes technological development. In late 2006, it was 

announced that the TSB was to become an executive non-departmental public body, 

an agency at arm's length from direct government control, in a sense, a 'research 

council' for industry. This occurred in July 2007. The UK also has other agencies 

operating at central level with different missions. Spain has also adopted the model of 

agencies, often at regional level, in line with the federal structure of the country. A 

particularly interesting case is Germany, where there are more than 20 'programme 

managing organisations' serving both federal and state ministries.  

 Among the moderate innovators and the catching-up countries, there is a trend 

towards creating implementation agencies. In Poland, the commitment to separate 

policymaking from implementation is considered a positive step towards better 

governance. Since 2000, a governmental agency known as the Polish Agency for 



Enterprises Development has been responsible for the implementation of economic 

development programmes, supporting the innovation and research activities of SMEs, 

regional development, and export promotion, development of human capital and 

application of new technologies.  

 

4. FINAL REMARKS  

Innovation governance is path-dependent. As a consequence, changes are slow and 

evolutionary. Governments face a number of challenges when it comes to formulating or 

reviewing their innovation policies. Policies are shaped by a combination of commitments, 

inertia, new knowledge and responses to changes. Hence, in order to design and implement 

efficient and effective policies, policymakers need to be in a position to identify the path 

dependencies that are inherent features of their own system, learn from others and meet new 

challenges. Governance is about the formal and informal processes of decision making and 

implementation by actors at different levels. Innovation governance then deals with the 

decision making processes affecting the enabling environment and implementation of 

innovation in space (local, regional, national and transnational).   

There is not a single best practice model of innovation governance. Good governance 

includes certain common elements and a conceptual framework has been developed using the 

notion of the 'policy cycle' (OECD, Monit): coordination, priority setting, stakeholder 

involvement, implementation and evaluation leading to better coordination and priority 

setting in the next period are its constituent elements. This policy cycle is usually independent 

of the general economic cycle and follows a multi-annual development rationale (e.g. related 

to the Lisbon Agenda or the SF programming period). The formal elements of the innovation 

policy cycle are increasingly incorporated into the governance models of the Member States. 

Coordination is mentioned everywhere, social partners and broader stakeholders' 

consultations are becoming routine, implementation mechanisms have been put in place and 

evaluations are being recognized as important, and increasing.   

Top performance is not a coincidence. The most competitive Member States respect 

good governance and this leads to effective policies enabling the business sector to thrive. 

Neither top performance nor significant progress in innovation should be considered as a 

coincidence; both are the result of good governance, stable and flexible at the same time.  

Although the principles of good governance are broadly accepted and most Member 

States demonstrate an effort to increasingly respect them, there is only modest progress and 

catch-up between the EIS groups, leaving the question open as to whether the progress 

observed is sufficient. Hence, the challenge is to go a step further. After successful efforts to 

adopt the right rhetoric and set appropriate formal mechanisms, it is more obvious than ever 

that the devil is in the detail: looking into individual elements of implementation may reveal 

additional issues to focus upon. 
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Mechanisms of setting innovation policy priorities 

The development of priority setting 

In industrial countries technology (and later innovation policy) has always had a 

strong focus on promoting specific themes, technologies and industries that are expected to 

contribute to the societal and economic policy objectives. Setting of priorities for technology 

development and has therefore been a key issue for innovation policy from the beginning. 

When looking at the process of priority setting, at least three different dimensions may 

be distinguished that characterise the priority setting process in different countries (Gassler et 

al., 2008): 

 A thematic dimension that looks at actual priorities on which public intervention in 

different countries is focused (specific technologies and functional areas) 

 An institutional dimension covering the implementation of the process of priority 

setting (i.e. the process of how priorities are chose and fostered by policy 

institutions) 

 A legimitation dimension that  refers to the arguments and reasoning used by 

policy-makers and other key actors to rationalize their actions and the resulting set 

of priorities 

The development of priority setting since WWII can be described as a four 

stage process. 
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 Traditional mission based approach lead by the need for military technology 

advances (1940s and 50s) 

 An industrial policy approach, broadening the scope moving the emphasis towards 

key civil technologies (1960s-) 

 A systems-oriented approach focusing on functional and generic aspects such as 

co-operation, networks, capabilities etc. (1980s-) 

 A new mission-led approach with orientation towards technologies needed to cope 

with the societal and environmental developments (e.g. aging, health concerns, 

sustainability, security) 

All the four different types of priority setting dimensions can be found today in the 

strategies and policies of various countries (with differing emphasis) in different countries. 

For example in the US traditional defence and space technologies could be estimated to be 

over 60% of R&D funding in 2003 while in Germany these consisted only 19% of all 

expenditure  while more generic measures covered 65% of all funding (Rammer et al., 2004).  

In order to understand the process of priority setting we also have to take into account 

the increasing complexity of innovation policy of today. In most of the countries there is not 

any one central authority responsible for identifying, selecting and defining thematic 

priorities. Instead there are several organizations and stakeholders bargaining over the 

thematic priorities and as a result the priority setting process typically involve both top-down 

and bottom-up elements
58

. 

One of the key challenges for priority setting processes is to find suitable 

methodologies for identifying, selecting and defining the thematic priorities of specific 

technologies or functions. Measures such as technology assessments and technology foresight 

have been used extensively especially in 1980s and 1990s but since then have somewhat lost 

importance. The instruction of some new even radical innovations such as the Internet have 

partly highlighted the importance of supporting also bottom-up defined activities and 

framework conditions for new innovations. 

Today there is a quite broad consensus in most of the industrialized countries that 

innovation policy should not be based on too narrow and specialized priority setting. It is 

wide seen that in many cases markets are superior in selecting the new technological 

developments and most successful innovations. However, since the understanding of the most 

promising broad thematic fields (e.g. ICT, biotechnology) is widely agreed on and the key 

challenges are the same for many countries (e.g. aging, energy, climate) the result has been 

that the thematic priorities in most countries are quite similar. 

It can be therefore concluded that innovation policy priority setting mechanism should 

not try to define too narrow priority areas but more emphasis should be given to bottom-up 

market forces in selecting best technologies and ways of organising R&D. Instead priority 

setting should focus more in more generic or functional issues related to the innovation 

system and the framework conditions for innovation.   

The recent trends in organising priority setting and policy co-ordination 

At the strategic level many countries have recently attempted to adapt their policy 

making to achieve better take-up of a more horizontal innovation policy with a view to greater 

coherence and coordination. Co-ordination is closely related to priority setting mechanism. 

Most of the modern ―third generation‖ innovation policy assumes that much of the potential 
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for innovation is embedded in other sectors or policy domains and these need to be integrated 

in the innovation policy. This requires that both priority setting and implementation of 

innovation policies needs co-ordination and integration. 

When governments can formulate strategic, long-term policies and visions that set a 

clear and legitimate direction for priority setting, co-ordination is more effective. When they 

do not, more co-ordination has to take place through discrete, lower-level activities like 

communication tools, consultation and arbitration (OECD, 2005a). At least the following 

broad approaches have emerged: 

Some governments have initiated broader framework policies to create a better and 

more comprehensive agenda and priorities for innovation policy. The challenge with broad 

policy agendas and priorities is that requires collaboration between various actors and may 

cause tension with previous single policy ministries, departments and policy instruments 

Other governments have refocused on their science, technology and innovation-related 

institutions and this way tried to re-establish policy priorities and legitimise them. Ministries 

have been rearranged and renamed and sometimes merged.  

A quite typical approach has also been the introduction of various science, technology 

and innovation policy advisory and coordination bodies (e.g. councils) or various 

―innovation platforms‖ are with a view to creating a broader and more focused innovation 

policy agenda. Typical feature of these mechanisms is to expand beyond the traditional policy 

spheres as well as the use a mix of formal semi-formal and informal coordination 

(Cunningham & Karakasidou, 2009). 

The co-ordination of innovation policies and the implementation of priorities have 

proved challenging in many countries and that ministerial practices may not respond to rising 

pressures for co-ordination. As a result a trend towards ―agencification‖ has developed 

during the recent decade (OECD, 2005a). In this model the governments retain the basic 

policy-making structure while inducing decentralisation, accountability and flexibility at the 

agency level. They believe co-ordination is most effective at the level of implementation, with 

agencies best equipped to develop coordinated action with innovators.  

Setting innovation policy priorities in EU MEMBER States and the EU 

Setting priorities in different innovation systems 

The outcomes and processes of priority-setting differ significantly across countries, 

and most governments are in search of good practices of priority-setting. The practices in 

terms of policies, instruments and institutions differ due to different national cultures and 

historically grown characteristics. Often the rigidities in the institutional frameworks 

organisational settings also lead to path-dependencies that lead to different priority setting 

processes despite same kind of general approaches. Still, overall convergence of guiding 

concepts underlying research and technology policy can be observed especially with the wide 

use of National Innovation Systems (NIS) approach as a base (Gassler et al., 2004). 

Priority-setting is not an issue at the level of overall state innovation policy level 

alone, but rather a task that is equally of concern for individual funding bodies, research 

organizations, universities and other key actors in the innovation system (Gassler et al., 2004). 

As a consequence, ensuring coherence between the various strategic levels and actors 

becomes an increasingly difficult and at the same time crucial task. It is therefore important to 

have a clear and transparent division of labor between various organizations.  

There is not any single model or best practice regarding the appropriate degree of 

centralization or decentralization of the priority-setting processes. Despite this heterogeneity 

some general guidelines can be distinguished. The national policy level is best left with the 

determination of the overall degree of priority given to innovation in the context of the overall 



public policies, also reflected in the budget devoted to R&D activities. The national level is 

also best suited for the determination of system-wide issues, such as IPR, support for SMEs 

and regulation. The national level is also typically most suited for setting the general 

functional and thematic priority areas such as general societal issues (e.g. environment, 

health) and those addressing market or system failure at the national innovation system and 

leave it to the intermediaries (funding agencies, technology transfer institutions, etc.) and the 

research performers (universities, research centres, enterprises) to translate these strategic 

priorities into more concrete actions and operational priorities (Gassler et al., 2004). 

Based on the developments in the priority setting process different kinds of priorities 

exist today in innovation policy (Polt, 2006): 

 Mission-oriented priorities 

 Functional priorities 

 Thematic priorities 

The first relates to various targets for innovation policy. A typical example has been 

the 3% target for R&D expenditure as a share of GDP in the EU RTDI policy priorities or 

internationalisation of research. The second type of priorities refers to the development of 

specific functions in the national innovation system such as financing or researcher mobility. 

Examples of these can be e.g. the recent priorities in the Finnish National Innovation Strategy 

that emphasize e.g. promoting business R&D investments is to develop more market 

incentives for firms and other organizations to innovate. The thematic priorities are often 

related to specific technology or business areas such as nanotechnology, services or eco-

innovation.  

The priorities can often be ―multi-layered‖: on the top there are often broader policy 

goals guiding different priority areas. These are then divided to more specific thematic or 

functional set of activities/funding schemes which have their priorities at the operative level 

The priority setting process differs depending on the hierarchical position of the 

priority setting institutions. Government white papers and innovation strategies typically tend 

to be more general in nature and concentrate more on mission-oriented or functional 

priorities. Priority setting by various agencies on the other hand tend to be more focused on 

thematic priorities but often include also other more systemic or functional priorities. 

The priority setting also varies greatly depending on the nature of the priority setting 

processes. The priority setting can have more top-down or bottom-up approaches. It can also 

be more participatory by nature involving a wide range of stakeholders or it can be limited to 

a small group of experts. There can be also a various degree of formalization, target setting 

and evaluation procedures included in the priority setting process. 

Implementation mechanisms and instruments 

Governments in Europe have tried various different mechanisms for implementing 

various innovation policy priorities. The implementation mechanisms can be roughly divided 

in activities at strategic level and those at the operational level. 

At the strategic level the implementation has mainly taken place through policy 

programmes, policy councils and platforms and the development of various agencies and 

bodies to take promote the implementation of a specific priority. 

At the operational level various mechanisms for implementation can be distinguished. 

When looking at the vertical co-ordination and implementation, at least the following 

interrelated mechanisms can be distinguished: 

 Funding and budgetary measures 

 Thematic competitive funding 

 Performance management and agreements 

 Cooperative agreements and negotiations 



 New initiatives and support mechanisms 

 Setting up programmes 

 Indirect influence and signalling 

The most typical and traditional form of implementing innovation policies is the 

normal budget mechanism where funding is allocated and earmarked for the implementation 

of specific priorities. This approach is mostly embedded in all forms of implementation 

mechanisms and instruments as they all are typically based on government funding (at least 

for the most part). Budgetary measures are also the most important implementation 

mechanism at the upper level where things can go wrong. Even the most sophisticated 

innovation strategies and plans fail if they do not get the necessary resources from the 

government budget and the support from the Ministry of Finance. 

In many countries the management practices in the public sector have changed during 

the past two decades. The ideas of new public management (NPM) and performance 

management have been influential in this respect, transforming public administrations in 

many countries towards a more private-sector type of management practices. This has 

developed the practices and managerial culture towards an increasing emphasis on operational 

efficiency, accountability, and outputs measured by performance targets and indicators. 

Sometimes management is less about quantitative targets and indicators and more on 

deliberations and dialogue between the ministries and the respective agencies and institutes. 

The vertical coordination mechanisms that support the implementation of policy 

priorities include e.g. as performance agreements, its follow-up procedures and budgeting at 

the ministry level. Through these agreements and negotiations specific quantitative and 

qualitative targets can be agreed on and this way the operations of respective organizations 

steered towards implementing key priorities related to their activities. 

On a more operational level a very typical implementation mechanism is the use of 

thematic competitive funding. This may be associated with a particular scientific or 

technological area e.g. nanotechnology or forestry sector) but can also be associated with 

more ―systemic‖ themes such as funding for R&D in SMEs or even public procurement. The 

use of competitive mode of funding is typically made to make sure that public funding goes to 

most promising R&D projects or other innovation activities. 

When there is not any existing ―home base‖ for implementing a specific priority there 

is sometimes also a need to establish totally new organizations or funding instruments.  

There has been a shift from thematic permanent R&D structures towards limited time 

programmes that at the same time are open to a broader range of actors. Programmes are a 

much more flexible tool for implementing policies (quick to establish and to abandon) than 

organisations that tend to become very sticky over time even though priorities change 

(Gassler et al., 2008). In some countries various R&D and development programmes are 

managed by ministries but in most countries management of programmes is taken care by 

specific agencies. 

Besides direct implementation mechanisms it is also important to notice that various 

white papers and strategy documents are also used increasingly used as ―strategic signals‖ or 

―roadmaps‖ for government stakeholders as well as private stakeholders to help them to 

identify their role and to ―buy-in‖ their support (Cunningham & Karakasidou, 2009). This 

usually requires both long-term consistency as well as widespread stakeholder involvement 

during the strategy processes. By making the government innovation policy more predictable 

as well as increasing the understanding of various stakeholders about the key issues the 

strategies and policy initiatives may in the long term have an indirect influence on the 

behavior of various stakeholders. 

Mechanisms to assess the implementation and priorities  



Monitoring and evaluation as tools for assessing innovation policy 

The main activities for assessing the priorities and their implementation are the various 

monitoring and evaluation procedures used in the international, national and regional levels. 

Generally evaluation refers to a process that seeks to determine as systematically and 

objectively as possible the relevance, efficiency and effect of an activity in terms of its 

objectives, including the analysis of the implementation and administrative management of 

such activities. The scope and methods of evaluation differ according to the questions to be 

addressed and the character of the policy measure. Thus, they can be retrospective (ex-post), 

current or prospective (ex-ante) evaluations, producing information that can be used in the 

assessment of past policies, the monitoring of ongoing initiatives or the forward planning of 

innovation and technology policies. In the context of priorities ex-ante evaluations are 

typically used for assessing the expected impact of the planned priorities for action and 

quantifying their specific targets in relation to the starting situation. Ex-post evaluation, on the 

other hand, is typically used to assess the implementation of priorities. 

Evaluation methods and practices have developed alongside the evolution of 

technology and innovation policy and the understanding of the innovation process. Starting 

from the predominant model in the post-war period, the focus was first on the assessment of 

the quality of scientific research, with peer review and bibliometric techniques as the main 

methods. This was later followed by programme evaluation following the increasing use 

different kinds of government programmes to support industrial innovation (Papaconstantinou 

and Polt, 1997). 

In general, evaluation practices are far from uniform across Europe although various 

EU guidelines have increasingly provided conformance in methods and approaches. 

Nevertheless, innovation policy evaluation is still characterized by different degrees of 

maturity as well as by a large measure of variety in terms of the tools used, the institutions 

involved, and of the place of evaluation in policy making in general.  

Because of the differences it is important that evaluations take into account the 

strengths and variety of the national systems of innovation in order to develop systematic 

evaluation practices and make these embedded in the policy-making process.  Experiences 

from several countries also show that monitoring and evaluation procedures should be 

designed together with the policy (or individual instrument/programmes) to be evaluated.  

Only an early planning of monitoring and evaluation would secure the collection and 

provision of the right kind of data needed as well as acceptance of the evaluation procedures 

and criteria among the stakeholders involved. 

It is also important that there is a need to make the higher policy level aware of all 

evaluations related to the strategies and selected priorities. A good way to make the 

evaluation results affect future policy is to expose the results of evaluations to a public 

discussion as in this way it is more difficult to ignore results of evaluations. Evaluations also 

need to be ―user-oriented‖ in a way that they address the informational needs of the 

organisations responsible for steering and implementation of the strategies (policy makers, 

firms, programme coordinators etc.) 

In practice the evaluation procedures can be divided in two categories: 

 Strategic evaluations and system evaluations 

 Programme evaluations and institutional evaluations 

The first level of evaluations examines the general policy context and the set of 

priorities as a whole. From the perspective of priority setting the first level will try to monitor 

and analyse the set of policy priorities in terms of their overall development. 

The second level of evaluations on the other hand examine the various implementation 

mechanisms such as programmes and development institutions or organisations such research 



institutes, universities and intermediaries. These evaluations analyze the performance of 

individual instruments, mechanisms or organisations in relation to their task in implementing 

the priorities.  

Form the policy perspective both of these evaluations can also be seen as having two 

distinctive objectives. Firstly, evaluations are used to assess the performance of the set 

policies and instruments in terms of ―value for money‖. Secondly, evaluations are needed to 

get information on how to improve future policy. 

European examples on evaluation and priorities 

In their recent analysis of innovation policy evaluation practice in Europe Edler et al. 

(2009) found that evaluation has become an integral part of innovation policy especially at 

operational level of programmes and measures etc. It was found that as roughly 50% of the 

measures that are evaluated has a pre-determined budget for evaluation and two thirds are 

foreseen and planned in the measure design. It is also almost a rule nowadays that evaluations 

are carried out by external evaluators, often selected through an open tender process. 

The analysis also revealed that evaluations have a limited set of consequences in terms 

of changes in policy.  Radical consequences such as termination of programmes are rare and 

appear more often as a consequence of principle policy decisions. In contrast evaluations 

typically lead to minor re-design of measures or learning for other measures and, most often, 

to prolongation and extension.  

It seems that in practice the broader system or policy level are much less frequent than 

programme or organisational evaluations. A majority of evaluation activities concentrate on 

various R&D and development programmes and although they assess the outcomes of 

measures and implementation of priorities through these mechanisms they have typically less 

value in evaluation the overall policy goals and if right priorities are set in the first place. 

However, UK is a good example of a country with a strong tradition in the use of strategic 

reviews of innovation policy as well as a framework for performance monitoring.  

One good UK example is putting together the wide range of innovation related 

activities and their monitoring and assessment. In 2007, the then Department for Innovation, 

Universities and Skills (DIUS)
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, assumed general responsibility for all UK innovation 

activities. In practical terms, this meant that DIUS produces an Annual Innovation Report 

which details government departments‘ innovation- related activities. Given the broad view of 

innovation espoused by UK policymakers, it is evident that a wide range of government 

activities may have an impact on innovation. The Annual Innovation Report was expected to 

bring together the full set of governmental activities that would contribute to UK innovation 

overall, both in terms of supporting innovation and developing innovative practices within 

departments (Cunningham and Rigby, 2009). 

The evaluation practice is also very well documented and guided. Guides such as the 

green book and the magenta book give evaluators practical guidance on how to evaluate 

policy measures. All evaluations have to be contracted out to external evaluators. Most 

evaluations are conducted at periodic intervals and are rarely ex post (this is mostly due to the 

fact that many instruments are long-term activities with no set end-date). What is important is 

that in general recommendations are acted upon, provided they meet the conditions of being 

realistic and economically feasible (Ibid.). 

The use of evaluation has also had very challenges. In Austria, for example, the 

number of evaluations is very considerable, but at the same time criticism has been raised, 

that mechanisms ensuring that the results of evaluations are fed back into policy formulation 
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and implementation are missing. This highlights the fact that establishing a sound and 

extensive evaluation tradition in assessing the innovation policy priorities is not enough alone 

but thoughts need to be also spent on the concrete role of evaluations for policy design and 

implementation.  

Germany has been seen as a good example where evaluations are actually used as 

tools for policy learning. There are many formative evaluations, methods such as focus 

groups or workshops are often employed, and the results of an evaluation are intensively 

discussed within government and there seems to be evidence of policy learning within the 

administration. However, it seems that learning takes place in fewer cases to the evaluated 

measures themselves, on a more general level affecting the overall policy learning for future 

policy priority setting and programme design. It is important to notice that this kind of 

successful use of evaluations requires a particular kind of open and participative approach.      

Experiences of implementing strategic documents 

National Research and Innovation Plan in Austria 

The establishment of the Council for Research and Technological development in 

2000 was an important stage towards a more explicit and transparent strategy setting in 

Austria. The national Innovation Plan (2002) was the first step by the new council to develop 

a long-term strategy for the whole spectrum of Science, technology and Innovation policies. 

Unlike the previous white papers, which were not binding and to some views did not affect 

the policy making processes very efficiently, NaFIP has had more practical relevance. This 

has been connected with influence gained by the Council over the allocation of financial 

resources. 

In 2002 the Austrian Council published the National Research and Innovation Plan 

(NaFIP), which became a key point of reference for RTD and innovation policy. NaFIP 

provides an overview of key R&D indicators and the institutional system in Austria in an 

international comparison. On this basis RTI policy proposals were formulated for achieving 

the national spending target of 2.5% of GDP. They included proposals for structural change to 

the individual R&D performance sectors as well as proposals for the reorganisation of the 

R&D funding system in Austria. Furthermore, scenarios for the use of public and private 

sector funding were developed (Source: Austrian Council). 

These recommendations for the allocation of resources and for a reorganisation of the 

governance system have served subsequently as the most important guideline for policy 

development and implementation by the government and its institutions. As a result, some of 

its recommendations, such as the reorganization of R&D funding agencies and the increase of 

the R&D expenditure, have been achieved rather well. The allocation of competences in only 

two ministries and allocation of the responsibilities in a consistent and coherent way has not 

been realised very quickly.  

The target to separate the strategic and the operative level of the Austrian Innovation 

System, some progress has been made by handing over the administration of more and more 

programmes to agencies and leaving the strategic intelligence to the ministries and the 

Council. But there have still been lack of clarity in terms of definitions concerning 

competencies and working topics, and the number of programmes has also been rather high, 

which has made coordination more difficult.  

Compared to some other countries where single agencies have a strong role in 

programme design in Austria ministries have had this role, which may have made the 

implementation more difficult due to fragmentation. There seems to be having been 

challenges because of the federal system where regions (or provinces) have a strong role. In 

many cases province shall be asked to contribute with their budget to cooperation in RTI. This 



has required talks with the provinces about their contribution, which means some initiatives 

take longer time to develop. 

The National Innovation Strategy in Finland 

The priority setting mechanisms in Finland are a combination of long-term guidelines 

and recommendations set out by the Research and innovation Policy Council and the 

priorities set in the government programmes. 

Finland has been one of the leading countries in building a research and innovation 

based economy. Although research and innovation have been national priorities in Finland for 

quite a long time, there has been a gradual change in policy thinking from the separate science 

and technology policies of the 1980s towards the more complex notion of innovation and a 

broader view of policies. At the same time there has been a move from the linear innovation 

model to a more interactive and integrative model. The concept of the national innovation 

system has provide a basic framework for policy considerations from the early 1990s and 

since then this model has been developed and fine-tuned to better respond to the needs of the 

R&D performers and particularly the private sector.  

The innovation strategy (2008) provides the lines along which the national innovation 

policy will be developed in Finland. The process for preparing a new national innovation 

strategy for setting the new innovation policy priorities was officially started in the 2007 

Government programme. One of the main objectives related to science policy, presented in 

the Strategy Document, was that ―Government prepares a national innovation strategy, where 

the definition of innovation is expanded to cover also the issues of innovations in technology, 

business and in the development of services as well as questions related to regional innovation 

potential.‖ 

The preparation process of the strategy was open, being based on views contributed by 

experts, stakeholders and citizens through workshops and the Internet On the basis of these, 

the steering group consisting of experts from several key stakeholder groups prepared a 

proposal for a national innovation strategy. The proposal emphasized on issues that should be 

taken into account or overhauled in innovation policy in the future and the strategic lines 

along which Finland's national innovation policy and environment will be developed. On the 

basis of the above proposal, the Government's innovation policy report was prepared by the 

Ministry of Employment and the Economy. In October 2008 the Government accepted the 

report. 

To support the implementation of the innovation strategy, an international evaluation 

of Finnish national innovation system was completed in carried out in 2009. The evaluation 

was based on the basic choices made in the National Innovation Strategy and gives proposals 

for enhancing the nation innovation system to meet the identified challenges ―in the spirit‖ of 

the strategy. The government has launched several projects and activities with the innovation 

system, operating models and structures developed in the evaluation findings and 

recommendations. The activities are in many cases carried out through separate operational 

programmes.  

The implementation of the operational programmes is carried out in collaboration by 

several organisations but the responsibility of implementing in these programmes is mainly by 

the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry of Education and Culture. 

The Ministry of Employment and the Economy produces a document ―Innovation policy 

agendas and priorities‖ for each year that summarizes the issues that fall within the 

responsibility of the innovation policy unit at the ministry. The document brings together the 

key government strategic policies and objectives, which sets out the government program, the 

National Innovation Strategy and the 2010 Budget. In the document overall objectives and 



priorities for the corresponding year are defined. These objectives and priorities are made 

public so that all organisations in the administrative sector of the Ministry are aware of them.  

The experience in the implementation of strategy document in Finland is that both 

constant collaborative effort and interactive processes between different sectoral bodies is 

needed as well as connecting the implementation to regular steering mechanisms in the 

government, such as the annual performance agreements and negotiations between the 

ministries and various agencies. 

Conclusions 

In practice it is very difficult to make sure that right priorities are selected for 

innovation and technological development. However, there are several ways to try to address 

this difficulty.   

Firstly the fast pace of technological and social change has shown that one should 

avoid making too narrow  definition of thematic priorities as these may lead to dead-ends. At 

the same too broad priorities do not direct the innovation policy sufficiently. One way to 

avoid this challenge is to concentrate more on functional priorities and framework conditions 

and let the entrepreneurial and market mechanisms to make the selection. Naturally this 

strategy needs different kinds of tools as the strong thematic priority setting. These can 

include e.g. competitive R&D funding based on excellence rather than thematic selection as 

well as various support mechanisms for private sector R&D (especially SMEs).  

Another mechanism is to use programmes and projects as implementation tools 

instead of permanent structures and existing organisations. This allows quick take up of new 

activities but also quick closing down of the activity if it is shown that the specific priority 

area was not the right one. Related to this approach is the need to establish a sound 

monitoring and evaluation mechanism to assess the need and functionality of each instrument 

and mechanism that is used to implement priorities. This approach does not prevent wrong 

choice but enables quick changes in the policy making.  

Since innovation policy has many horizontal elements and therefore covers several 

sectors, in many cases it has been effective to establish good governance processes to 

optimize the priority setting for each actor. In practice this would mean that more general and 

systemic priorities are set at the upper level of policy making. These general priorities act as a 

general framework for the ministry level. The more narrow thematic priorities would be then 

set at the operational level (agencies, programmes). This strength of this kind of approach is 

that the more detailed priorities are set at the level that has more expertise from actual 

technologies or development mechanisms. At the same time this would help strategic level of 

policy making to concentrate key strategic issues and avoid the complexity at the operational 

level. 

Priority setting can be carried out with various different methods such as closed expert 

group planning (e.g. Research councils), open stakeholder consultation processes and various 

forms of strategic planning. The typical method used in most of the countries nowadays is a 

participative strategy process consisting of high level experts, government officials as well as 

key stakeholder groups such as private sector representatives as well as higher education and 

public research institutes.  

Priority-setting is typically a part of more comprehensive science and technology 

policy strategy development processes. Such strategy processes have become increasingly 

popular or even compulsory in most countries with the reforms in the public management 

procedures that require more accountability as well as regular monitoring and evaluation of 

policy. 

What is important while implementing strategic documents is to connect the process 

tightly to the normal policy making mechanisms. Because of a complex and cross-cutting role 



of innovation policies the high level strategic documents need a clear implementation process 

to be planned beforehand and a ―Home base‖ – an organisation who is responsible for co-

ordinating the implementation as well as monitoring and evaluation the implementation. 

Various innovation policy actors often formulate their strategies without clear reference and 

linkage to the overarching policy strategy which leads to fragmentation. 

It is therefore very important that the implementation process is governed by an 

organisation or body that has good connections and with the main implementing organisations 

(ministries, agencies) power to influence their behaviours. The power does not have to be 

formal authority but should be either high-level political support and/or resources that can be 

used to steer the implementation process. Since priority setting is carried out in many levels 

and organisations it is of utmost importance to be able have clear reference to overall 

innovation policy strategy at every level.  

Because the need for both horizontal coordination (between various sectors) and 

vertical co-ordination (between various levels of operation) is high and not all activities 

related to implementation can be governed through formal public management routines it is 

important to create wide stakeholder support for the process. This typically requires both 

consultations of key stakeholder groups to the strategy but getting their commitment to 

participate in the implementation process. As formal decision making does not work 

especially with the private actors it is important to get their commitment through agreements 

but also through various incentives. Public-private partnerships e.g. in the operational 

programmes implementing the strategy are typically a concrete way to get everybody 

committed. In other words, the implementation is as much about management of networks as 

public management. 

 Setting up milestones is a good way for monitoring and evaluating progress and to 

steer the implementation of the strategic documents. However, milestones and 

targets are not enough (cf. EU 3% target) but also the monitoring of the actual 

processes is important so that the progress can be monitored. 

 Explicit strategic commitment at the Government level with a national mission 

statement and this commitment should be recognised in all overall strategy 

documents (not just STI documents) 

 A dedicated overseeing and co-ordinating body (council, committee, key ministry, 

Office for STI etc.) with real political mandate and actual formal or informal 

coordinating powers 

 A joint framework for horizontal co-ordination to  

 Committed resources for implementation both in the general state budget as well 

as at the operational level 

 Participation and extensive consultative processes with real engagement and real 

possibilities of stakeholder participation 

The existing organisational setup needs to be reconsidered with the priorities. The 

various organisations tend to be locked-in previous priorities as resources and instruments are 

often connected to specific priorities. The reformulation of priorities - be they thematic or 

functional, typically affects the existing status quo between various organisations. The 

experiences from the many countries indicate that priority-setting needs to be supported by 

converging mindsets and coherent decisions of the different actors in research, industry, 

policy and society that contribute to the shaping of a priority.  

Transparent strategy processes and participation have turned out to be important for 

priority-setting processes to become effective throughout the innovation system. If the 

organisational structure, relations different ―schools of thought‖ and possible tensions are not 

well addressed in the priority setting process it is highly likely that even the most elegant 

strategies will never be implemented as planned. 
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Background on forward looking support tools for priority setting  

A number of different mechanisms have been tried and used as support for priority 

setting in innovation policy. During the 1960s and 70s technology planning and forecasting 

were widely used. During the 1980s and especially 1990s more broad-based technology 

foresight and roadmapping activities were increasingly used. During the recent decade 

priority setting has been increasingly a combination of various forms of ―Strategic Policy 

Intelligence‖ including foresight, monitoring, evaluation (Polt, 2006). This has been 

supported to an increasing degree by various participatory consultation mechanisms involving 

experts and stakeholder of various kinds (Cunningham & Karakasidou, 2009). 

About foresight and forecasting 

Prospective approaches involve forecasting efforts using systematic efforts to 

explore future dynamics. Another important part typically (and important from policy 

perspective) is the matching of present and future capabilities with the opportunities 

provided by new innovations. 

Technological forecasting can be defined as a prediction of the future 

characteristics of useful machines, procedures, or techniques (Martino 1983). 

Forecasting is typically an estimation of the short-, medium- or long-term future in a 

specific research area or according to the questions posed by means of scientific 

methodology (Cuhls, 2003). 



Technology forecasting provides information on what new technologies are on 

the horizon, the maturity and developmental dynamics of technologies, which 

boundary conditions and correlations affect development, and when technologies can 

be moved from the laboratory into production. The charting of key actors in 

technological development, various competitive situations and, for example, the 

impact of standards on technological development are also crucial. Technology 

forecasting also involves technological applications and new innovations in various 

industries and in this way helps to generate ideas for developmental paths in the future 

(Saarinen et al., 2005). 

Foresight goes further than forecasting, including aspects of networking and 

the preparation of decisions concerning the future. This is one reason why, in the 

1990s, when foresight focused attention on a national scale in many countries, the 

wording also changed from forecasting to foresight. Foresight not only looks into the 

future by using all instruments of futures research, but includes utilizing 

implementations for the present (Ibid.). Foresight is also often used to cover a broader 

set of issues in addition to mere technology. What differentiates foresight from 

planning is that planning tends to be more concrete and usually results to some kind of 

activity. Foresight on the other hand is more open ended and also less binding for the 

participants.  

Foresight can be defined as a set of approaches to bringing longer-term 

considerations into decision making and priority setting. The process typically 

involves process of involving informed stakeholder in technology analysis and 

dialogue. Foresight activities provide material that can assist in setting priorities for 

innovation policy or R&D activities. The increased need for coordination of activities 

across policy areas foresight process also provide an important arena for fostering 

collaboration and coordination between various public and private actors (Miles, 

2005). 

A foresight exercise is not a technological forecast or plan for the future but 

more like preparation for the future. The difference between foresight and forecast is 

defined in a different way in different countries. It has been often stated that with 

foresight there can be many potential scenarios from future as opposed to forecasting 

that aims to provide an understanding of the most probable future state of technology. 

In some other context foresight has been associated with future ―oulook‖ while 

forecasting has been closer to predicting various trends. The difference is sometimes 

underlined by fundamental differences in premises so that in forsight future is 

considered as not predictable as opposed to forecast where future can be to predicted 

to some extent based on the information available today. From the different approach 

and methodology also comes the fact that foresight is typically aiming to longer 

timeframe, sometimes as much as 50 years or more (although typically 5-10 years is 

more typical). 



 
Figure 1. Overlap of forecasting. foresight and planning (Cuhls, 2003) 

 

The more recent foresight approaches include all three parts: classical forecasting, 

foresight, and attempts to combine these with planning. But until now, quite few national 

foresight approaches have resulted in any pragmatic planning (Cuhls, 2003). 

 
Figure 2. Foresight process as a whole (Miles and Keenan, 2002) 

 

In foresight a wide range of different approaches and methodologies are used. These 

different approaches can be divided in four basic dimensions (Georghiou et al., 2008): 

 Creativity-based methods 

 Expertise-based methods 

 Interaction-based methods 

 Evidence-based methods 

Evidence-based methods are typically most important in many of the exercises in 

Europe (Popper et al., 2007; Keenan et. al, 2006). In the mapping of 785 different foresight 

exercises (most from Europe) the most typical methods were literature reviews, expert panels 

and scenarios. In most cases the government acts as the main sponsor. In addition to national 

initiatives there are many supra-national, cross border and regional exercises as well. 

Foresight is a tool used at all levels of government. Already almost 40% of exercises are 

regional in nature. 

EU level activities in foresight 



The main co-ordinator of foresight studies at the EU level is the European Foresight 

team of the Knowledge for Growth (KfG) Unit of JRC-IPTS. This unit centres on the 

provision of forward looking intelligence to support decision making and enhancing the use 

of Foresight as an instrument for policy making in Europe. The focus of the activities is 

mainly on policy-relevant foresight application and methodology development.  

The traditional focus of activities has been research and innovation policy but recently 

this has been broadened to a more general application of Future-Oriented Technology 

Analysis (FTA), including application of combined qualitative foresight and quantitative 

modeling approaches. 

The current main foresight activities conducted by JRC-IPTS is ―Facing the future: 

time for the EU to meet global challenges‖, which analyses the state of the world in 2025 and 

the potential policy implications for the EU. The methodology used combines an extensive 

analytical review of recent future oriented studies, followed by a wide online consultation of 

the identified issues, and use of multi-criteria quantitative analysis (Robust Portfolio 

Modelling) to prioritise the resulting issues. Key issues were then presented and discussed in 

a workshop with selected experts and policy makers. 

The EU Joint Research Centre Institute for Prospective Studies (JRC-IPTS) and DG 

Research are also working together to establish a European Area for Science and Technology 

Foresight. For this purpose, services will co-operate to establish the European Science and 

Technology Foresight Knowledge Sharing Platform (KSP). The aim of the task is to 

consolidate the European foresight knowledge base by contributing to the development of a 

scientific reference system in Future-oriented technology analyses (FTA), which involves 

Foresight, Technological Forecasting and Technology Assessment), applying foresight 

practices in specific fields as well as supporting the use of foresight as a tool for policy 

making. Therefore, the JRC-IPTS is contributing, through the activities of this Action, to 

strengthen and better systematize competencies at European level on Foresight related issues. 

One example of applying foresight practices at the EU level are the Strategic 

technology plans that have been prepared in various sectors to support the development of 

priorities. A good example of this is the European Strategic Energy Technology Plan (SET-

Plan). Part of the technology planning process a SET-Plan Technology Map was published by 

the JRC in 2007. In 2009 an update of the Technology Map was prepared by the SET-Plan 

Information System (SETIS). The Technology Descriptions of the 2009 Technology Map 

assess the technological state of the art and (2009 SET-Plan) anticipated developments of 

several key energy technologies, the status of the corresponding industries and their potential, 

the barriers to large scale deployment, the needs of the industrial sector to realise the 

technology goals and the synergies with other sectors. 

Foresight has also been actively used in the creation of European Technology 

Platforms. The ETP‘s are industry-driven knowledge platforms supported by the European 

Commission, using foresight methods to come up with: a common vision; strategic research 

agenda; and implementation plan to be embodied in EU‘s Framework Program  

At the EU level there is also an effort to utilize national foresight exercises. An early 

example of this kind of activity was the Futures project and the Technology Map –project, 

which identified key technologies based on various national forecasting efforts. 

National level experiences on foresight 

At the national level various forecasting efforts have been carried out in most of the 

EU countries. Although it can be argued that the role of foresight and forecasting has 

somewhat declined as a tool for priority setting in more strategic level priority setting they 

typically have stronger role in the operational level where e.g. agencies prepare new R&D 

programmes. Especially some of the bigger EU countries such as the UK, Germany and 



France have a long tradition in forecasting and foresight. Following are some of the 

experiences form the past 10 years in some EU countries. 

Spanish Technology Foresight Exercise 

Despite of the considerable level of organisation of foresight activities in Spain since 

mid 1980s, foresight did not have an important role in policy making until in 1997, when the 

Observatory for Technological and Industrial Prospective (OPTI) was created. OPTI has been 

one of the most notable ―traditional‖ foresight exercises operating during the past 10 years. 

OPTI was constituted by an initiative of the Ministry of Industry with the aim of 

carrying foresight exercises focused on the key industry sectors. At the beginning of its 

activities OPTI operated as a network of 9 centres. Each centre is independent, has its own 

technological capabilities and is responsible for the thematic foresight studies in their area, 

having also strong linkages with industry, in particular with SMEs. Today there are seven 

operating centres in OPTI. These are:  

 CIEMAT - The Research Centre for Energy, Environment and Technology 

 AINIA - Association for Research in the Agri-food Industry 

 ASCAMM Technology Centre 

 The Foundation for the Development of Genomic and Proteomic Research 

 INASMET - The Materials Technology Centre 

 INESCOP - Technological Institute for Footwear and its Related Industries 

 IQS - The Sarrià Chemical Institute 

 

This network participates in all of OPTI's activities, whether foresight exercises, 

technology watch, monitoring technological evolution, or the application of foresight in 

strategic planning, both at national and international levels. 

The starting point for OPTI exercise was the idea Spain had a need to incorporate 

technologies to industrial processes in order to improve competitiveness and push its presence 

on the market. Therefore, the main objectives of OPTI are:  

 The generation of a knowledge data base which encloses the main about 

technology trends for Spanish industry as well as other factors such as their 

influence on industry, employment and competitiveness.  

 To support in strategic decision-making processes carried out by public 

administrations and private companies, in critical areas for industrial development. 

OPTI has primarily had an industrial approach and although sponsored by the Ministry 

of Industry, the results are being used for defining priorities in science, technology and 

innovation, actions defined by the current Ministry of Science. 

In 1998, OPTI first approached foresight launching an ambitious project that lasted for 

three years. This project, known as the First Spanish Foresight Program (1998-2000), covered 

the eight most relevant industrial sectors. From 2001, new foresight exercises were developed 

in both, existing and new sectors that, although considered important in the first program 

could not be tackled at that stage, mainly because there were no specific institutions in certain 

areas, such as the case of biotechnology. The development has mainly been analysed with a 

time horizon of 15 years; however, technologies are assessed in each exercise within periods 

of 5 years. 

The methodology used in the First Spanish Foresight Program was based on expert 

panels, brainstorming sessions, Delphi surveys, key technologies and deskwork. The results 

of the foresight exercises are disseminated mainly by reports, directed to scientists, industries, 

government agencies but also general public. 

According to the EU JRC-IPTS Forelearn study (2007), OPTI foresight exercises have 

had impact on various plans, programmes as well as to decisions of various stakeholders. 

These are:  



 PROFIT (Program for the promotion of Technical Research), carried out by the 

ministry of Industry.  

 PN I+D (National Plan for R&D), carried out for the Ministry of Science and 

Education.  

 Regional governments (e.g. Madrid, Navarra and Murcia) to define strategic areas 

in R&D.  

 Industrial associations  

 Enterprises  

Although OPTI's primary area of activity is still the development of foresight studies. 

this has been later complemented with technology watch services, strategic planning based on 

foresight, and the development of periodic reports on technological evolution, based on a 

system of indicators relating to evolutionary trends identified through foresight. 

Sources: OPTI website; JRC FOR-LEARN project 

FutuRIS operation (France) 

The FutuRIS  foresight platform coordinates think-tank efforts and publishes research 

work on the topic Research-Innovation-Society, in order to  enable informed decision-making 

and support the deployment of the strategies defined by the players involved. This includes, 

for instance, analysing the structure and workings of the French research and innovation 

system (SFRI), its international positioning and its likely development taking into 

consideration the issues already identified. 

The rationale behind starting FutuRIS is related to the changes that have occurred in 

the political, economic, social, scientific and technological environment in France during the 

past fifty years. It has been agued that French Research and Innovation System (FRIS) has 

become too fragmented, with a lack of interactions in its different parts, and therefore it is 

necessary to bridge gaps between people and organisations and to encourage more common 

understanding between them. In this way FutuRIS has a more systemic starting point 

compared with more traditional approaches such as OPTI in Spain. 

FutuRIS aimed to consider the FRIS (French Research and Innovation System) as a 

whole, with a systemic approach (governance, organisation, interactions between players with 

various backgrounds in all sectors and fields from research, academia, business and society). 

Due to the holistic approach, there were no sectoral themes but cross-cutting ones (e.g. 

excellence in research, competitiveness, science and society relationships, human resources in 

research and innovation, the governance of the FRIS…). For most of the themes, the actors 

come from research institutes (and to a certain extent higher education), private companies 

(big ones and SMEs), government bodies (ministries and agencies) and NGOs. 

The objectives of the FutuRIS programme were defined as follow:  

 to bring together leading players of the public and private sectors with the aim of 

laying the foundations for the future of the French Research and Innovation 

System, 

 to review and then launch the debate on the challenges the FRIS is likely to 

encounter in the future, 

 to build a shared vision of the future of the FRIS between research, academia, 

business and society. 

The programme was not launched or managed by the national government, because it 

was necessary for the scientific, economic and social actors to get more involved in building 

research and innovation projects and activities together. Nevertheless, public support was 

important in terms of legitimacy and access to information and resources. 

Since 2005, the research and innovation landscape has undergone profound change, 

through major reforms aimed at providing better-allocated and more effective governance and 



stimulating initiatives on the part of public and private players. The current focus of FutuRIS 

is therefore linked with how various stakeholders respond to these reforms and rearrange 

themselves to take on new responsibilities  (alliances, etc.). The foresight process is seen as a 

tool to identify a wide variety of potential pathways and prospects. 

Sources: JRC FOR-LEARN project 

FinnSight (Finland) 

At the beginning of 2005 the Academy of Finland, an expert organisation in basic 

long-term research funding, joined forces with Tekes, the Finnish Funding Agency for 

Technology and Innovation, to launch a foresight project under the heading of FinnSight 

2015. Its aim has been to identify focus areas of competence for the future in the fields of 

science technology, society and business and industry, and to establish priorities among them. 

The project was instrumental in helping to define Finland‘s Strategic Centres of Excellence in 

Science, Technology and Innovation (established 2007-2009). 

The foresighting work was done in panels where leading research and industry experts 

contributed their multidisciplinary knowledge and insights on the subjects concerned. In 

addition, the 120 experts who were involved in the ten panels also communicated the 

knowledge of their respective networks. 

The chairs and members of the ten panels were jointly selected by the Academy and 

Tekes. They were expected to have strong expertise in all aspects of their own field, a broad 

understanding of society in general and a willingness to share their expertise.  

Each of the ten panels produced their own extensive reports, which are compiled in 

Finnish in a separate FinnSight 2015 publication. 

The themes for FinnSight 2015 were selected with the support of expert groups that 

are most directly relevant and important to the Academy‘s and Tekes‘ operations.  

Among the dozens of themes put forward by the Academy and Tekes, those were 

eventually included that met the relevant criteria of national significance, level and extent of 

competence as well as potential socio-economic impacts. Half of the panellists were 

appointed from among candidates submitted by the Academy and half among those submitted 

by Tekes. 

The results of foresight are used by the two primary Finnish funding agencies to focus 

their activities in the future. The Academy makes use of primarily in strengthening and 

focusing basic research, for Tekes its main use is in strategic and policy decision-making. In 

addition to Finnsight, Tekes has also launched other foresight exercises on a regular basis. 

(Source: Academy of Finland / Tekes; Finnsight 2015 English Summary) 
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