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ВСТУП 
 

Розрахунки на те, що глобалізація як кратне збільшення еко-
номічних зв’язків між країнами, як розповсюдження у світі ряду 
однакових культурних зразків і як певне міжцивілізаційне взаємо-
проникнення матиме своїм результатом безконфліктну ідилію, 
своєрідну світову гармонію, мають бути визнані наївними. У світі 
не лише зменшуватиметься, а й дедалі більше загострюватиметься 
економічна конкуренція, боротьба за ринки збуту. Перемога буде 
за національними економіками, які пропонуватимуть якісніші і при 
тому дешевші товари. Виробництво такої продукції можливе лише 
на основі науково-технічних інновацій. 

Участь країни у світовій економічній конкуренції, як і будь-яка 
спільна боротьба, завжди була і є одним із вирішальних чинників со-
лідаризації суспільства, перетворення його на єдину націю або консо-
лідацію сформованої нації. Доводиться із сумом визнати, що біль-
шість українських громадян не опікується такого роду проблемами. В 
повсякденному житті людей тема інноваційного розвитку не відно-
ситься до найбільш пріоритетних. Ієрархія потреб та інтересів пере-
січного українського громадянина починається з таких питань, як здо-
ров’я, сім’я, добробут, робота, освіта та їм подібних.  

Масова психологія в Україні перебуває під потужним впли-
вом селянської традиції вважати більш суспільно корисною фі-
зичну, а не розумову працю. Між тим, саме у другій сфері діяль-
ності відбувається творення ідей, пропозицій, розробок, здатних 
кардинально оновити характер усіх видів праці, у т.ч. і фізичної. 
Науково-технічна діяльність має сприйматися не тільки як спосіб 
заробляння грошей, а й як спосіб особистого самоствердження. 

У суспільстві не завжди достатнє розуміння прямої залеж-
ності між рівнем інноваційності економіки (по суті, рівнем її кон-
курентоспроможності) і спрямованістю геополітичного та геоеко-
номічного вектору. Країні знову доводиться вибирати між «дарова-
ною рибою», тобто фінансовими вливаннями із зовні, та «вмінням 
ловити рибу», тобто здатністю піднести свою економіку до рівня 
спроможності виходити на світові ринки з наукоємною про-
дукцією. Вибір зумовлюватиметься розрахунком між суспільними 
витратами на інноваційне оновлення і перспективним результатом, 
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він стосуватиметься кожного, насамперед в питанні соціальної ці-
ни інновацій. Спільне рішення або платити, або не платити високу 
ціну за модернізаційний стрибок, є індикатором присутності або 
відсутності національної свідомості громадян. 

Проблема інноваційного оновлення не є для України неспо-
діваною новацією: про неї вже давно говориться на рівнях і дер-
жавної влади, і інтелектуальної громади. Ілюстративними в цьому 
відношенні є модернізаційні проекти, розроблені у вітчизняних і 
урядових, і наукових колах. Питань науково-технічної модернізації 
країни більшою чи меншою мірою торкаються найбільш впливові 
політичні партії, навіть коли і не застосовують термін «інновація». 

Для оцінки перспектив реалізації інноваційних ініціатив дер-
жавних і політичних акторів важливо проаналізувати ряд проблем, 
які видаються нам особливо актуальними. Зокрема, це питання про 
фінансовий і кадровий потенціал країни, про правові засади інно-
ваційної діяльності. У цьому зв’язку важливо обговорити питання 
про обґрунтованість розрахунків на зближення з ЄС з точки зору 
інноваційної перспективи у порівнянні з можливостями концен-
трації національних ресурсів під державним регулюванням. Анало-
гічне питання стоїть і по відношенню до євразійського простору. 
Паралельно потрібна і оцінка готовності державних та управлінсь-
ких механізмів до втілення проектів модернізації країни на ін-
новаційній основі. 

Інноваційне оновлення країни не може бути здійснене си-
лами тільки державних інституцій, без інтересу з боку суспільства 
та його громадських організацій. І якщо громадські інституції об-
межені у безпосередньому впливі на інноваційний процес на 
виробництві, то їхня активність може більш повно проявитися у 
сфері соціальних інновацій, у так званому соціальному підприєм-
ництві, соціальному мережуванні, у заохоченні соціальної відпові-
дальності бізнесу. Для оцінки можливостей ГО у цьому напрямі 
важливо знати і про спрямованість їхньої діяльності, і про ступінь 
довіри між ними і органами державної влади та управління. 

Крім того, для солідарного вибору на користь інноваційного 
розвитку країни у ній мусить існувати розгалужена мережа науко-
вого просвітництва, через яку до суспільства має бути донесено 
доцільність такого вибору, його наступний позитивний вплив на 
долю майбутніх поколінь. 
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Вітчизняною наукою, крім загальної постановки питання про 
важливість інновацій для країни суспільства у її конкурентній бо-
ротьбі в рамках глобалізованої економіки, розроблялися і продов-
жують розроблятися конкретні механізми і форми досягнення ус-
піху у вирішенні цієї проблеми. Зокрема, заслуговує на увагу орга-
нізаційний досвід здійснення різноманітних інновацій в рамках так 
званих технологічних платформ, здійснення міжрегіональної інте-
грації на кластерній основі і піднесення таким чином інноваційної 
культури як складової культури національної. 

Тема інноваційного оновлення України сполучена також із 
вибором географічної моделі проекту – його універсалізації для 
всіх регіонів чи диверсифікації відповідно до місцевих особливо-
стей, зокрема шляхом адаптації до соціально-економічних і вироб-
ничих умов малих і середніх міст.  

Запропонована аналітична доповідь не претендує на охо-
плення усіх питань, які стосуються впливу інновацій на стан націо-
нальної інтеграції. Якщо, за відомим висловом, «нація – це що-
денний плебісцит», то і питання її виходу на більш високий рівень 
конкурентоспроможності завдяки інновація має бути темою, яка, за 
сподіванням авторського колективу, стане однією з центральних 
для державного керівництва, політиків, громадських діячів, на-
решті, для всіх громадян країни.  

Аналітична доповідь підготовлена фахівцями Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 
Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» та Центру досліджень науково-технічного потенціалу та 
історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України за результатами виконан-
ня наукової роботи «Націо-інтегруючий потенціал науково-іннова-
ційної політики в Україні: соціо-гуманітарні аспекти» в рамках цільо-
вої комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гума-
нітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні». 
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1. Інтереси і потреби  
в сучасному українському суспільстві 

 
1.1. Ієрархія інтересів та потреб населення України  

у її соціо-структурних проявах 
 

Цивілізаційний розвиток обумовлений як об’єктивними зако-
нами його функціонування, так і потребами, інтересами, цінностями 
конкретних членів суспільства. Інтереси населення пов’язані з можли-
вістю отримати певні блага для забезпечення відтворення життєвих 
потреб, які постійно зростають, змінюють, визначають структуру сус-
пільного виробництва й темпи його розвитку. У подальшому потреби 
усвідомлені перетворюються в інтереси, які потім трансформуються у 
мотиви діяльності людини. Оскільки структура потреб видозміню-
ється, на що в свою чергу впливає рівень економічного розвитку та рі-
вень доходу індивідуума, тому зростатиме частка інтелектуальних та 
соціальних потреб, а також роль соціально-культурних чинників у за-
доволенні фізичних потреб [1].  

Усвідомлений економічний інтерес, який зумовлений відно-
синами власності та принципом економічної вигоди щодо задово-
лення системи індивідуальних потреб є реальним стимулом і моти-
вом соціально-економічних дій у суспільстві та економіці будь-
якої країни. Інтерес виникає як результат усвідомлення потреби у 
вигляді конкретної цілі (наприклад, отримання прибутку, воло-
діння власністю та ін.). Тобто усвідомлення потреб конкретних 
суб’єктів господарювання відбувається у вигляді економічних ін-
тересів [2], однак проявляються у їх діях. На сьогодні існує безліч 
досліджень, спрямованих на пошук взаємодії та узгодження еконо-
мічних інтересів різних суб’єктів. Існує думка щодо керуючої ролі 
ринку у цих процесах і його можливостей у формуванні компро-
місу. Але реальний ринок, на нашу думку, не здатен повною мірою 
узгодити інтереси усіх прошарків суспільства, тому не варто очіку-
вати синергетичного ефекту у напрямку ефективного соціально-
економічного розвитку. Носії економічних інтересів відрізняються 
один від одного, тому й економічні інтереси їх різноспрямовані і 
достатньо часто вступають у протиріччя. Найяскравіше розбіж-
ності інтересів проявляються у господарській діяльності при роз-
поділі власності та доходів. 
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До сьогодні в Україні здійснюється формування змішаної еко-
номіки із зростаючою часткою приватного сектору. Передкризова 
структура зайнятості України свідчила про наявність достатньо ваго-
мого сегменту найманих працівників – 82 % всіх зайнятих, що є по-
рівнюваним із даними за країнами Євросоюзу. Професійно-статусна 
структура зайнятості в країнах ОЕСР та Україні свідчить, що у розви-
нених капіталістичних країнах частка роботодавців (які включають і 
дрібних підприємців без найманих працівників, тобто самозайнятих) 
складає не менше 10% усіх зайнятих, у країнах із трансформаційною 
економікою вагомим сегментом є самозайняті. Існування та поши-
рення цієї форми зайнятості пояснюється можливістю виживання та 
отримання коштів для існування, однак якщо ці види діяльності зосе-
реджені у сфері індивідуальних послуг, то це майже унеможливлює 
інноваційний розвиток країни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Професійно-кваліфікаційна структура зайнятості 
в деяких країнах світу у 2011 році, % 
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ністю кредитних ресурсів тощо, з іншого – неготовністю населення 
до ризику та відповідальності. Цікавим у цьому відношення є при-
клад Румунії та Польщі, де частка роботодавців, які створюють 
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20% та 15% – це самозайняті. На наш погляд, розвиток сектору 
самозайнятості реалізує особистісні інтереси в отриманні трудо-
вого доходу та зайнятості, та інтереси регіональної та державної 
влади щодо зменшення напруженості ринку праці, оскільки цей 
сегмент дозволяє реалізувати підприємницьку активність, але не є 
місцем продукування технологічних інновацій в економіці. 

Нерозвиненість підприємницького потенціалу та несформова-
ність середнього прошарку суспільства призводить до диспропорцій у 
структурі доходів населення, що є чинником дестабілізації та конфлік-
тності особистісних інтересів в частині забезпечення соціальної спра-
ведливості у суспільстві. Так, квінтильний коефіцієнт диференціації за-
гальних доходів населення за даними 2012 р. складає 1,9 разів (і це вра-
ховуючи, що в у статистичну вибірку обстеження доходів домогоспо-
дарств не попадають домогосподарства із дуже високими доходами). 
Економічні інтереси різних соціально-демографічних груп та соціаль-
них страт суспільства мають різноспрямований характер як для рівня 
соціума, так і для мезо-, макро-, регіонального та галузевого рівнів. Не-
узгодженість інтересів та відсутність механізмів щодо їх взаємодії, не-
вміння та небажання прислухатися один до одного призводять до того, 
що іноді ціни на товари встановлюються необгрунтовано не на користь 
виробників і споживачів, а посередників; розвиток однієї галузі відбу-
вається не на користь іншої; одні страти населення використовують 
інші заради отримання матеріального зиску; молодь ображається на 
старше покоління, бо не може знайти робочі місця; пенсіонери – на мо-
лодь, яка почасти не виплачує податки, які є базою пенсійних виплат. 
Економічні інтереси у суспільстві є різноманітними та різнорівневими. 

У складі суспільних інтересів явно виокремлюються особи-
стісні (індивідуальні), групові (колективні, кланові) і територіальні 
(регіональні, муніципальні). Кожна людина має особисті інтереси, 
частина з яких збігається з інтересами більшості соціуму, терито-
ріальних спільнот людей. Однак, вони можуть і не співпадати, на-
віть суперечити один одному. Це зумовлює об’єктивну потребу уз-
годження відносин між ними. Вирішення цієї проблеми на теоре-
тичному рівні, наприклад, полягало у тому, що взаємовідносини у 
громадянському суспільстві мають будуватися на таких засадах: 
«По-перше, згідно з принципами свободи членів суспільства, по-
друге, у відповідності з принципами про залежність усіх від єдиного 
спільного закону і, по-третє, за законом рівності усіх» [3, с.99–107]. 
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Тобто принцип особистої свободи має поєднуватися з юридичною 
рівністю всіх на її здійснення, оскільки свобода не може здійснюва-
тися за рахунок інших. Отже, права мають органічно поєднуватися із 
обов’язками, свобода вибору передбачає відповідальність за неї. 
Лише у такому разі система громадянського суспільства буде повно-
цінно розкриватися, і права людини матимуть дійсну реалізацію. 

Територіальні інтереси являють собою сукупність інтересів 
людей, що проживають на певній території (держави, регіону, 
міста, села). Вони (інтереси) виражаються в уявленнях терито-
ріальних спільнот людей про загальні потреби, цілі та напрямки їх 
соціально-економічного та культурного розвитку, про збереження 
середовища проживання. Сутність інтересів території поки ще пов-
ністю не розкрита, але вже є конструктивні підходи до її вивчення. 
Зрозуміло, що реалізація інтересів території повинна стати целе-
оріентуючим напрямком розробки та реалізації регіональної полі-
тики, «фокусом» всієї управлінської діяльності . 

Неодмінною передумовою ефективної системи громадянського 
суспільства є наявність його розвинутої багатоманітної структури, їх 
складають різні неурядові групи, об’єднання, організації, асоціації, 
інші соціальні інститути, їхня функціональна спрямованість досить 
широка: творчі, спортивні, ветеранські, жіночі, правозахисні, благо-
дійницькі, професійні спілки тощо. Призначення цих організацій по-
лягає у сприянні реалізації особистістю її цінності, інтересів, потреб, 
прагнень, потенціалу. Соціальні інститути створюють індивіду пев-
ний простір для цього. Адже людина може сформуватися як осо-
бистість лише у системі суспільних відносин. Це не обмежує можли-
вості самовизначення індивіда, індивідуальна свідомість забезпечу-
ється соціальними та економічними механізмами. 

Центральне місце посідають економічні права людини і гро-
мадянина як певні можливості, що характеризують їх участь у 
виробництві матеріальних і духовних благ [4]. На думку вчених, 
система економічних прав людини і громадянина має такі головні 
елементи: право на працю, право на страйк, право на відпочинок, 
право приватної власності та право на підприємницьку діяльність 
[5, с. 313–317]. Виокремлення основних прав базується на основних 
особистісних інтересах. Відповідно, неможливість з тих чи інших 
причин їх забезпечити є каталізатором конфліктності у суспільстві. 
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Процес соціально-економічної трансформації сучасного українського 
суспільства має наслідком те, що соціальна реальність змінюється з 
високою швидкістю, створюючи нові умови життєдіяльності членів 
суспільства і, відповідно, такі ситуації, стереотипи, правила поведінки, 
які дотепер були відсутні в індивідуальній і суспільній практиці. Еко-
номічні інтереси кожного індивідуума не завжди збігаються з інте-
ресами більшості, а саме тут приховується небезпека прорахунків і 
неефективних рішень. 

Постійно відтворюється головна умова конфліктності – роз-
біжність між людськими потребами й інтересами та можливостями 
їхнього задоволення. Індивідууми пристосовувались до конфліктності 
в різний спосіб: хтось завдяки конформізму, хтось, навпаки, новою 
поведінкою. Кардинальні соціально-економічні зміни, у тому числі на 
ринку праці, що відбулися за два останні десятиліття в українському 
суспільстві, призвели до переоцінки значимості багатьох фундамен-
тальних цінностей, вплинули на трудову поведінку людей і їхню тру-
дову орієнтацію. В зв’язку з цим змінювались їхні потреби, інтереси, 
ціннісні орієнтації. Інтерес постає як усвідомлена потреба в еконо-
мічному (власність, гроші, інші матеріальні ресурси), політичному 
(владна посада) та символічному (вчений ступінь, звання, титул, 
популярність, репутація) формах капіталу. Інтереси, представляючи 
прояв системи цінностей, визначають прерогативи особистості при 
обранні певного виду діяльності. Еволюційні зміни поряд із форма-
ційними в українському суспільстві призвели до істотних змін у став-
ленні до праці як до усвідомленої діяльності, спрямованої на задово-
лення певних інтересів. На сьогодні загострюються численні проб-
леми людини праці, її розгубленість перед процесами соціально-еко-
номічних трансформацій, що спричинили зміну форм власності, без-
робіття, зниження рівня і якості життя, втрату професійної наступ-
ності, привабливості продуктивної праці призвели до кризи праці в 
українському суспільстві. 

Криза праці характерна для перехідних періодів, коли зміню-
ються форми використання виробничої сили найманого праців-
ника. Вона являє собою стан загострення проявів відчуження праці, 
що полягає у втраті її значення, її смислоутворюючої функції та пере-
творення праці з основи способу життя на засіб виживання, у де-
вальвації трудових цінностей на індивідуальному й суспільному рівні. 
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Криза праці поглиблюється під негативним впливом загального 
фону трансформаційних змін в епоху «народження капіталізму» з 
його економічним примусом до праці, відчуженням працівника від 
управління трудовим процесом і результатів праці. Розповсюд-
жується «офісне рабство», коли життя службовця зводиться до пе-
ребування за комп’ютером, праця строго регламентована, а за 
будь-які пересування і відхилення від робочого графіку суворо 
карають. Для працівників з низькою кваліфікацією ситуація – ще 
гірша: ставлення до їхньої робочої сили – дійсно як до товару, який 
можна купити за безцінь і використовувати, як заманеться.  

Перший симптом кризи праці – зниження задоволення нею, 
зміна ціннісних орієнтирів і трудової мотивації, коли гроші – без-
відносно до їх походження – подаються як єдиний критерій успіху, 
а праця призначається для їх здобуття. Праця перетворилася на ін-
струмент одержання заробітку, на інструментальну цінність з від-
повідною трудовою мотивацією.  

Результати опитувань, проведених різними дослідниками у 
2007-2011 рр., демонструють тенденції до невдоволення працею, її 
оплатою і стимулюванням. Повсюдно простежується пріоритетність 
матеріальних орієнтацій в ієрархії трудових цінностей, що свідчить 
про наявність протиріччя між змістом праці та її оплатою. 
Інформаційно-довідкова служба «559 Швидка довідка» у 2008р. про-
вела опитування на тему «Які складові хорошого місця роботи». Пе-
реважна кількість опитаних (77%) вважають фактор пристойної зар-
плати визначальним, 67% людей вважають, що хороша робота – це у 
першу чергу комфортні умови (зручний графік, обладнане робоче 
місце, відповідний психологічний клімат у колективі) [6]. 

Кадрова служба порталу Bankir.Ru проводить опитування 
своїх відвідувачів (опитування триває з 1.02.2011), з якого можна 
дізнатися, чим є робота для аудиторії цього порталу, а саме:  

 для 52,17 % – частиною життя, рівновеликою з 
родиною, розвагами і т.д.; 

 для 39,13 % – джерелом засобів до існування; 
 для 27,83% – матеріальною необхідністю. 
Якщо поєднати два останніх варіанти, оскільки вони обидва 

характеризують працю як інструментальну цінність, одержимо у 
результаті 66,96%, тобто перевагу матеріального інтересу. 
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Сучасний стан задоволення особистих інтересів через працю 
можна охарактеризувати загальною трудовою пасивністю, низь-
кою значимістю суспільних мотивів праці, професійного й кваліфі-
каційного зростання, визначенням соціального статусу особистості 
більшою мірою за нетрудовими критеріями, бажанням отримувати 
максимум доходів при мінімальній інтенсивності праці. При цьому 
якщо необхідність заробляти більше нещодавно зумовлювала під-
вищену інтенсивність праці більшості працівників, то нині їхня 
трудова поведінка стала більш пасивною, вичікувальною: вони 
пристосувалися до нової ситуації, коли праця далеко не завжди 
оплачується адекватно. 

Переконливою ілюстрацією важливості умов праці для лю-
дей є потік трудових мігрантів з України, який не припиняється 
вже багато років, а також бажання багатьох українців, зокрема, 
більше половини молодих людей, виїхати з країни. Так, за резуль-
татами обстеження трудової міграції 2008 р., проведеним Держав-
ним комітетом статистики, з початку 2005 р. до 1 червня 2008 р. за 
кордоном працювало 1,5 млн. мешканців України. Особи, які 
брали участь у трудових міграціях протягом останніх 3,5 років, 
становлять близько 5,1% населення України працездатного віку, а 
за останні 1,5 року – 4,4 відсотки, серед них 45,2% молоді люди у 
віці до 35 років [7]. 

Численні опитування і дослідження виявляють цікавий пара-
докс: з одного боку, у цілому українці вкрай незадоволені своїм мате-
ріальним становищем, з іншого боку – зовсім не готові до напруженої 
праці. Як виявило опитування, проведене Дослідницьким центром ре-
крутингового порталу Superjob, кожного п’ятого працюючого ук-
раїнця відчуття щастя від перебування на роботі позбавляє низька оп-
лата праці. У цілому опитування показало, що приводів для незадово-
лення на робочому місці в українців багато: затримки зарплати, не-
компетентність колег, відсутність кар’єрного зростання, невиконання 
обіцянок роботодавцем, погані умови праці, нерозуміння, незручний 
графік роботи, сувора дисципліна і т.д. Виявилося, що тільки 3 від-
сотки опитаних не бачать ніяких причин для того, щоб почувати себе 
на роботі нещасливими [8]. 

Сучасна українська економіка характеризується кризою праці 
з усіма властивими їй ознаками: девальвацією трудових цінностей, 
дестабілізацією нормативно-правової бази для найманої праці, 
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неможливістю забезпечити соціально нормального рівня життя пра-
цівникові, низькою значимістю суспільних мотивів праці, прагненням 
мати стабільну високооплачувану роботу без наполегливої праці. 
Якщо при соціалізмі людська праця оцінювалася суспільством за-
лежно від рівня складності і суспільної значимості, то тепер – від 
рівня одержаного заробітку і набутого статку.  

У червні 2012 року Pew Research Center опублікував дані опи-
тування жителів 21 розвинутих країн і країн, що розвиваються [9]. 
Учені запитували в тому числі про ставлення до праці як до джерела 
матеріального благополуччя. У 13 з 21 країн переважає думка, що 
завзята праця є джерелом успіху. Такої точки зору дотримуються 81% 
пакистанців, 77% американців, 67% індійців, 57% британців, але 
лише 46% французів, 48% поляків, 40% японців і тільки 35% росіян. 
При цьому 53% росіян вважають, що наполеглива праця не є гаран-
тією успіху. Україна не потрапила до даного опитування, але культу-
рологічна і ментальна схожість, подібність умов праці і життя дозво-
ляє припустити, що у нашій країні результат був би подібний до ро-
сійського. Адже у нас не результати праці, а зовсім інші фактори 
впливають на рівень добробуту і статки. 

Cеред основних причин, що заважають безробітним україн-
цям шукати роботу, а працюючим – працювати з повною віддачею, 
тобто реалізовувати інтерес у роботі, експерти вказують на низькі 
зарплати, відсутність гідних стимулів до праці, сімейні обставини, 
дискримінацію за віком. Інше опитування, проведене міжнародним 
кадровим порталом hh.ua (Head Hunter) показало, що 77% україн-
ців готові працювати в будь-яких умовах. Для 58% з них умова 
щасливої роботи – самореалізація, для 57% – зарплата, для 52% – 
робочий процес [10]. Збільшення кількості фахівців по роботі з 
персоналом свідчить, що заробітна плата вже не стимулює співро-
бітників до досягнення успіху, як це було у недавньому минулому, 
і в списку переваг працівників матеріальні вигоди вже не посі-
дають перші місця, все частіше поступаючись першістю соціаль-
ним пільгам та іншим факторам мотивації і стимулювання. У сере-
довищі HR-менеджерів сьогодні існує стійке уявлення про те, що 
для підвищення мотивації ефективніше збільшити обсяг немате-
ріальних компенсацій, ніж підняти заробітну плату. 

Водночас в Україні існують свої, специфічні ознаки й фактори 
кризи праці та кризи задоволення інтересу до праці, іманентні для її 
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економіки: невизначеність (щодо цінностей, соціальних норм, пове-
дінки і т.д.), непрозорість і розбалансованість ринку праці, перевага 
міжособистісних відношень і негласних норм перед офіційним за-
конодавством, аномальний розподіл доходів, трудова пасивність, 
пострадянське «ноу-хау» щодо заборгованості із виплат заробітної 
плати, низький рівень оплати праці, коли зарплати не забезпечують 
навіть простого відтворення робочої сили. Саме остання обставина, 
коли праця у суспільному виробництві не може забезпечити пра-
цівнику нормального рівня життя (феномен бідності працюючих, 
яких у нас налічується більше 19 відсотків), яскравіше за інші свід-
чить про кризу праці.  
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Рис.2. Рівень участі населення,  

зайнятого у неформальному секторі економіки 
 
На особливість української кризи праці вказують й інші оз-

наки українських трудових відносин, зокрема, псевдотрудові від-
носини тіньового сектора господарювання. Неформальна сфера 
розвивається нині не як сектор економіки, а скоріше як вимушений 
і тому безперспективний вид зайнятості. Відхід матеріальних інте-
ресів значної частини населення, особливо молоді, в «тінь» законо-
мірно змінює трудову мотивацію, соціальні та професійні орієн-
тації, веде до зміни системи особистих інтересів та цінностей. Але, 
з іншого боку, деформалізація економіки, особливо розвиток її не-
легальних та нерегламентованих видів, ще більше обмежує мож-
ливості для реалізації трудових інтересів у формальній сфері в на-
ціональному масштабі.  

Наступним особистісним інтересом населення є забезпе-
чення здоров’я та працездатності, що оцінюється доступністю ме-
дичних та освітніх послуг. Держстат України у жовтні 2012р. 
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провів опитування осіб, які входять до складу 10,5 тис. домогоспо-
дарств. Результати дослідження свідчать, що майже кожна друга 
особа (у 2011р. – 47%) оцінювала стан свого здоров’я як «добрий». 
Найвища частка таких осіб (76–74%) була серед дітей до 14 років (за 
оцінкою батьків), підлітків, чоловіків та жінок у віці 18–29 років. 
Добрий стан свого здоров’я серед населення у працездатному віці 
зазначили 59% чоловіків та 55% жінок (у 2011р. – відповідно 57% 
та 52%). Серед населення старше працездатного віку добре себе 
почували 12% чоловіків і 8% жінок. «Задовільним» уважали свій 
стан здоров’я 42% осіб: серед дорослих осіб повідомили, що мають 
такий стан здоров’я 46%, серед дітей у віці до 14 років – 23%, а 
серед підлітків у віці до 18 років – 22 %. Оцінили стан свого 
здоров’я як «поганий» 9% осіб (у 2011р. – кожна десята особа). 
Найбільша частка населення, яке погано себе почувало, спостеріга-
лася серед осіб непрацездатного віку: так оцінили стан свого здоров’я 
чверть чоловіків і 29% жінок. У країнах Європейського Союзу оці-
нили стан свого здоров’я як «добрий» 68% осіб у віці 16 років і стар-
шому, 22% повідомили, що мають задовільний стан здоров’я, а десята 
частина оцінила стан свого здоров’я як «поганий». В Україні таких 
осіб 43%, 46% та 11% відповідно.  

Основною причиною недоступності окремих видів медичної 
допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в опитуванні 
2011 року, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів, 
послуг охорони здоров’я. Серед домогосподарств першого дециля та 
серед домогосподарств, середньодушові еквівалентні загальні доходи 
яких у місяць нижче прожиткового мінімуму, відповідно 20% та 19% 
домогосподарств (у 2011р. – відповідно 30% та 29%) при необхідності 
не змогли отримати ліки, медичні товари та послуги, в той час як 
серед домогосподарств десятого дециля частка таких склала 10% 
(12%). Серед домогосподарств, у складі яких були особи, які потребу-
вали медичної допомоги, але не змогли її отримати, 80% респондентів 
повідомили про випадки неможливості придбання необхідних, але за-
надто дорогих ліків (у 2011р. – 84%). Така ситуація склалася в 13% 
загальної кількості домогосподарств (у 2011 – 19%). 

Залишаються проблеми з доступністю послуг лікарів. Майже в 
кожному другому домогосподарстві, у яких хто-небудь із членів при 
потребі не отримав медичну допомогу (8% усіх домогосподарств), 
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хворі не мали можливості відвідати лікаря (у сільській місцевості 
таких домогосподарств було 63%). У 71% таких випадків опитувані 
пояснили це високою вартістю послуг, у 15% – занадто довгою чер-
гою та у 14% – відсутністю медичного спеціаліста потрібного про-
філю (у сільській місцевості – 17%).  

Протягом останніх двох десятиріч інтерес до освіти та попит 
на освітні послуги та з боку населення залишається достатньо ви-
соким: питома вага студентів, які здобувають вищу освіту, в за-
гальній чисельності осіб відповідного віку склала в Україні 81,1%. 
За цим показником Україна близька до найбільш розвинених країн 
Європи – Норвегії (73,5%), США (85,9%), Фінляндії (90,9%) [11].  

Як свідчить статистика, особи з вищою освітою є більш кон-
курентоспроможними на ринку праці.  
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Рис.3 Рівень зайнятості молоді України за освітніми рівнями у 2012 р. 

 
Розвиток системи освіти в Україні протягом останніх років ха-

рактеризується тенденцією зменшення мережі професійно-технічних і 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та відповідне зростання ВНЗ ІІІ–IV рівня 
акредитації. Динаміка чисельності студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації до 2010/2011 навчального року (на відміну від ВНЗ І–ІІ рівнів 
акредитації) характеризується тенденцією до збільшення, що свідчить 
про зростання попиту на отримання вищої освіти більш високої якості. 
Економічна криза не мала істотного впливу на галузь, однак на сьо-
годні спостерігається зменшення кількості студентів у навчальних 
закладах, що безпосередньо пов’язано з демографічною ситуацією в 
Україні. В цілому ж у розрахунку на 10 тисяч населення України 
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припадає 401 студент ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації та 76 студента ВНЗ 
І–II рівнів акредитації. 

Протягом 2001–2010 років найбільше студентів здобували 
освіту за напрямом «Соціальні науки, бізнес і право» – близько 
44,33%, що на 7,49 пунктів більше значення 2001 року, проте 
менше значення 2008-2009 рр. Такі тенденції зменшення частки 
підготовлених фахівців є результатом втілення державою певних 
кроків у забезпечення підготовки кадрів у відповідності з потре-
бою економіки. На другому місці напрям «Технічні, промислові та 
будівельні спеціальності», хоча зараз постерігається тенденція ско-
рочення випуску таких фахівців. Зростає також частка тих, хто 
навчається за напрямом «Освіта» та «Фундаментальні науки». 

Про незбалансованість інтересів населення в отриманні ос-
віти та потреб ринку праці свідчать неможливість або небажання 
людей працювати в зв’язку з невідповідністю пропонованої заро-
бітної плати. Так, за результатами соціологічного опитування, про-
веденого Українським Інститутом соціальних досліджень ім. О. Яре-
менка у серпні – вересні 2013 р. по всій країні, найменшою серед 
працюючих за отриманим фахом є частка тих, хто отримував освіту 
за такими освітніми напрямами: міжнародні відносини (20,0%), 
фізико-математичні науки (28%), енергетика та енергетичне маши-
нобудування (17,6%), текстильна та легка промисловість (21,2%), 
техніка та енергетика аграрного виробництва (18,2%). Найбільше 
за отриманим фахом працюють у таких галузях, як воєнні науки, 
нацiональна безпека і безпека держкордону (86,7%), охорона здо-
ров’я (86,4%), Розробка корисних копалин (82,6%) сфера обслуго-
вування (80,8%), видавничо-полiграфiчна справа (75,0%), мета-
лургiя та матеріалознавство (76,7%). 

Вирішення проблеми поєднання та консолідації освітніх ін-
тересів є досить актуальним для держави, адже саме забезпечення 
високого рівня зайнятості економічно активної частини населення, 
а особливо молодих фахівців, є одним із шляхів до створення та ут-
вердження інноваційної моделі розвитку економіки країни. 

У 2011–2012 рр. найбільша частка працівників, які закінчили 
вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації, займалась фінан-
совою діяльністю (67,8% облікової чисельності штатних праців-
ників), науковою діяльністю (65,5%), була зайнята у державному 
управлінні (63,7%). Високий освітній рівень кадрів також спосте-
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рігався в галузі освіти – 53,3%, у сфері операцій з нерухомим майном, 
оренди, інжинірингу та наданні послуг підприємцям – 42,9%, діяль-
ності у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг – 40,1%. 

Разом з тим, досить низькою є питома вага працівників з 
повною вищою освітою у промисловості – 22,8%, у якій на кінець 
2012 р. працювало 26,3% усіх зайнятих в економіці, тобто кожен 
четвертий працівник [12]. Таким чином, вирішальним фактором 
ефективності виробництва та створення конкурентоспроможної 
продукції є забезпечення національної економіки працівниками з 
високим рівнем професіоналізму та кваліфікації, які працюють з 
високою віддачею та продуктивністю праці.  

Ступінь реалізації освітніх інтересів населення залежить від 
взаємодії усіх суб’єктів ринку: держави, населення, роботодавців 
як представників корпоративних інтересів, які є одночасно і ру-
шійною силою розвитку корпоративної системи в цілому і кожного 
її учасника зокрема, і джерелом загроз у випадку їх незадоволення. 

Існують два основних підходи до розуміння сутності корпора-
тивних інтересів. Зазвичай такими інтересами визнаються інтереси 
товариства, що інтегрують у собі приватні інтереси учасників, посадо-
вих осіб, найманих працівників, публічні інтереси та приватні ін-
тереси пов’язаних з товариством третіх осіб. При другому підході 
розрізняють дві категорії корпоративних інтересів: загальний корпо-
ративний інтерес, носієм якого виступає корпорація/товариство, та 
індивідуальний корпоративний інтерес учасника. У літературних 
джерелах панує думка, що основною характерною ознакою корпора-
тивних інтересів є їх конфліктність, і лише у поодиноких наукових 
працях йдеться про їх збалансованість [13; 14, с. 48]. 

Особлива увага приділяється проблемі корпоративних інте-
ресів та їх взаємодії у наукових дослідженнях. Так, О.Макарова 
відзначає, що основою корпоративних відносин є компроміс [15]. 
На думку В.Кононова, корпоративні інтереси перебувають у пло-
щині правовідноcин між учасником корпорації та корпорацією і 
призначені для узгодження майнових інтересів учасників корпо-
рації при формуванні єдиної волі корпорації [16]. Як і при розгляді 
індивідуального інтересу, в основі корпоративних інтересів пере-
буває економічний інтерес. Саме тому основу корпоративних від-
носин становить не факт створення юридичної особи (акціонер-
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ного товариства), а факт наявності спільних економічних інтересів 
певної кількості осіб.  

Можна виокремити три групи суб’єктів економічних інтересів в 
структурі корпоративних відносин – власники підприємств, наймані 
робітники, менеджери. Різновекторність їхніх економічних інтересів 
може спричиняти і на практиці спричиняє конфлікт інтересів. Зазна-
чений підхід збігається з теорією держателів інтересу, згідно з якою 
товариство (корпорація) розглядається як згусток різноманітних інте-
ресів, які не лише збігаються, а й конкурують [17, с. 32–42]. Отже, 
наявність економічних інтересів у суб’єктів корпоративних відносин з 
одного боку є основою розвитку організації, а з іншого – несе загрозу 
конфлікту. Тому економічні інтереси всіх учасників корпоративних 
відносин мають узгоджуватися і в такий спосіб набувати форми і 
змісту корпоративних інтересів, які об’єднують усіх учасників, а не 
конкурують між собою і тим більше не конфліктують. Крім того вони 
закладають основи механізмів: розвитку організації; противаг щодо 
протилежних або конкуруючих інтересів; сприяння в реалізації спіль-
них інтересів (інтересів більшості). 

Сьогодні у зарубіжній управлінській практиці знайшла ши-
роке практичне застосування так звана теорія зацікавлених сторін. 
Одним із перших ідею врахування інтересів зацікавлених сторін в 
управлінні компаніями сформулював відомий економіст Р.Фрідмен 
у 1984 році. На його думку, стратегічне управління фірмами при-
ватного сектора може бути набагато ефективнішим і результа-
тивнішим, якщо менеджери почнуть враховувати інтереси різних 
зацікавлених сторін [18].  

Для корпоративних інтересів характерним є те, що приватні 
інтереси окремого учасника підпорядковуються інтересам това-
риства, що в більшості випадків збігається з інтересами більшості 
(в об’єднаннях капіталів), або інтересам усіх учасників, що мають 
право вести справи товариства (у персональних об’єднаннях). То-
вариство має діяти в інтересах учасників (якщо ці інтереси є закон-
ними), а учасники, у свою чергу, не повинні перешкоджати діяль-
ності товариства.  

До корпоративних інтересів, в реалізації яких можуть бути 
зацікавлені всі учасники корпоративних відносин [19, с.11-14], 
можна віднести:  

1) отримання гарантованого доходу з вкладеного капіталу;  
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2) збереження та ефективне управління власністю;  
3) безпечні умови праці;  
4) стабільність виплати заробітної плати  
5) отримання акціонерним товариством максимального при-

бутку задля збільшення власних відсотків від його діяльності 
згідно з попередньою домовленістю з власником;  

6) ефективне використання капіталу товариства;  
7) налагоджені взаємовідносини «менеджмент-працівник», 

які б виключали можливість виникнення конфліктних ситуацій і 
забезпечували відповідну робочу атмосферу;  

8) забезпечення фінансової стійкості та незалежності роботи 
підприємства тощо.  

Отримання прибутку є можливим завдяки впровадженню ін-
новаційних процесів у виробничу практику, що, в свою чергу, 
створює нову систему вимог до працівників та відповідно до їх 
професійної підготовки з боку корпоративного сектору. Одними з 
характерних ознак інноваційного працівника є: постійне оновлення 
набутих знань, підвищення власної кваліфікації. Сучасна освіта 
має бути спрямована на розвиток творчої та суспільної активності, 
підвищення власної активності до постійного набуття знань.  

Важливим чинником інноваційного розвитку економіки Ук-
раїни є формування висококваліфікованих кадрів. Продуктивна праця 
останніх надасть можливість піднести конкурентоспроможність як 
окремих підприємств, так і економіки країни в цілому. Результати 
досліджень доводять, що висококваліфіковані працівники мають біль-
ший вибір: вони можуть погодитися на менш кваліфіковану роботу як 
тимчасову, тоді як некваліфіковані не можуть розраховувати на ро-
боту, що потребує вищого рівня освіти. В умовах зростання рівня 
безробіття і конкуренції серед працівників за робочі місця, під-
приємства (організації) підвищують стандарти найму, висуваючи 
вищі вимоги до кандидатів. Високоосвічені працівники мобільніші і 
використовують ефективніші способи пошуку роботи. Вони менш 
схильні припиняти пошук роботи, тоді як низькокваліфіковані ча-
стіше переходять до категорії економічно неактивного населення. 
Саме в цій площині перетинаються освітні інтереси особистісного та 
корпоративного рівнів. 

Одним з інструментів економії витрат на робочу силу висту-
пає заборгованість із виплати заробітної плати. Він активно вико-
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ристовується підприємствами різних розмірів, галузевої прина-
лежності і форм власності. Цей інструмент адаптації до ринкових 
умов породжений конфліктом інтересів різних суб’єктів корпора-
тивних інтересів – найманих працівників та власників. Наслідки 
використання цього інструменту є цілком негативними для усіх 
представників корпоративних інтересів. По-перше, заборгованість 
із виплати заробітної плати приводить до скорочення ефективної 
реальної заробітної плати. Забезпечуючи певний «перепочинок» 
підприємствам та організаціям, невиплата заробітної плати водно-
час підриває стимули до реструктуризації, зумовленої інтересами 
довгострокового розвитку і забезпечення ефективності української 
економіки. Натомість відбувається консервація неефективної 
структури виробництва і зайнятості, що негативно проявляється на 
доходності власників корпоративного сектору. 

В Україні практика затримки виплат зберігається понад 20-ти 
років, і практично стільки ж років здійснюється боротьба з цим 
феноменом пострадянської економіки. Останнім часом, незважаючи 
на заходи, що вживаються урядом, ситуація продовжує загострюва-
тися. Заборгованість із виплати заробітної плати досягла свого мак-
симального рівня у 1999 році, впродовж 2000-2007 рр вона скоро-
тилась до 668,7 млн. грн., а з кризою 2008-го р. знову розпочалось її 
зростання. З середини 2010 р. цю тенденцію було подолано, але у 
2013 р. спостерігається загасання динаміки зниження рівня заборго-
ваності по заробітній платі, що свідчить про те, що механізм про-
тидії цьому явищу є не досить результативним. Водночас це можна 
пояснити впливом триваючого «відбілювання» зарплат, у результаті 
чого формально зростають фонди оплати праці і, відповідно, збіль-
шується заборгованість. 

Якщо розглянути картину заборгованості у галузевому роз-
різі, то найбільша заборгованість, і це зберігається протягом ба-
гатьох років, існує у промисловості (601028 тис. грн.), передусім, 
обробній, на транспорті, у складському господарстві і поштовій 
діяльності (163853 тис. грн.), у будівництві (98193 тис. грн.).  

Найчастіше до факторів впливу на зростання заборгованості 
по заробітній платі відносять економічні – скорочення попиту на 
продукцію, негативні результати господарської діяльності, моно-
псонічну структуру ринку праці. 
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Зазвичай вважають, що зростання зарплатних боргів викли-
кано підвищенням заробітних плат. Проте динаміка зростання зар-
платних боргів останнім часом не корелює із динамікою підви-
щення заробітної плати. Як доводять статистичні дані, поступове, 
обґрунтоване підвищення середньомісячної заробітної плати у 
2010-2013 роках не впливало на зростання її заборгованості.  

Основною причиною, яка зумовлює всі інші проблеми, є падін-
ня обсягів виробництва під час радикальних реформ. Також очевид-
ними є економічні передумови погіршення справ у роботодавців і 
високий рівень збитковості підприємств у період глобальної фінансо-
вої кризи і теперішньої рецесії: з падінням виробництва, за інших рів-
них умов, зменшується фонд оплати праці, що зумовлює утворення 
заборгованості. Збільшується й число збиткових підприємств. 

Затримка, а іноді й невиплата зарплат виступили своєрідним 
механізмом зниження витрат підприємствами й організацій в умо-
вах інфляції під час проведених реформ. Підприємства й органі-
зації стали використовувати такий механізм мінімізації витрат, що 
дозволяло їм знижувати витрати на оплату праці: в умовах високої 
інфляції (а у 90-і роки – гіперінфляції) відстрочені платежі в 
реальному вираженні значно зменшуються. Отже, заборгованість 
по заробітній платі використовується підприємствами й організа-
ціями як спосіб не тільки заощадити, на заробітній платі, а й 
знизити свої витрати у цілому.  

Нестача ліквідності, брак обігових коштів у підприємств й 
організацій не дає можливості вчасно виплачувати працівникам 
заробітну плату. Розрахунки будувалися на тому, що працівники 
можуть почекати і все залагодиться, в той час як інші заборго-
ваності (перед бюджетом) загрожують пенею і штрафами. 

Особливим аспектом конфлікту інтересів власників корпора-
цій та найманих працівників слід вказати проблему справедливості 
в оплаті праці, яка посилилася останнім часом через зростання ди-
ференціації рівня життя населення. Це пояснюється теорією спра-
ведливості, головний висновок якої полягає в тому, що доти, доки 
люди не почнуть вважати, що їхня винагорода отримана спра-
ведливо, вони будуть прагнути зменшити ефективність своєї праці 
(хоча при цьому слід пам’ятати, що сприйняття та оцінка спра-
ведливості має досить суб’єктивний, відносний характер).  



Інтереси і потреби в сучасному суспільстві       

 
25 

Таким чином, основною точкою перетину інтересів бізнесу, 
найманих працівників та місцевої, регіональної влади є низька, не-
справедлива (на думку багатьох) та нестабільна (затримки з випла-
тою, невпевненість у майбутньому) зарплата, на яку доводиться 
погоджуватися найманому працівнику.  

Регіональні інтереси можна розглядати на рівні області, 
оскільки вона (область) є ланкою регіональної економіки і являє со-
бою цілісне територіальне утворення соціально-економічних струк-
тур, спільнот та інститутів. Соціально-економічна характеристика 
тієї чи іншої області базується насамперед на економічних аспектах: 
господарській спеціалізації регіону, регіональному розміщенні про-
дуктивних сил, розвитку інтеграційних процесів. Але при цьому в 
тіні залишаються інтереси населення як соціально-територіальної 
спільності, не беруться до уваги соціальні фактори, значення яких у 
міру переходу до ринку різко зростає. З огляду на затяжну еко-
номічну кризу, що відзначалася поглибленням соціально-економі-
чної диференціації, ринкові реформи парадоксальним чином супро-
воджували феномен соціальної недостатності – розширення сфери 
незадоволених потреб [20]. 

Наукові дослідження доводять, що об’єктивний соціально-
економічний інтерес регіону полягає у створенні для його насе-
лення ефективної зайнятості й підвищення рівня життя, соціальної 
та екологічної захищеності, сприятливих умов для природного 
відтворення, розвитку освіти, культури, етнічної своєрідності [21] та 
можливості забезпечити соціальні потреби й рівний доступ до со-
ціальних послуг місцевим жителям. Регіони розрізняються за ступе-
нем ресурсної самозабезпеченості, за якісними та кількісними харак-
теристиками робочої сили і фінансів, за рівнем розвитку інфра-
структури (природоохоронної, виробничої, ринкової, соціальної), сту-
пенем використання демографічного потенціалу, рівнем розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків. Відповідно і ступінь забезпече-
ності особистих інтересів є різною для окремих регіонів країни, на 
що впливає і їхня галузева спрямованість. Тобто, на рівні регіону 
перетинаються усі вище проаналізовані групові інтереси. На те-
риторіальному рівні особлива роль у забезпеченні та консолідації 
інтересів належить місцевим громадам. 

Від соціальних умов залежать розвиток, ефективність еконо-
міки та відтворення робочої сили. Проте нині існує значна 
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кількість поселень, в яких немає можливості забезпечити необ-
хідний асортимент як соціальних послуг, так і послуг, пов’язаних 
із забезпеченням інших базових потреб, і тому переважна частина 
жителів змушена одержувати їх за межами місця постійного про-
живання. Тому доступність цих послуг для кожного жителя є од-
ним з визначальних показників соціальної характеристики насе-
лених пунктів. На цей показник впливають насамперед густота і 
людність населених пунктів, рівень забезпеченості об’єктами со-
ціальної інфраструктури, їх потужність та потреба в їх модерні-
зації, розвиток транспорту та зв’язку та ін.  

Основні причини проблем неможливості задоволення со-
ціальних потреб та інтересів на місцях можна об’єднати в такі 
основні групи: 

Інституційні:  
 недостатній рівень довіри населення до різно-

манітних об’єднань у вирішенні соціальних проблем 
 низький ступінь поінформованості громадськості що-

до можливостей забезпеченні базових соціальних потреб 
 нерозвиненість громадянського суспільства 
 неврегульованість питання форм взаємодії терито-

ріальних громад та місцевої влади, їх співробітництва при реаліза-
ції спільних проектів 

 відсутність у населення свідомості відповідального 
власника, який враховує не тільки свої права щодо власності, але й 
обов’язки з її утримання 

 адміністративні та бюрократичні бар’єри реалізації 
громадських ініціатив у вирішенні місцевих соціальних проблем 

 недостатній рівень знань та самоорганізації для іні-
ціювання вирішення питань з підвищення якості базових послуг та 
умов праці 

 відсутність прозорих та ефективних механізмів вирішен-
ня проблеми забезпечення житлом найуразливіших груп населення 

 неефективність керівництва, невміння вчасно попе-
реджати проблеми у реалізації соціальних потреб та несистемний 
підхід до їх вирішення 

Економічні: 
 регіональні диспропорції економічного та соціаль-

ного розвитку  
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 економічна неспроможність переважної більшості те-
риторіальних громад, органів місцевого самоврядування малих 
міст щодо здійснення власних те делегованих повноважень, що в 
свою чергу зумовлює низький рівень надання послуг, пов’язаних із 
забезпеченням соціальних потреб 

 високий ступінь зносу об’єктів соціальної інфра-
структури та зростаюча потреба у здійсненні капітального ремонту 
основних фондів 

 низькі темпи будівництва об’єктів соціальної інфра-
структури у малих містах та селах 

 відсутність важелів державного регулювання для прі-
оритетного планування і розміщення нових та реконструкції іс-
нуючих об’єктів соціальної інфраструктури 

 домінування так званого «компенсаторного» підходу 
до вирішення регіональних проблем на місцях, що передбачає 
пріоритетність цільового бюджетного фінансування різних регіо-
нальних проектів та збереження практики застосування заходів 
«ручного управління» у розподілі коштів на ці потреби 

 обмежені ресурси державного та місцевих бюджетів 
 низький рівень доступу до кредитних ресурсів через 

територіальну недоступність кредитних установ у регіонах та на 
селі, відсутність ліквідної застави та надто обтяжливі для біль-
шості відсоткові ставки 

Соціальні:  
 недостатня ефективність або адресність програм со-

ціальної підтримки 
 недостатність умов для надання якісних соціальних 

послуг та задоволення соціальних потреб 
 погіршення матеріально-технічного стану існуючих 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є бар’єром у задоволенні 
соціальних потреб 

 відсутність прозорих та ефективних механізмів вирі-
шення проблеми забезпечення соціально незахищених верств на-
селення житлом викликає соціальну напругу на місцях 

 швидкі темпи змін у віковій структурі населення (зро-
стання частки старших осіб) 

 темпи зростання цін на будівництво та цін на квартири 
є вищими ніж зростання зарплат та доходів домогосподарств 
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 зубожіння населення, включаючи зростання кількості 
бідних, безробітних тощо 

 низький життєвий рівень населення, що заважає акти-
візації інвестиційної активності громади 

 трудова міграція працездатного населення із сільських 
територій та малих міст, що змінює структуру наявного населення 
в бік збільшення осіб пенсійного віку та дітей 

 зростання попиту на соціальні послуги дітям (уста-
новлення опікунства, при смерті батьків тощо) 

 відсутність навичок у визначенні пріоритетів вирі-
шення соціальних проблем даної громади. 

Оскільки визначені нами проблеми притаманні більшості 
регіонів України, їх вирішення потребує державного регулювання 
на загальнонаціональному рівні.  

Історично суспільство виживає за рахунок утискання індиві-
дуальних інтересів, оскільки людина – істота соціальна та колективна, 
а ринок не виконує регулюючої функції узгодження індивідуальних 
інтересів із суспільними, тому роль координатора має належати саме 
державі з її національними економічними інтересами.  

Враховуючи, що отримання інноваційного доходу є більш 
ризикованим і непріоритетним для більшості корпорацій та бізне-
сових структур, інноваційний розвиток країни є можливим лише 
коли отримання саме інноваційного доходу на відміну від рентного 
стане державним національним економічним інтересом. Головна 
мета держави полягає у забезпеченні одновекторності реалізації 
інтересів в межах певної структурної форми єдиної парадигми 
інтересів [22]. Держава, виходячи з історичних умов, формує ієрар-
хічну систему інтересів, причому ієрархія нижчих рівнів може 
видозмінюватися і пріоритет у вигляді національних інтересів мо-
жуть отримувати інтереси будь яких рівнів – особисті, корпора-
тивні, регіональні тощо. 

Однією з основних рис сучасної української держави є те, що 
інтелектуальні чинники виробництва, яке базується на інноваційних 
знаннях, не набули першорядного значення, проте лозунгові прокла-
мації про перехід до «інноваційної моделі розвитку», «постінду-
стріального суспільства», «наукоємної економіки», «економіки знань» 
представлені зараз ледь не в кожній платформі економічного розвитку. 
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В дійсності ж українська економіка розвивається в напрямі, прямо 
протилежному від декларованих орієнтирів. 

Як вірно зазначають дослідники [23], однією з проблем пере-
ходу української економіки від сировинного до інноваційного типу 
є невизначеність та незадоволеність інтересів основних суб’єктів 
інноваційного процесу, а саме дослідника-розробника науково-ін-
новаційного знання; безпосереднього продуцента інноваційної 
продукції; її споживача; держави; посередника. 

Інноваційно-активна поведінка безпосередньо залежить від 
рівня інноваційної свідомості, яка формується в процесі іннова-
ційного розвитку. Основну роль у структурі інноваційної свідо-
мості (серед таких чинників, як інтереси, ціннісні орієнтації, по-
треби, пов’язані зі здійсненням нововведень), грає мотивація ін-
новаційної поведінки: за оцінками західних експертів, мотивова-
ний спеціаліст може збільшити ефективність своєї роботи на 40%.  

Сучасне становище інноваційної діяльності в Україні відоб-
ражає ті негативні і позитивні сторони. Аномія, тобто стан соціаль-
ної дезорганізації і соціальної нестабільності, що характеризується 
розпадом норм, які регулюють соціальні взаємодії та міжосо-
бистісне поводження, досить точно характеризує ситуацію, що за-
панувала в Україні з початком ринкових реформ. Постійно від-
творювалась необхідна умова аномії – розбіжність між людськими 
потребами й інтересами та можливостями їхнього задоволення. 
Люди пристосовувались до аномії в різний спосіб: хтось завдяки 
конформізму, хтось, навпаки, новаторською, інноваційною пове-
дінкою. В зв’язку з цим змінювались їхні потреби, ціннісні 
орієнтації, мотивація.  

В роботах деяких дослідників [23, с. 68–72] підкреслюється, 
що роки «перебудови» стали для багатьох інноваторів, зокрема для 
науковців, кризовими, і значна їх частина не змогла адаптуватися 
до нової соціально-економічної ситуації. На думку відомого 
політолога С.Кара-Мурзи, «ми переживаємо культурну кризу, вона 
придушує творчі імпульси. Ознакою цього служать зниження 
кваліфікації працівників, орієнтація на «легкі» гроші, низький пре-
стиж важкої безперервної праці» [24]. Він стверджує, що «необ-
хідний перехід до інноваційного розвитку. Але спочатку треба 
здійснити реабілітацію всього суспільства, усунути джерела со-
ціальних страхів і стресів, заспокоїти людей», адже «інноваційний 
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тип господарства можливий тільки при спокійній упевненості 
людей, об’єднаних складною спільною роботою. Учений, інженер, 
робітник і безліч інших працівників повинні мати високу моти-
вацію, її не замінити аані карбованцем, ані страхом» [24]. Автори 
ж інших досліджень вважають, що «вольова, емпірична й еври-
стична складові присутні у творчій діяльності людей у будь-якій 
області й у будь-яких умовах – і при сприятливому соціально-еко-
номічному кліматі, і в період криз» [25].  

Дійсно, макроекономічні умови у сполученні в конкретними 
особливостями організації виробництва й праці створюють сукупність 
зовнішніх об’єктивних факторів і умов, що суттєво впливають на інте-
реси усіх ієрархічних рівнів. Фактори макросередовища – соціально-
економічні, політичні, культурні – визначають загальні тенденції в цій 
сфері. Отже, мотиваційні процеси у значній мірі визначаються еконо-
мічним і суспільно-політичним рівнем розвитку країни та дієвістю 
держави у впровадженні та реалізації інноваційних інтересів.  

При цьому слід констатувати, що на сьогодні не сформовано 
систему інституцій, яка має формувати економічну зацікавленість 
в результатах інноваційного процесу. Можна виокремити наступні 
проблеми в цій сфері: 

 фінансування науково-технічних досліджень та розробок, 
а також системи освіти і науки;  

 трансформація певних ринкових відносин у сфері прак-
тичного використання нової наукоємної продукції (військового і 
цивільного значення);  

 координація заходів з розвитку науково-технічного 
потенціалу; 

 організація взаємодії різних секторів когнітивно-інфор-
маційної сфери; 

 стимулювання (прямими чи опосередкованими методами) 
створення і використання науково-технічних досягнень в проми-
словості та невиробничій сфері; 

 темпи інноваційної діяльності;  
 світоглядно-методологічне сприйняття суспільства проб-

лем розвитку науково-технічної сфери.  
Всі перелічені проблеми мають знайти власне вирішення у 

державній інноваційній політиці мотивування економіки щодо 
продукування та споживання інновацій. Для мотивації іннова-
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ційної діяльності на мікрорівні є два шляхи: стимулювання, тобто 
зовнішній вплив на працівника, і формування внутрішніх мотивів. 
Зазвичай експерти вважають, що для інноваційної діяльності біль-
ше значення має внутрішня мотивація працівників, і це вірно. Але 
за умов, коли не задоволені основні, базові потреби населення, така 
мотивація є ненадійною, і навіть «інноватори» або намагатимуться 
задовольнити потреби нижчого рівня, або нехтуватимуть іннова-
ційною діяльністю і шукатимуть інші засоби задоволення базових 
потреб та інтересів. 

Таким чином, незважаючи на те, що матеріальні стимули на 
сьогодні є найчастіше застосовуваним інструментом стимулювання, 
спрямованим на формування бажаної інноваційно-активної пове-
дінки, в інноваційному процесі для одержання необхідного резуль-
тату необхідна також наявність мотивації, пов’язаної безпосередньо 
зі справою та інноваційною діяльністю як такою [26, с.31].  

Очевидно, прості прагматичні рішення щодо мотивації інно-
ваційної діяльності не матимуть дієвих результатів. Для підви-
щення її рівня необхідні не окремі, навіть дуже своєчасні, кроки, а 
формування в суспільстві цілісної системи мотивації інноваційної 
діяльності як процесу задоволення інноваційних інтересів, в якій 
були б задіяні усі необхідні елементи з їх взаємозв’язками та 
взаємовпливом, і за допомогою якої визначені мотиви можуть бути 
трансформовані у відповідні системи стимулювання для вирішення 
актуальних проблем інноваційного розвитку. 
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1.2. Інноваційний розвиток  
в діяльності громадських організацій 

 

Соціальні зміни, зростання та економічний розвиток значною 
мірою сьогодні визначаються широким застосуванням новітніх техно-
логій та поглибленням інтелектуалізацією процесів виробництва та 
управління. Застосування комплексних інноваційних підходів до 
сфери адміністративного управління та діяльності інститутів грома-
дянського суспільства уможливлює позитивні зміни, зростання рівня 
довіри в соціумі, прозорості управлінського менеджменту. Розвиток 
соціальних ініціатив в різноманітних соціальних сферах надає можли-
вості для вирішення різних проблем різноманітних соціальних груп, 
вразливих верств. В даному огляді мова значною мірою буде йти про 
розвиток соціальних інновацій в діяльності організацій громадянсь-
кого суспільства. Тема соціальних інновацій значною мірою має між-
дисциплінарний характер і може полягати у визначенні соціоло-
гічних, політичних, управлінських, феноменів інноваційної діяльності 
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в сфері життєдіяльності «третього сектору», інститутів громадянсь-
кого суспільства.  

У вітчизняному науковому дискурсі феномен інноваційної 
діяльності трактується переважно в економізованих термінах, на-
приклад, як застосування чи то поглиблення взаємин бізнесу та науки, 
втілення наукових інновацій у виробництво та принесення доданої 
вартості та зростання. Наприклад, у Законі України «Про інноваційну 
діяльність»[1] (2002), інновації визначаються як новостворені (засто-
совані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробни-
чого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що іс-
тотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери, а сама інноваційна діяльність уявляється як така, що спрямо-
вана на використання і комерціалізацію результатів наукових дослід-
жень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкуренто-
здатних товарів і послуг. 

Існують доволі різноманітні підходи до визначення іннова-
цій. Як відомо, саме австрійським науковцем в 30-ті роки минулого 
століття И. Шумпетером було введено термін «інновація», якій озна-
чає «втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій тех-
нології або новому виді виробу» [2]. Німецький спеціаліст Ф. Хабер-
ланд переконаний, що «нововведення охоплює науково-технічні, тех-
нологічні, економічні й організаційні зміни, які виникають у процесі 
відтворення[3]. Його основними характеристиками є: якісна новизна 
виробів, способів виробництва і технологій у порівнянні з поперед-
німи, темпи зростання. Документи визначають інновацію як «роз-
робку нових рішень і підходів; демонстрацію способів, у які вони мо-
жуть бути занесені до політичного порядку денного» [4]. 

Тематика «соціальних інновацій» широко представлена в 
класичних роботах Пітера Друкера и Майкла Янга в 1960 году. 
Так, П. Друкер дійшов висновку, що двома основними віхами еко-
номічного розвитку є інноваційна економіка та підприємницьке 
суспільство («суспільство знань»). Зміст інноваційної економіки і 
підприємницького суспільства П. Друкера полягає у характери-
стиці американської моделі інноваційного розвитку промисло-
вості 90-х рр. XX ст., якій притаманні, по-перше, значний роз-
виток малого і середнього бізнесу, а, по-друге, перетворення 
знань у вирішальну продуктивну силу економічного розвитку. 
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Словацький дослідник Ш. Рамон визначає соціальні інновації як 
«зважений ризик», що має на меті через перетворення певних 
соціальних реалій викликати зміни у відносинах влади та розпо-
ділу ресурсів [5]. Серед дослідників тематики соціальних інно-
вацій можна назвати О.В.Сотулу, Л.І.Федулову, Л.В.Бойко-Бой-
чук, О.О.Набатову та ін.  

Реалізація соціальних інновацій надає можливість не тільки 
економічного розвитку, але й задоволенню широких потреб соціуму. 
Так соціальні інновації, пошук нових можливостей для взаємодії та 
реалізації місій організацій створюють таку засадничу «додаткову» 
вартість як зростання соціального капіталу, вирішення проблем со-
ціальної мобільності та більш широкої та ефективної допомоги ці-
льовим групам. Соціальні інновації можна трактувати як розробку 
та впровадження нових ідей, що стосуються суспільства та взаємодії 
індивідів у межах соціальної системи. 

Продукти соціальних інновацій сприяють задоволенню потреб, 
які існують в громаді, суспільстві, їх запровадження дозволяє зміню-
вати відносини в соціуму, підвищувати рівень співпраці в громаді та 
позитивно відбиваються на рівні та практиках життя в громадах.  

Україна не демонструє позитивної динаміки поширення 
інновацій. Так в 2013 році країна зайняла 71-е місце в опубліко-
ваному інноваційному рейтингу Global Innovation Index [6] 2013 
від Корнельського університету, бізнес -школи INSEAD та Всесві-
тньої організації інтелектуальної власності WIPO. Проте в 2012 ро-
ці країна займала 63-е місце. При цьому Україна є одним з лідерів 
за інноваційністю в групі з 36 країн з середньо-низьким рівнем до-
ходу. Індекс враховує 84 показника: умови для відкриття та роз-
витку нового бізнесу, податкову політику в країні, якість уні-
верситетської освіти, доступність макрофінансування та вен-
чурного капіталу. 

 

Соціальний капітал та інновації 
 

Дослідження показують, що сектор громадянського сус-
пільства робить значний внесок у створення особистого «со-
ціального капіталу», визначеного як перевага, створена включен-
ням особистості у відносини, які автори вважають фундаментом 
демократії та економічного зростання. Ще на початку 90-х років 
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Роберт Патнамм зазначав, що «громадянське суспільство характе-
ризується активною й орієнтованою на суспільні цілі позицією 
громадян, егалітарними політичними відносинами і заснованими 
на довірі та співпраці суспільними відносинами» [7]. 

Поняття «соціального капіталу» стало предметом наукових 
студій у працях П’єра Бурдьє та Джеймса Коулмана у 1980-х – на 
початку 1990-х років. Так, Джеймс Коулман розглядав соціальний 
капітал як потенціал взаємної довіри та взаємодопомоги, що раціо-
нально формується у міжособистісних взаєминах, виступаючи спе-
цифічною категорією ресурсів як неекономічний чи людський 
капітал [8]. Український філософ А. Колодій, яка аналізує явища 
«соціального капіталу» у вітчизняному дискурсі, визначає не лише 
етичні, а й соціокультурні виміри соціального капіталу, як-от 
єдність культури і структури, що складається в межах громад. Це 
охоплює норми взаємності (такі як довіра та толерантність) та ме-
режі громадської залученості (участь людей у різного роду спілках 
та об’єднаннях, як нині, так і в минулому). Громадяни, здобуваючи 
соціальний капітал за рахунок участі в організаціях громадянсь-
кого суспільства (ОГС), надалі можуть використовувати його для 
зміцнення демократичних принципів в управлінні державою та 
соціального та економічного розвитку [9].  

Ф. Фукуяма говорив про роль соціального капіталу в створенні 
національної інноваційної системи США, підкреслюючи, що навіть у 
високотехнологічному постіндустріальному суспільстві можна поба-
чити результати впливу соціального капіталу, які сприяють певним 
видам підприємницької діяльності. Соціальний капітал часто є ре-
зультатом нераціональних чинників і упевнений, що не можна вико-
ристовувати це як питання державної політики, хоч можна створити 
умови, за яких є кращі можливості для спонтанного розвитку довір-
чих стосунків [10], що сприятимуть інноваціям. 

До соціальних інновацій можна віднести нові стратегії, кон-
цепції, ідеї та організації, які задовольняють різноманітні соціальні 
потреби – від умов праці та освіти до розвитку громад та охорони 
здоров’я, сприяючи розширенню і зміцненню громадянського сус-
пільства. Актуальними сьогодні залишаються питання стосовно 
процесу виникнення та поширення соціальних інновацій, ролі дер-
жави у формуванні та реалізації політики підтримки соціальних ін-
новацій та поширення відповідного досвіду. 
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На інноваційний потенціал неурядових, неприбуткових орга-
нізацій звернув увагу П. Друкер ще наприкінці 80-х років 20-го ст., 
коли стверджував, що неприбуткові організації стають лідерами 
менеджменту в Америці, особливо у сферах стратегії та ефек-
тивного використання рад директорів і «практикують те, на що 
більшість американських бізнесменів лише моляться»[11].  

Інноваційність в діяльності неурядових організацій насампе-
ред може спостерігатися в кількох складових – інноваціях в органі-
заційні структури організації, в системі управління, в ухваленні рі-
шень, в інноваційних підходах до реалізації місії організації, що, в 
свою чергу, може передбачати: 

- застосування новітніх підходів та технологій у співпраці з 
інститутами влади; 

- застосуванні інноваційних моделей задоволення потреб 
цільових груп, соціальної мобілізації; 

- використання інноваційних моделей у співпраці з різними 
секторами суспільства (бізнес, ЗМІ), (розвиток соціального під-
приємництва, розвиток соціального партнерства) 

- застосування інноваційних методів в пошуку підтримки для 
реалізації соціальних та наукових ініціатив (розвиток благодійництва)  

- гнучкі моделі управління неурядових організацій. 
В сучасному світі підтримка соціальних інновацій, в тому числі 

з боку держави, стала своєрідним трендом та потребою часу. Так, фі-
нансова криза 2008-2009 рр. принесла такі виклики, як обмеженість 
держаного бюджету і брак ресурсів для задоволення соціальних по-
треб громадян. Відповіддю урядів стало бажання створити нові мо-
делі управління та взаємодії з ІГС, бізнесом для вирішення соціальних 
проблем, наприклад в сфері охорони здоров’я, вирішення питань 
житла[12] та інших сферах соціального життя. 

 Підтримка інновацій є однією з флагманських ініціатив 
нової програми ЄС «Європа 2020», нової програми ЕС зі стимулю-
вання економічного та соціального зростання, підвищення рівня 
зайнятості. Стратегія спрямована на сприяння стосовно виходу з 
кризи і перетворення ЄС в актора в глобальному управлінні з ін-
клюзивною економікою та високим рівнем зайнятості, продук-
тивності, соціальних дій [13]. У стратегії зазначається, що її успіх 
залежить від участі всіх верств суспільства і не визначається тільки 
діяльністю урядів, для її реалізації необхідні зусилля підприємств, 
профспілок, неурядових організацій, окремих громадян.  



   Інноваційна перспектива у стратегії... 38 

ГО між статистикою та реаліями 
 

Українське законодавство визначає неурядові організації, 
громадські об’єднання як «добровільне об’єднання фізичних осіб 
та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту 
прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, со-
ціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів» [14].  

У світі до ГО зазвичай відносять учасників ринку праці, тобто 
соціальних партнерів; організації, що представляють соціальних та 
економічних гравців у широкому сенсі (наприклад, організації спожи-
вачів); організації на рівні громади, через які ті можуть брати участь в 
організації життя громади [15]. В Україні використовується подібна 
класифікація: громадські об’єднання, благодійні організації, профе-
сійні і творчі спілки; організації роботодавців; профспілки; релігійні 
організації; органи самоорганізації населення; недержавні засоби ма-
сової інформації; інші непідприємницькі товариства і установи, лега-
лізовані відповідно до законодавства [16]. 

Офіційно в Україні фіксується зростання кількості зареєстро-
ваних об’єднань громадян. Наприклад, за даними Єдиного держав-
ного реєстру установ та організацій України, оприлюдненими Дер-
жавною службою статистики України, станом на початок 2012 р. 
було зареєстровано (включно з міжнародними, всеукраїнськими, 
місцевими організаціями, їх осередками, філіями та відокремле-
ними структурними підрозділами) 71767 громадських організацій 
(на початок 2011 р. їх було 67696), 27834 профспілок та їх 
об’єднань (у 2011 р. – 26340), 13475 благодійних організацій (у 
2011 р. – 12860), 13872 об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків (у 2011 р. – 11956) та 1306 органів самоорганізації 
населення (у 2011 р. – 1210) [17]. 

Водночас, не всі зареєстровані в Україні неурядові інституції 
постійно та активно працюють, реалізують статутну діяльність. 
Експерти фіксують лише 8-9 % від їх загальної кількості постійно 
діючих громадських організацій [18]. Ці дані з роками також 
майже не зазнають істотних змін. 

Активність ГО у соціальному, комунікативному просторі мо-
же проявлятися в Україні через налагодження комунікації різних 
суспільних груп з інститутами влади різного рівня, сприяння вне-
сенню змін до законодавства та вплив на формування та реалізацію 
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державної політики в сферах зацікавлення ГО, допомогу різним 
вразливим групам, розробку технічних і професійних стандартів, 
моніторинг дотримання існуючих зобов’язань відповідно до націо-
нального та міжнародного законодавства, надання можливостей 
для особистої самореалізації та просування та захисту спільних з 
іншими інтересів.  

Сьогодні в Україні спостерігається комплекс системних скла-
дових, які гальмують розвиток інститутів громадянського суспіль-
ства, утруднюють їхню діяльність та зростання. Значною мірою ці 
чинники криються й у характері взаємин з владними інститутами. 
Так, в Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства в Україні (2012 р.)[19] констатується, що механізми 
участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики 
належним чином не реалізовуються; зберігаються тенденції до непро-
зорості, закритості та забюрократизованості в діяльності органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування замість нала-
годження ефективного діалогу з суспільством; податкове навантажен-
ня не стимулює діяльність і розвиток інститутів громадянського сус-
пільства та їх підтримку вітчизняними благодійними організаціями; 
більшість інститутцій громадянського суспільства не має доступу до 
державної фінансової підтримки та вітчизняної благодійної під-
тримки; потенціал інституцій громадянського суспільства щодо на-
дання соціальних послуг громадянам не використовується. 

 

Інститути громадянського суспільства: політика та тенденції 
 

Розвиток соціальних інновацій пов’язаний із можливістю ро-
витку самих ГО, формуванням політичного та законодавчого сере-
довища, яке б сприяло їхньої діяльності, створювало підстави для 
міжсекторальної співпраці.  

В Україні розвиток «третього сектору» триває доволі динамічно. 
Відповідно до CIVICОS Enabling Environment Index 2013 [20] (доповіді 
про стан громадянського суспільства), констатується, що в Україні 
створено найбільш сприятливе правове середовище для розвитку орга-
нізацій громадянського суспільства серед усіх країн СНД. Індекс спри-
ятливого середовища для ОГС було виміряно в 109 країнах, зокрема, на 
основі соціально-культурних і соціально-економічних параметрів. Ук-
раїна посіла найвище місце серед країн СНД – 46, значною мірою за 
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рахунок ухвалення позитивного законодавства для розвитку ГО. Так, 
Український Закон «Про громадські об’єднання» (2012) наведено як 
позитивний приклад прогресивних законодавчих ініціатив уряду щодо 
громадянського суспільства. Водночас, парадоксально, але уряд Ук-
раїни фігурує в переліку тих, які у 2012 прагнули більше обмежити 
простір для громадянського суспільства (Азербайджан, Алжир, Бу-
рунді, Китай, Єгипет, Ірак, Ізраїль, Литва, Молдова, Росія та Україна). 

У випуску доповіді «Nations in Transit 2013: Authoritarian 
Aggression and the Pressures of Austerity», підготовленої Fredoom 
House, також наголошується на значному прогресі, що було дося-
гнуто у забезпеченні сприятливої правової бази для некомерційної 
діяльності. Ухвалення законодавства про громадські об’єднання наво-
диться як рідкісний приклад плідної співпраці між урядом і грома-
дянським суспільством [21], а рейтинг України для громадянського 
суспільства залишається без змін порівняно із минулими роками – на 
рівні 2,75. Позитивно оцінюється ухвалення Стратегії державної полі-
тики у сфері підтримки розвитку громадянського суспільства [22] та 
основні етапи реалізації. Констатується, що стратегія та пов’язані з 
нею план дій були розроблені в адміністрації президента в тісній спів-
праці з активістами громадянського суспільства, які в цілому вітали 
відповідні кроки та результати. Тим не менше в Україні можна кон-
статувати наявність комплексних проблем ГО, часто-густо пов’язаних 
із характером комунікацій з владними інституціями, яка значною мі-
рою може носити формальний та односторонній характер.  

В сучасній Україні становлення громадянського суспільства 
пройшло складний еволюційний шлях. Одним з етапів стала «по-
маранчева революція», яку часто-густо трактували насамперед 
революцією громадянського суспільства. Адже тоді відбулося, що-
правда нестійке, структурування та консолідація громадянського 
суспільства, чітка артикуляція демократичних цілей розвитку 
країни, європейської орієнтації саме на рівні громади.  

В той же час, діяльність інституцій громадянського суспіль-
ства Україні характеризується недостатнім рівнем їх інституційної, 
фінансової та кадрової спроможності. Тим не менше, спостері-
гаються доволі складні та цікаві, динамічні процеси у їх стано-
вленні, намагання налагодження багатоканальної, дієвої, довір-
ливої та ефективної комунікації з владними інституціями, дору-
чення їх до процесів формування та реалізації політики. 
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Соціальні підґрунтя довіри 
Варто зазначити, що однією з проблем розвитку громадянсь-

кого суспільства в Україні залишається соціальна апатія та прояви 
суспільного розчарування та недовіри громадян до органів влади 
різного рівня та компетенції, самих соціальних інститутів, полі-
тичних партій. Водночас, ГО, як демонструють дані соціологічних 
досліджень за вересень 2013 р., перебувають в не найгіршому ста-
новищі за рівнем довіри до них населення. порівняно з іншими ін-
ститутами [23]. В той же час, лише 8% громадян вказують, що 
вони залучені до активної громадської діяльності, і порівняно з 
2008 (12%) роком цей показник навіть знизився. Громадяни вва-
жають, що потреба в активній громадській діяльності може у них 
з’явитися у разі, коли така діяльність принесе конкретну користь 
їм або їхній сім’ї (37%) та якщо під загрозою опиниться життя, 
здоров’я або добробут близьких і така діяльність сприятиме 
ліквідації цієї загрози (33%).  

Показник політичної участі з перших років незалежності 
України залишається низьким. Зокрема, якщо у 1994 р. 82% грома-
дян України не були членами жодної громадської, політичної орга-
нізації або руху, у 2007 р. така цифра дорівнювала 87% [24], а в 
2013 р. – 86% [25]. За даними соціологічних досліджень, основ-
ними причинами своєї неучасті у діяльності громадських органі-
зацій громадяни називають впевненість у тому, що їхня участь ні-
чого не змінить, та брак часу на безоплатну роботу. 

Дослідження розвитку громадянського суспільства в Україні, 
проведене у листопаді-грудні 2012 р. фондами «Спочатку люди» та 
«Творчий центр ТЦК»[26], показало, що громадяни у переважній 
більшості називають такі перешкоди для суспільної активності: 

• у державі відсутня стратегія та плани розбудови ІГС і за-
лучення громадян до громадської діяльності; 

• молоді люди не мають можливості отримати навички гро-
мадської участі в навчальних закладах, що призводить до від-
сутності досвіду та невпевненості у собі в більш старшому віці; 

• у містах і селах відсутні фахівці, до функцій яких входить нав-
чання людей участі та допомога в організації і функціонуванні ІГС; 

• не існує місць для зібрання людей, які бажають взяти 
участь у будь-якій громадській діяльності; 
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• відсутня інформація про місця потенційної участі у гро-
мадських заходах. 

За результатами опитування громадської думки, проведеного 
в 2013 р. фондом «Демократичні ініціативи», ГО насамперед 
мають опікуватися захистом соцiально уразливих соцiальних груп 
(iнвалiдiв, багатодiтних сiмей тощо) – так вважає 57% громадян. 
Далі йдуть надання людям юридичної та іншої допомоги в обсто-
юванні своїх прав (50 % ) та контроль за діяльністю влади [27]. 

Серед проблемних питань взаємодії влади та інституцій 
громадянського: лише 30% громадян знають про ГО, які діють в їх-
ніх містах чи селах; ГО не справляють відчутного впливу на про-
цес прийняття державних рішень; органи державної влади та ГО не 
мають достатнього досвіду і навичок застосування процедур пуб-
лічної політики та консультацій; часто-густо органи влади вико-
ристовують ГО для легітимації власних рішень, при цьому процес 
консультацій може носити формальний характер [28; 29]. 

 

Інновації у соціальному підприємництві 
 

Соціальне підприємництво виникло в Україні у процесі роз-
витку організацій третього сектору. Це бізнес, метою якого є вирі-
шення соціальних проблем [30]. Прибутки соціального підпри-
ємства спрямовуються головним чином на розвиток бізнесу, на 
громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. 
Таке підприємство діє за всіма законами бізнесу і приносить при-
буток, тому не вважається благодійною організацією. Воно поши-
рюється на такі галузі, як освіта, охорона навколишнього середо-
вища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо. Соціальне 
підприємництво динамічно розвивається в європейських країнах, 
вирішуючи проблеми безробіття, соціального захисту, громадсь-
кого залучення тощо.  

Головна місія соціального підприємництва – приносити користь 
суспільству. В Європі Там соціальні підприємства називаються 
«кооперативи соціальної солідарності» (Португалія), «кооперативи со-
ціальних ініціатив» (Іспанія), «компанії соціальної мети» (Бельгія), 
«соціальні кооперативи колективної власності» (Франція). Парламент 
Великобританії узаконив роботу соцпідприємств (або «компаній, що 
працюють в інтересах громади» – social interest companies) у 2004 році. 
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Робота соціальних підприємств також легалізована в Угорщині, 
Чеській республіці, Словацькій республіці, Словенії, Литві та Польщі 
[31]. У європейських країнах соціальні підприємства дотаційні і за-
лежні від донорів та держави.  

 Соціальне підприємство активно розвивається у США, а Пре-
зидента Барака Обаму називають першим американським політи-
ком, для якого підтримка соціального підприємництва та інновації 
стала основним компонентом економічної політики.  

В Україні соціальне підприємництво, соціальні інновацій в цій 
сфері тільки розвиваються. В переліку соціальних підприємств на 
сайті «Соціальне підприємництво в Україні» нараховується 6 прикла-
дів таких суспільно-бізнесових ініціатив у різних регіонах України. 
Серед них – профілактичне оздоровлення та відновлювальне ліку-
вання пацієнтів із захворюваннями нервової системи; надання насе-
ленню (у тому числі соціально незахищеному) ремонтно-будівельних 
робіт; працевлаштування та соціальна адаптація бездомних та людей з 
алкогольною залежністю, які втратили соціальні і сімейні зв’язки; до-
помога в адаптації соціально незахищених верств населення – нарко-
залежних, бездомних, безпритульних дітей, колишніх ув’язнених, під-
тримка некомерційних проектів, створення робочих місць для людей 
з обмеженими можливостями.  

Українські соціальні підприємства йдуть по європейському 
шляху – знаходити інноваційні підходи в соціальній сфері для вирі-
шення складних соціальних проблем, розв’язання соціальних потреб. 
При цьому не існує сприятливого законодавства для розвитку соціаль-
ного підприємництва та сприятливої фіскальної політики для них. 

 

Інноваційна діяльність в соціальному мережуванні 
 

Підтвердженням наявності в Україні потенціалу для розвитку 
соціального капіталу є залучення ГО до мережених структур, роз-
виток соціальних мереж. В Україні це доволі перспективна сфера, яка 
постійно зростає, приносячи додаткову соціальну користь. 

Експерти в розвитку комунікаційний технологій, оцінюючи мож-
ливості Інтернет-технологій на діяльність неурядових організацій, під-
креслюють можливість налагодження за допомогою соціальних мереж 
багатосторонньої комунікації між НУО та цільовими аудиторіями. Так, 
з 1980 до 2005 рр. спостерігалася «цифрова революція»: поява і 
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розвиток Інтернету і мобільних комунікацій. З 2005 відбувається 
зміна парадигми – починають з’являтися соціальні мережі, що при-
зводить до появи в уряду і різних організацій нових способів взає-
модії з аудиторією [32]. 

Соціальна мережа являє собою інтерактивний сайт багато-
разового використання, контент якого наповнюється його відвіду-
вачами з можливістю надання будь-якої інформації про окрему лю-
дину, розвиваються нові соціальні структури. 

Сьогодні Україна знаходиться на 109 місці в рейтингу країн 
за рівнем використання Інтернету. Зокрема, доступ до мережі в 
країні мають 33,7% осіб. Про це свідчать дані звіту «Стан широко-
смугового зв’язку 2013», підготовленого спільною ініціативою 
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) та ЮНЕСКО. За да-
ними Пошуку по блогах Яндекс, Фейсбук та В Контакте, в соціаль-
них мережах зареєстровано понад 30 мільйонів українських акаун-
тів. Лідирує за кількістю облікових записів– З них близько 20 міль-
йонів – В Контакте, на другому місці Однокласники – 6 мілн., 
замикає трійку Фейсбук – 2 мільйони. 

В Україні у сфері започаткування інновацій в сфері під-
тримки різних проектів тільки починають використовувати 
технологію краудфандинг (спільнокошт, від англ. Crowd funding, 
crowd – «натовп», funding – «фінансування» – колективна спів-
праця людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші 
ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля 
інших людей або організацій). Для стартування збору коштів 
обов’язково має бути задекларовано мету, визначено ціну її 
досягнення, а обрахунок усіх витрат і процес збору мають бути 
відкритими для обговорення у вільному доступі. В Україні тільки 
зароджуються подібні практики, які набули популярності а 
Америці та європейських країнах. В цілому така практика існує в 
світі понад 12 років і залучила близько 3 млрд. дол.. США. Зараз у 
світі діють 452 відповідні платформи, які профінансували проектів 
на суму близько 1 млрд. тільки у 2011 році [33]. 

В Україні почали розвиватися ініціативи, подібні краудфан-
дингу. Так, платформа «Велика Ідея» з 2012 року зібрала підтримки 
на 8 повноцінних проектів [34]. Значною мірою такі проекти орієн-
товано на збір коштів та благодійництво. До відповідних проектів 
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можна віднести «Українську біржу благодійності» [35], запущена 
Фондом Віктора Пінчука, «X-Ideas» від «Nescafe». Останній про-
понує відкрити кафе-магазин органічної їжі, сприяти екологічності 
харчування. На цих сервісах можна представити ідею та отримати 
підтримку на її реалізацію. Тільки почала своє функціонування 
платформа «Спільнокошт», яка пропонує людям взятися за здій-
снення власних проектів, розраховуючи на матеріальну підтримку 
друзів, колег та товариств, зацікавлених у позитивних змінах. Меха-
нізм «Спільно кошт» захищає ваші доброчинні наміри, діючи за 
принципом «все або нічого»: тільки той проект, що зібрав 100% по-
трібного бюджету до завершення зазначеного терміну, отримає 
кошти на здійснення. Проект «X-Ideas» – відкрити кафе-магазин ор-
ганічної їжі та розробити індекс екологічності продуктів, а на «Ве-
ликій Ідеї» – привертати увагу молоді до проблем змін клімату під 
час музичних фестивалів. Іноді автори шукають підтримки для за-
пуску екологічно орієнтованого бізнесу (екокафе, екоферма і т.д.), 
проте є й більш масштабні соціальні ідеї. 

В Україні в інноваційній проектній сфері розвивається також 
краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd  – «натовп» і sourcing – 
«використання ресурсів» – передача певних виробничих функцій 
невизначеному колу осіб на підставі публічної оферти, без укла-
дання трудового договору). Першим дослідником і популяриза-
тором краудсорсинга є редактор журналу Wired Джефф Хау, який 
у 2006 році уперше використав термін «краудсорсинг» та присвя-
тив його аналізу книгу «Краудсорсинг. Колективний розум як ін-
струмент розвитку бізнесу». За оцінками експертів, запровадження 
краудсорсингу надає можливість реалізації мікросоціальної актив-
ності українців, особливо молоді. Основою для об’єднання стають 
проблеми, зрозумілі широкому колу людей. Наприклад: контроль 
якості доріг, контроль незаконних парковок транспорту і т.п. [36] 
Існує низка різних соціально орієнтованих проектів, проектів з 
протидії корупції. Так, у проекту-платформі  «CorruptUA» задіяни-
ми в його діяльності виявилися штатні та регіональні журналісти, 
правозахисники, представники громадських організацій.  

Нещадовно створено Вітчизняний Research Club – перший 
український проект мережі дослідницьких клубів з різних напрямів 
науки і техніки, культури і мистецтва, філософії і релігії, який 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0�
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об’єднує вчених і спеціалістів, підприємців і представників громадсь-
ких організацій регіональних органів влади, усіх, зацікавлених у ви-
рішенні конкретних проблем у сфері своєї діяльності, реалізації і роз-
витку соціальних, інноваційних, інвестиційних і грантових проектів 
регіонального і міжнародного співробітництва [37].  

Українські НУО, ініціативні групи почали освоювати можли-
вості для фандрейзингу в соціальних мережах. Однією з найус-
пішнішіх подібних ініціатив є мережева ініціатива «Таблеточки», – 
за два роки існування цієї неформальної ініціативи в мережі фей-
сбук було зібрано 2 500 000 грн. на медичні препарати для вразли-
вих груп, куплено 8900 одиниць 76 різних препаратів; орендовано 
амбулаторну квартиру, в якій живуть мами з дітьми; група склала 
більше 6300 людей і це найбільша група з благодійності в ук-
раїнському Фейсбуці [38]; 

Заслуговують на увагу інтерактивні майданчики в соціаль-
них мережах, які дозволяють обмінюватися досвідом, інформа-
цією, мобілізовувати прихильників. Наприклад, мережа «Ми Євро-
пейці» налічує більше 2 тис. симпатиків. Усе це перспективні сфе-
ри для розвитку соціальних інновацій. Проблеми ГО полягають у 
бракові суспільної довіри, відсутності сприятливого податкового 
законодавства, яке б реально стимулювало відсоткову філантро-
пію, у браовік венчурного капіталу в країні. Наприклад, саме при-
ватні інвестори, «бізнес-ангели», в економічно розвинених країнах 
є основним джерелом підтримки для подібних інноваційних проек-
тів. В Україні також існує об’єднання приватних інвесторів – Асо-
ціація приватних інвесторів України [39], заснована в 2006 році, 
проте, складно оцінити реальні обсяги підтримки проектів з її боку 
через брак даних. Отже, з ростом економіки та поширенням со-
ціальної довіри можна припустити збільшення відповідних мере-
жених інноваційних практик в українському суспільстві. 

 

Інновації у сфері розвитку культури 
  
За оцінкою експертів, в культурному секторі України сьо-

годні спостерігається досить позитивна тенденція до збільшення 
громадських ініціатив та інноваційних культурних проектів. Поява 
нових недержавних організацій, що впроваджують нові культурні 
продукти та послуги, сприяє загальному розвитку даного сектору. 
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Враховуючи важливу роль інститутів громадянського суспільства 
у розбудові культурної сфери нова культурна політика має буду-
ватись на демократичних засадах, зокрема принципах ефективного 
урядування, визнаних ЄС [40].    
 Пріоритетами такої діяльності ГО в сфері культурної полі-
тики протягом останніх років були підтримка і поширення кращих 
інноваційних культурних і творчих практик на основі традиційної 
культурної спадщини – музеїв краєзнавства, історії, археології, 
етнографії, мистецтва і т.д. всіх рівнів (районних, обласних, націо-
нальних); залучення громадських організацій, творчих союзів, 
формальних і неформальних творчих груп, окремих авторів і кура-
торів до співпраці з музеями, розвиток партнерства між держав-
ними, недержавними і комерційними (туристичними) організа-
ціями у сфері культури. 

В сфері розвитку культури це унаочнюється в створенні 
нових громадських організації та ініціатив (Центр культурного ме-
неджменту, «Демократія через культуру», Інститут соціокультур-
ного менеджменту), що ставлять за мету впровадження в Україні 
сучасних інноваційних підходів і практик культурної політики, 
розширення простору дії культури, модернізацію управління куль-
турою, розвиток культурних індустрій. Зокрема, створення проекту 
«Українська мережа культури» для налагодження комунікації та 
співпраці, обміну інформацією та досвідом. Метою відповідних 
ініціатив є налагодження конструктивної та відповідальної комуні-
кації менеджерів культури на національному і міжнародному рів-
нях. створення ресурсної бази для обміну досвідом та здійснення 
спільних проектів в рамках співпраці у сфері культури, надання 
консультаційної та освітньої підтримки менеджерам культури, 
промоція розвитку культурних та творчих індустрій, підтримка іні-
ціатив та реалізації культурних проектів, стимулювання розвитку 
культурної аналітики в Україні [41]. 

Однією з культурних інновацій стала організація в багатьох 
районах України творчих об’єднань закладів, установ, організацій, 
які ініціюють розвиток широкого спектра видів і форм діяльності у 
сфері культури дозвілля, створення безбар’єрних музеїв для осіб з 
обмеженими можливостями та інших ініціатив.  

В рамках реалізації культурних та соціальних інновацій та 
підтримки культурних проектів в Україні зростає роль внутрішніх 
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донорів та соціально відповідального бізнесу. Заслуговують на увагу 
ініціативи великого вітчизняного капіталу з підтримки культурних 
практик. Наприклад, нещодавно Фонд Ріната Ахметова «Розвиток Ук-
раїни» почав активно діяти в галузі музеїв в межах власної Програми 
«Імпульс, Ідея, Інновації». Проект підтримує культурні напрями у 
візуальному мистецтві, літературі, театрі, музейній справі, кіно, а та-
кож міждисциплінарні проекти, що поєднують ці царини. 

 У 2012 р. фонд розпочав окрему масштабну програму «Дина-
мічний музей», спрямовану на розвиток музейного менеджменту. В 
рамках проекту було створено інтернет-сторінку «Динамічний му-
зей» – спільний інформаційний проект «Історичної Правди» і Фонду 
Ріната Ахметова «Розвиток України». Метою ініціативи є моніто-
ринг ситуації в музейній галузі України. В цілому ініціатива направ-
лена на підтримку українських музеїв, а пріоритетами такої під-
тримки є такі інноваційні складові як Нові форми просвітницької ро-
боти, Нові принципи презентації музейних колекцій, Нові форми ро-
боти з громадськістю, ЗМІ та потенційними донорами, партнерство і 
співпраця [42]. 

У розвиток культури та інновацій в сфері культури було вне-
сено Центром сучасного мистецтва, який фінансується Фондом Со-
роса. Ці інновації та поява добре керованих фондів, які фінансу-
ються українськими олігархами, забезпечує здорові стимули для 
культурного розвитку. Два основних фонди – Фонд Віктора Пінчука 
та Фонд Ріната Ахметова – творчо працюють у сфері культури [43]. 

В рамках проектів неурядових організацій відбувається куль-
турне мапування в різних містах України, – дослідження культур-
ного життя міста, яке проводиться з метою вивчення наявного по-
тенціалу, проблем та перспектив розвитку культури. Робота над 
картами тривала протягом 2012 року в 7 містах України: Ми-
колаєві, Дніпропетровську, Луцьку, Одесі, Мелітополі, Луганську 
та Херсоні [44].  

В 2010-2013 рр. неурядові ініціативи широко просували ін-
новаційні заходи в сфері модернізації культурного менеджменту, 
своєрідного «роздержавлення» управління культурною сферою. 
Громадськими організаціями було проведено роботу з поширення 
досвіду трансформації закладів культури в осередки громадської 
активності, які довели свою ефективність саме в умовах кризи [45].  
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Інноваційними підходами характеризується розвиток та модер-
нізації українських бібліотек. Протягом 2009–2013 р. було проведено 
низку проектів та ініціатив з модернізації бібліотечної справи, пере-
творення бібліотек на осередки знань, інтерактивізацію. Так, на-
приклад, проект «Бібліоміст» представляв собою партнерську роботу 
Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і ту-
ризму України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку 
якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 міль-
йонів доларів США. Для сприяння досягненню цілей програми, кор-
порація Microsoft безкоштовно передасть публічним бібліотекам Ук-
раїни програмне забезпечення на суму близько 4,4 мільйони доларів 
США. Модернізація відбувалася шляхом обладнання 1500 публічних 
бібліотек технікою, щоб покращити доступ громадян до інформації; 
навчання більше 1000 бібліотекарів користуватися новітніми техноло-
гіями, щоб краще обслуговувати відвідувачів, а також створення до 
25 нових тренувальних центрів для бібліотекарів по всій країні; допо-
моги бібліотекарям представляти інтереси бібліотек й отримувати 
ресурси, необхідні для задоволення потреб місцевих громад; форму-
вання у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності 
їх підтримувати. 

Ці проекти було спрямовано на активізацію громади та 
інституційний розвиток осередків культури, об’єднання лідерів для 
аналізу потреб громади, складання планів і роботи над рішенням 
місцевих проблем. Діяльність таких ініціатив було спрямовано не 
тільки на пошук ресурсів з боку донорів, але й підтримку відпо-
відних ініціатив з боку органів місцевого самоврядування, розви-
ток соціального партнерства між НДО, владою та бізнесом терито-
ріальної громади, а також між НДО різних територій, інноваційні 
послуги, нові продукти для громади на базі культурних осередків, 
бібліотек, роботі з волонтерами. 

 

Співпраця ГО та бізнесу у сфері соціальної відповідальності 
 

В Україні отримують свій повільний розвиток програми кор-
поративної соціальної відповідальності бізнесу, які здатні сприяти 
запровадженню між секторального партнерства та інноваціям в різ-
номанітних сферах. У списку з 145 найбільш відповідальних 
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(етичних) компаній світу за 2013 р., складеному Ethisphere Institute, 
немає жодної з країн СНД. Втім, проекти корпоративної соціальної 
відповідальності, які носять інноваційний характер, починають свій 
активний розвиток в Україні. З одного боку, вони вирішують марке-
тингові завдання кампаній, з іншого боку, розвиток подібних іні-
ціатив сприяє міжсекторальній співпраці та вирішенню комплек-
сних проблем розвитку громади в найрізноманітніших сферах. 

 Відповідно до проектів Концепції Національної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні (СВБ), соціальна від-
повідальність являє собою відповідальність організації за вплив рі-
шень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом про-
зорої та етичної поведінки. 

СВБ може бути представлена як система цінностей, заходів і 
процесів, що мають на меті поширення позитивного впливу діяль-
ності компанії в економічній, екологічній, соціальній сферах як усе-
редині організації, так і в навколишньому середовищі. Реалізація со-
ціально відповідальних стратегій має орієнтуватися не лише на змен-
шення та запобігання негативним наслідкам діяльності, а й на дося-
гнення економічного, екологічного та соціального ефектів (т.зв. стра-
тегія потрійного впливу), що може розглядатися як основа під-
вищення конкурентоспроможності окремих компаній і національної 
економіки загалом.  

За визначенням Європейської Комісії («Зелена книга з кор-
поративної соціальної відповідальності», 2001 р.), корпоративна 
соціальна відповідальність (КСВ) – це «концепція, згідно з якою 
компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у свою комер-
ційну діяльність та взаємодію із заінтересованими сторонами на 
добровільній основі». Надзвичайно важливе значення у сфері СВБ 
(КСВ) має концепція «потрійного критерію», що містить у собі 
розширення меж звітності організацій та додання соціальних та 
екологічних аспектів до фінансових показників діяльності.  

За інформацією науковців в середньому 49,1% підприємств 
взагалі не відслідковують соціальні наслідки власного розвитку, 
29,4% підприємств роблять це лише іноді і лише 5,3% вико-
ристовують для їх оцінки чіткі показники. Вітчизняні підприємства 
здійснюють у середньому по 4,3 заходи внутрішньої соціальної 
відповідальності на працівника на рік [46]. Водночас, незважаючи 
на такі незначні відсотки розвитку, в Україні існує значний по-
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тенціал для розвитку інноваційної діяльності та співпраці бізнесу, 
ГО, держави в рамках КВС.  

Відповідно до звітів бізнес-кампаній, окремі установи запро-
ваджують інноваційні підходи до сфери між секторальної співпра-
ці в організації форумів, підтримці інноваційних проектів в сфері 
енергетики, енергозберігаючих технологій, юридичної допомоги, 
навчання студенів, стажування, територіального розвитку.  

Наприклад, «Ернст енд Янг» виступила генеральним партнером 
другої київської конференції Entrepreholic!, організованої Інститутом 
підприємництва Cisco і бізнес-інкубатором GrowthUp. У 2012 р. ком-
панія підтримала також перший в Україні бізнес-табір «Made in 
Ukraine», що зібрав підприємців і людей, які хочуть створювати свій 
бізнес. За 5 днів роботи в командах учасники створили 5 проектів, які 
планують реалізовувати і розвивати далі в Україні. Проект «Іннова-
ційний прорив» є конкурсом інновацій, нових технологічних роз-
робок, інвестиційно привабливих бізнес-ідей. Його мета — відібрати 
та реалізувати найбільш перспективні інноваційні проекти за інвести-
ційної підтримки вітчизняних бізнесменів та інвесторів. Організато-
рами є компанія «Global Management Challenge» та Державне аген-
тство з питань науки, інновацій та інформатизації. Компанія «Ернст 
енд Янг» виступає стратегічним партнером проекту вже четвертий рік 
поспіль. «Ернст енд Янг» є партнером старт-ап фонду «EastLabs». У 
рамках партнерства надаються консультаційні та освітні послуги чле-
нам команд старт-апів [47]. 

У 2011 р. Група СКМ провела низку дискусійних зустрічей для 
учасників з боку громадських організацій, міжнародних проектів, ор-
ганів місцевого самоврядування та міністерств в рамках формату між 
секторного діалогу та співпраці. Метою зустрічей було налагодження 
відкритого діалогу представників СКМ зі стейкхолдерами, визна-
чення зон для удосконалення наявних КСВ-ініціатив, а також обгово-
рення можливостей для співпраці. На зустрічах обговорювалася 
діяльність компанії у сфері екології та енергоефективності, регіональ-
ного розвитку та безпеки праці. У зустрічах взяли участь понад 50 
представників громадських організацій, наукової спільноти, міжна-
родних інституцій, бізнес-середовища, представників влади та ін. [48].  

В рамках КВС створюються безоплатні юридичні клініки. 
Наприклад, у березні 2012 року ЮФ «Астерс» спільно з Асо-
ціацією правників України (АПУ) та за участі Ліги студентів АПУ 
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розпочала пілотний всеукраїнський про боно проект «Підтримаємо 
юридичні клініки разом». Його метою стало виведення юридичних 
клінік України на новий якісний рівень розвитку, Консультанти 
юридичних клінік отримали змогу надавати допомогу більш 
оперативно, що значно збільшило пропускну спроможність клінік 
та дозволило збільшити швидкість та якість надання юридичних 
консультацій населенню, що виводить клініки на якісно новий 
рівень у порівнянні з аналогічними підрозділами інших громадсь-
ких організацій. Згідно з отриманими звітами від юридичних клі-
нік, вони змогли прийняти на 30–40% більше осіб, які потребують 
допомоги, ніж до початку проекту. Оскільки проект активно попу-
ляризувався в юридичній спільноті, студентів, які зацікавилися 
діяльністю клінік та висловили бажання в них працювати, стало на 
50% більше, ніж на момент їх відкриття. Позитивний приклад дав 
поштовх подальшому розвитку проекту. Він знайшов підтримку у 
Харкові, де міжнародна група Alias висловила бажання долучитися 
до кампанії.  

Найбільшою приватною енергетичною компанія в Україні ДТЕК 
в 2012 було ініційовано та підписано Декларації соціального партнер-
ства з 19 містами та 4 районами країни, на території яких проживає по-
над 7 млн. осіб-кінцевих споживачів благ за соціальними програмами. 
Одним з векторів бізнес-стратегії Компанії до 2030 року є «суспіль-
ство». Це означає, що Компанія бере на себе відповідальність за спри-
яння комплексному розвитку України та регіонів своєї присутності. З 
метою надання допомоги у розв’язанні територіальних проблем було 
вирішено розробити програми стратегічного партнерства з громадами 
територій присутності компанії. Координаційний комітет соціального 
партнерства (ККСП) є унікальним майданчиком з обміну досвідом для 
представників місцевої влади, територій присутності ДТЕК і діалогу 
між бізнесом, владою і суспільством. 

У ККСП беруть участь мери міст учасників Декларації соціал-
ьного партнерства ДТЕК, директора корпоративного центру ДТЕК, 
партнери соціальних проектів (міжнародні донори та неурядові 
організації). Координаційний комітет окреслює пріоритетні проб-
леми та розробляє ідеї проектів, покликаних розв’язати їх. На сьо-
годнішній день спільними зусиллями визначено п’ять пріоритетних 
напрямків роботи: енергоефективність в комунальному секторі; охо-
рона здоров’я; соціально важлива інфраструктура; розвиток бізнес 
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середовища; освіта, культура, спорт. У рамках цих пріоритетних на-
прямків протягом 2011 р. та 8 місяців 2012 р. Компанія підтримала 
188 соціальних проектів на територіях присутності на загальну суму 
понад 57 мільйонів гривень [49]. Не всі ці проекти мають іннова-
ційний потенціал, Але самі підходи міжсекторальної співпраці та 
діалогу носять інноваційний характер. 

В рамках КВС-ініціатив низкою українських та міжнародних 
компанії з 2008 р. проводиться Національний Конкурс бізнес-кейсів, 
через який популяризуються кращі практики корпоративної відпові-
дальності. За чотири роки було зібрано більше 100 кейсів компаній, 
значна частина яких має інноваційний потенціал та направлена на по-
кращення управління кампанією, розвиток співпраці з неурядовими 
організаціями в тому числі. Значною мірою відповідна між секто-
ральна співпраця спирається на соціально орієнтовані інновації і має 
значний потенціал для розвитку. 

 

Інноваційні підходи в комунікації з інститутами влади 
 

В Україні можна говорити про інноваційні підходи в органі-
зації комунікації неурядових організацій з інститутами влади. 

Використання інновацій в системі управління було викладено у 
Європейській Стратегії інновацій та належного врядування на місце-
вому рівні, що здобула підтримку на 15-й Європейській конференції 
міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне управління (м. Ва-
ленсія, 15-16 жовтня 2007 р.) та була затверджена Комітетом Міні-
стрів Ради Європи у 2008 р. Вона передбачає, що в основу діяльності 
органів місцевого самоврядування мають бути покладені такі принци-
пи: 1) чесні вибори, представництво та участь; 2) чутливість; 3) ефек-
тивність та результативність; 4) відкритість та прозорість; 5) верхо-
венство права; 6) етична поведінка; 7) компетенції та спроможність; 
8) інновації та відкритість до змін; 9) сталий розвиток та орієнтація 
на довгострокові результати; 10) надійний фінансовий менеджмент; 
11) права людини, культурне різноманіття та соціальне згуртування; 
12) підзвітність. Ці заходи передбачають створення прозорих пло-
щадок для консультації, комунікації та діалогу в рамках взаємин 
НУО з інститутами влади, розвиток між секторального партнерства. 

До комплексу консультативно-дорадчих структур, куди вхо-
дять представники мозкових центрів, неурядових організацій, де, 
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власне, й може відбуватися взаємодія ІГС з органами влади, відно-
сяться: колегії, громадські ради, експертні та консультативні групи 
при Центральних органах виконавчої влади [51]. 

У березні 2013 року уряд ліквідував 102 консультативно-до-
радчих структури [52]. Згідно з поясненнями міністерства Юстиції 
України, ліквідація відбулася з метою упорядкування їх діяльності. 
Крім того, оптимізовано кількість консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних урядових органів. Окрім того, було ліквідовано 
допоміжні органи з дублюючими функціями, або потреба у діяль-
ності яких відпала, зокрема, у зв’язку з проведенням реформи та 
зміною функцій центральних органів виконавчої влади. 

Значною мірою ці консультативно-дорадчі структури не були 
виключно форматом для комунікацій уряду та громадських організа-
цій, до їх складу входили представники урядових структур та дер-
жавні службовці та науковці. Проте в числі ліквідованих консульта-
тивно-дорадчих структур були й утворення, які включали до свого 
складу представників неурядових організацій, громадських ініціатив. 
Так, наприклад, Союз захисту підприємництва зазначав, що ліквідація 
Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього під-
приємництва при КМУ, яка була вчинена відповідно до вищезгаданої 
постанови, «була вчинена саме після активної позиції членів зазна-
ченої ради проти законопроекту «Про внутрішню торгівлю» [53].  

Однією із форм консультативно-дорадчих структур при ЦОВВ 
також можна вважати й Колегії міністерств та агенцій. Започаткуван-
ня формату колегій, як консультативно-дорадчих структур при орга-
нах виконавчої влади було формалізовано у 2005 році. Пізніше ця 
форма отримала свій розвиток у Законі України «Про центральні ор-
гани виконавчої влади» (2011 р.) [54]. У 2012–2013 рр. 80 % органів 
виконавчої влади включили голів громадських рад до складу своїх 
колегій. Однак, залучені експерти мають доволі обмежений доступ в 
цілому до діяльності цих дорадчих структур, зокрема спостерігається 
едостатність поширення інформації про роботу колегій, брак пуб-
лічного оприлюднення планів роботи колегій, брак звітів про реаліза-
цію колегіальних рішень, нечіткість критеріїв запрошення до складу 
колегій представників НУО, експертів. 

Залучення ГО до консультацій з ЦОВВ відбувається у форматі 
громадських рад. Приклади співпраці у форматі консультативно-
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дорадчих структур з органами виконавчої влади розпочалася в Ук-
раїні ще 1993 року. Так, було створено Раду підприємців України при 
Кабінеті Міністрів України. В 2003 році при ЦОВВ функціонувало 16 
громадських рад, однак більшість з них були чисто формальними, де-
які з цих рад протягом року не провели жодного засідання.  

Протягом років можна було спостерігати різні трансфор-
мації громадської участі у форматі громадських рад. Сьогодні ти-
пове положення про громадську раду при органі виконавчої вла-
ди, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 
листопада 2010 р. № 996, надає можливість зацікавленим органі-
заціям самостійно визначити кількісний і персональний склад гр-
омадських рад. Станом на жовтень 2012 р. понад 9 тис. представ-
ників ІГС взяли участь в установчих зборах із формування гро-
мадських рад при ОВВ різного рівня. До складу громадських рад 
різного рівня обрано понад 8,5 тис. представників ГО.  

Протягом 2012–2013 рр. громадські ради були створені при усіх 
центральних органах виконавчої влади та облдержадміністраціях. Мо-
жна спостерігати певні складнощі з точки зору визначення ступенів 
незалежності таких консультативно дорадчих структур, можливостей 
широкого залучення громадських експертів. 20 червня 2012 р. Уряд 
постановою № 658 утворив Раду голів громадських рад при органах ви-
конавчої влади. Очолює Раду заступник Керівника Секретаріату Ка-
бінету Міністрів, до повноважень якого відносяться питання сприяння 
розвитку громадянського суспільства, забезпечення реалізації в Україні 
ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», забезпечення взаємодії з 
громадськістю. До її складу увійшли голови громадських рад при міні-
стерствах, інших центральних та обласних, Київської та Севастополь-
ської міських органах виконавчої влади. 

За результатами моніторингу процесу формування громадсь-
ких рад Секретаріатом Кабінету Міністрів [56] було виявлено ряд 
проблемних питань, причиною яких є недосконалість Типового по-
ложення про громадські ради, а саме: формування громадських рад 
відбувається без урахування експертного досвіду потенційних чле-
нів; необмежений кількісний склад громадських рад (третина гро-
мадських рад, сформованих у 2010 – 2012 рр., має більш як 50 чле-
нів, 10 % – від 100 до 222 членів. Ця ж тенденція характерна для 
близько 60 % громадських рад, які нещодавно оновили свій склад); 
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недостатня ефективність роботи громадських рад; відсутність мож-
ливості переобрати склад громадської ради у разі, якщо вона не 
може налагодити свою роботу; недостатня увага органів виконав-
чої влади до взаємодії з громадськими радами. 

Досвід демонструє, що попри позитивні установки макси-
мального залучення громадян до діяльності громадських рад, у 
більшості випадків під час установчих зборів фаховий критерій не 
береться до уваги і до складу громадських рад обираються всі ба-
жаючі). Часто-густо до складу рад прямують організації, які не-
пов’язані в своїй діяльності з завданнями ЦОВВ, їм бракує фаху, а 
мотивації членства носять утилітарний характер. Таким органі-
заціям бракує досвіду у фаховій експертизі рішень, нормативно-
правових актів. Чисельність ГР ускладнює процеси координації 
роботи, періодичності засідань, планування діяльності та формату 
консультацій з ЦОВВ, так громадську, антикорупційну експертизи 
майже не проводять.  

 

Узагальнення та висновки 
 

В Україні існує значний потенціал розвитку ГО в контексті 
соціальних інновацій. Фактори, що гальмують його:  

- брак фінансування інноваційних розробок та ініціатив; 
- відсутність сприятливих фіскальних умов для розвитку ГО 

та соціальних ініціатив; 
- брак умов для розвитку соціального підприємництва; 
- брак співпраці між аналітичними центрами та бізнесом у 

сфері розвитку ГО, запровадження соціальних ініціатив та со-
ціально-політичних інновацій; 

- відсутність системної співпраці наукових, державних, гро-
мадських та комерційних інституцій та окремих фахівців; 

- повільний розвиток корпоративної відповідальності; 
- проблеми у розвитку партисипативної демократії та довіри 

між владними інститутами та НУО; 
- брак розуміння у громадян перспектив розвитку та під-

тримки соціальних інновацій; 
- слабка інтегрованість ГО у глобальні мережеві структури.  
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2. Інноваційний потенціал вітчизняної науки 
 

2.1. Продуктивний потенціал фундаментальних  
 та прикладних наукових досягнень 

 

В умовах підвищення рівня впливу на розвиток національної 
економіки фактора зовнішнього середовища та стрімкої плинності 
товарної кон’юнктури на світовому ринку високих технологій, по-
зитивна динаміка, а відтак і експансійний характер процесу проду-
кування вітчизняними товаровиробниками наукоємної конкуренто-
спроможної продукції виступають головними критеріями оцінки 
результативності державної політики, спрямованої на розбудову 
нової моделі економічної системи. Разом з тим, транзитивною 
об’єднуючою ланкою в ланцюгу основних підсистем зазначеної 
моделі є процес використання попередньо набутих знань, від ефек-
тивності виконання якого багато в чому і залежить загальний рі-
вень опанування Україною новаторського стилю державного уп-
равління в рамках моделі економіки знань.  

 Бізнес-сектор переважної більшості провідних європейських 
країн зіткнувся з необхідністю налагодження ефективного меха-
нізму використання інформаційного ресурсу, і цілковите усвідом-
лення ним актуальності проблеми залучення прогресивних знань в 
економічний процес, безумовно, виступає одним із перших, а від-
так і вирішальних кроків зі створення дієвих шляхів її успішного 
розв’язання. Так, відповідно до результатів опитування, презенто-
ваних в оглядовому збірнику про стан інноваційних процесів в ЄС, 
топ-менеджери найбільших компаній Західної Європи одностайні 
у своєму розумінні ключового фактору процесу прискорення інно-
ваційної реструктуризації економічної діяльності [1]. Тріаду від-
значеного фактору складають знання, професійна кваліфікація та 
потенціал європейського ринку. Сприяння досягненню високого 
рівня економічної дієвості даних механізмів становить для інститу-
цій центральної виконавчої та законодавчої гілок влади одне із 
пріоритетних завдань у справі розбудови нової моделі економіки. 

В рамках дослідження процесів формування та відтворення 
знаннєвого ресурсу доцільно розглянути динаміку доданої вар-
тості, порівняльний аналіз виробництва якої в межах переробної 
промисловості та економіки загалом може свідчити як про резуль-
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тативність опанування нових технологій на виробництві, так і про 
ступінь знаннєвої ємності активної частини виробничих активів 
досліджуваних економічних суб’єктів (Рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Динаміка показника реального зростання обсягу доданої 
вартості, створеної в економіці (без переробної промисловості), % 

 
Джерело: складено за матеріалами офіційного сайту UNIDO, ста-

тистичного розділу INDSTAT4 2009 [2]. 
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Рис. 2. Динаміка показника реального зростання обсягу доданої 
вартості, створеної у переробній промисловості, % 

 

Джерело: складено за матеріалами офіційного сайту UNIDO, 
статистичного розділу INDSTAT4 2009 [див. 2]. 
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Таким чином, порівнюючи країни СНД та економічно розви-
нені країни світу, можна зазначити, що попри подальше наро-
стання процесу утвердження знаннєвого формату розбудови еконо-
мічної системи, динаміка зростання доданої вартості, створеної у 
переробній промисловості, продовжує перевищувати аналог да-
ного показника по економіці. При цьому значно вищим рівнем ди-
наміки реального зростання першого та другого показників харак-
теризуються країни СНД, що може бути підставою для висновку 
про наявність невикористаного потенціалу розширеного відтво-
рення промисловості в економіці зазначених держав. 

Якщо проаналізувати динаміку абсолютного показника ство-
реної доданої вартості, то варто відзначити, що відставання Ук-
раїни від рівня розвинених країн хоча і скоротилося за 11-річний 
період на 42,7%, проте фактичний його розмір залишається доволі 
вражаючим – 19,1 рази (Рис. 3). 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

С
Ш
А

Н
ім
е
чч
и
н
а

Ф
ін
л
я
н
д
ія

Ш
ве
ц
ія

Р
Ф

К
а
за
хс
та
н

У
кр
а
їн
а

Р
о
зв
и
н
е
н
і

кр
а
їн
идол. США

1995 2000 2006
 

Рис. 3. Обсяг створеної у переробній промисловості доданої вартості, 
дол. США 2000 р., на душу населення 

 
Джерело: складено за матеріалами офіційного сайту UNIDO, ста-

тистичного розділу INDSTAT4 2009 [див. 2]. 
 

Випередження країнами-лідерами (США, Німеччина, Фін-
ляндія, Швеція) у сфері розробки та впровадження нових техно-
логій становить відносно України за показником створеної у пере-
робній промисловості доданої вартості 34,3 раза. Екстраполяція по-
казника динаміки збільшення Україною даного параметра резуль-
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тативності за попередній період дозволяє робити висновок про вик-
лючно довготривалий характер часового періоду, необхідного для 
ліквідації наявного на сьогоднішній день ступеню відставання від 
середнього рівня економічно розвинених країн світу. 

Попри вище зазначене, у випадку України частка переробної 
промисловості в структурі ВВП країни зростала впродовж останніх 
11-ти років (Рис. 4). Разом з тим, слід наголосити на тому, що в 
структурі переробної промисловості частка виробництв сектору 
високих технологій мала в той же період загалом негативну дина-
міку економічного розвитку.  
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Рис. 4. Частка доданої вартості переробної промисловості 
в структурі ВВП, % 

 

Джерело: складено за матеріалами офіційного сайту UNIDO, ста-
тистичного розділу INDSTAT4 2009 [див. 2]. 

 

Відтак, аргументовано можна стверджувати, що позитивний ви-
східний тренд частки переробної промисловості в структурі ВВП Ук-
раїни з економічної точки зору не є результатом, якого варто спри-
ймати виключно як порівняльну перевагу відносно аналога пред-
ставлених на графіку інших країн. Адже результат вітчизняної пере-
робної промисловості базувався і на сьогодні продовжує базуватися на 
здобутках виробництв, які лише в останню та передостанню чергу 
відносяться до високо- та середньо технологічних. 

Задля відображення реального стану справ у вітчизняній еко-
номіці із залученням та використанням інтелектуального науко-
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вого ресурсу було виконано економіко-статистичний аналіз, під-
сумки якого дають підстави для таких висновків: 

 На початок 2009 р. у порівнянні з 1995 р. у всіх сек-
торах науки домінує тенденція негативної динаміки зміни кількості 
кваліфікованих наукових кадрів. Останній тринадцятирічний пе-
ріод ознаменований падінням цього показника на 48,9% ( в абсо-
лютних цифрах –149,7 тис. чол.).  

 Суттєво погіршилася вікова структура дипломова-
них науковців, зайнятих в економіці. Наприклад, серед кандидатів 
наук частка фахівців віком 31–50 років з 1995 р. по 2008 р. змен-
шилася на 6,8 в.п., склавши 43,4% від решти вікових груп даної ка-
тегорії науковців. Разом з тим, частка тих, кому від 61-го до 70-ти 
років зросла на 6,6 в.п. (17,9%), а кількість працюючих кандидатів 
наук, яким понад 70 років, збільшилась у відносному та абсо-
лютному обчисленні в чотири та шість разів відповідно і становила 
у 2008 р. 7,8% від загальної кількості зайнятих в економіці кан-
дидатів наук. Щодо вікової структури докторів наук, то тенденція 
до посилення в ній частки фахівців вище пенсійного віку має тут, 
вочевидь, значно потужнішу динаміку. Так, якщо за підсумками 
1995 р. частка дипломованих науковців старше 60-ти років стано-
вила фактично третину від усього загалу (36,9%), то за наступні 
тринадцять років цей показник досяг 53,1%. А це означає, що серед 
решти вікових груп докторів наук, за рахунок скорочення частки 
яких відбулось зазначене вище зростання, найбільш відчутного 
скорочення зазнала група фахівців віком від 41-го до 50-ти років – 
частка зменшилася на 5,1 в.п. (до рівня 13,6%); 

 Значним залишається кількісний відтік науковців за 
кордон. Незважаючи на доволі суттєве за масштабом скорочення 
чисельності кандидатів і, що особливо важливо, докторів наук, які 
емігрували за кордон, негативний характер нинішнього емігра-
ційного потоку полягає у його віковій структурі. Так, за підсум-
ками 2008 р. 50,0% кандидатів наук, котрі виїхали за кордон, були 
віком від 31-го до 50-ти років. З-поміж групи останніх кандидати 
наук віком від 31 до 40 років становили 63,6% (у 1996 р. анало-
гічний показник не перевищував 27,2%). Отже, ситуація з відтво-
ренням наукового інтелектуального ресурсу в національній еконо 
міці не може не відбиватися на результативності процесу іннова-
ційного розвитку сфери її промислового виробництва.  
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Попри позитивний підсумок 2007 р. щодо загальної динаміки 
інноваційно активних суб’єктів господарювання, тенденція змін у 
кількості залучених у процеси виконання наукових досліджень та 
придбання нових технологій підприємств полягає у незмінно низь-
кому рівні цього показника. Дисонанс позитивного тренду іннова-
ційної активності та негативного тренду частки інноваційної про-
дукції, реалізованої за межами України, свідчить про продовження 
економічної рецесії. Підтвердженням стали результати вже 2008 р., 
які звели нанівець окремі позитивні підсумки 2007 р.: зростання від-
носного показника частки експортоорієнтованої в загальному обсязі 
реалізованої інноваційної продукції уповільнилося з 6,7 до 5,9%. 

Характеризуючи розвиток сфери попиту на високотехноло-
гічну продукцію, зазначимо, що інноваційний рівень продукції про-
мисловості за підсумком 2011 р. був практично тотожним показнику 
2000 р. і становив 1,1%. Разом з тим, обсяг витрат на інновації 
впродовж згаданого періоду (2000–2011 рр.) збільшився у 8,1 раза, 
обсяг реалізованої промислової продукції – в 7,3 раза, наукоємність 
ВВП зменшилась в 1,5 раза. Враховуючи вказані параметри ре-
зультативності, факт скорочення у 2011 р. питомої ваги інноваційної 
продукції в обсязі реалізованої майже вдвічі по відношенню до 
2000 р. свідчить, по-перше, що вітчизняні промислові підприємства 
вдалися до скорочення виробництва інноваційної продукції вна-
слідок збереження фінансово-економічних умов відтворення наяв-
ного виробництва без активізації процесу ведення інноваційної 
діяльності чи придбання інноваційних технологій, а по-друге, про 
відсутність упродовж 2000–2011 рр. реальних зрушень у напрямі 
суттєвого розширення платоспроможного попиту на інновації на 
вітчизняному ринку промислової продукції. Ще один висновок - 
зміна у розвитку економічних тенденцій щодо результативності по-
казників наукоємності ВВП та інноваційного рівня виробленої про-
дукції, а саме – набуття переваги останнього як за абсолютним роз-
міром, так і за динамікою відтворення, означає, що на сучасному 
етапі процес впровадження новацій (науково-технічних розробок і 
технологічних рішень), котрі базуються на результатах вітчизняних 
наукових досліджень, відбувається в умовах домінування звуженого 
формату відтворення сфери науки і техніки в Україні. 

Економічним підтвердженням у висловлених вище суджень є 
розрахункові дані щодо структурної динаміки частки окремих 
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напрямів проведення інноваційних робіт. Останні дають підстави 
робити висновок про те, що фінансові витрати, спрямовані на за-
безпечення виконання прикладних наукових досліджень та розробку 
техніко-технологічних новацій, не відносяться до категорії першо-
чергових напрямів реалізації завдання розширення економічної при-
сутності господарюючих суб’єктів на ринку інноваційної продукції 
України, адже разом упродовж останнього десятиріччя вони зай-
мають лише восьму частину загального обсягу освоєних у галузі ін-
новацій витрат. 

Продовжує залишатися актуальним питання якості та кіль-
кості купівлі і впровадження у виробництво нових технологій. 
Центральним державним органом вітчизняної статистики напрям 
інноваційної діяльності «придбання нових технологій» у 2007 р. 
змінено на «придбання інших зовнішніх знань», а підрозділ «при-
дбання виключних майнових прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, ліцензій, ліцензійних договорів на вико-
ристання зазначених об’єктів» з 2007 року взагалі не відсте-
жується. Економічне значення окремого статистичного обліку ін-
новаційних напрямів «виробниче проектування, інші види підго-
товки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження 
нових методів їх виробництва» та «маркетинг, реклама» з важко 
зрозумілих мотивів включено до «інших витрат». 

Разом з тим, актуальності набуває проблема поступової втрати 
національним сектором науки вітчизняного ринку розробки іннова-
ційного продукту. Частка України у виплатах згідно з чинними до-
говорами за користування окремими об’єктами права інтелек-
туальної власності є незначною. 

Таким чином, утворилась ситуація, коли існує доволі суттєва 
кількість ліцензій та ліцензійних договорів з боку України, проте 
переважний обсяг фінансових надходжень за їх створення отримує 
не вона. Особливо стійкою зазначена диспропорція спостерігається 
у сфері ліцензійних договорів. Відтак, частково постають економічні 
передумови до зменшення рівня фінансового забезпечення процесу 
розробки та патентування об’єктів інтелектуальної власності, до 
кількісного, а головне якісного скорочення людського та інтелек-
туального наповнення сфери науково-прикладного пошуку і роз-
робки нових прогресивних техніко-технологічних винаходів, ко-
рисних моделей та промислових зразків. 
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Тому можна з високою вірогідністю прогнозувати, що, зали-
шаючи поза межами активного державного впливу сферу якісного 
відтворення кадрового потенціалу сучасної вітчизняної науки і ос-
віти, перед економікою країни постане загроза не лише для ус-
пішної реалізації нової моделі розвитку економіки знань, а й для 
збереження критичної маси базових інновацій світового рівня. 

Згаданий нами ще один складовий елемент фактора приско-
рення інноваційної реструктуризації економіки, а саме – потенціал 
ринку, є, безумовно, важливим. У контексті ж предметного роз-
гляду проблеми підвищення ефективності використання знань в 
економіці України його важливе значення обумовлюється вже не 
стільки з’ясуванням особливостей внутрішнього ринку, скільки 
висвітленням масштабу та перспектив опанування Україною зов-
нішніх ринків, зокрема ринку об’єднаної Європи, для розвитку та 
використання національного знаннєвого доробку. 

Ринок країн Європейського Союзу як сфера застосування 
знаннєвого потенціалу є бажаною метою України і, в першу чергу, 
завдяки таким його базовим характеристикам, як чисельність, а це 
майже півмільярдний анклав споживачів; превалюючий обсяг спо-
живчого попиту; налагоджена система комерціалізації нових інно-
ваційних рішень і розробок. Водночас, на нашу думку, існує низка 
застережень, котрі варто враховувати в оцінках економічних пер-
спектив про європейського курсу. 

По-перше, це стосується процесу розширення ЄС та дина-
міки його економічного розвитку в середньостроковому періоді. 
Так, понад 50% населення країн ядра ЄС негативно оцінюють його 
останні розширення [3; 4]. Дійсно, розширення неминуче призведе 
згодом до зменшення рівня душового ВВП всередині об’єднання. По-
друге, очікування інвестиційного буму є перебільшеними, оскільки 
переважна більшість обсягу зацікавленого у співробітництві інвести-
ційного капіталу знайшла сферу свого застосування до моменту при-
єднання цих країн до ЄС [5]. Найбільшу зацікавленість у іноземних 
інвесторів викликали економіки Угорщини, Чехії та Польщі, саме ці 
країни щорічно впродовж відзначеного терміну залучали в середньо-
му від 1,8 до 7,1 млрд. дол. США, що дає можливість робити висно-
вок про ефективність системи стимулювання розвитку в цих країнах 
фондо- та наукоємних високорентабельних виробництв. 
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Стан справ із інвестиційним наповненням виробничих по-
тужностей в Україні виглядає інакше. Показник сукупного обсягу 
прямих іноземних інвестицій, залучених, наприклад, за період 
1991–2004 рр., перевищував показник середнього річного обсягу 
вкладень в економіку Польщі впродовж 1998–2003 рр. лише в ме-
жах 10–15%. Очевидно, що інвестиційна привабливість еконо-
мічної системи України залишається порівняно невисокою і до-
тепер. Тому розрахунки на приєднання до ЄС як на інструмент ви-
ведення економіки України на якісно новий щабель ділової ак-
тивності навряд чи справдяться.  

Головним важелем стимулювання процесу зростання націо-
нальної економіки залишається інструмент прагматичної державної 
макроекономічної політики. Остання є визначальною в досягненні 
законодавчої та економічної стабільності, поліпшенні інвестиційного 
та ділового клімату, підвищенні довіри до влади як всередині країни, 
так і поза її межами. На сьогодні ж відсутність значного попиту на 
національний економічний ресурс, насамперед високотехнологічний, 
з боку іноземного інвестора обумовлена, з-поміж низки суто нееконо-
мічних перешкод, причиною відсутності в Україні реального поступу 
до утвердження нової моделі економічного господарювання. Знаннє-
вий фактор прискорення темпів економічного зростання залишається 
фактично незадіяним. В результаті наукоємність виробництва про-
мислової продукції та частка високотехнологічного сектора перероб-
ної промисловості зменшилися станом на початок 2010 р. до рівня 
меншого за відповідні показники 1998 р.  

Згідно із розрахованими нами даними, котрі ілюструють 
технологічну структуру вітчизняного промислового виробництва, 
Україна за часткою високих технологій поступається Угорщині та 
Польщі в 1,5-2,0 рази. Від аналогічного показника по основних 
країнах ЄС відставання України сягає 2,5-3,1 рази [6]. Отже, вико-
ристовуваний державою арсенал важелів стимулювання розбудови 
наукоємної економіки, функціонування якої сприяє досягненню 
високого рівня прибутковості інвестованого ресурсу, в Україні є на 
сьогодні малоефективним. На думку автора, вартими уваги реко-
мендаціями щодо формування технологічно конкурентоспромож-
ного національного виробництва, а відтак і реалізації економічного 
методу наближення України до рівня стандартів країн ЄС, можуть 
стати такі кроки в галузі державного регулювання: 



Інноваційний потенціал вітчизняної науки       

 
71 

 запровадження в практику інноваційної діяльності 
суб’єктів економічного процесу дієвої системи фінансово-еконо-
мічних преференцій розвиткові високотехнологічних виробництв; 

 сприяння, шляхом використання фіскальних методів та 
методів прямої державної підтримки, інтенсифікації процесу залу-
чення інвестиційного капіталу вітчизняного та іноземного по-
ходження у сферу модернізації технологічного ресурсу;  

 забезпечення економічних умов поглиблення багато-
векторного міжнародного співробітництва України в галузі пер-
спективних наукових досліджень з пріоритетних напрямів іннова-
ційного та науково-технологічного розвитку економіки.  

Для активізації процесу впровадження у виробництво вже 
отриманих на сьогодні знань у вигляді науково-прикладних резуль-
татів реалізації проектів та програм з пріоритетних напрямів роз-
витку науки і техніки уряду України необхідно сконцентрувати 
увагу на створенні таких передумов виконання даного завдання: 

1) забезпечення організаційно-економічних засад досягнен-
ня стратегічно важливими для держави господарюючими суб’єктами 
критично необхідного рівня їх фінансово-економічної стабільності з 
метою повноцінної реалізації ними етапів інноваційного циклу; 

2) створення і забезпечення функціонування інформаційної 
системи популяризації якісно нових науково-технічних розробок у 
сфері організації виробництва високонаукоємної продукції. Необ-
хідним є створення загальнодоступної електронної бази даних з 
інформацією про виконувані науково-дослідні проекти та їх очі-
кувані результати; про готові до експериментального та серійного 
впровадження результати науково-дослідних робіт; про прогнозні 
результати проектів до початку їх реалізації. 

Процедура проведення підрахунку ефективності використання 
знаннєвого ресурсу як один із способів визначення рівня задіяності 
інтелектуального потенціалу в процесі соціально-економічного роз-
витку держави, на нашу думку, має включати в себе дві складові: 
визначення ефективності формування людського капіталу як основ-
ного носія нових знань та визначення ефективності практичного вико-
ристання прикладних знань, набутих особистістю. 

Щодо першої складової, то домінуючим критерієм формулю-
вання рівня ефективності використання знань на даному етапі 
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виступає критерій результативності, що представляє собою «міру 
адекватності одержаних результатів певним потребам суспільства», 
та економності, яка характеризує ресурсну сторону ефективності [7]. 
Конкретизація даного критерію може відбуватися за допомогою ви-
конання кількісного аналізу, основними індикаторами якого є на-
ведені нижче показники: 

1. Обсяг бюджетних і позабюджетних витрат на освіту 
відносно ВВП – сукупні та за окремими рівнями. 

2. Кількість випускників усіх рівнів освіти, їх структура за 
якісним рівнем здобутої кваліфікації. 

3. Співвідношення випускників гуманітарних і технічних 
напрямів. 

4. Кількість випускників, що здобули дві і більше профільні 
спеціальності. 

5. Структура кваліфікованих фахівців у високотехноло-
гічному виробництві. 

6. Розподіл висококваліфікованих виконавців за секторами 
високо-, середньо- і низькотехнологічних виробництв. 

Створення усталеної системи індикаторів ефективності фор-
мування людського капіталу повинно відбуватися з урахуванням необ-
хідності забезпечення можливості подальшого виконання міжна-
родного порівняльного аналізу отриманих на попередньому етапі ре-
зультатів, що надасть змогу фахівцям перейти до формулювання чітких 
якісних тенденцій розвитку країни в означеній сфері. 

Критеріями виконання другого етапу визначення ефек-
тивності використання науково-прикладних знань, окрім резуль-
тативності, виступають критерії фінансової затратності, продук-
тивності, інноваційності. Деталізація зазначених критеріїв може 
відбуватися за допомогою пропонованих індикаторів: 

1) обсяг фінансування сфери НДДКР (відносно розміру 
ВВП); 

2) обсяг інноваційних витрат (відносно розміру ВВП); 
3) структура джерел та частка кожного з них у загальному 

обсязі фактичних фінансових витрат; 
4) кількість зареєстрованих об’єктів інтелектуальної 

власності; 
5) кількість і динаміка впровадження об’єктів інтелектуальної 

власності; 
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6) наукомісткість продукції; 
7) обсяг та структура венчурного капіталу (відносно ВВП); 
8) частка сектора високотехнологічного виробництва в струк-

турі промислового комплексу, обсяг створеної в ньому доданої 
вартості (відносно ВВП) та її частка в структурі вартості продукту; 

9) гудвіл вартості активів підприємств. 
Якщо, використовуючи деякі із наведених вище індикаторів 

другого етапу, провести економічний аналіз ефективності викори-
стання знань у промисловому секторі, то зможемо оцінити си-
туацію із залученням прогресивних наукових розробок, а саме: 

по-перше, наукоємність виробництва як ілюстрація рівня вико-
ристання у промисловості загальної маси потенційно прийнятних для 
запровадження результатів діяльності наукової сфери продовжує не-
впинно зменшуватися, хоча значення показника наукоємності зали-
шається і без того вкрай низьким – в середньому 0,4 % по проми-
словому комплексу за підсумками 2006-2011 рр.; 

по-друге, загальна маса прогресивних наукових здобутків, 
котрі за техніко-економічними характеристиками належать до галузі 
високих технологій, не знайшла свого застосування використання в 
секторі високих та середніх технологій переробної промисловості. У 
підсумку, станом на 2011 р., структурна частка високотехноло-
гічного сектора становила у структурі валового випуску 9,4%, що 
фактично на 2,1 в.п. менше рівня 2001 р.; 

по-третє, відповідно до результатів міжнародних статистичних 
порівнянь, на сьогодні результативність використання знань в Україні 
суттєво поступається відповідному аналогу економічно розвинених 
країн, оскільки частка вітчизняного сектора високих технологій пере-
робної промисловості в структурі валового внутрішнього продукту за 
показником створеної валової доданої вартості не перевищує рівень 
2%, а частка продукції прогресуючого в сучасних умовах у світі шо-
стого технологічного укладу коливається в Україні в межах 0,1%. 

Задля досягнення високого рівня ефективності формування 
знаннєвого ресурсу розбудови нової моделі економічного розвитку 
державна політика має включати реалізацію таких заходів: 

  усунення існуючих вад у системі освіти і науки;  
  завершення формування дієвих систем охорони і захисту 

прав інтелектуальної власності; 
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1) підвищення рівня результативності використання по-
тенціалу галузевого, вузівського (освітянського) та заводського сек-
торів науки шляхом запровадження механізму державного стиму-
лювання концентрації власного фінансового ресурсу підприємств у 
сфері виконання НДДКР, сприяння процесам формування і реалізації 
програм виконання міжгалузевих науково-дослідних робіт, розробки і 
впровадження системи фіскальних чинників залучення вузівської 
науки в сектор високотехнологічного виробництва; 

  стимулювання всебічного розвитку інтелектуального по-
тенціалу особистості, що передбачає активний вплив держави на 
всіх етапах формування людського капіталу. 

Виконання завдання запровадження у вітчизняну практику 
економічного регулювання базових принципів розбудови моделі 
знаннєвої економічної системи фактично знаменуватиме поча-
ток складного процесу трансформації нині діючого механізму 
державного управління до умов нового етапу розвитку глобаль-
ного конкурентного середовища. Головними з них є принципово 
відмінний від попереднього формат креативних факторів еконо-
мічного зростання та інтернаціоналізація виробництва, капіталу, 
наукових досліджень.  

Еволюція світової економіки поставила Україну перед вибором, 
котрий в сенсі економічної безпеки є доленосним. У даному випадку 
йдеться навіть не про часткові зміни в міжнародній спеціалізації та, як 
наслідок, втрату певних ринкових ніш і, відповідно, переорієнтацію 
виробництва на менш інтенсивні за конкурентним рівнем сегменти 
зовнішнього товарного ринку. Значення вибору обумовлене для 
України, насамперед, важливістю її утвердження як держави із по-
тужним інтелектуальним потенціалом, в якій рівною мірою ефек-
тивно діючою була б система як формування, так і реалізації знан-
нєвого капіталу.  

Без останнього елементу, що є базовим в теорії розбудови еко-
номіки знань, наша держава приречена на роль суб’єкта світогоспо-
дарських процесів, конкурентоспроможність національної економіки 
якого, на нашу думку, матиме неоднозначну оцінку. З одного боку, 
країна отримала в спадок високорозвинену і ефективну загальнодер-
жавну систему вищої освіти і науки, з іншого – економіка перебуває в 
стані практично повної ізоляції від впливу на неї результатів розвитку 
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вітчизняної наукової думки. Втім, і така неоднозначність в оцінках 
має часові межі у своєму праві на існування: 3-5 років – це той часо-
вий проміжок, якого, за песимістичними припущеннями, достатньо 
для остаточного закріплення України в когорті країн, які не лише в 
економічному, а й в науково-технологічному відношенні втратять, 
зрештою, найменші важелі активного впливу на перебіг процесів у 
світовій економіці. 

Зазначений характер розвитку подій, з нашої точки зору, є 
дещо алогічним, адже на рівні теоретичному, не будучи лідером у 
розробці концептуальних положень нової економічної моделі, пе-
реважна більшість представників вітчизняної економічної думки 
зберігають у поглядах зі своїми іноземними колегами необхідну 
одностайність щодо основних засад механізму імплементації знан-
нєвої моделі трансформації економіки.  

З огляду на результати емпіричного аналізу сучасних реалій 
державного регулювання економіки нашої країни, відзначимо, що у 
трактуванні функціональних особливостей нової моделі неспра-
ведливо превалює культивування самодостатності знань як одного із 
головних її складових, тоді як саме проблема забезпечення суто 
економічних умов результативного використання набутих теоре-
тичних знань продовжує залишатися поза межами ґрунтовного еко-
номічного аналізу фахівців. Створення широкого спектру соціально-
економічних та організаційно-фінансових передумов, котрі б фор-
мували високий рівень економічної дієвості механізму капіталізації 
знаннєвого потенціалу – ось у чому полягає одне із головних зав-
дань держави як основного суб’єкта розбудови нової економіки. Без 
участі держави попит на знання організувати не вдасться [8].  

Одна з причин порівняно низького попиту на наукові роз-
робки лежить в площині оплати праці і тут абсолютно слушною є 
думка відомого російського вченого Л.Абалкіна, котрий за ре-
зультатами власних досліджень дійшов висновку, що «Низька 
заробітна плата, причому не вчених, а населення – ось головна 
перешкода на шляху науково-технічного прогресу» [9].  

Підсумки статистичного аналізу економічних тенденцій з 
вітчизняного досвіду формування основними учасниками госпо-
дарських операцій попиту на результати наукових досліджень на-
дають нам можливість охарактеризувати причини неефективного 
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використання знань невирішеністю цілої низки проблем, серед 
яких головними, на нашу думку, є такі: 

а) трудності доступу до знаннєвого продукту, тобто висо-
кий рівень деконцентрації ресурсу та відсутність єдиної його ін-
формаційної бази створюють для керівників підприємств значний 
інформаційний бар’єр при вирішенні першочергових завдань під-
вищення науково-технологічного рівня виробництва; 

б) недостатня якість знаннєвого продукту, оскільки де-
факто реалізовані науково-технічні розробки не завжди відпові-
дають заздалегідь запланованим параметрам їх техніко-економі-
чного обґрунтування; 

в) відсутність напрацьованих успішних технологій вико-
ристання раніше набутих знань, оскільки будь-яка ідея або знання так 
чи інакше набувають конкретної вартості лише в процесі їх реалізації, 
а без останнього елемента знання як такі втрачають властиву їм ха-
рактеристику креативного імпульсу розвитку економіки; 

г) запровадження на загальнодержавному рівні сучасної 
ринково зорієнтованої системи управління знаннєвим ресурсом, 
функціонування якої відігравало б визначальну роль у програму-
ванні підсумкової економічної ефективності комерціалізації но-
вітніх знань у виробництві. 

У 2006 р. фахівцями Бюро економічного аналізу (БЕА) США 
було ініційовано проведення дослідження з метою визначення впливу 
фінансування процесу науково-дослідних та дослідно-конструкторсь-
ких робіт (НДДКР) на динаміку зростання ВВП. Проміжні результати 
показали, що інвестиції в НДДКР сприяли збільшенню реального 
ВВП США впродовж 1959–2002 рр. на 4,5%. Причому в період 1995–
2002 рр. його розмір досяг 6,5% [10].  

Варто зауважити, що часові коливання ступеня впливу ін-
вестицій в наукові дослідження та розробки на динаміку зростання 
ВВП відбувалися на фоні зміни структури розподілу інвести-
ційного ресурсу між виробництвами наукоємного сектору еконо-
міки. Так, якщо протягом 1973–1995 рр. у порівнянні з попереднім 
періодом вищим за середній по сектору високих технологій був 
темп фінансування НДДКР лише у виробництві медичного облад-
нання та ліків, то вже впродовж наступних семи років аналогічною 
ознакою було ознаменовано процес фінансового забезпечення 
наукових досліджень у галузі телекомунікаційного обладнання. 
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Частка кожного в структурі освоєних інвестицій зросла впродовж 
1995–2002 рр. відповідно в 1,43 та 1,37 раза. Водночас, рівень зворо-
тних процесів у галузях з випуску офісного та комп’ютерного облад-
нання і авіа- та ракетобудування становив 1,61 та 1,68 раза. У цілому 
за останні 43 роки досліджуваного періоду склад групи лідерів техно-
логічної структури фінансування НДДКР змінився лише наполовину, 
проте останні збільшили загалом свою присутність на 28,3 в.п., до-
вівши власну частку до 69,2%, що на 10,2 в.п. більше навіть у по-
рівнянні із загальною часткою лідерів 1959–1973 рр. [10]. 

 Отже, зіставляючи часові проміжки коливання результа-
тивності ВВП та економічні тенденції, які мали місце в техноло-
гічній структурі інвестування НДДКР у США, можемо зробити 
припущення про існування позитивного впливу результату розши-
рення фінансування науково-дослідної бази високотехнологічних 
виробництв телекомунікаційного та медичного обладнання на темп 
зростання цієї країни впродовж 1995–2002 рр. 

В умовах вітчизняної економічної дійсності відзначений вище 
перелік технологічних сфер продукування нових прогресивних знань 
має дещо відмінні показники інноваційного інвестування. Так, за під-
сумками аналізу досліджуваного періоду відзначимо, що наукоємні 
виробництва телекомунікаційного, офісного, комп’ютерного та ме-
дичного обладнання спромоглися залучити до сфери власних науко-
вих досліджень і розробок лише 31,8% від обсягу витрат на техноло-
гічні інновації сектору високих технологій переробної промисловості. 
Тобто, за порівнюваною структурою проінвестованих високотехноло-
гічних виробництв, відставання України від США у відносних показ-
никах сягає понад дві третини обсягу освоєних інноваційних витрат 
(без урахування авіаційного та ракетно-космічного видів промислової 
діяльності). На рівні переробної промисловості перевага решти науко-
ємних виробництв сектора високих технологій, науково-дослідна база 
яких вважається економічно більш доцільнішою для інвестування, за 
розміром сукупної питомої ваги становить 2,1 раза. 

Україна у фінансуванні знаннєвих напрямів високотехноло-
гічної діяльності дотримується на сучасному етапі структури, яка 
за своїми головними складовими має значні розбіжності із відпо-
відним аналогом у розвинених країнах. Цей факт, на нашу думку, в 
жодному разі не має права на спростування аргументом відсутності в 
національній економіці спроможності до наслідування розвинених в 
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економічному відношенні країн, адже саме останні формують основні 
тенденції та напрями розвитку світового ринку, а в іншому випадку 
вітчизняна індустрія наукоємного виробництва згодом опиниться в 
умовах цілковитої невідповідності власного знаннєвого потенціалу 
стратегічним викликам глобального ринку високих технологій. 

Вкрай важливим на сьогодні є здійснення активного пошуку 
дієвих методів протидії потрапляння України у таку ситуацію. Наша 
держава вже знаходиться в зоні дії згаданого стратегічного виклику. 
Співставлення результатів виконаних нами досліджень відображають 
доволі стрімку рецесію експортної потужності високотехнологічного 
сектора промисловості країни. Ступінь її розгортання лише за період 
2000–2004 рр. сягнув 25%. Саме настільки зменшилася частка Ук-
раїни в обсязі світового експорту наукоємної продукції, розмір якої не 
перевищував 0,045%.  

Поряд з показниками виробництва наукоємної продукції 
провідних країн (Табл. 3), Україна відстає від найнижчого із на-
ведених щонайменше на один порядок (без врахування різниці в 
цінах вимірювання).  

Таблиця 3 
Структурна частка високотехнологічних виробництв  

та питома вага сектора високих технологій  
в обсязі продукції переробної промисловості, % 

Країна 

Часта 
сектора 
високих 
технологій у 
світовому 
обсязі 
високотехно-
логічного 
виробництва 

Сектор 
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США 38,92 30,26 6,65 8,93 15,68 57,49 11,25

Франція 3,94 16,55 25,13 27,35 7,70 22,00 17,81

Фін-
ляндія 

0,79 24,22 0,74 1,58 0,59 90,95 6,15 

Німеч-
чина 

4,22 10,70 14,22 18,96 12,87 26,79 27,16
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Продовження Табл. 3 

Ірландія 0,99 29,81 1,29 35,58 12,90 28,29 21,95

Швеція 0,87 17,69 3,51 24,45 1,21 48,44 22,39

Велика 
Бри-
танія 

3,35 17,33 18,30 19,15 24,68 22,41 15,46

ЄС-15 18,03 12,32 14,26 26,87 10,92 28,77 19,18

Японія 10,84 14,86 3,70 16,68 14,68 58,18 6,76 

Китай 12,21 17,74 9,25 9,46 40,24 36,77 4,28 

Пд. 
Корея 

5,05 23,31 1,25 11,63 20,34 62,42 4,36 

 
Джерело: обраховано за офіційними даними Національного науко-

вого фонду (США) [11].  
 

Відсутність України в переліку досліджуваних Національним 
науковим фондом (ННФ) США країн є фактом досить симпто-
матичним. І справа тут не лише у причині низької результативності 
вітчизняного сектора високих технологій, хоча вона і відіграє не 
останнє значення. На нашу думку, відзначений факт є міжна-
родною оцінкою де-факто ступеня трансформації національної 
економічної системи. Адже, незважаючи на сформований експер-
тами Economist Intelligence Unit рейтинг розвитку знаннєвої еко-
номіки 68-ми країн світу, у сферу спостережень ННФ потрапили 
держави, котрі за рейтинговою позицією поступались Україні впро-
довж останніх років. Однією з таких стала Індонезія. А тому таке 
ставлення до України міжнародних установ – це доволі чіткий си-
гнал того, що вона перевищила належний їй ліміт часу у викори-
станні фори, створеної її освітньою та науковою сферами діяльності, 
оскільки в сучасних економічних умовах важливішим став процес 
використання, ринкової комерціалізації знань, незалежно від націо-
нальної приналежності останніх. В цьому контексті наша країна, на 
жаль, поступається тим державам, котрі і сьогодні не мають порів-
нюваного з нами рівня розвитку освітнього та наукового потенціалу. 

Задля відображення ефективності використання фінансового 
ресурсу, інвестованого в розвиток наукових досліджень і розробок 
виробництв сектора високих технологій, нами було здійснено роз-
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рахунки частки витрат та результативності високотехнологічних 
видів діяльності у розрізі створеної в економіці валової доданої вар-
тості. У свою чергу, це зробило можливим підрахунок підсумкового 
показника відтворення вкладеного в НДДКР інвестиційного капі-
талу (Рис. 6). Його розмір, враховуючи відображені на рисунку дані, 
де-факто є приблизно однаковим для більшості досліджуваних 
країн. Виняток становить Ірландія, яка володіє сектором високих 
технологій, що забезпечував на фоні економіки виробництво до-
даної вартості в обсязі, котрий був в середньому втричі більший за 
відповідний аналог відносного показника решти держав. Саме ця 
обставина обумовила її розташування на лідируючій позиції.  
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Рис. 6. Ефективність використання фінансового ресурсу, інвестованого в 
науково-технічний розвиток виробництв сектора високих технологій, %  

 
Джерело: обраховано за офіційними даними Організації еконо-

мічного співробітництва та розвитку [12, 13, 14]. 
 

Також відхилення, але цього разу вже у значно меншому, ніж 
у випадку з Ірландією, обсязі, були зафіксовані на прикладі Швеції 
та Південної Кореї. Беручи до уваги їхні вихідні розрахункові дані, 
продемонстрований характер двосторонніх коливань, на нашу 
думку, можна пояснити тим, що обидві країни у розвитку власного 
сектора високих технологій перебувають на стадіях, котрі мають 
різний, з позиції кількості, потенціал зростання. Тому одна з най-
ефективніших на сьогодні у світі політика фінансового стиму-
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лювання розбудови високотехнологічного виробництва не дозво-
ляє швецькій індустрії високих технологій демонструвати відпо-
відні показники результативності, оскільки сучасний етап є її пере-
ходом до застосування якісно нових технологічних процесів роз-
витку індустрії наукомісткого виробництва.  

В Україні показник ефективності відтворення фінансового 
ресурсу, інвестованого в розбудову національного сектора високих 
технологій, принаймні в 7 разів менший за відповідний аналог се-
реднього рівня, що притаманний більшості із представлених вище 
країн. Відтак, низька ефективність на виході, накладена на недо-
статній обсяг фінансування досліджень та розробок на вході, при-
зводять, зрештою, до формування знань, рівень яких в умовах 
вкрай інертної системи їх економічного використання в кінцевому 
підсумку і обумовлюють відповідного ґатунку результативність 
функціонування високотехнологічних виробництв, а також їх 
вплив на динаміку розвитку решти видів економічної діяльності.  

З метою стимулювання розвитку потенціалу фундамен-
тальних та прикладних наукових досліджень відповідна політика 
державного регулювання має бути зорієнтована на реалізацію 
таких заходів: 

o  підвищення якісного рівня та розширення ємності 
внутрішнього ринку невтілених технологій, збільшення обсягу 
платоспроможного попиту на результати вітчизняних наукових 
досліджень і розробок; 

o  сприяння заохоченню широкомасштабного застосування 
світового знаннєвого доробку в усіх секторах національної 
економіки шляхом введення в дію і подальшого вдосконалення 
системи фінансово-економічних стимулів та формування ефектив-
ного інституційного режиму; 

o  посилення дії системи непрямих методів державного 
впливу на процес розбудови сектора високотехнологічного вироб-
ництва та вжиття на перших етапах необхідного арсеналу еконо-
мічних заходів з метою його підтримки на зовнішньому ринку 
наукомістких товарів і послуг. 

Разом з тим, у контексті існування можливої альтернативи 
державній політиці пріоритетного розвитку наукомістких вироб-
ництв, особливо на фоні відзначеного вище рівня економічної 
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ефективності відтворення інвестованого в НДДКР капіталу, варто 
особливо наголосити на тому, що доцільність інвестування вироб-
ництв національної високотехнологічної індустрії, на нашу думку, 
обумовлена вже, принаймні, тим фактом, що сучасний етап роз-
витку глобальної економіки базується на застосуванні технологій 
ядра п’ятого, шостого та сьомого технологічного укладів, і недо-
оцінка ролі наукомістких виробництв, котрі формують їх галузеву 
структуру, неминуче матиме наслідком процеси зниження рівня 
конкурентоспроможності національної економіки, витіснення з ек-
спортних ніш міжнародного ринку наукомістких промислових то-
варів і послуг, послаблення рівня інвестиційної привабливості віт-
чизняних матеріальних та нематеріальних активів для капіталу іно-
земного інвестора. А це, у свою чергу, і є економічними проявами 
існування проблеми неефективного використання знань, розв’язан-
ня якої на загальнодержавному рівні є для України головним стра-
тегічним викликом сьогодення.  
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2.2. Становлення та розвиток національних 
технологічних платформ як націо-інтегруючий фактор 

інноваційної політики в Україні 
 

Аналіз проблеми 
 

 Питання формування ефективних форм державно-приватного 
партнерства в інноваційній сфері залишається актуальним для біль-
шості країн. Для України актуальність проблеми посилюється через 
невирішеність питання визначення проривних бізнес-напрямків, зда-
тних при адекватній концентрації ресурсів стати локомотивом націо-
нальної інноваційної економіки.  

 Діюча в Україні методологія визначення пріоритетів науково-
технічної та інноваційної діяльності суттєво відірвана від реального 
стану та оцінки потенціалу виробничого сектору з огляду на місце 
країни в системі міжнародного розподілу праці та його конкурентних 
перспектив. Законодавчий наголос [1; 2] на пріоритетні високотехно-
логічні сфери жодним чином не вплинув позитивно на підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного наукоємного виробництва. 
Відсутність реального впливу законодавчо визначених пріоритетів на 
покращення макроекономічних показників, зокрема на зростання 
частки високотехнологічної продукції та послуг у секторальній 
структурі ВВП та на відповідні позитивні зміни у структурі експорту 
вітчизняних товарів, підтверджується даними платіжного балансу 
країни [3]. На наш погляд, вищевказане протиріччя можна пояснити 
кількома причинами:   

1) відсутністю узгодженості дослідницьких пріоритетів із 
потребами промисловості,   

http://www.bea.gov/�
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2) формальністю підходу до прийняття законодавчих та 
програмних документів в інноваційній сфері, що виражається у 
недостатньому рівні прозорості та відкритості доступу до ек-
спертної дискусії при визначенні пріоритетів задля досягнення су-
спільного консенсусу;   

3) фактичним ігноруванням у процесі розробки нормативно-
законодавчої бази в науково-технічній та інноваційній сферах 
думки вітчизняного бізнесу та громадськості;  

4) суттєвим розривом між дослідницьким потенціалом та 
реальним економічним станом в галузях, де мають втілюватися ви-
значені інноваційні пріоритети в конкретні конкурентоспроможні 
товари та послуги.  

Без подолання даного розриву шляхом створення сприятли-
вого інноваційно-інвестиційного середовища та ефективного меха-
нізму державно-приватного партнерства в проривних галузях еко-
номіки вбачається неможливим досягнення динамічного поступу в 
інноваційній сфері.  

Одним з найбільш дієвих механізмів ефективного державно-
приватного партнерства є так звані технологічні платформи (ТП). 
Важливим суспільно-значимим аспектом запровадження техноло-
гічних платформ є реалізація інноваційних завдань через значне 
покращення щоденного життя кожного громадянина, що пози-
тивно впливає на рівень довіри до науки та інновацій у суспільстві.  

 

Генезис та розвиток технологічних платформ у ЄС 
 

 Перші ініціативні кроки щодо визначення поняття, цілей та 
основних функцій технологічних платформ було здійснено на по-
чатку ХХІ сторіччя, коли ЄС остаточно визначив інноваційний 
шлях реалізацію Лісабонської стратегії [4]. Вже 4 січня 2004 року 
Європейська дослідницька Консультативна рада (European 
Research Advisory Board, EURAB) визначила поняття «Європейські 
технологічні платформи» (ЄТП) як одну із найважливіших пан-
європейських місій або керованих ініціатив, спрямованих на зміц-
нення потенціалу Європи шляхом інновацій. Однією із основних 
цілей діяльності ЄТП стала розробка економічно обґрунтованих 
програм наукових досліджень та швидке впровадження наукових 
результатів у практику.  
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 За задумом Європейської комісії [5], розвиток ЄТП здатний 
забезпечити ефективність європейських інвестицій у науково-дос-
лідну галузь, а саме:  

• підтримати конкурентоспроможність європейських ком-
паній;  

• дати можливість уникнути таких небажаних ситуацій, коли 
великі капіталовкладення (інвестиції) ЄС в розвиток науково-
дослідного сектору не дають очікуваної користі;  

• надати секторальної форми Європейському дослід-
ницькому простору [European Research Area, ERA]. 

За останні роки було створено 38 ЄТП [6], що охоплюють 
різноманітні галузі економіки і науки, в т.ч. у традиційних вироб-
ництвах, таких як «Сталь», «Стала хімія», «Текстиль і одяг», стра-
тегічно важливих напрямках, таких як «Аеронавтика і Космос» 
(«Великі крила і фюзеляж»), ключових напрямках сталого роз-
витку, наприклад, «Рослини для майбутнього», «Їжа для життя», 
«Водозабезпеченість і санітарія», а також розвиток технологій ви-
робництва нових товарів і послуг.  

Варто зазначити, що в наступній після Лісабонської – новій 
стратегії ЄС «Європа 2020» [7] було встановлено не менш 
претензійні інноваційні цілі, досягнення яких планується в рамках 
нової ініціативи – Інноваційного Союзу [8]. Оскільки Інноваційний 
Союз спрямований на покращення доступу до джерел фінан-
сування досліджень та розробок у ЄС, тому було взято курс на 
подолання несприятливих умов, котрі перешкоджають приватному 
сектору інвестувати у наукові розробки та інновації. При цьому в 
інноваційний процес мають бути залучені всі прошарки суспіль-
ства та усі регіони (у тому числі у соціальні інновації та ефективну 
регіональну спеціалізацію). Увесь ланцюжок досліджень та інно-
вацій має бути узгодженим та позбавлений фрагментації або дуб-
лювання прикладаних зусиль, починаючи від початкової наукової 
ідеї до виходу продукту на ринок. У ЄС задля цих цілей існує фі-
нансовий інструмент – так звані Рамкові Програми з досліджень та 
технологічного розвитку.  

З 1 січня 2014 року стартує нова, восьма за рахунком Рамкова 
Програма з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [9]. 
В процесі визначення стратегічних пріоритетних напрямків фінан-
сування досліджень та розробок саме ЄТП відігравали суттєву роль 
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у попередніх Рамкових Програмах, а згідно із прийнятою Європейсь-
кою Комісією у липні 2013 року «Стратегією розвитку Європейських 
Технологічних Платформ: ETP 2020» їх роль у програмі «Горизонт 
2020» тільки посилюватиметься, адже у даній програмі основний ак-
цент робитиметься на фінансування інноваційного бізнесу, особливо 
МСП. Згідно з даним документом ЄТП є основним майданчиком для 
діалогу між державою і приватним сектором. У новій рамковій 
програмі «Горизонт 2020», ЄТП розглядаються в якості радників 
щодо реалізації рамкової програми, зокрема основними функціями 
ЄТП будуть:  

1. Розробка стратегії та проведення цілісного бізнес-орієнто-
ваного аналізу у напрямку виявлення «вузьких місць» та можли-
востей у сфері досліджень та інновацій, котрі спрямовані на роз-
в’язання соціальних проблем, а також із діяльністю по забезпе-
ченню промислового лідерства. 

2. Мобілізація промисловості та інших зацікавлених сторін в 
рамках ЄС задля реалізації погоджених пріоритетів у плідному 
партнерстві. 

3. Забезпечення обміну інформацією та передачі знань з-по-
серед широкого кола зацікавлених сторін на всій території ЄС [10].  

ЄТП, як правило, очолює індустрія і за своєю структурою вони 
найчастіше є приватно-державними організаціями. Основним прин-
ципом їх діяльності є взаємовигідне партнерство, понад те, вони бе-
руть зобов’язання перед Європейською Комісією і несуть відпові-
дальність за організацію інноваційного процесу та об’єднання усіх за-
цікавлених сторін і структур для вирішення завдань стратегічних дос-
ліджень в ключових галузях індустрії ЄС.  

Цілі створення технологічних платформ визначаються у двох 
площинах:  

На рівні Європейської Спільноти – активна участь у струк-
турах Європейських технологічних платформ; долучення до фор-
мування і реалізації європейських стратегічних дослідницьких про-
грам; динамічне зростання участі у проектах Рамкових Програм 
ЄС. 2. На національному рівні – підготовка амбітних національних 
науково-технічних програм, які були б пов’язані із стратегічно 
важливим секторами національної економіки, органічно включе-
ними як елемент Національної дослідницької програми та інно-



Інноваційний потенціал вітчизняної науки       

 
87 

ваційної системи; інтеграція ключових бізнес-структур (вироб-
ники, фінансові інституції, біржі і т.д.) з науково-дослідними ін-
ституціями та інфраструктурою (НДІ, університети, інноваційні 
МСП) з метою формування спільних стратегій розвитку; концен-
трація значних ресурсів з державного і приватного сектору, в т.ч. 
на національному та міжнародному рівнях; оптимальне викори-
стання коштів на реформування економіки; промоція і лобіювання 
дій з підтримки науково-технічної діяльності у тих секторах еконо-
міки, які репрезентують відповідні платформи.  

Таким чином, в рамках технологічних платформ формулю-
ються пріоритети ЄС. У рамках саме цих напрямів передбачається ви-
ділення істотних обсягів фінансування для проведення різних 
науково-дослідних робіт, безпосередньо пов’язаних з їх практичною 
реалізацією підприємствами малого і середнього бізнесу та про-
мисловістю. Оскільки особливістю ТП є їх орієнтація на кінцевий 
результат потреб виробництва, то це можна розглядати і як механізм, 
в рамках якого формулюється консолідоване суспільне замовлення на 
проведення дослідницько-інноваційної діяльності з метою забезпе-
чення сталого, інклюзивного та знаннєвого суспільства. 

 В ЄС фінансування ТП відбувається шляхом об’єднання 
інтелектуальних та фінансових ресурсів Євросоюзу і найбільших 
Європейських промислових виробників, інвесторів, членських та 
благодійних внесків тощо.  

Формування ТП ініціюється бізнесом, різного роду галузе-
вими об’єднаннями промислових виробників, представники яких 
входять до т.з. Групи вищого вівня (High Level Group). Для 
розробки ТП ініціатори платформи утворюють Дорадчий комітет 
(Advisory Committee), до якого входять представники ЄС, наукової 
спільноти, дрібного і середнього бізнесу, організації та об’єднання 
споживачів, дослідницькі організації, державні органи влади. На 
національному рівні формуються Національні групи підтримки 
(National Support Groups) з представників зацікавлених країн і ре-
гіонів. Для розробки дослідницької частини ТП створюється 
Наукова рада (Scientific Council), куди входять провідні експерти - 
представники фундатентальної та прикладної науки. 

З досвіду ЄС в рамках функціонування технологічної плат-
форми можна виділити три етапи: 
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1. Визначення «перспективного погляду» на майбутній 
розвиток конкретного сектору економіки або технології на термін 
20-30 років (Vision). На даній стадії оцінюються ключові виклики 
щодо забезпечення довгострокового конкурентоспроможного роз-
витку, визначаються стратегічні цілі і можливі шляхи науково-
технологічної модернізації, а також відповідні часові рамки, роз-
глядаються основні умови щодо ефективного проведення дослід-
жень та розробок, аналізується рівень науково-технічного потен-
ціалу у даному технологічному напрямку. 

2. Розробка так званої Стратегічної програми досліджень 
(Strategic Research Agenda), яка включає визначення середньо- та 
довгострокових пріоритетів у сфері досліджень і розробок, визна-
чення основних потенційних учасників щодо їх реалізації; форму-
вання наукової кооперації, дослідницько-виробничих ланцюжків, 
визначення можливих консорціумів для реалізації конкретних 
проектів; оцінку обсягу необхідного фінансування досліджень та 
розробок; визначення необхідних напрямків розвитку дослідниць-
кої інфраструктури; формування необхідних програм навчання та 
підвищення кваліфікації; визначення напрямків та основних прин-
ципів щодо розвитку стандартів і системи сертифікації. 

3. Втілення Порядку денного стратегічних досліджень 
(Implementation of the Strategic Research Agenda). Найчастіше в 
рамках даного етапу передбачається формування гнучкого, по-
стійно змінюваного портфелю програм та проектів з різними дже-
релами фінансування, дослідницькими групами та бенефіціарами 
(отримувачами вигод та зисків від реалізації програм та проектів), 
що підпорядкований досягненню поставлених стратегічних зав-
дань з урахуванням часових та ресурсних рамок, а також наявного 
науково-технологічного потенціалу. 

 Становлення та розвиток ТП в країнах ЄС виступає в якості 
одного з результативних інструментів реалізації національних прі-
оритетів науково-технологічного розвитку та поглиблення дос-
лідницько-виробничих зв’язків. Подібний підхід у даний час 
активно використовується країнами Євросоюзу, будучи покладе-
ний в основу технологічної політики ЄС на середньо- та довго-
строкову перспективу. Його особливість – можливість використо-
вувати весь набір сучасних технологій управління науково-техно-
логічним розвитком, від національних і міждержавних проектів до 
гнучких форм, пов’язаних з формуванням спільного бачення пер-
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спектив науково-технологічного розвитку у всіх його учасників – 
держави, приватних компаній, наукового співтовариства, грома-
дянського суспільства тощо. 

 Узагальнюючи консолідуючу роль ТП у країнах ЄС, важ-
ливо підкреслити, що даний тип державно-приватного партнерства 
дозволяє сконцентрувати та мобілізувати зусилля всіх зацікавлених 
сторін інноваційного процесу - різних відомств, бізнесу, наукового 
співтовариства, інвесторів та громадськості для досягнення кінцевих 
цілей в конкретних стратегічних пріоритетних напрямках; узгодити 
та скоординувати діяльність різних відомств, держкорпорацій, ін-
фраструктурних інституцій, регіонів в рамках існуючих механізмів 
реалізації національної науково-технологічної політики – державних 
програм, інноваційних проектів, галузевих стратегій і програм, 
корпоративних програм розвитку і т.д. Механізмом узгодження і 
координації є застосування технологічного картування, визначення 
дерева цілей, формулювання індикаторів їх досягнення, встано-
влення конкретних термінів та розподіл зон відповідальності між 
конкретними учасниками. 

 Отже, головним методологічним підходом ЄС щодо форму-
вання та розвитку ТП є механізм приватно-державного партнер-
ства знизу-догори (bottom-up), де ключові інноваційні ініціативи 
виходять від виробника товарів та послуг, який керується рин-
ковим та суспільним замовленням від кінцевого споживача, що 
дозволяє дійти до консенсусу усім прошаркам суспільства у єди-
ному інноваційному процесі.  

 

Досвід Російської Федерації  
зі створення технологічних платформ 

 

 На відміну від ЄС, у Росії адаптація європейського досвіду 
з формування технологічних платформ відбувається згідно підходу 
«згори-донизу» (top-down), зі збереженням державного управління 
національною науково-інноваційною сферою. Активна робота зі 
створення російських технологічних платформ розпочалася в сер-
пні 2010 року. Ідея щодо їх формування належить Урядовій комісії 
з високих технологій та інновацій (УКВТІ). Основна функція у 
формуванні ТП покладена на міністерства, причетні до ініціювання 
даної реформи (Міністерство економічного розвитку та Міністер-
ство освіти і науки).  
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На виконання рішення Урядової комісії з високих технологій та 
інновацій від 3 серпня 2010 р. № 4 Міністерством економічного роз-
витку спільно з Міністерством освіти і науки здійснюється прийом 
пропозицій щодо проектів реалізації технологічної платформи для 
включення до Переліку технологічних платформ [11], згідно якого в 
Росії функціонуватиме 30 ТП. Хоча ініціатива створення ТП нале-
жить державі, але принцип державно-приватного партнерства перегу-
кується з загальноєвропейським та світовим підходами.  

Зараз у РФ розглядається питання щодо національних пріо-
ритетів, реалізація яких можлива на основі формування техноло-
гічних платформ. До таких пріоритетів належать: 

 1. Досягненням технологічного лідерства в області атомної 
енергетики, де технологічні платформи спрямовані на вирішення 
таких завдань, як створення лінійки атомних реакторів четвертого по-
коління для внутрішнього ринку і на експорт; створення системи об-
слуговування ядерного паливного циклу на нових технологічних умо-
вах; розвиток технологій альтернативної (водневої) енергетики, в тому 
числі, що використовують для накачування елементів енергію АЕС. 

2. Забезпеченням ефективного функціонування та розвитку 
нафтогазового комплексу, де можуть бути сформовані техноло-
гічні платформи, спрямовані на створення технологій дорозвідки, 
видобутку і транспортування (включаючи створення танкерів СПГ 
льодового класу) вуглеводнів з нових районів видобутку (Крайню 
Північ, арктичний шельф); підвищення енергоефективності нафто-
вої і газової галузей; забезпечення повноти вилучення енергоресур-
сів, створення технологій реабілітації родовищ з раніше не пов-
ністю вилученими запасами; розробка технологій видобутку нетра-
диційних видів вуглеводнів, включаючи шахтний метан; розвиток 
технологій попутного видобутку гелію на газових родовищах. 

3. Забезпеченням енерго- і ресурсозбереження, енергоефек-
тивного споживання на основі технологічних платформ, спрямо-
вані на забезпечення конкурентоспроможності російських вироб-
ників енергетичного устаткування і технологій на внутрішньому і 
певних сегментах світового ринку; підвищення ККД і екологічних 
характеристик теплових електростанцій; підвищення енергоефек-
тивності промислового й побутового споживання електроенергії на 
базі комплексної інформатизації; створення високовольтних енер-
гоміст «схід-захід» та сучасної високонадійної системи управління 
міжрегіональними потоками електроенергії. 
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За даними, поданими до ЄК у межах співпраці з мережею 
Європейських технологічних платформ, кількість ТП дещо пере-
вищує офіційно затверджену у Переліку технологічних платформ і 
складає на сьогодні 32 різнопрофільні технологічні платформи [12].  

Фактичними учасниками технологічних платформ в РФ стали 
великі і середні промислові компанії, державні наукові центри, універ-
ситети, академічні та галузеві науково-дослідні інститути, науково-
виробничі об’єднання тощо. Приблизно у третині ТП координаторами 
виступають держкорпорації і компанії з державною участю. Орга-
нізації-координатори інших техплатформ – держуніверситети, дер-
жавні наукові центри або федеральні держустанови.  

Процедура створення ТП в Росії, на наш погляд, містить оз-
наки забюрократизованості процесу – певної пасивності в їх діяль-
ності, низької якрсті менеджменту та занадто великих очікувань на 
фінансову державну допомогу. Серед позитивів російського до-
свіду варто відзначити конкретні механізми підтримки техноло-
гічних платформ.  

Перший механізм – пряме субсидування з держбюджету. 
Принципова згода на виділення державних субсидій – по 10 міль-
йонів рублів на кожну техплатформу – Міністерство фінансів Росії 
вже дало. Ці кошти планується спрямувати на покращення менед-
жменту ТП: написання стратегічних програм досліджень і чітких 
планів їх реалізації. Оскільки у майже половини техплатформ такі 
програми вже написані, але в Мінекономрозвитку їх якістю зали-
шилися незадоволені. 

Другий – участь техплатформ у федеральних цільових про-
грамах та державних програмах, залучення ТП до формування 
тематики федеральної цільової науково-дослідної програми «Дос-
лідження та розробки за пріоритетними напрямами розвитку 
науково-технологічного комплексу Росії на 2014-2020 роки». За 
даним видом роботи Міністерством освіти та науки РФ провело 
«пілотний збір тематик» від технологічних платформ на 2013 рік, 
провело «пріоритезацію» заявок експертами кластерів іннова-
ційного центру «Сколково» після чого запропонувало доопра-
цювати заявки і підготувати технічні завдання до лотів на 2013 рік. 
Загальне фінансування НДР за пріоритетними напрямами ФЦП 
«Дослідження і розробки» в 2013 році було передбачене у розмірі 
понад 4,0 мільярда рублів.  
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Третій – участь у програмах інноваційного розвитку великих 
компаній і держкорпорацій. Стосовно даного механізму наприкінці 
березня 2013 р. Мінекономрозвитку оприлюднило на своєму офіцій-
ному сайті методичні матеріали з розробки плану взаємодії компаній 
з державною участю з техплатформами за пріоритетними для них на-
прямками. Такий план може передбачати і участь у розробці стра-
тегічних програм досліджень профільних технологічних платформ. 

 

Українські національні технологічні платформи:  
етапи становлення та перспективи розвитку 

 

В Україні на відміну від європейської практики, де великий біз-
нес ініціював створення ТП, та російської державної централізованої 
політики щодо діяльності ТП, ініціатором ідеї української національ-
ної технологічної платформи (УНТП) стала активна частина наукової 
спільноти та залучений нею малий і середній бізнес.  

Так, за ініціативою групи вчених та за підтримки національного 
інформаційного пункту (НІП) України починаючи з 2006 року було 
розпочато діяльність щодо створення національних технологічних 
платформ, в тому числі платформи «Їжа для життя». Ідея створення 
платформи виникла після наради у Києві 9-10 лютого 2006 року, орга-
нізованій НІП України за участі представників Європейської Комісії з 
пріоритету «Біотехнології, сільське господарство та продукти харчу-
вання» і за безпосередньої консультаційної підтримки Інституту дос-
ліджень їжі в Англії. Після широких консультацій та обговорень ос-
новних напрямків діяльності ТП в колі експертів 27 квітня 2012 року 
в м. Ужгороді було офіційно оголошено про заснування Української 
НТП «Агропродовольча». 17 травня було розпочато її юридичну 
реєстрацію. При розробці її структури, стратегічного плану дій, а 
також організації діяльності були враховані всі успішні вітчизняні та 
міжнародні приклади позитивного досвіду з інновацій у секторі МСП 
як і перші уроки діяльності різних ЄТП. Одне з головних завдань 
платформи – стати дієвим інструментом зміцнення інноваційного 
потенціалу українських малих і середніх підприємств харчового 
сектору, зокрема через їх залучення до виконання Європейських про-
грам науково-технічного співробітництва.  
 УНТП «Агропродовольча» стала фактично першою техно-
логічною платформою, створеною в Україні. Вона являє собою 
добровільне об’єднання окремих 12-ти тематичних кластерів (очо-
люваних експертами-фахівцями в своїх галузях) з організаційними 
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і робочими групами, представниками зацікавлених політичних, науко-
вих і промислових структур. Дана форма державно-приватного пар-
тнерства повинна стати інструментом зміцнення інноваційного потен-
ціалу українських підприємств, передусім харчового сектору, зокрема 
через їх участь у Європейських програмах науково-технічного співро-
бітництва. Адже замислювалася дана ініціатива як віддзеркалення 
існуючої Європейської технологічної платформи «Їжа для життя», 
Концепція як Європейської Технологічної Платформи «Їжа для життя» 
[16], так і Української Національної Технологічної Платформи «Агро-
продовольча» ефективно інтегрована у стратегічно сфокусовані, транс-
національні спільні дослідження у сфері харчування, ринкової пове-
дінки споживачів та контролю за ланцюгом харчування.  
Такий методологічний підхід здатний забезпечити прогресивні, нові 
та вдосконалені продукти харчування на національному, регіо-
нальному та світовому ринках відповідно до потреб та очікувань спо-
живачів. У результаті інноваційні продукти разом із рекомендаціями 
щодо змін у режимі харчування та стилю життя будуть мати пози-
тивний вплив на стан здоров’я населення та загальну якість життя - 
продовження тривалості здорового життя (рис. 2). Така цільова діяль-
ність буде підтримувати успішну та конкурентоспроможну сільсько-
господарську промисловість та агробізнес, засновані на економічному 
зростанні, передачі технологій, сталому виробництві продуктів хар-
чування та довірі споживачів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2 Схематичне зображення покращення стану здоров’я населення – 
цільові сфери харчової та фармацевтичної галузей економіки  

щодо стану здоров’я суспільства 
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 Виходячи із міждисциплінарності досліджень та потен-
ційно багатогалузевого застосування агропромислових технологій, 
а також необхідності взаємодії підприємств та установ з різних 
секторів для досягнення результативності технологічно-іннова-
ційного розвитку, на другому консенсусному етапі було узгоджено 
наступну структуру УНТП «Агропродовольча». Відповідно до 
стратегічного бачення інноваційного розвитку АПК було сформо-
вано 12 спеціалізованих кластерів: 1) харчові технології; 2) агро-
біотехнології; 3) агроекологія; 4) безпека та якість їжі; 5) здоров’я 
рослин; 6) здоров’я тварин; 7) здоров’я людини; 8) нанотехнології в 
аграрному і продовольчому секторі та медицині; 9) ІКТ; 10) ринки; 
11) соціально-економічний; 12) координаційний.  

В умовах відсутності в офіційній нормативно-правовій базі Ук-
раїни поняття «технологічна платформа», організаційно-правовою 
формою ТП було обрано ТзОВ. Засновником УНТП «Агропродо-
вольча» в мережі ЄТП «Їжа для життя» стала компанія «Міжріччя», 
координатором – професор кафедри мікробіології, вірусології, імуно-
логії з курсом інфекційних хвороб медичного факультету Ужго-
родського національного університету, д.б.н., пров. н.с. Надія Бойко.  

В процесі планування стратегічних пріоритетів УНТП 
«Агропродовольча» було використано тристадійний підхід, харак-
терний для будь-якої ЄТП: 

- Підприємці з виробничого сектору у спільному діалозі фор-
мулюють спільну позицію щодо перспектив розвитку тієї чи іншої 
технології чи напрямку діяльності. 

- Представники бізнесу разом з дослідниками та громадсь-
кістю визначають «Стратегічний план дій», визначаючи довго- та 
середньострокові перспективи конкретних пріоритетних напрямків 
та технологій. 

- Приватний бізнес у співпраці з державними органами 
влади та усіма зацікавленими сторонами спільно реалізують «Стра-
тегічний план дій», мобілізуючи значні людські, інтелектуальні, 
інформаційні, матеріальні, організаційні та фінансові ресурси на 
принципах прозорості та відкритості.  

 На основі широких консультацій було розроблено, узгоджено 
та прийнято Стратегічний план дій «Агропродовольча» на 2012-2015 
рр., який являє собою середньострокову програму досліджень 12 кла-
стерів [17]. Узгодженість та синхронність дій усіх дванадцяти 
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кластерів забезпечуватиметься відповідним спеціалізованим класте-
ром з «Координації та міжнародного менеджменту».   

Зважаючи на піонерство НТП «Агропродовольча», успі-
шність її діяльності можна розглядати як важливий мотиваційний 
фактор, що сприятиме створенню інших технологічних платформ в 
Україні. І таких ініціатив в Україні вже є декілька. Так, за іні-
ціативи НТТУ «КПІ» та НАН України було підготовлено мемо-
рандум «Про утворення технологічної платформи «Інтелектуальна 
об’єднана електроенергетична система України». Ініціаторами 
формування Технологічної платформи є НАН України та НТУУ 
«КПІ», а Координатором Технологічної платформи є Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України. Серед основних 
цілей та завдань створення Технологічної платформи – впровад-
ження інтелектуальних технологій в українській електроенергетиці 
для забезпечення інноваційного прориву в розвитку енергетичного 
сектору економіки України, різкого підвищення ефективності, на-
дійності та безпеки його діяльності. 

Також Розпочато роботу з формування Української науково-
технологічної платформи (УНТП) «Передові матеріали і техноло-
гічні процеси їх отримання» [13] за ініціативи Інституту проблем 
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ з метою з’ясування 
потреб промисловості в розвитку нових технологій і визначення 
пріоритетних завдань короткострокового (3–5 років), середньо-
строкового (4–10 років) та довгострокового (> 10 років) характеру. 
Одним із завдань даної УНТП є розвиток вітчизняних ресурсо-
заощаджуючих технологій отримання матеріалів для їх застосу-
вання у промисловості. В рамках діяльності цієї платформи пла-
нується не тільки створити нові матеріали, розробити відповідні 
технології, а й впровадити вже наявні завдяки ефективному ме-
неджменту, реалізації технологічних процесів і ощадному вико-
ристанню сировинних ресурсів. Інше важливе завдання діяльності 
УНТП – налагодження ефективних контактів з іноземними (євро-
пейськими) технологічними платформами, що уможливить як по-
шук партнерів у сфері трансферу розробок, так і допоможе ук-
раїнським ученим та виробникам узяти участь у проектах євро-
пейських наукових програм. Фінансування УНТП передбачене за 
рахунок внесків промислових підприємств, органів виконавчої 
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влади, дослідницького сектору, фондів міжнародних програм. 
Розмір та співвідношення цих засобів визначається відповідним 
договором у процесі розвитку УНТП. На поточний момент ство-
рення УНТП здійснюється в рамках пілотних дій по реалізації 
проекту РП 7 BILAT-UKR*AINA – «Enhancing the BILATeral S&T 
Partnership with UKRraine*Advanced INnovative Approach», що ви-
конується за фінансової підтримки Єврокомісії [14]. 

Отже, в Україні відбуваються загальноєвропейські інно-
ваціно-технологічні процеси щодо створення технологічних плат-
форм як дієвої форми інвестування інновацій у рамках державно-
приватного партнерства. Особливостями формування УНТП в 
Україні є: 

1) застосовано європейський принцип заснування ТП «знизу-
догори», проте з деякими специфічними рисами. Ініціатива щодо 
створення як першої УНТП «Агропродовольча», так і наступних 
поки що проектів УНТП, виходить від активного проінноваційного 
прошарку дослідницького сектору в поєднанні з малим і середнім 
бізнесом, який і став офіційним засновником першої української 
технологічної платформи; 

2) державні органи влади, зокрема Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації, долучилися до іні-
ціативи першої платформи «Агропродовольча» вже після 
офіційної реєстрації її як суб’єкту підприємницької діяльності. 
В результаті Державним Агентством у 2012 р. було підго-
товлено проект Концепції формування Технологічних платформ 
в Україні [15] з метою внесення змін та доповнень в законо-
давче поле України щодо регулювання інноваційної діяльності. 
Треба зазначити, що за змістом даний документ досить по-
дібний до російської версії, але остаточно ця концепція так і не 
була затверджена;  

3) у створенні першої УНТП відіграли вагому роль між-
народні експерти, Національні контактні пункти РП7 ЄС, євро-
пейська мережа ЄТП тощо. Інформаційно-консалтингова під-
тримка з боку міжнародних інституцій дозволила на етапі консо-
лідації ідей та людських ресурсів сформувати пул стейкхлолдерів 
(зацікавлених сторін), який став ядром майбутніх кластерів УНТП 
«Агропродовольча». 
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Роль соціально-економічного кластеру та суспільних наук 
 у створенні технологічних платформ 

 

У процесі створення першої української національної 
технологічної платформи було задіяно механізм так званого 
«сніжного кому», коли експерти одного вузькоспеціалізованого 
профілю шляхом відкритого діалогу із зацікавленими представни-
ками бізнесу, науки, держави та громадськості ставили на порядок 
денний досить комплексні і суспільно-значимі питання, вирішення 
яких потребувало залучення до цієї дискусії ще більш широкого 
спектру фахівців та спеціалістів. Таке «розгортання» тематичного 
напрямку призвело до розуміння необхідності, по-перше, в об’єд-
нанні зусиль різнопрофільних експертів, по-друге, у ще більш де-
талізованому вивченні причин та наслідків досліджуваного со-
ціально-економічного явища з ідентифікацією конкретних техно-
логічних рішень та конкурентних інновацій. 

 Визначення на кростематичних засадах місії, основних ці-
лей, напрямків діяльності УНТП «Агропродовольча», визначення 
цільових груп учасників та кінцевих споживачів, а також критеріїв 
оцінювання ефективності її функціонування у єдиній системі інно-
ваційного менеджменту потребувало певного методичного інстру-
ментарію. Саме з цією метою до складу технологічної платформи 
було залучено в якості необхідного елементу достатньо широке 
представництво експертів у галузі соціально-економічних та гума-
нітарних наук, ГО та бізнесу (зокрема, у сфері маркетингових дос-
ліджень), на базі котрих і було створено соціально-економічний 
кластер, який взяв на себе обов’язок щодо вирішення таких ос-
новних проблем:  

1. Соціологічний та маркетинговий моніторинг інноваційних 
можливостей освітніх, наукових та бізнес інституцій в галузі агро-
промислового виробництва.  

2. Теоретико-методичне обґрунтування оптимальних напрямків 
використання науково-технічного потенціалу аграрної науки України, 
що відповідає умовам заснованого на знаннях суспільства. 

3. Розробка науково-технологічних та інноваційних середньо- 
та довгострокових прогнозів щодо тенденцій розвитку національ-
них, європейських та світових аграрних ринків. 
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4. Дослідження проблем комерціалізації результатів науково-
технічної діяльності аграрної науки в умовах переходу до еко-
номіки, заснованої на знаннях. 

5. Розробка організаційно-методичного забезпечення форму-
вання та реалізації науково-технологічних та інноваційних пріори-
тетів у сфері аграрного виробництва та переробної промисловості. 

6. Дослідження процесу поведінки споживачів та ключо-
вих факторів, що сприяють її зміні у напрямку до більш здоро-
вого харчування. 

7. Розробка та перевірка нових способів ефективної взаємодії 
та передачі цільової інформації про здорове раціональне харчуван-
ня для різних верств населення з різними потребами, в тому числі 
різних етнічних груп населення, жінок, дітей та людей похилого 
віку, що піддаються найбільш високому ризику. 

8. Прогнозування та планування культури харчування в Ук-
раїні, Європі та на світовому аграрному ринку. 

9. Аналіз ролі цін на різні продукти харчування та їх вплив 
на різні верстви населення (наприклад, споживачів з різним рів-
нем доходу). 

10. Удосконалення соціальних, економічних, організа-
ційних і інформаційних механізмів формування та ефективного 
використання науково-технологічного та інноваційного потен-
ціалів України, їх взаємодії з науковими потенціалами зару-
біжних країн, інтеграції вітчизняної аграрної науки в світову та 
європейську наукову систему. 

11. Дослідження соціально-економічних аспектів діяльності 
транснаціональних мереж, комунікацій та організацій у виробничо-
збутовій системі, створення інфраструктурної підтримки для ком-
плексного вирішення завдань у науковій сфері, сільськогосподарсь-
кій та харчовій промисловості та бізнес-середовищі. 

Необхідність проведення перманентних соціально-еконо-
мічних досліджень в рамках функціонування УНТП «Агропродо-
вольча» також обумовлено постійними змінами на агропроми-
слового ринку в Україні та світі.  

На прикладі здійсненої роботи по організації діяльності со-
ціально-економічного кластеру в структурі УНТП «Агропро-
довольча» було системно проаналізовано роль суспільних наук у 
розбудові інноваційної економіки у цілому. Адже суспільні та 
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гуманітарні науки досить часто розглядаються як додаток до так 
звваної справжньої науки, представленої технічними та природ-
ничими науковими напрямками. До такого сприйняття гуманітаріїв 
існують об’єктивні причини, пов’язані з певною абстрактністю ро-
зробок та пропозицій та часто неможливістю їх матеріалізації у 
кінцеві інноваційні продукти та послуги. Втім, при оцінці ролі сус-
пільних та гуманітарних наук в інноваційному процесі присутній і 
суб’єктивний підхід, викликаний із стереотипними уявленнями про 
предметне поле досліджень, а також пов’язаний з тими конкретни-
ми організаційно-інституційними умовами, в яких працюють пред-
ставники соціально-економічних та гуманітарних наук.  

На базі емпіричних даних, отриманих в процесі функціону-
вання соціально-економічного кластеру у складі інноваційно-
орієнтованої технологічної платформи «Агропродовольча», пропо-
нується переглянути роль та місце суспільних та гуманітарних 
досліджень у побудові так званої знаннєвої або інноваційної еко-
номіки у цілому. Індуктивні узагальнення виходять також із ана-
лізу світових та загальноєвропейських тенденцій розвитку гумані-
тарної науки. Адже сучасні соціальні виклики (енергетична та про-
довольча безпека, старіння населення, соціальна нерівність, безро-
біття, зміни клімату і т.д.) чітко структуровані Європейською Ко-
місією та представлені у новій рамковій програмі «Горизонт 2020». 
Визначені виклики вказують на те, що саме дослідження та інно-
вації, спрямовані на вирішення цих проблем, стануть важливим ка-
талізатором для сталого, розумного та інклюзивного зростання. 
Довгостроковість та складність цих завдань вимагають глибоких 
знань та розуміння першопричин, закономірностей розвитку цих 
явищ, адекватної оцінки наслідків та прогнозів щодо майбутнього. 
Саме на основі такого усвідомлення можливо розробити системні 
політичні, економічні та соціальні рішення. Тому суспільні та 
гуманітарні науки, як ніколи раніше, здатні внести найсуттєвіший 
вклад у зрозуміння сутності та змісту цих складних соціально-еко-
номічних явищ та запропонувати політикуму, бізнесу та гро-
мадськості шляхи їх подолання. 

Інноваційні рішення у точних та природничих науках пропо-
нують безліч високотехнологічних відповідей на поставлені перед 
суспільством завдання, проте самі по собі окремі технології є 
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необхідною, але не достатньою умовою системного вирішення 
складних проблем сучасності. Нове бачення ролі суспільних наук 
полягає також у тому, що дослідження та інновації розглядаються 
як ключове ядро суспільно-економічних змін на краще. Тому сис-
тема фінансування науки має бути принципово змінена з орієнтації 
на предметні області досліджень (технічні, біологічні, хімічні і т.д. 
науки) на фокусування проблем і викликів, які стоять перед еконо-
мікою та суспільством. Багатогранність суспільних викликів по-
требує міждисциплінарного підходу як до фінансування дослід-
жень, так і до напрямків впровадження їх результатів в єдиному ін-
новаційному циклі. Це також вимагає розробки як нових адек-
ватних методів організації роботи, нових міждисциплінарних мето-
дів дослідження, так структурних змін в управлінні науково-тех-
нічною та інноваційною політикою, зокрема в напрямку системної 
підтримки технологічних платформ. Сказане не означає, що євро-
пейський підхід до фінансування суспільних та гуманітарних наук 
визначається лише їх включенням у всі високотехнологічні при-
кладні дослідження. Роль фундаментальної науки у сфері соціально-
економічних досліджень в останні роки лише підвищується: у ЄС 
спостерігається тенденція до зростання бюджету ЄДР в напрямку 
суттєвого збільшення (до 2,2 млрд. євро) фінансування фунда-
ментальних суспільних та гуманітарних наук протягом всього тер-
міну реалізації нової рамкової програми «Горизонт 2020» [18]. 

Таким чином, в процесі функціонування соціально-еконо-
мічного кластеру УНТП «Агропродовольча» було виявлено необ-
хідність всебічного залучення у всі компоненти аграрних дослід-
жень суспільних та гуманітарних наук. Дослідження впливу со-
ціально-економічних, науково-технологічних та інноваційних фак-
торів на розвиток конкурентоспроможного агропромислового ви-
робництва є міждисциплінарною та кростематичною компонентою 
в межах кожного з наукових напрямків, представлених у 12-ти кла-
стерах НТП «Агропродовольча». У зв’язку з цим, системне роз-
в’язання проблем підвищення соціально-економічної ефективності 
та зміцнення конкурентних переваг аграрного сектору на засадах 
розбудови сучасної інноваційної економіки, заснованої на знаннях, 
обумовило залучення до складу кластеру фахівців та дослідників з 
різних напрямків знань, включаючи психологію, соціальну невро-
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логію, культурологію, поведінкову економіку, соціологію, експер-
тів з комунікативних, маркетингових, форсайтних та етичних дос-
ліджень, біоекономіки, соціальних інновацій та інших.  

 

Пропозиції та рекомендації 
  

 1. З метою формування відкритого суспільного діалогу 
необхідно створити на локальному рівні регіонів, корпоративних 
мереж, осередків підприємницького руху, форумах громадянського 
суспільства тощо дискусійно-комунікаційний майданчик з визна-
чення суспільно-значимих викликів та соціально-економічних по-
треб громадян й бізнесу. На базі отриманого узагальненого ба-
чення відповідним міністерства та відомствам потрібно забезпе-
чити роботу постійно-діючої організаційно-інформаційної системи 
щодо акумулювання таких суспільних запитів та на базі відпо-
відних громадських рад здійснювати фахове, експертне обгово-
рення та консультування в рамках ініційованих національних тех-
нологічних платформ щодо стратегічних пріоритетів інноваційного 
розвитку. В результаті проведеної таким чином експертно-гро-
мадської роботи передбачається визначення, з одного боку, – між-
дисциплінарних суспільних викликів, що потребують об’єднання 
інтелектуальних та ресурсних зусиль різних дослідницьких та 
виробничих напрямків, а з іншого, – чітко окреслених та конкрети-
зованих технологічних та секторальних векторів розвитку, здатних 
здійснити інноваційний прорив та зміцнити світові конкурентні 
позиції вітчизняного наукомісткого бізнесу на базі створених тех-
нологічних платформ.  

2. Формування державно-приватного партнерства в рамках 
національних технологічних платформ здатне сприяти підвищенню 
соціального статусу науково-дослідницької та інженерно-техноло-
гічної діяльності, повернення позитивного іміджу науки у суспільстві. 
Для досягнення поглибленого розуміння у громадській свідомості 
важливості пріоритетного фінансування вітчизняного дослідниць-
кого сектору, цінності нових знань й інновацій, повернення довіри 
до бізнесу та державної влади, необхідно залучити комплекс медіа-
ресурсів з широкого інформування та популяризації результатів 
діяльності технологічних платформ. Доведення до громадянсь-
кого суспільства здобутків ТП має стати двостороннім процесом. 
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З одного боку, наука та бізнес мають стати відкритими для моні-
торингу ефективності виконаного суспільного замовлення за ви-
значеними пріоритетами розвитку та періодично звітувати щодо 
використаних ресурсів, наданих державою або іншими фондами. 
Такий звіт необхідно оформлювати у просту та схематичну форму, 
зрозумілу кожному громадянину суспільства. Наприклад, в рамках 
діяльності УНТП «Агропродовольча» одним з варіантів такого пред-
ставлення запропоновано мультимедійну та інші наочні форми у 
чіткій логічній послідовності ланцюжку: суспільне замовлення – 
синергія науки та виробництва – задоволення суспільної потреби. В 
якості прикладу можна навести вже започатковану роботу УНТП: 
потреба вагітних матерів у збалансованому йодонасиченому хар-
чуванні для народження здорової дитини — співпраця кластерів 
УНТП «Агропродовольча» для розв’язання проблеми — вироб-
ництво фармацевтичних препаратів, БАДів та дієтичних продуктів 
харчування, електронних приладів для самоконтролю з вимірювання 
показників мікроелементів та вітамінів у раціоні харчування — здо-
рове населення країни. З іншого боку, власне громадянське сус-
пільство, а саме неурядові організації, повинні бути залучені до про-
паганди результатів діяльності НТП, у т.ч. через активне співробіт-
ництво з громадськими організаціями у складі відповідних кластерів 
технологічних платформ на кшталт соціально-економічного кла-
стеру у структурі УНТП «Агропродовольча».  

3. Забезпечення принципу відкритості платформи для 
«входу» нових учасників дозволяє розглядати ТП як унікальну ін-
фраструктурну інституційну одиницю, орієнтовану на нову бізнес-
ментальність та психологію конкурентної боротьби, засновану на 
моделі т.зв. відкритих інновацій. Для формування нових знань, 
креативного інноваційного мислення та набуття навичок збалан-
сованої бізнес-поведінки у високо-конкурентній відкритій еконо-
міці необхідно розробити та впровадити відповідні програми нав-
чання та спеціалізовані тренінги як в рамках існуючих національ-
них ТП, так і для потенційних її учасників, а також інших заці-
кавлених сторін. У даному напрямку особливого значення набуває 
наявність інтелектуального потенціалу соціально-гуманітарних 
наук, адекватного потребам інноваційної економіки, кора потребує 
новітніх ефективних підходів, методик та моделей соціально-еко-
номічного розвитку. 
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4. Технологічна платформа здатна позиціонувати себе як 
ефективний консолідуючий інструмент, спрямований на активі-
зацію зусиль зі створення перспективних комерційних технологій, 
нових продуктів і послуг, на залучення додаткових ресурсів для 
проведення досліджень і розробок на основі участі всіх заціка-
влених сторін (бізнесу, науки, держави, громадянського суспіль-
ства), вдосконалення нормативно-правової бази в галузі науково-
технологічного, інноваційного розвитку. Створення ТП можна роз-
глядати як один із ефективних інструментів реалізації національ-
них пріоритетів науково-технологічного розвитку та посилення 
науково-виробничих зв’язків. При цьому деякі з ТП дозволять 
уточнити пріоритети та удосконалити інструменти державної під-
тримки інновацій, склад і механізми реалізації державних цільових 
програм. На основі отриманого досвіду діяльності першої УНТП 
«Агропродовольча» необхідно активізувати зазначені у Розпо-
рядженні КМУ «Про затвердження плану заходів на період до 2017 
року щодо реалізації Концепції реформування державної політики 
в інноваційній сфері» дії у напрямку адекватного нормативно-пра-
вового та інституційного забезпечення розвитку технологічних 
платформ в Україні. 

5. Виходячи з того, що на сучасному етапі розвитку іннова-
ційно-технологічний розвиток виступає основним елементом зміц-
нення конкурентоспроможності та економічного зростання, в Україні 
варто адаптувати успішний європейський та світовий досвід дер-
жавно-приватного партнерства у сфері науки та інновацій. Практика 
діяльності першої національної технологічної платформи «Агропро-
довольча» як певне віддзеркалення європейської ініціативи по дер-
жавно-приватному партнерству демонструє важливість продовження 
заданого вектору розвитку технологічних платформ в Україні.  

Важливу роль у процесі створення вітчизняних техноло-
гічних платформ мають відігравати Національні контактні пункти 
Рамкової Програми ЄС з науки та інновацій, які є інформаційно-
комунікаційними осередками, здатними спрямовувати свою діяль-
ність на широке коло інтересантів європейських дослідницьких та 
інноваційних програм як з-посеред бізнес-структур, так і серед 
дослідників, ГО, фінансових та державних установ тощо. Проте 
дуже важливо на даному етапі чітко усвідомлювати запити кожної 
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групи учасників платформ, які мають бути поєднані єдиними 
цілями на двох взаємопов’язаних рівнях: по-перше, на загально-
європейському це – активна участь у мережевих структурах Євро-
пейських технологічних платформ та у Рамкових Програмах ЄС, і, 
по-друге, на національному – підготовка стратегічних національ-
них науково-технічних програм, які були б пов’язані із пріори-
тетними секторами національної економіки.  
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2.3. Інфраструктурні та інституційні передумови руху  
до національної інтеграції  

в умовах інноваційного розвитку економіки 
 

Процес національної інтеграції можна розглядати у двох 
аспектах. По-перше, це процес підтримки традицій і поглядів на 
взаємостосунки громадян країни, яки сприяють її соціально-еко-
номічному розвитку на основі врахування інтересів усіх сег-
ментів суспільства. По-друге, це встановлення нових взаємосто-
сунків громадян країни, що пов’язане зі зміною поглядів на ко-
лишні цінності, пошук нових зразків поведінки. Але при цьому 
зберігаються і деякі минулі ціннісні орієнтири. Другий аспект 
більш характерний для країн з перехідною економікою, у тому 
числі і для сучасної України. Це не означає, що існують якісь 
принципово відмінні методи досягнення солідарного стану у 
країнах з перехідною економікою у порівнянні з аналогічними 
методами, що використовуються у країнах зі сталими соціаль-
ними і економічними відносинами в суспільстві. Слід мати на 
увазі, що і у стабільних суспільствах мають місце періоди, коли 
вимагається зміна соціальних орієнтирів, що означає порушення 
деяких принципів солідарності. Як правило, це викликається 
зміною економічного стану країни у світі, що веде до локальних 
соціальних і політичних криз. 

У своїх подальших міркуваннях про взаємний вплив солі-
дарності та конкурентоспроможності будемо дотримуватися ро-
зуміння солідарності, викладеного в брошурі «Суспільна солідар-
ність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення» [1]. 
Виходячи з цього, будемо розуміти солідарність як прагнення до 
узгодження і рівноваги індивідуальних і загальних інтересів для 
досягнення загального блага. Очевидно, що при цьому необхідне 
формулювання деякої консенсусної мети. Незважаючи на те, що 
наріжним каменем сучасного розуміння солідарності є мо-
рально-психологічний аспект [2], ми погоджуємося з ідеями 
посткейнсіанства, яке виходить з необхідності будувати еконо-
мічні відносини на основі гармонійного поєднання справедли-
вості, демократії та прагматичної доцільності під безпосереднім 
арбітражем держави. 
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Еволюція солідарних інтересів та потреб суспільства 
Аналізуючи причини виникнення солідарності як соціального 

феномену, будемо спиратися на думку, що саме розвиток технологій 
життєзабезпечення стало основою еволюції суспільних формацій 
починаючи з розрізнених осередків, що займаються збиранням і 
полюванням, і кінчаючи сучасною системою централізованих дер-
жавних утворень, оснащених сучасними технологіями [3]. Питання 
про залежність рівня соціальної солідарності від рівня використову-
ваних базових технологій життєзабезпечення сполучене з питанням 
про різну швидкість розвитку на різних континентах. Питання над-
звичайно важливе не тільки в історичному аспекті, а й для розуміння 
сучасних структурних і змістовних відмінностей в характеристиках 
суспільних відносин на різних континентах і в різних державах. 

Формування суспільства з елементами соціальної солідар-
ності в сучасному розумінні відбувалося під впливом технологій 
виробництва продовольства. Вченому вдалося виявити численні 
фактори, що сприяли переходу від полювання і збирання до інстру-
ментального виробництва продовольства, і пояснити, чому пере-
дові технології вкоренилися в одних регіонах, а в інших – ні. 

Виробництво продуктів харчування за допомогою полюван-
ня і збирання не вимагало від людини дотримуватися жодних особ-
ливих принципів взаємодії із собі подібними особами, за винятком 
процесів закріплення за кожним з членів тодішнього первісного 
суспільства обмежених просторів, на яких він міг займатися полю-
ванням і збиранням, не вступаючи в конфлікт зі своїми най-
ближчими сусідами. 

Таким чином, формувалася бродяча громада мисливців, що 
налічувала кілька десятків людей, яка займала велику територію, в 
межах якої вона мала можливість видобути майже все, що було 
необхідно кожному з її членів. Оскільки, все ж таки, предмети по-
лювання і збирання були розподілені нерівномірно між ареалами 
громад, виникала необхідність вирішувати питання міжобщинного 
обміну продуктами харчування і предметами побуту. Однак, на тому 
рівні економічного розвитку реально враховувалися тільки індиві-
дуальні інтереси. Постійні колективні інтереси фактично були від-
сутні. Консенсусні цілі могли формуватися ситуативно, як правило, 
для захоплення нових просторів для полювання й збирання.  
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Осілі суспільства хліборобів, що з’явилися пізніше, відрізня-
лися від громад мисливців-збирачів не тільки більшою чисельністю, а 
й більшої їх концентрацією на площі проживання. При цьому саме по 
собі підвищення концентрації населення не вирішувало проблему за-
безпечення нових спільнот достатньою кількістю продовольства. 
Понад те, спостерігався парадоксальний ефект: землеробство, збіль-
шуючи виробництво кількості їстівних калорій на одиницю площі, 
забезпечувало ситість людей гірше, ніж попередні йому технології по-
лювання і збирання. Цей ефект пов’язаний з тим, що щільність люд-
ського населення росла трохи швидше, ніж доступна кількість їжі. 
Вихід з цієї ситуації був знайдений шляхом пошуку нових технологій 
виробництва харчування, для чого інтуїтивним чином був запущений 
процес одомашнення рослин. 

 Одомашненню піддалися 56 диких видів злаків з найбільшими 
і найважчими зернами. Вага зерен цих видів варіюється від 10 мг до 
більше 40 мг, що в десять разів перевищує медіанне значення для 
всієї безлічі диких трав планети, від якого наведені 56 видів ста-
новлять лише 1% [4,5]. Ці злаки-чемпіони головним чином зосе-
реджені в середземноморській зоні західної Євразії. Цим, ймовірно, і 
пояснюється, чому землеробство раніше всього з’явилося саме там. 

У світі є лише близько півтори сотні видів великих сухопу-
тних травоїдних або всеїдних ссавців – тварин, яких можна було б 
розглядати як кандидатів на одомашнення. Але коли говорять про 
одомашнення тварин, що мають істотний вплив на економіку, 
мають на увазі великих тварин, тобто таких, які важать не менше 
100 фунтів [6]. Проте, врешті-решт, людині вдалося одомашнити 
тільки чотирнадцять таких видів, з яких п’ять видів худоби поши-
рилися найбільш широко і стали грати важливу роль у більшості 
частин світу. У «головну п’ятірку» домашніх ссавців входять ко-
рова, вівця, коза, свиня і кінь. 

В результаті утворилася ситуація, коли одиниця площі 
здатна прогодувати приблизно в десять-сто разів більше скотарів і 
землеробів, ніж мисливців-збирачів. Але для цього необхідно було 
переходити до розподілу праці, який, за Е.Дюркгеймом, і є першо-
причиною соціальної солідарності [2]. 

У даному дослідженні нас цікавлять проблеми формування 
осередків солідарності в нинішній час і, при цьому, пошук кри-
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теріїв «раціоналізації» соціальної солідарності шляхом впливу на 
цей процес з боку держави. У той же час інформація про те, що 
перші паростки соціальної солідарності з’явилися вже на світанку 
«людини соціальної», має затвердити нас в розумінні того, що со-
лідарність є природним елементом всієї людської еволюції.  

В даний час чинником номер один розвитку як окремих дер-
жав, так і всього людського співтовариства в цілому, вважається 
інтелектуалізація виробництва на основі інновацій. Тому спро-
буємо простежити появу цього чинника і поступове його пере-
творення на рушійну силу сучасного виробництва. 

Вже з античних часів відомі професійно-громадські об’єднання. 
У середні віки у виробничій сфері виник рух солідаризації в рамках 
певних галузей виробництва у вигляді ремісничих гільдій [7]. Гільдії 
переслідували як соціальні, так і економічні цілі. З економічної точки 
зору консенсусною метою ремісничих гільдій було підтримання про-
фесійного рівня в рамках галузей, для чого були, по-перше, стандар-
тизовані рівні професійної майстерності членів гільдії і, по-друге, за-
безпечені можливості підвищення їх кваліфікації. З соціальної точки 
зору гільдії функціонували, зокрема, як органи допомоги членам 
спільнот, яки мали в цьому необхідність. 

У часи середньовіччя на зміну ремісничим підприємствам 
прийшли мануфактури, які об’єднували в одній майстерні ремісни-
ків різних спеціальностей. З появою мануфактур посилилися тен-
денції стихійної модифікації професійної структури і поява нових 
галузей виробництва. Роль держави виявлялася тут у створенні 
стимулюючих умов для розвитку нових галузей промисловості 
шляхом запрошення в країну іноземних фахівців і надання їм різ-
них привілеїв. 

Поява мануфактур внесла деякі зміни в систему соціальної 
солідарності виробничої сфери. Робочі мануфактур могли залиша-
тися членами ремісничих гільдій. Однак, економічний аспект сис-
теми соціальної солідарності став зазнавати істотних змін. Ману-
фактурний спосіб виробництва створював сприятливі умови для 
більш активної розробки та освоєння технологічних нововведень, 
спрямованих на підвищення продуктивності праці і, як наслідок, 
зменшення кількості робочих місць. Це, у свою чергу, ство-
рювало додаткове навантаження на соціальну функцію гільдій і 
висувало нові вимоги до навчання робітників прийомам праці. 
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Все це в сукупності стало причиною протестного руху гільдій по 
відношенню до технологічних нововведень. Але держава надала 
безумовну підтримку процесові технологічного розвитку вироб-
ництва на інноваційній основі і в підсумку людська історія змі-
нилася назавжди. 

Проте, опір зростаючим темпам технологічного розвитку 
продовжує існувати і в даний час. Понад те, цей рух отримує 
ідеологічне підживлення з боку деяких відомих філософів і соціо-
логів. Тут можна згадати Мартіна Хайдеггера [8], який вважав, що, 
якщо ми бачимо в технологіях можливість штучного виробництва 
життя, то ми повинні визнати, що ці ж технології, може навіть 
більшою мірою, служать штучному виробництву смерті. 

 

Проблеми соціальної солідарності  
в економічних течіях ХІХ- ХХ століть 

 

Сучасні економічні теорії беруть свій початок в XIX столітті 
в умовах непереборної зміни технологій виробництв. Від того часу 
погляди економістів на роль держави в економічному розвитку 
суспільства неодноразово змінювалися. В умовах ліберального ре-
формізму вважалося необхідним активне втручання держави в 
економіку як важливого чинника прогресивного розвитку. У другої 
половині XIX століття посилилася критика державного втручання. 
Вплив держави пропонувалося обмежити лише виробництвом сус-
пільних благ і контролем за монополіями [9]. 

Проблема економічної політики держави на сучасному рівні 
була сформульована Джоном Мейнардом Кейнсом в його роботі 
«Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Ринок, з точки зору 
Кейнса, не може забезпечити «ефективний попит», тому стимулювати 
його повинна держава за допомогою кредитно-грошової і бюджетної 
політики. Ця політика повинна заохочувати приватні інвестиції і зро-
стання споживчих витрат таким чином, щоб сприяти найбільш швид-
кому зростанню національного доходу. Кейнсіанські рецепти стали 
ідеологічною програмою змішаної економіки та теорії «держави 
загального добробуту» (welfare state). Як показує сучасна практика, 
держава в змозі робити у сфері підприємництва набагато більше, ніж 
просто компенсувати недоліки приватного сектора. Вона створює і 
формує ринки майбутнього.  
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За великим рахунком, державна політика США традиційно пе-
ребуває під впливом ідей Джефферсона (який вважав, що краще уп-
равляє той, хто управляє менше), і концепцій Гамільтона (який зав-
жди виступав за активне урядове управління). Вважається, що секрет 
успіху цієї країни полягає в тому, що на словах її керівники слідують 
Джефферсону, але діють – подібно Гамільтону. Незалежно від полі-
тичної риторики, уряд США завжди інвестував значні кошти у 
сприяння поширенню технологій. В XIX столітті це була, наприклад, 
залізниця. У XX столітті уряд США фінансує за державний рахунок 
майже 60% фундаментальних досліджень, що сприяє активному по-
шуку потенційно прибуткових наукових проривів.  

Наслідком активної політики США щодо стимулювання роз-
витку науково-технологічної сфери є створення умов для інтегру-
вання різних сфер суспільно-корисної діяльності у містах виник-
нення високої «інтелектуальної напруги». Одночасно стала зрозу-
мілою необхідність враховувати природні економічні корпоративні 
утворення для найбільш ефективної реалізації державної політики, 
спрямованої на інтенсивний технологічний розвиток. Першим при-
кладом таких природних утворень є економічні кластери. 

 

Кластери як активізатори географічної близькості  
з метою підвищення конкурентоспроможності 

 

Традиційна промислова політика має тенденцію «прив’язу-
вати» базові технології до певних регіонів, апріорі оцінювати вне-
сок тих або інших регіонів в міжнародну конкурентоспроможність 
країни і на цій основі будувати систему стимулювання регіональ-
ного розвитку. Це приводить до обмеження конкуренції, оскільки 
компанії, чиї галузеві спрямованості не співпадають за пріорите-
тами розвитку, фактично втрачають можливість стати конкуренто-
спроможними. Суттєвим фактором досягнення регіоном конку-
рентоздатного стану є економічний кластер [10]. Концепція класте-
рів надає особливого значення не стану ринку, а його динамічному 
розвитку. Саме тоді конкуренція сприяє «стихійному» а не заре-
гульованому підвищенню продуктивності і розширенню ринків та 
забезпечує процвітання багатьох регіонів. Тому завдання коорди-
нації розвитку інноваційних кластерів в регіоні вимагає поперед-
ньої оцінки інноваційного потенціалу останнього та його інве-
стиційної привабливості. 
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Виникнення і розвиток кластерів сприяє об’єднанню фірм-
виробників, споріднених галузей, постачальників товарів і послуг, 
їхній співпраці. Очевидно, що при цьому виникає можливість на-
правляти ініціативи уряду та інвестиції на рішення загальних для 
багатьох фірм і галузей проблем без загрози загострення конкурен-
тної боротьби. Мається на увазі, що урядові інвестиції повинні 
прямувати на поліпшення загальної економічної обстановки в ре-
гіоні, в якому існує кластер. Це, за умови рівності інших чинників, 
може приносити вищий дохід, ніж капіталовкладення, орієнтовані 
на окремі фірми, галузі або спрямовані на економіку в цілому. Цьо-
го, звичайно, не відбудеться, якщо підтримка буде надана тільки 
вибраним кластерам. 

Організаційний механізм забезпечення координації розвитку 
кластерів повинен будуватися виходячи з того, що завдяки класте-
рам формується новий механізм об’єднання зусиль компаній, уря-
ду і місцевих інституцій для конструктивного погодження питань 
стійкого соціально-економічного розвитку регіонів. Дискусії, які 
організовуються урядом із залучанням підприємств-учасників кла-
стерів, відвертіші, оскільки всі задіяні гравці об’єднані спільними 
інтересами і зосереджені на однакових проблемах. Участь в цих 
дискусіях постачальників, а часто і споживачів, допомагає уник-
нути спроб придушення конкуренції.  

Таким чином, організація форумів за участю фірм, інших 
суб’єктів економічної діяльності кластерів, з одного боку, і відпо-
відних урядових агентств, з іншого, є важливою функцією інте-
грації суспільства. В той же час, уряд повинен виконувати і більш 
прямі координуючі функції, а саме: 

• інформаційні – забезпечення збору і обробки специфічної 
для кожного кластера інформації; 

• сприяння кадровій політиці – заохочення шкіл і уні-
верситетів; 

•  законотворчі – пояснення і спрощення законодавчих поло-
жень, що роблять істотний вплив на успішність діяльності кластерів; 

• регулювання ринку – підвищення рівня місцевого попиту 
на продукцію і послуги, що поставляються кластером.  

Слід також врахувати, що ефективність координуючої 
діяльності уряду істотно залежить від усвідомлення учасниками 
кластерів ролі нових, кластерних, принципів корпоратизації. 
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Виявляється, що, не дивлячись на те, що кластери забезпечують 
учасникам цілком відчутні конкурентні переваги, менеджери ок-
ремих фірм досить насторожено ставляться до перспективи роз-
ширення кластера. З традиційних підходів до формування конку-
рентних переваг випливає, що розширення кластера призведе до 
небажаної конкуренції та підвищення витрат на робочу силу і засо-
би виробництва. Тому необхідно провести роз’яснювальну роботу, 
щоб переконати менеджерів в тому, що багато учасників кластера 
не конкурують безпосередньо і розширення кластера може, на-
впаки, цілком знизити внутрішню конкуренцію. 

Певні складнощі в координації розвитку кластерів вини-
кають із-за концептуальної вимоги рівнозначно підтримувати всі 
кластери, розташовані в регіоні. Очевидно, що кластери можуть 
істотно різнитися і за галузевою, і за демографічною, і за багатьма 
іншими ознаками. Тому для уряду вигідно, щоб частина коорди-
нуючої функції виконувалася на основі самоорганізації через ство-
рення асоціацій та інших громадських організацій, які являють со-
бою поле солідаризації громадян. 

Практика показує, що досить часто учасники того чи іншого 
кластера ніколи не зустрічаються для обговорення загальних проб-
лем і, в результаті, громадськість і власті погано усвідомлюють важ-
ливість кластера для місцевої економіки і не планують будь яких дій, 
що їх підтримують кластери. Асоціації або інші громадські об’єднан-
ня, навпаки, надають незалежну трибуну для виявлення і обговорення 
спільних потреб. Така діяльність робить взаємодію з місцевою і ре-
гіональною адміністрацією більш раціональною, полегшує доступ до 
керівних структур держави у зв’язку із завданнями узгодження зако-
нодавчих реформ, а також забезпечує представництво кластера в ін-
ших групах, які здійснюють економічну діяльність. 

Вважається, що виникнення кластера зобов’язане випадко-
вому збігу обставин. Але навіть за ситуації, коли випадковості тут 
відводиться головне місце, майже ніколи вона не є єдиною умовою 
виникнення кластера. Цю випадковість розглядають, як правило, у 
взаємозв’язку з географічним положенням. Вплив географічного 
положення підвищує не тільки вірогідність виникнення випадко-
вості, але і вірогідність того, що випадкова подія призведе до ви-
никнення конкурентоспроможних фірм і галузей. Крім того, те, що 
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уявляється випадковістю, може значною мірою бути результатом 
місцевих умов, які існували раніше, а також ряду інших причин. 
Одна лише випадковість майже ніколи не здатна пояснити, через 
які причини виникає кластер і, тим більше, чому надалі спостері-
гається його зростання і розвиток. Крім того, значущість такого 
чинника як випадковість ставиться під сумнів практикою, яка свід-
чить про те, що кластери не з’являються в регіонах, де відсутні для 
цього необхідні умови. Все це свідчить про те, що координація 
розвитку кластерів на етапі їх зародження полягає в створенні 
сприятливих умов і, перш за все, в сприянні розвитку існуючих або 
виникаючих галузей, випробуваних ринком. 

Етап розвитку кластера більше піддається формалізації, і тут 
більш ясні причинно-наслідкові зв’язки. Тому держава вже може 
сформувати достатньо прагматичну політику саме відносно розвитку 
кластерів. При цьому конкретні дії в рамках цієї політики повинні 
впливати принаймні на три сфери: інтенсивність конкуренції в міс-
цевих масштабах, загальне середовище для формування нового типу 
економічної діяльності в даній місцевості і ефективність дії фор-
мальних і неформальних механізмів координації сумісних дій учас-
ників кластера. Слід також враховувати, що у міру зростання кластера 
посилюється його вплив не тільки на діяльність інших фірм, але і на 
політику, що проводиться громадськими організаціями, приватними 
інститутами і урядом. Тому політика вдосконалення кластера повинна 
з часом видозмінюватися. 

Вважається, що для поглибленого розвитку і досягнення 
реальних конкурентних переваг кластерам потрібно десять і 
більше років, а тому спроби уряду створити кластер зазвичай не 
мають успіху. Але в той же час саме в цей період важлива коор-
динуюча роль уряду.  

Реалізовуючи економічну політику держави, уряд виконує 
декілька функцій, головними з яких вважаються: досягнення 
макроекономічної і політичної стабільності; підвищення продук-
тивності праці на рівні мікроекономіки; встановлення правил і 
спонукальних мотивів, чий вплив на конкурентну боротьбу 
сприяє зростанню продуктивності. 

Але у цих функціях не чітко проявляється роль кластерів і 
стає незрозумілим, чому уряд повинен значну увагу приділяти сти-
мулюванню його розвитку і вдосконаленню. При цьому часто 
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упускають з уваги, що тоді як перелічені три функції, що їх реалізує 
уряд, сприяють розвитку чинників конкурентоспроможності, умови 
існування кластерів є умовами, які дозволяють економіці розвиватися 
за рамками конкуренції по витратних чинниках. У зв’язку з цим в 
арсеналі уряду повинні бути принципово нові організаційно-фінан-
сові механізми економічного регулювання. Слід також відзначити, що 
реалізація урядом функцій, що полягають в стимулюванні розвитку і 
вдосконалення кластерів, може бути успішною тільки після того, як 
уряд «освоїть» реалізацію згаданих «не кластерних» трьох функцій. 
Але і відкладати «кластерну» тему в довгу шухляду небезпечно. 
Бездіяльність і недостатнє розуміння необхідних кроків у напрямі 
підтримки кластерів може привести до того, що прогрес в економіці 
держави буде упущений.  

Ще одна трудність у формуванні державної політики по від-
ношенню до кластерів полягає в тому, що досвід країн, які досягли 
успіху у використанні кластерів як чинників економічного зро-
стання майже неможливо «пересадити» на ґрунт іншої державності. 
Це пов’язане, перш за все, з тим, що кластер – це добровільне і у 
жодному випадку не формальне об’єднання господарюючих суб’єк-
тів, кожен з яких по-своєму оцінює інформаційні потоки, що посту-
пають неконтрольовано із-за меж розміщення кластера. І, відпо-
відно, його реакція на цю інформацію також є повністю неконтро-
льованою. Саме тому якоїсь стандартної політики уряду щодо кла-
стерів до теперішнього часу в світі не існує. Можна говорити тільки 
про загальні принципи такої політики, а саме: 

1) уряд повинен орієнтуватися на посилення і розвиток, а 
також на вдосконалення всіх кластерів, а не тільки обраних; 

2) безумовно, не всі кластери можуть домогтися успіху, але це 
має визначатися виключно ринковими силами, а не рішеннями уряду. 

3) більшість кластерів формуються незалежно від дій уряду, 
а іноді всупереч йому. Кластери виникають там, де є база локаль-
них переваг для їх побудови. Для оцінки зусиль уряду по розвитку 
кластера необхідно, щоб певні зародки кластера вже пройшли 
перевірку ринком. 

4) економічному оновленню на основі кластерів протидіють 
могутні сили, що виникають унаслідок застарілих поглядів на кон-
курентоспроможність і сталих інтересів, що формуються на основі 
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існуючої ситуації. Тільки тривалий процес із залученням до нього 
відповідних інститутів може забезпечити протидію цим силам. 

Виходячи з перерахованих принципів, можна запропонувати 
деякі рекомендації щодо урядової координації розвитку кластерів. 
Перш за все, є сенс звернути увагу на методи стимулювання, які 
вважаються ефективними для економіки, в якій головними дійо-
вими особами є фірми, підприємства і галузі, які не сприймають 
кластерну ідеологію і фактично гальмують або роблять неможли-
вим виникнення і розвиток кластерів, особливо інноваційних.  

По-перше, слід звернути увагу на те, що таким гальмом може 
стати консервативна промислова політика, яка, як правило, заохочує 
розвиток тих конкурентних переваг, які головним чином визнача-
ються масштабом зростання доходів. Саме на цій основі визнача-
ються пріоритетні (з погляду уряду) галузі. Такий підхід практично 
виключає турботу уряду про розвиток галузей, які щойно зароджу-
ються і яким необхідно набрати критичну масу. Концепція кластерів 
базується на ширшому, динамічнішому баченні процесу конкуренції 
між фірмами і регіонами на основі зростання продуктивності. При 
цьому практика показує, що взаємозв’язки і обмін інформацією в кла-
стері часто сильніше впливають на зростання продуктивності, ніж 
масштаби роботи окремих фірм. У зв’язку цим розвитку кластерів 
сприяють субсидії і тимчасове припинення внутрішньої конкуренції в 
таких сферах, як інвестиції в розробки, конструювання, інновації.  

Маючи на увазі, що кластер є відкритою системою по відно-
шенню до зовнішнього світу, здатною розвиватися значною мірою 
на основі самоорганізації, слід скептично ставитися до рекоменда-
цій з приводу обмежень для іноземних фірм (у тому числі і блоку-
вання імпорту). Концепція кластерів виходить з постулату, що іно-
земні фірми підсилюють зовнішні зв’язки кластера і тим самим 
сприяють підвищенню продуктивності фірм, що входять в нього.  

Звичайно, в початковий період формування кластерної ідеології 
відповідних організацій може і не існувати. Тоді уряд повинен вико-
ристовувати для розвитку асоціативних форм взаємодії в кластерах 
такі організації, як, наприклад, торгові палати. Іншими формами сти-
мулювання асоціативних відносин є переговори за круглим столом 
або створення рад, що охоплюють всю економіку або значні її ча-
стини. Ініціюючи такі заходи, уряд сприяє формуванню асоціацій, які 
з часом можуть узяти на себе значну роль по розвитку кластерів. 
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У зв’язку з бурхливим розвитком сьогодні засобів теле- і тран-
спортних комунікацій може виникнути враження, що географічна 
близькість учасників кластера зовсім не обов’язкова. Насправді проб-
лема кластеризації продовжує залишатися проблемою перетворення 
чинника географічної близькості на один з основних чинників кон-
курентоспроможності. Концепція кластерів підкреслює крайню бажа-
ність переміщення груп зв’язаних між собою видів діяльності в межі 
однієї території, а не їх розподіл серед регіонів або навіть країн. Таке 
угрупування знижує загальні системні витрати, полегшує розповсюд-
ження внутрішньої інформації та інновацій. 

 Звичайно, не можна виключати формування кластерів і на 
територіях, ізольованих від інших фірм, що працюють в тій самій 
сфері. Проте, це вимагає від фірми, яка є ініціатором формування 
такого кластера, усвідомлення того, що їй доведеться вирішувати 
безліч проблем, пов’язаних із залученням постачальників, підви-
щенням зацікавленості місцевих інститутів в капіталовкладеннях і 
визначенням шляхів створення спеціальних місцевих ресурсів. 
Очевидно, що за відсутності деякої загальної стратегії розвитку то-
го або іншого регіону всі ці задачі вирішити надзвичайно важко.  

В цілому ж практика кластерних ініціатив свідчить, що 
успіх координуючої діяльності уряду можна чекати за дотри-
мання таких умов: 

- Розуміння всіма зацікавленими сторонами джерел конкуренто-
спроможності і ролі кластерів в досягненні конкурентних переваг.  

- Концентрація зусиль на подоланні перешкод і зниженні об-
межень у вдосконаленні кластера.  

- Однакове ставлення до всіх кластерів в даній країні або 
регіоні.  

- Встановлення реальних меж кластерів.  
- Широке залучення до активної взаємодії з урядом всіх уча-

сників кластерів. Ініціатори створення кластера повинні залучати фірми 
всіх розмірів, так само як і представництва всіх важливих клієнтів.  

-  Лідерство приватного сектора. В ідеалі ініціативи кластера 
повинні здійснюватися через певні структури, незалежні від уряду, 
і накше з приходом нової адміністрації успішні зусилля можуть бу-
ти зведені нанівець.  

- Пильна увага до міжособистих контактів. Розвиток комуні-
кацій є суть успішних ініціатив кластера.  
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- Ініціативи кластера повинні мотивуватися прагненням до-
сягти результатів. Оцінка ситуації і широке бачення перспектив на 
майбутнє повинні супроводжуватися конкретними, дієвими кро-
ками. Як в уряді, так і в приватному секторі потрібні сильні лідери. 

- Інституціоналізація, вдосконалення кластера. 
 Роботу по координації розвитку кластерів уряду слід 

починати зі створення належних умов. А для цього потрібна окре-
ма державна програма. В Україні основою такої програми можуть 
бути вже прийняті на державному рівні нормативні документи, 
такі, наприклад, як Державна цільова економічна програма «Ство-
рення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–2013 роки 
(затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 
2008 р. № 447), «Концепція розвитку національної інноваційної 
системи» (Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2009 р. № 680-р), Закон України «Про наукові парки» 
(від 25 червня 2009 р., №1563-VI). 

Маючи на увазі, що перспектива економічного розвитку Ук-
раїни тісно пов’язана з реалізацією інноваційних принципів, виникає 
питання: що потрібно для формування інноваційних кластерів? Сьо-
годні формування виробничих структур, спрямоване на підвищення 
конкурентоспроможності підприємств, здійснюється на основі інте-
грації регіонального і галузевого підходу, розвитку виробничої коопе-
рації і створення інноваційних економічних систем, які іноді нази-
вають промисловими кластерами. Інституційно-мережевий підхід до 
організації промисловості характеризує кластер як сукупність вироб-
ничих структур, зв’язаних між собою відносинами взаємозалежності 
в рамках виробничої мережі, що функціонує на основі механізму ко-
ординації. Стверджують, що формування промислових кластерів по-
ліпшує конкурентоспроможність підприємств. Кластери є фактично 
виробничими мережами, які сприяють міжфірмовим зв’язкам, об’єд-
нують товаропотоки а також послуги, капітали і технології. При цьо-
му добровільна співпраця компаній спрямована на формування такої 
структури кластера, що забезпечує максимальну ефективність вироб-
ничого підприємництва. Кластери сьогодні можуть грати важливу 
роль в інноваційному розвитку промисловості.  

Розрізняють ліберальну та централістську кластерну полі-
тику. Ліберальна кластерна політика спрямована підтримку кла-
стерів, які спочатку були сформовані ринком. Прихильники цен-
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тралістської політики цілеспрямовано створюють інфраструктуру 
для кластерів через механізми державного регулювання. Багато 
відмінностей кластерного підходу визначається специфікою ре-
гіону, де формується кластер.  

Існують декілька видів інституцій, здатних ефективно вико-
нувати функції по розвитку, інтернаціоналізації і побудові мереже-
вих структур. До них відносяться центри експертизи (Фінляндія), 
центри переваги (США); консалтингові, маркетингово-аналітичні і 
брендингові компанії (Economic Competitiveness Group (США), 
Центри маркетингово-аналітичних досліджень (Казахстан), Bauman 
Innovation, «ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг» (Росія)); інститути і аген-
тства, що входять в кластерні ініціативи (Мюнхенський технічний 
університет (TU Munchen), агентство Bayern Innovativ GMBH 
(Баварія), консалтинговий центр «Пріоритет» (Росія)). Слід врахову-
вати й те, що бізнес-інкубатори та їхні мережі, промислові й наукові 
технопарки, особливі економічні зони, вільні економічні зони і зони 
найбільшого сприяння є інституційним віддзеркалюванням проми-
слових або регіональних кластерів. 

Сьогодні говорять про «просторові» і «позапросторові» 
кластери. У зв’язку з цим є сенс розглянути деякі особливості 
визначень кластерів різних типів. Для опису географічної агломе-
рації промислових або супутніх виробництву фірм використо-
вується багато термінів. Іноді терміни, що мають різні значення, 
використовуються як рівнозначні, створюючи плутанину. Зокрема, 
важливо бачити наступні відмінності у визначеннях, які викори-
стовуються в літературі:  

 Індустріальний (промисловий) кластер– агломерація вироб-
ничих зв’язків типу постачальник-покупець або покупець-поста-
чальник, або загальних технологій, загальних покупців або каналів 
розповсюдження, або загальних професійних областей [11].  

 Регіональний кластер– це той самий індустріальний кластер, 
фірми якого знаходяться в географічній близькості один до одного [12].  

 Індустріальний район – концентрації фірм, залучених у 
взаємозалежні виробничі процеси, часто в якійсь промисловій га-
лузі або сегменті промисловості, і розташованих у просторі, який 
можна подолати протягом дня[13].  

 Ділова мережа – складається з декількох фірм, які мають 
постійну комунікацію і взаємодію, і, можливо, певний рівень 
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взаємозалежності, але при цьому галузеві зв’язки або географічна 
близькість необов’язкові [14].  

Регіональні кластери, як вони визначені тут, включають ін-
дустріальні райони, тобто малі і середні виробничі фірми, або об’єднан-
ня високотехнологічних фірм, зв’язаних через розвиток і використання 
загальних технологій, а також виробничі системи, які містять великі 
центральні фірми і їх місцеві постачальники і виконавці.  

Метод інтеграції кластерного підходу в інноваційну промислову 
політику характеризується змішаним сценарієм формування кластерів, 
комбінуванням інструментів централістської і ліберальної кластерних 
стратегі; вирішенням проблем мережевої організації виробничих струк-
тур через кластеризацію малого і середнього бізнесу 

Існує ряд чинників, що обмежують розвиток вітчизняних про-
мислових кластерів. Перший характеризується тим, що на даний час 
субконтрактація, аутсорсинг і сателітна форма організації промислових 
структур в Україні не отримали широкого розвитку і застосування. 
У вітчизняній практиці сателітна форма організації не забезпечує 
конкурентоспроможності і якості продукції внаслідок афільованості 
і непрозорості ведення бізнесу. 

Орієнтуючись на наявність природних корпоративних струк-
тур типа кластерів не слід забувати про необхідність повної зміни 
світогляду усього населення у напряму сприйняття інновацій в усіх 
сферах нашого життя. Йдеться про врахування елементів іннова-
ційної культури. 

 

Інноваційна культура у системі суспільної інтеграції 
 

Підвищення інноваційної культури є проблемою не тільки 
України, але й інших країн світу, чия політика спрямована на 
стрімкий розвиток науково-технологічної та інноваційної сфери. 
На початку 2000-х років в Європі було оголошено про формування 
загальноєвропейського дослідницького простору (European Re-
search Area). Передбачалося, що рух до такого простору буде здій-
снюватися не тільки через законодавчі механізми, а й шляхом 
«зближення менталітетів». Тут доречно нагадати, що ще в 1995 ро-
ці в ЄС був прийнятий так званий «План дій в інноваційній сфері». 
Одним з головних напрямків діяльності в рамках цього Плану 
значиться «Впровадження справжньої культури інновацій». 
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Спочатку передбачалося, що в рамках цього напрямку основні зу-
силля будуть зосереджені на підтримці освітніх програм. Але по-
ступово центр ваги тут став зсуватися в бік розробки ефективних 
процедур підтримки інноваційної діяльності з боку місцевих адмі-
ністрацій і компаній. Однак у теперішньому часі стало очевидним, 
що потрібне більш широке трактування поняття «культура інно-
вацій» (або «інноваційна культура»).  

Основні параметри інноваційної культури мають бути скоре-
говані з поняттям культури «взагалі», тим більше, що інноваційний 
процес потребує опори на інтелект, глибоке розуміння еволюції 
відносин між людиною і навколишнім його природним середови-
щем. Культуру «взагалі» можна розуміти як систему, духовних і 
матеріальних цінностей, втілених у творах видатних діячів суспіль-
ства і таких, що містять рафіноване відображення досягнень інте-
лекту, осягнення глибинних взаємозв’язків між людиною і навко-
лишнім середовищем. Усвідомлення ціннісних особливостей цих 
творінь виникає на основі виховання, освіти, накопичення жит-
тєвого досвіду. 

Культура є своєрідним «гармонізатором» відносин у сус-
пільстві. При цьому мається на увазі, що гармонізуються стосунки 
між окремими особистостями, між особистістю і суспільством, між 
соціальними групами. Культура формується протягом «соціаль-
ного часу», постійно коригуючи уявлення про вплив минулого на 
сьогодення, підтримуючи баланс між реальними можливостями і 
очікуваннями. Культура, звичайно, припускає логіку відносин і 
подій, але в жодному разі не вичерпується цією логікою. «Вироб-
ництво» культурних цінностей та їх усвідомлення значною мірою 
ґрунтується на почуттях та емоціях, які не можуть бути повністю 
стандартизованими.  

Сказане не вичерпує понять і уявлень про культуру як 
соціальний феномен. Однак, на нашу думку, сказаного досить, 
щоб наблизитися до розуміння проблематики інноваційної куль-
тури як системи суспільних потреб і можливостей об’єднання ба-
гатьох соціальних, економічних і технологічних факторів на пев-
ній спільній платформі. 

Оскільки інноваційний розвиток – це, перш за все, прагнення до 
досягнення конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг, то, 
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очевидно, що проблеми інноваційної культури виникають не 
тільки в рамках держави або союзу держав. Має сенс говорити і 
про інноваційну культурі окремих підприємств і фірм. Створення 
та підтримка високого рівня інноваційної культури на рівні дер-
жави вимагає великих вкладень з метою вдосконалення майстер-
ності робочої сили, кращого розуміння виробництва з боку менед-
жерів, ефективного обміну новими ідеями і досвідом використання 
нововведень. Ті держави, які в змозі все це забезпечити в масовому 
масштабі, досягають успіху у світовій конкуренції. Однак, на рівні 
держави успіх може бути досягнутий і за відсутності таких можли-
востей, там, де висока конкурентоспроможність є результатом ви-
сокої якості роботи невеликої групи людей. Такі приклади можна 
спостерігати у професійному та фінансовому сервісі, в кіно і в 
шоу-бізнесі взагалі, і особливо в галузях, що базуються на передо-
вих технологіях (програмне забезпечення, спеціалізовані інтеграль-
ні схеми тощо) [15]. Таким чином, на рівні державного управління 
науково-технологічною сферою впроваджувати інноваційну куль-
туру необхідно в будь-якому випадку, незалежно від реального 
рівня бюджетного фінансування НДДКР. Однак економічним чин-
ником інноваційна культура може стати лише за достатньої фі-
нансової підтримки державою науково-технологічної та іннова-
ційної сфери.  

На жаль, політичні установки на інноваційний характер роз-
витку економіки, проголошені на найвищому рівні, поки не знахо-
дять адекватного втілення в реаліях бюджетної та податкової полі-
тики України. У зв’язку з цим і проблеми розвитку інноваційної 
культури в Україні вирішуються сьогодні швидше за рахунок 
чинників здорового консерватизму, тобто на основі напрацьованої 
в попередні десятиліття практики технологічного розвитку шляхом 
створення міжгалузевих науково-технічних комплексів, інженер-
них центрів тощо, ніж на основі державної підтримки і префе-
ренцій для наукоємних напрямів діяльності у сфері виробництва та 
послуг в сучасних умовах. Україна має вагомі об’ктивні переду-
мови формування інноваційної стратегії економічного розвитку на 
довгострокову перспективу. Це, перш за все, наявність висококва-
ліфікованих трудових ресурсів і наявність сучасної мережі нав-
чальних закладів. 
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Проблеми формування в Україні інноваційної культури, як і 
суміжні проблеми (насамперед, проблеми підготовки кадрів, фор-
мування правового поля інноваційного розвитку) вже давно ак-
тивно обговорюються в Україні широким колом фахівців і політи-
ків. Можна, зокрема, згадати програмну статтю Є.Марчука щодо 
створення соціополісів в період, коли той був Секретарем Ради на-
ціональної безпеки і оборони України [16]. Він торкнувся гумані-
тарного потенціалу нації, який, на думку автора, є якісно відмін-
ним явищем від простої суми духовних потенціалів кожної лю-
дини-громадянина. Можливість комплексної оцінки гуманітарного 
потенціалу визначалася наявністю гуманітарної активності.  

Для інноваційної культури дуже важливою є мотивація твор-
чої праці. А для правильної орієнтації в мотиваційній сфері необ-
хідний професійний розвиток. На жаль, сучасні тенденції реформу-
вання системи освіти в Україні спрямовані на зниження наукової 
основи обов’язкових дисциплін, що робить проблематичним забез-
печення в майбутньому необхідних вимог до професійного рівня 
випускників навчальних закладів. Важливою функцією навчаль-
ного закладу, орієнтованого на підтримку і розвиток інноваційної 
культури, є забезпечення духовного зростання учнів. Це є однією з 
найбільш складних і неоднозначних функцій, хоча, напевно, і од-
нією з найважливіших. Культуру неможливо уявити без духовної 
компоненти. Однак духовність за визначенням повинна спиратися 
на традиції, досвід і знакові постаті минулого. І тут завдання між-
національного співробітництва та міжнаціональної змагальності 
можуть вступати в протиріччя. 

Важливим елементом інноваційної культури є правове за-
безпечення захисту інтелектуальної власності. В Україні впродовж 
останніх двох десятків років в основному сформувалася система 
законодавства про захист інтелектуальної власності. Накопичено 
певний досвід застосування окремих законів цієї сфери, що дозво-
ляє виявити основні протиріччя, термінологічні неточності, обме-
ження, що стосуються можливостей захисту прав власників, у тому 
числі – держави. Таким чином, з’явилася можливість оцінити рі-
вень в Україні правової культури, як елемента інноваційної куль-
тури. Правова культура в Україні розуміється як узгодженість пра-
вових норм не тільки між собою, але і з міжнародними угодами, 
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внутрішніми традиціями, прецедентним правом і основами націо-
нальної культури [17]. Слід зазначити, що досягнення культури в 
розширеному розумінні є, фактично, результатом інтелектуальної, 
творчої діяльності, і тому загальна культура також являє собою 
об’єкт правової охорони. А це означає, що вимоги до правової 
культури повинні бути вищими, ніж просто до інноваційної куль-
тури і, тим більше, до загальної культури. 

Проблема формування інноваційної культури не вичер-
пується тільки аспеками загальної освіченості або шліфування 
законодавства про охорону інтелектуальної власності. З точки зору 
методологічних принципів формування інноваційної культури, го-
ловну увагу слід звернути на її основних носіїв, тобто на ті кате-
горії професіоналів, від яких безпосередньо залежить активність 
інноваційного потенціалу, розуміння державними діячами ролі ін-
новаційного чинника в сучасній економіці . 

На нашу думку, основними носіями інноваційної культури в 
державі з будь-яким рівнем економічного розвитку є, з одного боку, 
економісти, а з іншого – менеджери, інженери, програмісти та інші 
фахівці з конкретних матеріальних і нематеріальних сфер діяльності. І 
проблема рівня інноваційної культури – це, перш за все, проблема 
рівня взаєморозуміння між економістами і фахівцями виробництва і 
сфери послуг. У сучасному суспільстві, яке звикло до «всесилля» 
науково-технічного прогресу, при вирішенні проблем соціально- еко-
номічного розвитку більше покладаються на вдосконалення мате-
ріально-технічних факторів, ніж на конструктивне вирішення суспіль-
них проблем. Тому так сильні в сучасній політиці технократичні під-
ходи до економічних та соціальних реформ. У той же час, якщо слі-
дувати економічної теорії, доводиться скептично оцінювати будь-які 
спроби реформувати економічну систему, оскільки, розкриваючи 
взаємозалежність різних рішень, економічна теорія акцентує увагу на 
невивченості наслідків реформ [18]. 

Фактично, економісти в змозі сформулювати лише пропози-
ції щодо ефективного розподілу ресурсів, що зовсім не гарантує 
ефективну діяльність реально діючих економічних агентів. Важ-
ливо, щоб фахівці-практики перейнялися вигідністю пропонованих 
економічних формул і були готові їм слідувати в практичній 
діяльності. Цього домогтися досить важко, оскільки навіть сус-
пільство, яке добре скоординоване і безперебійно функціонує, 
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надає суб’єктам діяльності величезне поле вибору практичних рі-
шень, хоча і не дає інструменту з оцінки можливої їх результа-
тивності. Таким чином, тут ми маємо класичну задачу гармонізації 
діяльності учасників соціального процесу на основі вихідної угоди 
про можливість раціональної критики один одного і можливість 
взаємних поступок навіть, здавалося б, з принципових питань. Це і 
є елемент культури відносин на основі гуманізації формально-
прагматичних вихідних устремлінь. 

Проблема формування інноваційної культури стала особливо 
актуальною у другій половині XX-го століття в зв’язку з появою 
нових вимог до системи управління суспільним виробництвом. Ці 
вимоги були обумовлені різким зростанням в цей час складності 
виробів, що випускаються промисловістю, а також зростанням 
складності технологій у всіх галузях виробництва. Одночасно під-
вищилися вимоги до темпів технічного переозброєння виробни-
цтва. Іншими словами, перед суспільством була поставлена задача 
забезпечення все більш і більш складних змін у виробництві за все 
більш і більш короткий час. 

Деякий час ситуацію вдавалося вирішити за рахунок при-
родного кількісного резерву управлінського ресурсу в рамках ха-
рактерної для епохи індустріального суспільства послідовної сис-
теми управління, коли методи управління спиралися на можливість 
планувати процеси оновлення виробництва на основі досягнутого. 
Проте з часом став потрібним перехід на паралельні принципи уп-
равління, коли різко зростає необхідність обміну інформацією між 
учасниками виробничо-технологічного процесу з метою узгоджен-
ня дій у паралельних гілках управління. Це призвело, зокрема, до 
залучення в інформаційну та управлінську сферу все більшої і 
більшої кількості працездатного населення. Відомо, що в проми-
слово розвинених країнах число зайнятих у невиробничій сфері у 
кінці XX-го століття зросло до 60-70% працездатного населення. 

В СРСР в 1960-х - 1970-х рр. було зроблено спробу зорієн-
тувати сфери управління на широке використання обчислювальної 
техніки, перевести «ручні» технології управління переважно на 
інформаційні технології [19]. Однак ця спроба не увінчалася ус-
піхом. І головною причиною цього, напевно, є недостатня іннова-
ційна культура управлінців того часу, які не змогли зрозуміти жит-
тєвої важливості переведення системи державного управління 
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економікою на рейки інформаційних технологій. А авторам пропо-
зиції не вдалося підвищити їхню культуру доступними засобами. 

Сьогодні проблема інформатизації державного управління в 
Україні продовжує залишатися досить гострою. І на політичному 
рівні прийнято ряд рішень щодо підвищення інформаційної культури 
управлінської праці. Прийнято Концепцію інформатизації України, є 
Укази Президента України про вдосконалення інформаційного забез-
печення роботи органів державного управління та про використання в 
системі управління мережі Інтернет. Відповідні роботи ведуться, од-
нак, на жаль, значних зусиль і випереджальних дій з підвищення інно-
ваційної культури учасників процесу тут не спостерігається.  

Багато проблем формування інноваційної культури, що їх 
розглянуто вище, напевно, є характерними і для інших європейсь-
ких країн, і, безсумнівно, найкраще вирішувати їх спільно. Це ос-
новний висновок, який ми робимо з нашого аналізу. Головне – ор-
ганізувати цей процес таким чином, щоб створення загального 
науково-технологічного простору сприяло об’єднанню позитивних 
досягнень різних країн у галузі інноваційної культури, щоб підсу-
мовування окремих досягнень в галузі інноваційної культури 
багаторазово множило нові можливості кожної країни співтова-
риства з просування до соціального прогресу і взаєморозуміння. 

Розвиток інноваційної культури безпосередньо пов’язаний зі 
ступенем відкритості країни по відношенню до сприйняття цінно-
стей і правил поведінки характерних якщо не для всіх, то, при-
наймні, для більшості країн, які вважаються взірцем соціальної 
справедливості. І тут важливо зрозуміти – наскільки Україна го-
това для реалізації принципів відкритого суспільства. 

 

Умови сприйняття ідей відкритого суспільства 
 

Для України ідея відкритого суспільства може стати кон-
структивною тільки після того, як стрижневим принципом сус-
пільного розвитку нашої держави стане щось таке, що зрівняє 
Україну з промислово розвиненими країнами, зробить її конку-
рентоспроможною при прийнятті політичних та економічних рі-
шень з питань, які мають загальносвітове значення. Це, по-перше. 
А по-друге, в Україні повинен бути піднятий престиж мислячої 
особистості, інтелекту. Тільки безумовне виконання цих двох умов 
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дозволить сповідувати державним чиновникам прагнення до доско-
налості в сучасному розумінні, а у кожного громадянина з’явиться 
можливість стати тим, що в концепції Відкритого суспільства нази-
вається «обтяженої особистістю». 

В якості такого «щось» цілком може стати ідея іннова-
ційного розвитку економіки України. Політична основа такої мож-
ливості достатньо чітко викладена вже в урядових документах кін-
ця 1990-х років, наприклад у посланні Президента України Верхов-
ній Раді України «Україна: поступ у XXI століття. Стратегія еконо-
мічної та соціальної політики на 2000–2004 рр.» [20]. У цьому до-
кументі констатується, що розвиток цивілізації в XX столітті, її 
постіндустріальний вектор переконливо підтвердили, що головним 
фактором сталого розвитку будь-якої країни можуть бути лише 
зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-техноло-
гічні інновації, застосування яких істотно змінюють обсяги та 
якість виробництва і споживання. 

Там же йдеться і про вагомі об’єктивні передумови форму-
вання довгострокової інноваційної стратегії економічного розвитку 
в Україні. Навряд чи можна заперечити, що Україна зберігає високо-
технологічні конкурентоспроможні виробництва в літакобудуванні, 
ракетно-космічної галузі, суднобудуванні, танкобудуванні, приладо-
будуванні, виробництві обладнання для енергетики, окремих об-
ластях кольорової металургії. Досить високим є науково-технічний 
потенціал України. Це наявність визнаних у світі наших наукових 
шкіл та унікальних технологій розробки нових матеріалів, біотехно-
логії, радіоелектроніки, фізики низьких температур, ядерної фізики, 
електрозварювання, технологій у галузі інформатики, телекомуніка-
цій та зв’язку, здатних забезпечити розвиток високотехнологічного 
виробництва на рівні найвищих світових стандартів. 

Саме орієнтація на інноваційну модель економічного роз-
витку дозволить Україні і сьогодні заявляти про себе як про висо-
котехнологічну державу. Йдеться про реалізацію стратегічної ме-
ти – входження України (вже до кінця другого десятиліття XXI сто-
річчя) до числа технологічно розвинених країн світу. Це може 
стати не тільки визначальною метою економічної стратегії, а й 
пріоритетним постулатом національної ідеї, базовою основою 
політичної консолідації нації. 



   Інноваційна перспектива у стратегії... 128 

Але наявність принципової можливості «вкусити плодів» від 
ідеї відкритого суспільства – це ще не означає реальної можливості 
насолодитися цим процесом. Як свідчить світовий досвід, в пере-
хідний період будь-яка держава змушена формувати свою соціально-
економічну політику, виходячи з існуючих традицій, фактично сфор-
мованої структури виробництва і стану економіки. В той же час, дер-
жава повинна прагнути до створення такого соціально-економічного 
середовища, яке сприяло б розвитку ринкових відносин соціально-
економічним перетворенням. Однак сам по собі розвиток ринкових 
відносин не є самоціллю, а лише способом просування до конку-
рентоспроможного типу економіки. Для держави, зрештою, не важли-
во, що превалює у відносинах між суб’єктами виробництва: ринок чи 
централізоване планування. Головне, щоб виготовлена в країні про-
дукція ставала конкурентоспроможною на міжнародному рівні. 

Органи державної влади повинні шукати більш досконалі 
форми організації виробничо-технологічного комплексу країни, не 
забуваючи при цьому про політичне рішення розвивати економіку 
України на інноваційній основі. Політична основа для входження 
України в коло промислово розвинених країн у нас є. Більш-менш 
зрозумілими є моделі інноваційного розвитку економіки України. 
Тепер спробуємо зрозуміти, за яких умов ми могли би інтерпре-
тувати для умов України сформульовану програму «партії відкри-
того суспільства», проголошену Карлом Поппером [21]. 

Мабуть для України першим пунктом цієї програми повинен 
бути той, який значиться в програмі під останнім, п’ятим номером – 
Навчання не насильству. Але для нашої держави цей пункт треба 
сформулювати в більш конкретній інтерпретації, як навчання не на-
сильству ідеологів та основних виконавців ринкової реформи в нашій 
батьківщині. На жаль, значна частина наших реформ носить насиль-
ницький характер. Замість того щоб продемонструвати переваги рин-
кового господарювання, наші «реформатори» намагаються створити 
такі умови господарювання, коли будь-який суб’єкт економічної 
діяльності змушений «з-під палки» ставати прихильником ринку. 

Пункт програми № 4 – боротьба з демографічним вибухом – міг 
би стати для України другим за значимістю, якщо оголосити боротьбу 
не зі зростанням чисельності населення, а з катастрофічним його 
зменшенням. У програмі К. Поппера говориться, що треба прагнути 
до того, щоб народжувалися тільки бажані діти. Але ситуація в Ук-
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раїні сьогодні така, що у дуже багатьох є бажання народжувати ді-
тей, але немає для цього можливостей і немає впевненості в тому, 
що діти отримають підтримку для свого фізичного та інтелектуаль-
ного розвитку на рівні цивілізованих країн. 

Пункт програми № 3 – боротьба з бідністю – для України є 
актуальним, як і теза про те, що праця людей повинна оцінюватися за 
реальним внеском в економічний і культурний розвиток країни, а не 
по тому, наскільки завзято сучасні бізнесмени розвивають кримі-
нальний ринок. І не тому, що бізнесмени є злочинцями, а тому, що 
для розвитку цивілізованого ринку у нас (поки що?) немає умов.  

Пункт № 2 – мир у всьому світі – мабуть, єдина позиція 
програми , яка не вимагає корекції і особливих пояснень. 

І, нарешті, пункт № 1 – зміцнення свободи і всього, що з неї 
випливає – для України мав би звучати як зміцнення відпо-
відальності та перехід на цій основі до свободи в цивілізованих 
формах її проявах. 

Таким чином, ідея Відкритого суспільства як певний ідеал, без-
сумнівно, гарна. Але більш-менш повна досяжність цього ідеалу для 
України в найближчому майбутньому навряд чи реальна. І не тільки 
для України. Напевно, це правильно. Людству для чогось потрібні 
«ідеальні ідеали». Але, як казав колись академік М.М. Амосов, для 
того, щоб люди не втрачали здатність вірити, повинні бути, крім 
«ідеальних ідеалів» , і «реальні ідеали», досяжність яких може бути 
прорахована і результативність їх досягнення зрозумілою кожному. 

Однак, «реальні ідеали» – це установки замкнутих моделей, а 
не елемент відкритого суспільства. Для нас дуже важливо, хоча б в 
експериментальному режимі, потренуватися у досягненні саме 
«реальних ідеалів» на основі замкнутої моделі суспільства, а вже 
потім – шукати свій шлях до досконалості. 

 Очевидно, що інтеграція країни на основі принципів відкри-
того суспільства повинна створювати в країні умови для соціальної 
стабільності. Але ці умови мають змінюватися з часом. 

 

Досягнення соціальної стабільності  
через активізацію інноваційної діяльності 

 

Соціальна стабільність у сучасному розумінні являє собою 
стійкий стан соціальної системи, що дозволяє їй ефективно фун-
кціонувати і розвиватися в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів, 
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зберігаючи свою структуру та основні якісні параметри. Меха-
нізмами, що забезпечують соціальну стабільність, є соціальні ін-
ститути держави і громадянського суспільства [22]. В той же час, 
важко покласти відповідальність за соціальну стабільність на якісь 
конкретні соціальні інститути держави і громадянського суспіль-
ства, а значить і визначити, якими є конкретні функції «меха-
нізму», який забезпечує соціальну стабільність. 

Орієнтація більшості країн світу на інноваційний розвиток 
економіки призвела до того, що філософами, соціологами та еконо-
містами мінливість технологічних і організаційних систем розгля-
дається як важливий фактор економічного зростання. Здавалося б, 
що інновації мають стати серцевиною державної політики біль-
шості розвинених країн у плані забезпечення соціальної стабіль-
ності. Однак, владні структури, які фактично відповідають за 
соціальну стабільність, продовжують розглядати соціальну ста-
більність як статичний процес і не поспішають збалансувати со-
ціальні та технологічні зміни в просторі і в часі. В результаті, 
однією з наростаючих суперечностей між антимонопольною полі-
тикою, яка концентрує ставлення влади до ринку, і сучасною еко-
номічною теорією, яка визначає практику формування пріоритетів 
взаємодії господарюючих суб’єктів на галузевих ринках, стало 
посилення впливу інноваційних факторів, які й визначають ефек-
тивність економічного розвитку. При цьому базою формалізації 
алгоритмів антимонопольного регулювання досі є модель так зва-
ної досконалої конкуренції, яку розробили в 1920-х роках еконо-
місти-математики з метою формалізації ринкових процесів і уніфі-
кації різних теорій конкуренції, поширених в XIX столітті. В 
результаті, метою суперництва і підприємництва при конкуренції 
стали вважати прагнення до рівності ціни граничним витратам. Як 
тільки конкуренцію почали визначати в термінах структури ринку, 
влада стала все активніше прагнути використовувати методи анти-
монопольного регулювання як спосіб змусити світ бізнесу відпо-
відати саме владній теорії конкуренції. 

Беручи до уваги, що в умовах інвестиційно-інноваційної мо-
делі економічного розвитку бажано (а в деяких випадках і обов’яз-
ково) переходити на нові організаційно-фінансові механізми еко-
номічного регулювання, виникає завдання модифікації інститу-
ційної системи державного управління. У країнах, що розвива-
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ються, модифікація цієї інституційної системи відбувається ніби 
мимоволі, слідом за досягненням країною певних економічних 
макропоказників. Складніше йде справа в країнах з перехідною 
економікою, до яких належить Україна і всі країни, що входили 
раніше в СРСР, де інституціональні системи були проблемно-
орієнтовані на цілком визначену і причому досить одноманітну 
схему управління економікою. Тут доводиться вирішувати дво-
єдине завдання: обґрунтування принципів і напрямів руйнування 
старої і зведення на цих руїнах нової інституційної системи еконо-
мічного управління. При цьому доводиться враховувати, по-перше, 
опір старої системи і істотну невизначеність завдань, які повинні 
вирішуватися новою системою. 

Насамперед тут напрошується варіант адаптації інституційної 
системи, що добре зарекомендувала себе раніше десь в іншому місці. 
І, перш за все, здається найбільш доцільно сприймати досвід роз-
винених країн. Однак такий підхід таїть у собі непередбачувані пе-
решкоди. Слід пам’ятати, що кожна з систем складалася під впливом 
культури і історії тієї чи іншої країни, тому при запозиченні виникає 
небезпека виникнення інституційних конфліктів між вкоріненими і 
тими, що впроваджуються, нормами [23]. Найчастіше інституційний 
конфлікт призводить до появи нежиттєздатних інститутів. У ряді ви-
падків з’являються стійкі, але неефективні утворення, які по суті є 
своєрідною формою інституційної пастки. 

Не виключено, що організаційною інновацією, яка допо-
могла б вирішити цю проблему, могла б стати так звана кластери-
зація, яка, до речі, дозволяє економіці розвиватися за рамками кон-
куренції по факторних витратах. Слід зазначити, що кластери є 
ефективним засобом забезпечення соціальної стабільності на регіо-
нальному рівні. У розумінні М. Портера, це є «група географічно 
сусідніх взаємопов’язаних компаній та пов’язаних з ними органі-
зацій, що діють у певній сфері, характеризуються спільністю 
діяльності та взаємодоповнюванням один одного» [10, с. 258]. 
Важливо, що кластери виникають стихійно, самостійно «підлашто-
вуються» як під виклики, що приходять ззовні, так і під реально 
діючі національні інституційні системи управління. Виходячи з 
цього, кластери за своєю природою не вимагають для свого ство-
рення зусиль з боку владних структур. У той же час держава 
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зацікавлена у появі кластерів як деяких корпоративних господа-
рюючих структур, що сприяють підвищенню конкурентоспромо-
жності економіки. Тому зрозуміле прагнення урядів сприяти появі 
та розвитку кластерів. Однак для цього в арсеналі урядів повинні 
з’явитися принципово нові організаційно-фінансові механізми еко-
номічного регулювання виробничої діяльності. 

Очевидно, що реалізація урядом функцій стимулювання роз-
витку і вдосконалення кластерів, навіть за наявності відповідних ін-
ституційних елементів, може бути успішною тільки після того, як в 
країні буде «освоєно» нову ідеологію управління. «Освоєння» означає 
імплементацію цієї ідеології в усі рівні управління і виробництва. 

Однією з важливих особливостей такої ідеології є те, що уряд 
повинен, як вже було сказано раніше, орієнтуватися на посилення та 
розвиток, а також на удосконалення всіх кластерів, а не тільки об-
раних. І, тим більше, не тих, які створені з ініціативи «зверху». А спо-
куса централізованого створення якщо не кластерів, то кластеропо-
дібних структур (як це сталося, наприклад, в Україні з технопарками) 
має місце завжди. 

Постановка завдання виявлення кластерів, які діють і заро-
джуються на певній території, можлива лише за наявності від-
повідного методичного інструментарію. Якщо є кому, і відомо як 
виявляти економічні кластери на якійсь території, можна розвивати 
ідею використання кластерів в якості засобу підвищення соціаль-
ної стабільності в умовах інвестиційно-інноваційної моделі економі-
чного зростання. При цьому, однак, слід враховувати, що активна 
інноваційна діяльність являє реальну небезпеку для існування біль-
шості кластерів. 

Цей феномен пов’язаний з тим, що між учасниками успішно 
функціонуючих кластерів, як правило, має місце збалансованість 
технологічних укладів, які використовуються для ведення господарсь-
кої діяльності. Як відомо, технологічний уклад можна визначити як 
великий комплекс технологічно пов’язаних виробництв [24]. Беручи 
до уваги, що інновація в більшості випадків діє локально, тобто вно-
сить зміни в організацію і структуру виробничого процесу конкре-
тного підприємства, або в кращому випадку – конкретної галузі, тех-
нологічна спряженість виробництв окремих підприємств, що входять 
в кластер, з великою ймовірністю буде порушена, а кластер, швидше 
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за все, припинить своє існування. Звідси напрошується висновок про 
те, що в умовах інвестиційно-інноваційної моделі економічного зро-
стання, по-перше, важливо виявляти кластери, в які входять підпри-
ємства, що використовують найбільш передові технологічні уклади, а 
по-друге, активізація інноваційної діяльності на певній території, 
безсумнівно, сприятиме руйнуванню низькоукладних кластерів і ви-
никнення кластерів високоукладних. І перше, і друге, звичайно ж, 
буде сприяти соціальній стабільності на території регіону чи держави. 

Завершуючи короткий аналіз впливу інноваційної діяльності 
на соціальну стабільність у сучасному світі, хотілося б ще раз від-
значити, що саме розуміння соціальної стабільності в умовах гло-
балізаційних викликів передбачає акцент уваги на ті інституційні 
та структурні особливості економічних систем, які дозволяють ви-
будовувати відносини між державою і первинними економічними 
агентами, зовсім не на основі реалізації запланованих заздалегідь 
взаємних зобов’язань, а, швидше, на основі самоорганізації суб’єктів 
господарської діяльності. І тому, формуючи економічну політику, 
держава не повинна ігнорувати зазначену здатність до самооргані-
зації, а всіляко стимулювати прояв такої здатності або, принаймні, не 
перешкоджати їй. Недотримання такого підходу з неминучістю при-
зведе до того, що прогрес в економіці держави буде упущений, а со-
ціальна стабільність в сучасному її розумінні порушена. 

В свій час Платон писав, що Закон повинен бути результатом 
суспільної домовленості. Це означає, що правила соціальних і еко-
номічних відносин, які фіксуються у законах, не повинні бути ви-
гадкою випадкового кола людей. У положеннях закону повинні від-
дзеркалюватися відносини, які обираються із тих, що вже ввійшли у 
практику суспільства. Очевидно, що та сукупність відносин, яку до-
цільно зафіксувати як законодавчі положення, найкраще відома без-
посереднім учасникам відповідної сфери діяльності і саме ці уча-
сники повинні формулювати ці положення.  

В Україні це «правило Платона» не виконується в першу 
чергу тому, що досі не створено передумови, які б стимулювали 
учасників певних сфер діяльності до спільної праці по регламен-
тації тих чи інших відносин, в тих чи інших умовах. У даному ви-
падку нами зроблено спробу довести природність створення спів-
товариств з метою забезпечення життєздатності суспільних утворень, 
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виходячи з даних про еволюцію технологічної основи взаємодії 
людини з навколишнім середовищем. В сучасних умовах, коли 
людство наближається до небезпечної межи споживання ресур-
сів планети, доводиться шукати такі методи суспільної органі-
зації, які б стимулювали певні групи людей до солідарної праці 
в інтересах майбутнього. 

Україна є впливовим осередком населення планети Земля і бу-
ло б безвідповідальним нехтувати накопиченим людством досвідом 
спільних рішень проблем технологічного розвитку. В той же час 
умови реформування економіки утруднюють гармонізацію наших 
внутрішніх інтересів з інтересами передових країн світу. У зв’язку з 
цим у вище наведених розділах розглянуто можливості включення 
України у всесвітній рух до кращого життя через осмислення і ос-
воєння націо-інтегруючих дій з допомогою підтримки розвитку при-
родних економічних кластерів, для чого вкрай потрібні дії щодо під-
вищення інноваційної культури усіх груп населення. Тільки за таких 
умов можна мати надію перейти до поступової відкритості нашого 
суспільства, що є обов’язковою умовою інтеграції націо-інтегрова-
ного українського суспільства до всесвітньої спільноти. Тоді можна 
буде розраховувати на те, що інноваційний шлях розвитку вітчи-
зняної економіки сприятиме соціальній стабільності у нашій країні і 
дасть додатковий поштовх інтеграційним процесам в середині неї.  
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2.4. Наукові проекти модернізації країни:  
соціальний та гуманітарний компоненти 

 

Процес трансформації, який відбувається в соціальній та гума-
нітарній сферах українського суспільства, передбачає, перш за все, 
створення умов для реалізації потенціалу людини, суспільства та 
держави, нового осмислення соціальних інтересів та потреб, вироб-
лення ефективних механізмів для розв’язання соціо-гуманітарних 
проблем. Для України є вкрай важливою розробка таких цілей в стра-
тегічному плануванні (в тому числі в соціальній та гуманітарній пло-
щині), наслідками яких була б консолідація суспільства, підвищення 
якості життя, відповідність якості людського потенціалу потребам 
суспільства для забезпечення їх сталого розвитку.  

Згідно рекомендацій ООН 2012 р., кожна країна має виробити 
цілі сталого розвитку на основі Цілей розвитку тисячоліття[1]. Орга-
нізація Об’єднаних націй рекомендувала країнам-членам врахувати 
при розробці стратегічних програм сталого розвитку необхідність 
впровадження практичних дій для їх реалізації, врахування специ-
фіки, умов, можливостей та рівня розвитку різних країн, а також на-
ціональних пріоритетів. Соціально-гуманітарна складова має бути 
орієнтована на людський розвиток, збереження стабільності соціаль-
них та культурних систем, на зменшення конфліктного потенціалу у 
суспільстві. На цих принципах побудовано Індекс людського роз-
витку ПРООН а також систему Цілей Розвитку Тисячоліття, який 
містить 8 цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної 
оцінки суспільного прогресу[3]. 

Європейське співтовариство, зі свого боку, у новій стратегії 
розвитку «Європа-2020: стратегія розумного, сталого та інклю-
зивного зростання» встановило три головні пріоритети розвитку з 
відповідними показниками: а. Розумне зростання (розвиток еконо-
міки, що заснована на знаннях та інноваціях); б. Стале зростання 
(створення економіки, заснованої на раціональному використанні 
ресурсів та зеленій економіці); в. Інклюзивне зростання ( соціальна 
інклюзія, підвищення рівня зайнятості населення, досягнення со-
ціальної та територіальної злагоди) [2].  

В України існує нагальна потреба у розробці довгострокових 
цілей розвитку в комплексі з розробкою власних критеріїв та системи 



Інноваційний потенціал вітчизняної науки       

 
137 

їх вимірювання, враховуючи необхідність прогнозування їх впливу на 
якість життя. Оскільки Україна взяла на себе зобов’язання досягти 
Цілей Розвитку Тисячоліття до 2015 р., надзвичайно актуальним є не 
тільки вибір шляхів суспільного розвитку, а й формування ком-
плексної системи стратегічного планування [4].  

З формальної точки зору, система стратегічного планування 
в Україні регламентована на законодавчому рівні Законом України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економі-
чного та соціального розвитку України» та відповідними постано-
вами Кабінету Міністрів України. У відповідності до них почи-
наючи з 1998 р. розроблялися програми довгострокового плану-
вання «Україна – 2010», «Стратегія економічного і соціального 
розвитку України (2004-2015 роки)», «Україна-2020. Стратегія на-
ціональної модернізації» тощо.  

В розробці стратегічних програм модернізації України ак-
тивну участь беруть наукові інституції, експертне середовище, 
міжнародні організації та аналітичні центри, іншими словами – 
науково-експертне середовище. Серед значної кількості різномані-
тних програм модернізації соціальної та гуманітарної сфери можна 
виділити наступні: «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015. 
Національна доповідь»[5], підготовлена науковими установами 
Національної академії наук України, «Концепція гуманітарного 
розвитку України на період до 2020 року»[6], «Україна – 2015. 
Національна стратегія розвитку»[7], розроблена «Українським 
форумом», «Пропозиції Президенту: нова хвиля реформ» за 
участю комісії «Блакитна стрічка» ПРООН [8], «Модернізація Ук-
раїни: визначення пріоритетів реформ» [9], створений за ініціативи 
Міжнародного фонду «Відродження» українськими аналітичними 
центрами, «Напрямки оновлення країни» громадського форуму 
«Оновлення країни» [10]. 

Розглядаючи соціо-гуманітарні компоненти Національної 
доповіді НАН України «Новий курс: реформи в Україні 2010-
2015», перш за все слід відзначити достатньо логічну структуру 
цього документу. Проблеми модернізації соціо-гуманітарного про-
стору України та модернізації соціальної сфери розглядаються від-
повідно у 4 та 16 Розділах. Після короткого огляду стану сучасного 
соціо-гуманітарного простору країни (відзначено, зокрема, невід-
повідність новітнім явищам і процесам у світоглядному, ідейному, 
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науковому, освітньому культурному, інформаційному поступах су-
часного світу), ставиться завдання формування та реалізації націо-
нальних пріоритетів, наслідком чого має бути формування конку-
рентоспроможної нації, позбавленої замкнутості і консерватизму, 
відкритої для співробітництво зі світом. Реалізація цих проектів, як 
зазначається у доповіді, неможлива поза контекстом розвинутого 
громадянського суспільства, формування «суспільства знань», со-
ціокультурної та політичної консолідації народу.  

Національний гуманітарний простір України у доповіді 
умовно розділений на кілька взаємопов’язаних блоків. Перший – 
«Утвердження сучасної політичної культури». У ньому зазнача-
ється, що без вирішення завдань зміни політико-культурного сере-
довища неможливо зміцнення демократичних засад суспільного 
розвитку, яке, в свою чергу, має бути предметом спільної праці 
державних інституцій, політичного класу, наукової та культурної 
еліти, інститутів громадянського суспільства. Невід’ємним елемен-
том формування зрілої політичної культури має бути вироблення 
загальноприйнятних ціннісно-світоглядних позицій у площині як 
внутрішньополітичній, так і зовнішньополітичній орієнтації. Важ-
ливим чинником є також розвиток суспільної інформації, доступ 
до електронних мереж інформації [11]. 

Держава повинна, як зазначається у Національній доповіді, 
ефективно використовувати систему сучасних ціннісно-норматив-
них засад консолідації суспільства, спрямувати зусилля державної 
системи освіти на вивчення та пропаганду цінностей та норм, при-
таманним розвинутим суспільствам. Особливе значення доповідь 
приділяє виробленню та утвердженню чітких демократичних про-
цедур винесення особливо значущих суспільних питань на обгово-
рення, формування у суспільстві позитивної морально-психоло-
гічної атмосфери, зміцнення солідарності та згуртування громадян 
навколо прийнятних для всіх цінностей та моральних норм. 

Проблеми модернізації соціальної сфери розглядаються у 
Національній доповіді крізь призму взаємовідносин держави та 
суспільства. Перш за все, аналізуються проблеми трансформації 
соціальної відповідальності держави, де чільне місце займають 
питання формування адекватних механізмів кардинального ре-
формування системи первинного і вторинного розподілу доходів, 
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включаючи трансформацію інститутів соціальної підтримки, на-
самперед системи соціальних пільг. Передбачається поступовий 
перехід до єдиної адресної підтримки населення шляхом пере-
ходу до комплексної програми соціального захисту, докорінного 
реформування програми соціальних пільг, а також запровадження 
системи моніторингу та оцінки ефективності використання бюд-
жетних коштів.  

Для мінімізації можливих негативних наслідків вважається 
за необхідне встановлення та забезпечення соціальних стандартів і 
державних гарантій. Основними завданнями у цій сфері є розробка 
нової методології розрахунків прожиткового мінімуму, а на основі 
оновленого прожиткового мінімуму – розробки решти соціальних 
стандартів та гарантій. 

Здійснення інвестицій в людський капітал та забезпечення якості 
і доступності освіти, як зазначається у доповіді, можливе завдяки 
удосконаленню управління освітою, використання інноваційних ос-
вітніх технологій, запровадженню змін у формуванні державного замо-
влення на професійну підготовку. 

Забезпечення якості і доступності медичних послуг розгляда-
ються скрізь призму запровадження нової моделі організації та упра-
вління, за якою право на управління загальнодоступними медичними 
закладами залишається за державою і територіальними громадами, а 
самі заклади отримують необхідну автономію. Зміни в управлінні 
мають передбачати і структурну реорганізацію системи медичного 
обслуговування, реформування стаціонарної медичної допомоги. 

Для запровадження страхової медицини першочергове зна-
чення матиме розвиток добровільного медичного страхування. У 
доповіді наголошується на необхідності підтримки фінансової 
спроможності системи соціального страхування через розвиток 
повноцінної системи соціального страхування, накопичувальних 
пенсійних систем та індивідуальних програм страхування. Необ-
хідна активізація пенсійної реформи шляхом упорядкування роз-
мірів та категорій надбавок, пропорційного перерозподілу розміру 
пенсійного збору для роботодавців, просування гендерної рівності 
у трудових та пенсійних правах. 

Важливе місце мають займати трансформація існуючих між-
бюджетних відносин задля фінансового делегованих місцевим 
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органам самоврядування соціальних повноважень. Оскільки ор-
гани місцевого самоврядування не мають достатнього фінансового 
ресурсу для якісного надання соціальних послуг, можливим вихо-
дом із ситуації може бути запровадження системи соціальних стан-
дартів надання соціальних послуг, а визначені стандарти, обчи-
слені у грошовому еквіваленті, мають стати основою формули роз-
поділу міжбюджетних трансферів вирівнювання. 

Регулювання соціально-трудових відносин потребує поси-
лення державного нагляду за дотриманням законодавства про 
працю, за дотриманням положень щодо укладання трудових дого-
ворів, внесення змін до законодавства з метою забезпечення захи-
щеності у сфері праці. 

Нагальним завданням є й трансформація сфери корпора-
тивної соціальної відповідальності, стимулювання бізнесу до прі-
оритетних інвестицій у людський капітал та соціальну інфра-
структуру. Необхідними заходами тут виступають скасування ниж-
ньої межі суми благодійного внеску, здійснення якого приносить 
благодійнику податкові преференції, поширення умов податкового 
кредиту на внески, здійснені з усіх доходів фізичних осіб, ураху-
вання вартості часу волонтерської праці тощо [11]. 

Серед інших важливих заходів у цій сфері Національна 
доповідь визначає необхідність спрощення легалізації та реєстрації 
громадських інституцій як суб’єктів соціальної політики, удоско-
налення нормативно-правової бази щодо участі в ній цих інсти-
туцій, упровадження механізмів державного замовлення соціаль-
них послуг та державного замовлення на виконання соціальних 
проектів. Важливим вбачається й удосконалення методики оцінки 
результатів конкурсів проектів громадських організацій, запро-
вадження можливості для відповідальних підприємств і фізичних 
осіб самостійно визначати сферу реалізації частини сплачених ни-
ми податків. Суспільні потреби вимагають запровадження на під-
приємствах корпоративної соціальної звітності, розвиток об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. 

Таким чином, цілі і завдання взаємодії держави та сус-
пільства мають бути чітко сформульованими, визначеними в часі, 
виміряними, і, найголовніше, зрозумілими суспільству і підтри-
манні ним. Саме у зв’язку з цим потребує нової якості реалізація 
контролюючої функції з боку громадськості. 
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Концепція гуманітарного розвитку України на період до 
2020 р. підготовлена секцією суспільних і гуманітарних наук НАН 
України. Змістовна частина Концепції побудована за принципом 
від загального до конкретного. У преамбулі аналізується сучасний 
стан гуманітарної сфери держави, окреслюється мета гумані-
тарного розвитку. Ця мета визначається як удосконалення суспіль-
ного середовища на засадах безпеки і стабільності, створення умов 
для функціонування демократичної культури, конкурентоспромо-
жної і рівноправної серед культур інших народів світу, форму-
вання вільної, забезпеченої всіма можливостями для самовияв-
лення фізично й духовно розвинутої особистості. 

Основними завданнями гуманітарного розвитку є оптиміза-
ція соціальних відносин і забезпечення прав людини; покращення 
якості життя; налагодження ефективної системи охорони здоров’я і 
утвердження здорового способу життя; гармонізація системи «лю-
дина – природа»; формування загальнодоступної, демократичної 
освітньої системи і вдосконалення наукового простору; науково-
технічна модернізація та впровадження інноваційних проектів; 
інтеграція національної культури у європейський культурний про-
стір та міжнародне співробітництво у гуманітарній сфері; дося-
гнення структурної змістовності, узгодженості культурних інсти-
туцій, збереження високих здобутків у сфері мистецтва. 

У розділі «Цінності, принципи, пріоритети гуманітарного роз-
витку підкреслюється, що гуманітарний розвиток України ґрунту-
ється на гуманітарній політиці держави, яка покликана забезпечувати 
громадянську єдність на основі широкої участі населення в соціаль-
ному управлінні, на засадах демократичних цінностей та бути стра-
тегією розвитку, спрямованою на гармонізацію культурно-духовного, 
інтелектуального та соціального потенціалу людини й суспільства. 
Така політика має орієнтуватися на загальнонаціональний проект 
спільного майбутнього, що є однаково прийнятним для жителів усіх 
регіонів України, та сприяти утвердженню міжкультурного й міжрелі-
гійного діалогу в Україні, гармонійному поєднанню загальнонаціо-
нальних та регіональних інтересів у культурній сфері, утвердженню 
громадянських прав і свобод [12]. 

Виокремивши основні принципи гуманітарного розвитку, 
Концепція визначає його основні національні пріоритети. До 
них належать:  
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- досягнення нової якості життя на основі підвищення рівня 
добробуту населення, подолання надмірної майнової нерівності та 
крайніх форм бідності, дієвого соціального захисту вразливих верств;  

- впровадження пріоритетів здорового способу життя, гармо-
нізацію людського й природного середовища, підтримку сім’ї та 
сприяння народженню й вихованню дітей;  

- визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного 
напряму гуманітарної політики держави, чинника всебічного роз-
витку особистості та формування здорового способу життя; гаран-
тування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної 
культури і спорту;  

- запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої без-
оглядності та безпритульності;  

- подолання всіх форм насильства щодо дітей та молоді, за-
безпечення сприятливих умов для вільного від насильства роз-
витку особистості; 

- формування суспільства знань, де знання та можливості їх 
практичного застосування стануть важливим засобом самореалізації й 
розвитку особистості, ключовими чинниками людського розвитку;  

- сприяння соціальній активності громадян, становленню 
громадянського суспільства;  

- створення умов для культурної та політичної консолідації 
українського народу як модерної європейської спільноти;  

- формування орієнтації на універсалістські моральні 
цінності [12]. 

 Основними напрямками гуманітарного розвитку України 
Концепція визначає: підвищення добробуту населення і впровад-
ження високих соціальних стандартів життя; розвиток освітнього і 
наукового простору; забезпечення гендерної рівності, прав людей з 
особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями; 
розвиток охорони здоров’я, впровадження стандартів здорового 
способу життя; забезпечення сталого розвитку суспільства і права 
людини на безпечне довкілля; створення умов для гідної, резуль-
тативної праці; здійснення ефективної культурної політики, роз-
виток осередків культури, музейної справи, збереження та під-
тримка національної культурної спадщини; забезпечення свободи 
совісті, релігійної свободи, вдосконалення правового регулювання 
державно-церковних, міжцерковних, міжконфесійних відносин; 
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модернізація національного інформаційно-комунікативного про-
стору; інноваційний розвиток як чинник гуманізації суспільства; 
національні культурні індустрії України [12]. 

 Надзвичайно важливим у Концепції є розділ, присвячений 
механізмам реалізації гуманітарної політики. Удосконалення дер-
жавного управління гуманітарним розвитком має передбачити фор-
мування інструментів культурної політики, розроблення системи 
програмних і прогнозних документів, основним компонентом яких 
будуть складові соціально-культурного, освітнього та наукового рів-
нів, а також короткострокових прогнозів і програм галузевого, ре-
гіонального та державного рівнів. Забезпечення гуманітарного роз-
витку передбачає формування скоординованих дій у всіх сферах 
суспільного життя, адекватної переорієнтації соціальних, екологі-
чних та економічних інститутів держави, посилення державного 
стимулювання зацікавленості громадян, юридичних осіб і соціаль-
них груп у вирішенні завдань усебічного гармонійного розвитку лю-
дини. Для цього необхідно здійснити поступове реформування сис-
теми управління гуманітарним розвитком, обґрунтоване розмежу-
вання повноважень між центром та регіонами в зазначених сферах, 
розподіл конкретних функцій між органами управління. 

 Окрема увага у Концепції приділена діалогу держави і 
громадянського суспільства як головної умови здійснення відпові-
дальної гуманітарної політики; проблемам формування відносин 
суспільної довіри й громадянської відповідальності. Напрямами 
формування відносин довіри та суспільної відповідальності гро-
мадян можуть бути:  

1) реформування системи політичного та громадянського 
представництва суспільних інтересів різних соціальних груп в на 
сьогодні деформованому політичному процесі;  

2) формування та розвиток інституцій та реальних механізмів 
вплив громадян на владу (не лише під час виборчих кампаній) та гро-
мадського контролю прийняття суспільно значимих рішень;  

3) реальне утвердження основ та практик місцевого само-
врядування;  

4) реалізація механізмів правової відповідальності через 
ствердження в країні верховенства права;  

5) політика послідовної, дієвої, ефективної та гласної бо-
ротьби з корупцією;  
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6) дотримання принципу соціальної справедливості при 
прийнятті нормативно-правових актів;  

7) створення умов для формування середнього класу, зміц-
нення його соціально-економічної бази та подальшого зростання;  

8) розширення вже існуючого досвіду та впровадження нор-
мативних курсів громадянської освіти в освітній системі середньої 
школи та курсів основ демократії у вищих учбових закладах. 

Концепція гуманітарного розвитку окреслює певні критерії 
оцінювання результатів державної гуманітарної політики. До них 
входять: Індекс розвитку людського потенціалу за методологією 
ООН; місце вітчизняних вищих учбових закладів у світових 
рейтингах університетів QS World University Rankings, Academic 
Ranking of World Universities; участь та позиція у рейтингу якості 
шкільної освіти Programme for International Student Assessmen 
(PISA); Індекс реалізації екологічної політики Environmental 
Performance Index).  

 Серед прикладів розробки довгострокової стратегії роз-
витку є національна стратегія розвитку «Україна-2015», підгото-
влена «Українським форумом». Відкритий процес розробки доку-
менту тривав кілька років, у ньому брали участь фахівці наукових 
інститутів НАНУ, підрозділів Національного Інституту страте-
гічних досліджень, провідні фахівці в галузі економіки, політики, 
права, гуманітарного та суспільного розвитку. У стратегії було вра-
ховано експертне бачення розвитку України та громадську думку, 
висловлену у ході конференцій, семінарів, круглих столів тощо.  

Метою стратегії було визначено входження України до кола 
розвинутих країн світу в історично стислий проміжок часу. Як під-
креслюється у документі, запропонована Національна стратегія роз-
витку «Україна-2015» є відповіддю на гострий дефіцит державного 
стратегічного планування. Серед базових причин, які спричинили 
трансформаційні невдачі України, автори стратегії називають де-
кілька. Перша – в основу трансформаційних процесів в Україні по-
кладено запозичені моделі перетворень і водночас були фактично 
проігноровано цивілізаційні та геополітичні особливості нашої дер-
жави, що потягло за собою розрив між державним майбутнім і націо-
нальним минулим. Друга – непослідовність і хаотичність державної 
політики змін. Постійні коливання між ліберальною і дирижи-
стською моделями реформ з відчутним ухилом до популізму, що 
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почав набувати деструктивних форм, призвели до того, що в 
Україні у підсумку не була до кінця реалізованою жодна з цих 
моделей. Суспільство повною мірою відчуло негативні наслідки 
обох підходів, не дочекавшись їхніх позитивних результатів. Як 
наслідок, люди перестали розуміти і короткострокові, і середньо-
строкові, і, особливо, довгострокові цілі та терміни їх досягнення. 
В суспільстві зростає зневіра до перспективних проектів, поси-
люється тиск миттєвих інтересів.  

Третя – неподоланість розколів у суспільстві. Регіональна, 
мовна, культурна, конфесійна неоднорідність українського сус-
пільства не тільки не трансформувалася у потужний ресурс зро-
стання держави, а й навіть поглиблюється, часом набуваючи не-
безпечних ознак суспільного розколу. До історично успадкованих 
розбіжностей додалися й новостворені лінії конфлікту між бага-
тими і бідними, між прихильниками тієї чи іншої політичної сили, 
до моделювання і активізації яких, на жаль, безпосередньо долу-
чаються впливові партії і політики України. Відсутність чіткої по-
слідовної державної політики на зближення та інтеграцію гро-
мадян України в єдину націю призводить до поглиблення процесів 
«атомізації» суспільства, його розпаду на автономні, замкнені і 
потенційно конфліктні групи.  

Четверта – державницька незрілість управлінських еліт, які у 
своїй діяльності досі залишаються вмотивованими майже виключно 
власними політичними та економічними інтересами, вони не здатні 
до консолідації і мобілізації зусиль навколо стратегічних інтересів 
держави, а відтак, неспроможні хоча б сформулювати ці інтереси [13]. 

Як зазначається у Стратегії, сьогодні провідними суб’єктами 
модернізації в Україні здатні виступити громадянське суспільство, 
яке прагне досягати амбітних цілей національного розвитку і має 
могутній інтелектуальний потенціал, високий рівень освіченості; 
держава, яка ініціювала ринкові та демократичні перетворення і 
має всі важелі для їх здійснення; національний бізнес.  

Головним інструментом реалізації системного модерніза-
ційного проекту в Україні має бути, з точки зору авторів Стратегії, 
не мобілізація державою бізнесу та суспільства для досягнення пе-
реважно чужих їм цілей, а їх мотивація стати повноцінними аген-
тами розвитку, партнерами держави.  
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Щодо соціогуманітарного виміру стратегії, визначається 
стратегічний фактор – суспільне налаштовання на зміни. 
Ключовим завданням встановлюється розвиток продуктивного 
потенціалу суспільства, перехід до моделі економіки з дорогою ро-
бочою силою. Серед пріоритетів суспільного розвитку – реформа 
системи освіти та науки у відповідності до потреб нової економіки 
і суспільства знань).   

Програма «Модернізація України. Визначення пріоритетів 
реформ» розроблена науково-експертним середовищем за іні-
ціативи Міжнародного фонду «Відродження». Стратегія модерні-
зації України, як зазначається у проекті Програми, має бути 
побудована на загальній згуртованості, наявності спільної мети та 
політичної волі. Багато із запропонованих авторами кроків модер-
нізації країни є відомими і вже відображалися у проектах модерні-
зації. У названій програмі наголос робиться на проблемах впливу 
громадянського суспільства на стратегію модернізації, враховуючи 
те, що стратегічне реформування, в тому числі і соціо-гуманітарної 
сфери, є непопулярним не стільки для суспільства, скільки для 
політичного класу [14]. 

У соціальній сфері, підкреслюють автори, сучасна модель 
української держави, яка базується на патерналістській ідеології, 
основою якої є масштабний перерозподіл коштів переважно у 
вигляді різного роду трансферів, має змінитись на модель, яка 
базується переважно на інвестиціях в розвиток людей та зміну 
умов їх життя.  

У галузі освіти пропонується створення дієвого механізму 
дотримання законодавства про освіту самими ж державними орга-
нами. Варто запровадити відповідну норму закону про державний 
бюджет, згідно з якою державний бюджет не може бути затвер-
джений, якщо у ньому не забезпечено відповідними коштами дію 
ст. 57 Закону «Про освіту». Не менш важливим є гармонізація і 
узгодження різних «галузевих» законів про освіту як між собою, 
так і між іншими законами, які регулюють сферу трудових відно-
син, соціального забезпечення, відносин власності тощо – йдеться, 
зокрема, про створення Освітнього кодексу. Потрібна диферен-
ціація джерел фінансування розвитку освіти та відповідні зміни у по-
датковій політиці. Зокрема, варто запровадити систему фіскальних 
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пільг недержавним організаціям, бізнес-структурам які фінансують 
заклади освіти на благодійних засадах. Необхідно забезпечити спри-
ятливий податковий режим усім видам освітньої діяльності та тим 
видам підприємницької діяльності, які забезпечують розвиток ос-
вітньої інфраструктури, передусім у сферах інформатизації освіти та 
впровадження нових технологій навчання. Українська система освіти 
має якнайшвидше перейти у загальнонаціональному масштабі на нові 
методи навчання за принципом «вчити навчатися». Це потребує 
широкомасштабної державної програми спрямованої на переквалі-
фікацію викладачів, запровадження принципово нових методик і про-
грам післядипломної педагогічної освіти. 

 Програма наголошує на необхідності забезпечення переваг 
точкам зростання/розвитку, які можуть стати базою для виведення 
всієї освітньої системи на адекватний сучасним вимогам рівень. 
«Точки зростання/розвитку» мають стати тими секторами освітньої 
системи, де можна здобути швидкий ефект і створити моделі 
росту, які будуть впливати на зміни в інших секторах [14]. 

У сфері дошкільної освіти і виховання такими точками зро-
стання можуть бути установи, які практикують нові методики нав-
чання і соціалізації дітей, засновані на найкращих світових зразках. 
У сфері базової середньої освіти це освітні заклади, які мають 
високу суспільну репутацію, підтверджену відповідними профе-
сійними результатами. Передусім йдеться про заклади, які спеціа-
лізуються у природничих, фізико-математичних дисциплінах – це 
та сфера, де Україна ще зберегла попередній високий інтелектуаль-
ний потенціал, який варто зберегти і трансформувати на його ос-
новні «проривні» навчальні методи і технології.  

 Основними завданнями у галузі культури вбачається: збере-
ження української ідентичності через культуру; збереження україн-
ської культурної різноманітності; консолідація української політичної 
нації; розвиток українських культурних індустрій; утвердження Ук-
раїни у світі; здійснення культурної політики в опорі на державні ор-
гани, органи самоврядування, де у відповідних місцевих громадах й 
твориться більша частина культурного продукту; персоніфіковане та 
знеособлене спонсорство; бізнес у сфері культури. 

Для цього необхідно розширити поняття культури до 
комплексного тлумачення культури як процесу, зорієнтованого 
на виробництво культурного продукту; розширити поняття 
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«національний спадок» не лише до матеріальних і нематеріальних 
об’єктів культури, а й до явищ, процесів та природних і антропо-
генних цінностей (як-от природні та культурні ландшафти); пере-
форматувати структуру Міністерства культури і туризму України 
під різке збільшення законодавчих ініціатив у сфері культури, під-
тримку їх у Верховній раді України та забезпечення як підзакон-
ними актами, так і строгим моніторингом їхнього виконання; ство-
рити підрозділ в межах МКТУ, який займався б проблемою модер-
нізації України, включно з модернізацією культурних стратегій; 
різко підвищити рівень співпраці МКТУ України з іншими міні-
стерствами економічного блоку з метою заохочення підприєм-
ництва до стратегічних інвестицій у сферу культурних індустрій; 
розширити функції та повноваження МКТУ України, щоб воно 
перейшло від підтримки мистецтв до стимулювання культури, 
культурних індустрій; перейти від дотаційно-розподільчої полі-
тики в сфері фінансування культури до ефективної політики спе-
ціальних заохочувальних акцій [14]. 

Програма «Напрямки оновлення країни» підготовлена гро-
мадським форумом «Оновлення країни». Під час підготовки 
Програми використовувалися пропозиції громадян, соціологічні 
опитування, наробки українських та зарубіжних експертів, аналі-
тичних центрів тощо. Головними цілями оновлення «Напрямки…» 
визначають – овернути владу на службу народу, подолати свавілля 
та корупцію чиновників, передати владні повноваження місцевим 
громадам, захистити права громадян. Стимулювати інноваційний 
розвиток та конкурентоспроможність економіки, модернізувати 
інфраструктуру, підтримати та захистити малий і середній бізнес, 
абезпечити добробут та достойну якість життя, подолати бідність 
та безробіття, забезпечити європейські стандарти оплати праці, ме-
дицини та екології, об’єднати країну, створити єдину громадянську 
націю, зміцнити культурну ідентичність, забезпечити високий рі-
вень освіти і науки. Зміцнити міжнародні позиції України, від-
стояти державний суверенітет, посилити національну безпеку, мо-
дернізувати Збройні сили [15]. 

Оновлення передбачається здійснити в чотири етапи. Перший – 
якісне оновлення політики, зміна неефективної системи влади і 
безвідповідальних політиків, подолання корупції. Другий етап – мо-
дернізація економіки, підвищення ВВП, збільшення продуктивності 
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вітчизняного виробництва, сприяння українському бізнесу, реальне 
покращення соціальних стандартів. Третій етап – реформування 
соціальної і гуманітарної сфери. Для покращення якості життя гро-
мадян та культурного розвитку країни необхідно забезпечити ефек-
тивне використання бюджетних коштів, адресність соціальної допо-
моги, залучення приватної ініціативи до надання соціальних послуг, 
зміцнення громадянської солідарності. Четвертий етап – зміцнення 
міжнародних позицій країни, національної безпеки та державного 
суверенітету через забезпечення внутрішнього розвитку країни, кон-
курентоздатності економіки, розвиток культури, високий рівень боє-
здатності Збройних сил.  

 Підводячи підсумки, можна констатувати, що аналізовані 
програми в цілому орієнтовані саме на людський розвиток, на забе-
зпечення стабільності суспільних і культурних відносин в Україні. 
Важливою проблемою на шляху модернізації соціо-гуманіарної 
сфери ще залишається переважно якісний, а не кількісний аспект 
оцінювання цього надзвичайно складного процесу. Переважна 
більшість проектів пропонує цілком правильні напрямки модер-
нізації, іноді детально розглядає необхідні шляхи та умови для їх 
впровадження. В той же час, необхідно підкреслити, що у повному 
обсязі ці проекти реалізувати неможливо, оскільки відсутнє навіть 
матеріальне забезпечення реформ.  

Постає ще одне надзвичайно важливе питання – яким чином 
перейти до кількісного вимірювання як сталого розвитку загалом, 
так і проектів соціо-гуманітарної модернізації. У цьому контексті 
варто звернути увагу на проект Інституту прикладного системного 
аналізу НАН України та МОН України «Сталий розвиток регіонів 
України». У цьому запропоновано систему факторів, індексів та ін-
дикаторів, методику вимірювання процесів сталого розвитку. 
Йдеться про кількісні характеристики, яких так не вистачає у моде-
лювання процесів модернізації. Одержання відповідного аналі-
тичного та емпіричного обґрунтування для ефективного прийняття 
рішень є найважливішою основою політики. Як зазначають автори 
Проекту, відсутність дієвих індикаторів сталого розвитку робить 
неможливим здійснити цикл процесу прийняття рішень – визна-
чення і формулювання мети, впровадження та оцінювання резуль-
татів. Замість цього в управлінських рішеннях переважають не-
чіткість вираження пріоритетів і цілей а також відсутня мож-
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ливість оцінювання характеристик розвитку суспільства у залеж-
ності від об’єктивних критеріїв. 

У «Сталому розвитку регіонів України» на основі матема-
тичних моделей подано характеристики та індикатори, у тому 
числі у соціальному вимірі сталого розвитку. Автори підкре-
слюють, що позбавлення соціального контексту забезпечення ста-
лого розвитку робить цей розвиток беззмістовним. Тому перехід 
України до сталого розвитку вимагає певних трансформацій полі-
тики в соціальній сфері, основними пріоритетами якої мають бути 
збереження здоров’я людини; сприяння покращенню демографі-
чної ситуації; забезпечення соціальних гарантій людям, які потре-
бують захищеності; досягнення нормативів якості життя, які при-
йняті у розвинених країнах; досягнення орієнтирів сучасного рівня 
раціонального споживання для всіх верств населення; гуманізація 
суспільних відносин за рахунок реформування систем управління, 
освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також демократизація 
державних інститутів. Соціальна складова сталості розвитку відо-
бражає якість життя населення і зорієнтована на збереження стабіль-
ності соціальних і культурних систем, зокрема, на скорочення числа 
руйнівних конфліктів між людьми. За таких умов людина має брати 
активну участь у процесах формування своєї життєдіяльності, при-
йнятті й реалізації рішень, контролі за їх виконанням [16].  

Дана концепція базується на ідеї поліпшення якості життя 
нинішнього та майбутнього поколінь. Важливим аспектом цього 
підходу є справедливий розподіл благ, збереження культурного ка-
піталу і розмаїття. Для досягнення сталого розвитку, сучасному 
суспільству доведеться створити якомога ефективнішу систему ух-
валення рішень, яка б враховувала історичний досвід і заохочувала 
плюралізм. В рамках концепції людського розвитку людина є не 
об’єктом, а суб’єктом розвитку. Спираючись на розширення ва-
ріантів вибору людини як головної цінності, концепція сталого 
розвитку має на увазі, що людина повинна брати участь в проце-
сах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти ухваленню і 
реалізації рішень, контролювати їх виконання. 

Соціально-інституціональний вимір сталого розвитку країни 
має бути відображений у стратегії дій недержавних, державних та 
місцевих органів влади. Автори вводять спеціальні індекси 
соціально-інституціонального розвитку, який прораховується на 
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основі отриманих значень таких категорій політики, як розвиток 
людського потенціалу; якість життя; знання; інституціональний 
розвиток суспільства. При аналізі стану та перспектив розвитку 
України використовуються також індикатори інтелектуальних ак-
тивів суспільства, індикатор перспективності розвитку суспільства 
а також індикатор якості розвитку суспільства [16]. 

У категорії «Розвиток людського потенціалу» вдалим є за-
стосування авторами індикаторів розвитку здоров’я та фізичного 
виховання, індикатор рівня освіти, індикатор демографічного роз-
витку, індикатор ринку праці тощо. У категорії «Якість життя» – 
індикатори відпочинку і культури людей, індикатор свободи, здо-
ров’я, індикатор безпеки життя.  

Застосування таких індикаторів дозволить запровадити при-
йняття виважених та обґрунтованих управлінських рішень, і що 
найголовніше - здійснювати не тільки якісний а й кількісний аналіз 
результатів їх виконання. Таким чином, при підготовці та реалі-
зації програм модернізації потрібне використання математизо-
ваних методів визначення мети реформ, механізмів їх впровад-
ження, оцінки результатів здійснення і можливих варіантів впливу 
реформування як на суспільство, так і на державу. 
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3. Інноваційна стратегія у політиці та 
державному управлінні 

 

3.1. Питання науково-технічної модернізації країни 
 у програмах політичних партій  

 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про політичні партії в 
Україні» (2001), «політичні партії повинні мати програму. 
Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, 
а також шляхів їх досягнення» [1]. Утім, аналіз програм загалом і 
присутності в них науково-технічної модернізації країни зокрема є 
досить непростим завданням, що зумовлюється, щонайменше, дво-
ма групами чинників. По-перше, доступ до програмних документів 
політичних партій (яких на 1 жовтня 2013 р. Мінюстом України 
зареєстровано 202) є утрудненим, а то часом просто неможливим. 
Причини такого стану речей полягають у тому, що  

– переважна більшість партій створюється і функціонує в 
Україні не заради відстоювання суспільних інтересів, а заради інте-
ресів певних груп, кланів, клік, а тому, не будучи зацікавленими у 
широкій соціальній базі, не маючи потреби (для реалізації своїх 
цілей) у підтримці населення, вони жодним способом не опри-
люднюють свої програмні документи. Тож піддавати аналізу 
просто нема чого;  

– Міністерство юстиції України, будучи органом, який легіти-
мізує діяльність політичних партій, відмовляє у доступі до програм-
них документів діючих партій з метою наукового аналізу, обмежуючи 
науковий пошук доступом до документів лише тих партій, які при-
пинили функціонування (у чому автор переконалася особисто, пра-
цюючи у поточному архіві Мінюсту у першій половині 2011 р.).  

Серед 202 чинних політичних партій є ті, які були легалізо-
вані зовсім недавно – упродовж січня-серпня 2013 р. Згідно із зако-
ном «Про політичні партії в Україні» (стаття 11) ці партії протягом 
шести місяців з дня реєстрації мають забезпечити утворення та 
реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх облас-
них, міських, районних організацій у більшості областей України, 
містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. 
Здавалось би, що прагнучи створити мережу своїх первинних ор-
ганізацій, партія має прагнути до максимального поширення своїх 
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ідей і забезпечення умов для знайомства населення зі своїми про-
грамними документами. Утім, цього не відбувається, оскільки, як 
відзначалося вище, партії не лише не зорієнтовані на суспільство, а 
й тому, що вони не налаштовані на будь-яку форму діалогу з ним. 
Відтак, уже на етапі створення і реєстрації обласних, міських та 
інших осередків вони по-своєму розплачуються за байдужість до 
суспільства: практика останніх років свідчить, що, здолавши етап 
реєстрації Мінюстом України, частина партій упродовж року вза-
галі припиняють існування і вилучаються Мінюстом із Єдиного ре-
єстру громадських формувань саме через те, що їм не вдалося зару-
читися підтримкою на місцях і створити (згідно із законом) мережу 
своїх первинних організацій. За логікою, партіям треба докладати 
зусиль до розповсюдження своїх ціннісних орієнтирів, базових 
ідей та стратегічних цілей, але на приктиці програми багатьох з 
них залишаються недоступними.  

По-друге, аналіз доступних програм політичних партій на 
предмет висвітлення у них питань науково-технічної модернізації 
країни обмежений, з огляду на якість самих програм: 

– доступними – опублікованими на паперових носіях – про-
грамами є переважно застарілі, а не нові. З них можна зрозуміти 
лише ставлення організації до питання науково-технічної модерні-
зації країни у контексті історичної ретроспективи, що, зрозуміло, 
позбавляє підстав для аналізу і висновків щодо підходів партії до 
питання на сучасному етапі; 

– на функціонуючих офіційних сайтах політичних партій (а 
такі сайти має незначна кількість партій) програми, як базовий для 
партії документ, або взагалі не представлені (розміщуються лише 

                                                 
Мною підраховано, що, приміром, у 2011 р. із 16 зареєстрованих Мінюстом 

України політичних партій упродовж 2012 р. припинили свою діяльність 3 – 
Політична партія «Відродження та розвиток», Політична партія «Українська 
партія респонсизму», Партія «Сам за себе». Свої життєві колізії пережила і 
Політична партія «Робітнича партія України», зареєстрована 7 листопада 2011 р.: 
на початку січня 2013 запис про її реєстрацію було анульовано, 10 липня 2013 р. – 
поновлено. У 2013 р. із «Єдиного реєстру громадських формувань» зникла 
Політична Партія «РЕНЕСАНС» (зареєстрована 23 січня 2012 р.) 

Так, не вдалося віднайти програми жодної із 13 партій, які були зареєстровані 
Мінюстом України впродовж 2012 – вересня 2013 р. і внесені до «Єдиного 
реєстру громадських формувань». 
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партійні статути, як наприклад, на сайті Партії регіонів [див.:2], або по-
даються тексти передвиборчих програм (тих партій, які брали, при-
міром, участь в останніх виборах до Верховної Ради України у 2012 р. 

Говорячи про якість доступних програм, варто звернути 
увагу на те, що у низці випадків партійні підходи до питання 
науково-технічної модернізації країни неможливо виокремити і 
проаналізувати, оскільки тексти партійних програм мінімізовані. У 
таких коротких документах партія у дуже загальному вигляді 
торкається зазначеного питання. Суть її підходів до проблеми 
концентрується у кількох загальних реченнях (що може свідчити, 
з-поміж іншого, про просту некомпетентність партійних ідеологів 
у питаннях реформування країни на засадах інновацій). 

Вище перелічені обставини по-своєму зумовили відбір пар-
тійних програм для даного аналізу: нами пропонованується аналіз 
програм партій, які стали переможцями парламентських виборів 
2012 р. – Партії регіонів (далі – ПР), Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» (ВО «Батьківщина»), Комуністичної партії України 
(КПУ), Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (ВО «Свобода») і 
Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за 
Реформи Віталія Кличка»). 

 

Партійна програма Партії регіонів 
 

Особливістю програми Партії регіонів [3] є те, що: 
– жодна із 7 частин Програми (серед яких: 1. Принципи, завдан-

ня та мета; 2. Зміцнення засад демократичного розвитку; 3. Пріорите-
ти економічного розвитку; 4. Пріоритети соціального розвитку; 5. Ос-
віта, культура і духовність; 6. Міжнародна безпека; 7. Україна – рівно-
правний і надійний міжнародний партнер) безпосередньо не при-
свячена проблемам науково-технічній модернізації країни; 

– у Програмі взагалі не зустрічається словосполучення «науково-
технічна модернізація країни», як і просто «модернізація країни» чи 
«науково-технічний(і)» (потенціал, розвиток, можливості і т. ін.). 

Натомість на основі проведеного контент-аналізу тексту 
Програми виявлено спорадичне вживання словосполучень «наука» 
/ «наука і освіта» / «освіта і наука» ( 9 випадків); «наукові й освітні 
установи/заклади» / «науково-освітні програми», «модернізація 
національної економіки» / «модернізація оборонно-промислового 



   Інноваційна перспектива у стратегії... 156 

комплексу країни» / «модернізація системи озброєнь і військової 
техніки» (3 випадки); «науково-освітня система» / «система освіти 
і науки», «експорт наукоємної промислової продукції» ( по 2 ви-
падки); «науково-технологічний потенціал», «науково-технічна 
політика», «науково-технічне оновлення», – «наукоємні конку-
рентоспроможні технології», «наукоємна конкурентоспроможна 
продукція у промисловому виробництві», «наукові парки» (по 
одному випадку). 

Аналіз контекстів вживання вищевказаних слів і словоспо-
лучень, дозволяє твердити наступне. 

По-перше, партія декларує розуміння того, що «освіта і наука є 
не тільки традиційними сферами виховання людини і турботи про 
суспільство, але й сферою формування людського капіталу, який 
відіграє стратегічну роль у конкурентоспроможності економіки Ук-
раїни»; готовність «взяти на себе відповідальність за створення у 
країні гнучкої, спрямованої на потреби людини, суспільства і еко-
номіки, відкритої для інновацій науково-освітньої системи». 

По-друге, партія заявляє про необхідність націленості науково-
освітньої системи на виховання нового покоління «політиків і уп-
равлінців для територіальних громад, бізнесу, суспільства, охорони 
здоров’я, науки і мистецтва»; «відміни» бюрократичного контролю 
«над наукою та освітою»; перетворення Міністерства освіти і науки у 
єдиний державний орган управління, який «створює сприятливі 
умови для розвитку науки і освіти в Україні», стає «надійним партне-
ром для самостійних наукових й освітніх установ усіх форм вла-
сності», а в «інших питаннях сфера науки і вищої освіти має регулю-
ватися угодами між самими вузами». 

Крім того, у тексті Програми зустрічаються словосполучення, 
зміст яких передбачає «модернізацію» країни. Серед цих словоспо-
лучень є такі, як: «соціально-економічний розвиток країни, всіх 
регіонів», «технологія творення», «ефективний розвиток усього сус-
пільства», «розкриття людського потенціалу», «економічний розви-
ток», «еволюційний розвиток країни», «зростання конкурентоспро-
можності країни», «стабільний і збалансований розвиток», «дина-
мічний розвиток регіонів», «розвиток людини», «розв’язання ак-
туальних соціально-економічних та екологічних проблем регіонів», 
«подолання депресивного стану територій», «розбудова сучасної 
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економічно розвиненої соціально орієнтованої держави», «реальне 
підвищення добробуту» тощо. У загальному контексті Програми 
вони сприймаються швидше не як «структури стратегії», але як за-
гальні міркування щодо напрямку руху. 

По-третє, Партія регіонів констатує, що «залучення до євро-
пейської системи освіти й науки (до Болонського процесу. – М. К.), 
до міжнародних дослідницьких проектів сприятиме швидшому еко-
номічному розвитку нашої країни»; що «у співробітництві держави 
й університетів особливу роль повинні відігравати національні й ре-
гіональні фонди розвитку науки і освіти». 

По-четверте партія пропонує «зміну моделі фінансування 
науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіо-
нальних і місцевих бюджетів у цих галузях»; «запровадження крім 
системи фондів підтримки науки та мистецтва механізму під-
тримки цілеспрямованих національних і регіональних програм у 
сфері науки, мистецтва, освіти, книговидання та кіно з метою роз-
витку нових перспективних напрямів, які будуть платформами 
стратегічного розвитку регіонів і країни у цілому та створять суча-
сну інфраструктуру культурних, освітніх і наукових закладів». 

По-п’яте, партія «домагатиметься»/«реалізуватиме»/ 
«забезпечить»  

– у промисловості – «непорушні гарантії власності й відмови 
від практики реприватизації»; створення «законодавчих умов», які 
«унеможливлять рейдерство як системний фактор»; державне 
сприяння суб’єктам господарювання у виході на міжнародні ринки 
і забезпечення захисту інтересів українських корпорацій за кор-
доном; удосконалення антимонопольного законодавства; 

 – в аграрній політиці – «забезпечення розвитку високо-
ефективного, прибуткового сільськогосподарського виробництва та 
розв’язання на цій основі проблем соціальної інфраструктури села»; 
завершення земельної реформи; реалізації розробленої партією стра-
тегії розвитку села; створення електронного загальнодержавного ка-
дастру землі; проведення моніторингу земельних ресурсів; розбудова 
інфраструктури аграрного ринку; 

– у транспортній політиці – розробку й прийняття 
Національної транспортної стратегії, розбудову міжнародних 
транспортних коридорів, вдосконалення мережі транспортного 
сполучення тощо; 
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– у сфері соціального розвитку – контроль за процесом 
створення в Україні дієвої трирівневої пенсійної системи, запро-
вадження дієвого контролю за своєчасним здійсненням виплати 
пенсій і соціальної допомоги, створення умов для реалізації стра-
хових принципів у пенсійному забезпеченні тощо  

Вищевикладене, таким чином, дозволяє твердити: 
1. Не включення до Програми партії окремого розділу, при-

свяченого науці, науковому розвитку, як і поодинокі згадки про 
науку, свідчить, що галузь науки не є серед стратегічних пріорите-
тів, які вимагатимуть першочергової уваги з боку правлячої партії. 
Програмі бракує системного погляду на роль науки у державі. 
Розвиток науки (судячи з тексту Програми) має розвиватися тільки 
у зв’язці з освітою. Ідеологи партії не усвідомлюють, що наука є 
самодостатнім феноменом і може/повинна мати можливість розви-
ватися без обов’язкового зв’язку з іншими сферами. Програма ак-
центує увагу на прикладному аспекті науки, уникаючи констатації 
необхідності розвитку фундаментальної науки, яку можна розгля-
дати як одну із підвалин безпеки держави. 

2. Нерозуміння значення науки зумовлює й той факт, що у 
тексті Програми Партії регіонів немає жодної вказівки на необ-
хідність «розвитку» чи «розв’язання актуальних соціально-еконо-
мічних та екологічних проблем регіонів» з врахуванням наукових 
досягнень, або з опорою на наукові досягнення чи за рахунок впро-
вадження новітніх технологій тощо. Спорадичні випадки вживання 
поняття «науково-технічне оновлення» чи «наукоємні конкуренто-
спроможні технології», як і «наукоємна конкурентоспроможна про-
дукція у промисловому виробництві», «експорт наукоємної про-
мислової продукції» у тексті Програми сприймаються як випадкові 
словесні конструкти, а не як складові системного бачення. Впадає в 
око однобокість сприйняття конкурентоспроможності: йдеться лише 
про «конкурентоспроможну продукцію у промисловому виробни-
цтві». Спрощене сприйняття конкурентоспроможності держави по-
своєму свідчить або про те, що розробники насправді не надавали 
Програмі великого значення, або керівники й ідеологи партії мають 
слабку уяву про те, що таке конкурентоспроможність держави.  

 Абстрактні поняття «технологія творення», «оволодіння су-
часними знаннями» чи «розкриття людського потенціалу» тощо у 
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контексті загальних заяв («ми виступаємо за…») і пропозицій («ми 
пропонуємо», «обстоюємо»), як і її нинішня відсутність на офі-
ційному сайті партії (там вона замінена документом «Від стабіль-
ності до добробуту. Передвиборна програма ПАРТІЇ РЕГІОНІВ»), 
підштовхують до висновку, що Програма не була «документом для 
творення», а лише «для заяв».  

3. Показово, що такі терміни, як «домагатиметься»/ 
«реалізуватиме»/«забезпечить» у Програмі використано у випадках, 
коли йдеться про інтереси ФПГ, аграрну і транспортну політики, 
пенсійне забезпечення і соціальну допомогу. Це підштовхує мінімум до 
двох висновків: по-перше, вживання саме таких термінів щодо вказа-
них сфер опосередковано свідчить, що саме вони (а не будь-які інші) 
викликають зацікавленість правлячої партії і перебувають у центрі її 
уваги; по-друге, що Програма партії виявилася або фактично не-
придатною до виконання, або уже у час свого «народження» просто 
не передбачалося її втілення, оскільки в умовах сьогодення про 
позитивні зрушення у сфері гарантії власності, унеможливлення 
рейдерства, як і забезпечення високоефективного сільськогоспо-
дарського виробництва, не кажучи про соціальне забезпечення, вести 
мову не доводиться.  

4. Характерною ознакою Програми є її своєрідна «пози-
тивність»: у ній, по-перше, немає оцінок сучасного стану держави і 
суспільства; по-друге, – не йдеться про «труднощі», «слабкі місця», 
«недоліки», «проблеми, які вимагають негайного вирішення», «не-
припустимість…» тих чи інших явищ (приміром, корупції, рейдер-
ства, непрозорості дій влади, порушення Конституції тощо), про 
«першочерговість», «нагальність» розв’язання тих чи інших завдань 
(що характерно, приміром, для програми комуністів, про що йти-
меться нижче) тощо, як не йдеться і про необхідність щось системно 
«модернізувати». Правляча партія першим рядком Програми 
констатує, що вона – «партія народу, стабільного розвитку, історичної 
перспективи», а далі, власне, «пропонує», «обстоює» окремі зміни в 
окремих сферах. 

Таким чином, Програму Партії регіонів не доводиться ви-
знати цілеспрямованою стратегією, що по-своєму підтверджується 
її кон’юнктурною заміною на партійному сайті у 2012 р. перед-
виборчим документом.  
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Партійна програма  
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

 

Процес пошуку партійної програми та ознайомлення з нею 
дозволяють твердити таке: 

–  на офіційному сайті партії (як зауважувалося вище) замість 
партійної програми розміщено Програму Об’єднаної опозиції «Бать-
ківщина» «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя» [4]). На 
сайтах міських організацій ВО «Батьківщина» Програма або загалом 
відсутня (як, наприклад, на сайті міської організації м. Світловодська 
[5], або розміщена передвиборча (2007 року) програма Блоку Юлії 
Тимошенко «Український прорив» (як на сайті партійної організації 
м. Львова [6]), або вже новіша 2012 року) програма «Справедлива 
держава…» (як на сайті партійної організації у м. Запоріжжі [7]). На 
сайті партійної організації у м. Тернополі вдалося віднайти власне 
Програму ВО «Батьківщина» [8]; 

– Програма ВО «Батьківщина» не дає підстав для аналізу позиції 
партії щодо науково-технічної модернізації країни на сучасному етапі, 
оскільки більш-менш розлога четверта частина документу за назвою 
«Економічна стратегія і програма партії на період до 2005 року» 
(першого етапу перетворень) дає можливість сформуватися конкре-
тним уявленням щодо позиції партії зі вказаного питання тільки за ві-
сім років перед цим – до 2005 р. Завдання другого і третього етапу ре-
форм в країні (без констатації їхніх хронологічних меж) – викладено 
досить лаконічно, двома реченнями;  

– у застарілій (в економічній частині), але чинній Програмі 
партії відсутній окремий розділ, присвячений розвитку науки, 
науково-технологічної сфери і т. п.  

Аналіз інших частин Програми засвідчує, що партія, яка 
тривалий час позиціонувала/позиціонує себе опозиційною си-
лою, яка проголосила себе «всенародною демократичною пар-
тією патріотично-реформаторського спрямування» фактично не 
має програми науково-технологічного оновлення країни. 

Контент-аналіз тексту Програми свідчить, що свого часу 
партійні ідеологи задумувалися над питанням «реформування, 
модернізації та демократизації» країни; стверджували, що «сус-
пільство справедливості й добробуту може бути побудоване в 
Україні лише через демократизацію, інтелектуалізацію та гумані-
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зацію політичного життя, якісно новий розвиток продуктивних сил 
і виробничих відносин, необмежений розвиток ефективного рин-
кового народного підприємництва». Програма проголошувала, що 
«ефективні економічні реформи мають покращувати життя 
людей». Висловлювалася думка, що побудова «нового громадянсь-
кого суспільства» в Україні можлива «лише шляхом поетапного 
еволюційного реформування влади, економіки, формування сис-
теми нових духовних і моральних цінностей народу». У Програмі 
побутують такі словосполучення, як «виведення України з гли-
бокої … економічної… кризи», «економічне зростання», «висока 
конкурентоспроможність», «відродження економіки», «радикаль-
ний прорив у майбутнє», «максимальний розвиток народного під-
приємництва». Не наука, інновації, а саме народне підприємництво 
розглядалося як «локомотивний фактор» економічного відрод-
ження. Якщо стратегічним завданням першого етапу (до 2005 р.) 
називалося» відновлення внутрішнього ринку і національного ви-
робництва, створення умов для ефективного інвестування, форму-
вання національного капіталу», то головним завданням другого 
етапу реформаторських перетворень проголошувалася необхід-
ність глибоких структурних трансформацій економіки «в напрямі 
формування економіки постіндустріального, інформаційного типу і 
наближення України до середньоєвропейського рівня економі-
чного розвитку»; третього етапу – «досягнення такого рівня 
розвитку продуктивних сил інформаційно-інтелектуального харак-
теру, який створить можливість переходу до рівня повідних роз-
винутих країн Європи і світу».  

Запропоновані заходи трактувалися партійними ідеологами 
як «нова економічна стратегія». Особливістю економічної політики 
ВО «Свобода» була та, що партія виходила з того, що у ході пере-
творень варто покладатися на власні ресурси і сили України, на ви-
соку потенційну ефективність об’єднаної праці народу. Крім того, 
у Програмі констатується, що «суть нової державної економічної 
політики і стратегії» партія вбачає: 

а) у «залученні до активної трудової діяльності більшості 
працездатних громадян», 

б) у «широкому розвиткові економічної самодіяльності й під-
приємництва населення з метою різкого збільшення виробництва 
конкурентоспроможної продукції і послуг як на великих під-
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приємствах, так і через найефективніші форми малого й се-
реднього бізнесу…», 

в) у захисті вітчизняного виробника і споживача, що можна 
забезпечити шляхом ефективного державного і законодавчого ре-
гулювання розвитку економіки, шляхом відродження, модернізації 
й реструктуризації промисловості, реіндустріалізації України на ін-
новаційній технологічній основі. 

В одному місці Програми стверджується, що партія 
пропонує «нові шляхи, засоби та методи оновлення України, її ста-
білізації, модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрім-
кого розвитку через реалізацію стратегії інноваційного розвитку на 
випередження на основі задіяння великого інтелектуального по-
тенціалу нашого суспільства». В іншому – «партія робитиме все 
необхідне для визначення ефективних шляхів, засобів і методів 
захисту, відродження й становлення України, її стабілізації й мо-
дернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку 
через реалізацію стратегії інноваційного розвитку на виперед-
ження, а не вічне наздоганяння інших країн». Таким чином, не 
ясно, чи партія уже пропонує нові шляхи засоби та методи онов-
лення, чи тільки робитиме все необхідне для їх визначення. 

Вищевикладене дозволяє твердити: 
1. Своєрідна відмова партії від Програми (про що по-своєму 

свідчить факт тривалого у часі не прийняття її нової редакції, непоши-
реність її тексту для ознайомлення і аналізу, пропозиція на пар-
тійному сайті замість останньої передвиборчої програми) підводять 
до висновку, що Програма партії має ознаки документу adhoс. Пропо-
новані нею стратегії – короткотермінові, призначені для досягнення 
якихось політичних результатів на короткому часовому відрізку. 

2. Формулювання, вжиті у документі щодо науково-техноло-
гічного реформування країни, носять загальний характер. Їхня су-
купність не вибудовується у логічну стратегію реформ, що дозво-
ляє говорити про фактичну відсутність такої стратегії у партії.  

3. Загальність формулювань не дає можливості сформу-
ватися чітким уявленням щодо пропонованих партією механізмів, 
інструментів науково-технологічної модернізації України, визна-
чення позицій партії щодо припустимих тактичних кроків (заходів) 
на шляху перетворень. 
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Партійна програма Комуністичної партії України 
 

Особливості Програми КПУ[9] є, зокрема, такими: 
– у ній відсутній окремий розділ (параграф, частина), при-

свячений як проблемам науково-технічної модернізації країни, так 
і проблемам розвитку науки; 

– пріоритет Програми – заявити про «своє бачення сучасного 
світу, про цілі і завдання, які вона [партія. – М. К.] ставить перед 
собою, шляхи і способи їх досягнення». «Сучасний світ» постає у 
негативному світлі і, відповідно, характеризується із застосуван-
ням негативно заряджених термінів: «світовому капіталізму вда-
лося тимчасово взяти реванш», «Україна відкинута у своєму роз-
витку», «ліквідовано владу трудящих», «відроджено експлуатацію 
людини людиною» тощо; 

– перетворення, що мають відбуватися в Україні, описуються 
такими термінами, як: «революційне перетворення суспільства на 
соціалістичних засадах», «боротьба проти правого і лівого 
опортунізму», «завоювання влади трудящими», «скасування 
приватної власності», «побудова в Україні соціалізму», «виведення 
країни з глибокої кризи», «розв’язання гострих соціально-
економічних та інших проблем», «реформування всієї системи 
суспільних відносин», «відновлення у повному обсязі функцій 
держави», «повернення у загальнонародну власність» тощо; 

– Програма емоційно перевантажена, про що свідчить не 
лише використання у тексті синтаксичних конструкцій, що є більш 
придатними для виголошення закликів, формулювання гасел, 
навішування ярликів, але й вживання емоційно забарвлених 
термінів: «у годину тяжких випробувань», «ярмо капіталу», 
«непосильна праця» та ін. 

На основі проведеного контент-аналізу тексту Програми 
виявлено вживання таких словосполучень у певних контекстах;  

– «модернізація народного господарства» / «здійснення 
конкретних програм модернізації галузей вітчизняної економіки» 
(на нинішньому етапі) – 2 випадки; 

– «передова наука» ( у СРСР), «підірвано… наукові зв’язки»  
(з Російською Федерацією), «наука» (перебуває на «голодному 
пайку»), «розвиток науки» (вимагає істотного збільшення дер-
жавних вкладень), «науково-дослідна робота» (партія надає 
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першорядного значення «забезпеченню вчених гідною заробітною 
платою й усім необхідним для науково-дослідної роботи»), «не-
одмінні умови модернізації» (діяльності КПУ) – по 1 випадку. 

Вищевикладене, таким чином, дозволяє твердити: 
1. Програма комуністів – програма «повернення назад», а не 

руху вперед, оскільки є зразком «традиційного мислення» кому-
ністів, що оперує застарілими категоріями попереднього століття. 
Вона передбачає побудову в Україні соціалізму і не враховує гли-
бини і суті змін як у світовій, так і вітчизняній політиці й еконо-
міці, зрушень у свідомості основної маси співвітчизників. Про-
грама свідчить про нерозуміння або свідоме ігнорування комуні-
стами нових загроз і викликів, перед якими постає (кожна) держава 
і суспільство на початку ХХІ століття. 

2. Запропоновані у Програмі заходи (встановлення влади 
трудящих, відновлення державного контролю, культивування ідеї 
державного патерналізму, перелік орієнтирів для «трудящих», 
«бідних», «обездолених» та ін.), як і використання емоційно забар-
влених термінів, свідчить, що Програма не розрахована на реалі-
зацію, а слугує політико-технологічним інструментом, який має 
привабити певний контингент громадян (до членства у партії, для 
голосування за КПУ і її підтримку під час парламентських чи 
місцевих виборів).  

3. З одного боку, КПУ виказує розуміння занедбаного стану 
науки в Україні, зубожіння науковців, необхідності модернізації 
«народного господарства» і закріплює у Програмі стратегію до-
сягнення змін у країні, а також механізм їх здійснення (що від-
різняє програмний документ комуністів від, приміром, аналогі-
чного документу «регіоналів»), з іншого – з врахуванням глобалі-
заційних процесів, як і процесів глокалізації, ця стратегія і меха-
нізми за можливостями її втілення практично не співвідносяться з 
життєвими реаліями. 

 

Партійна програма Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 

 

Особливістю програми Політичної партії «УДАР» ( [10] є те, що: 
– документ свідчить про високий інтелектуальний потенціал 

його розробників, достатнє розуміння ними реального стану речей 
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в Україні і світі, усвідомлення мегатрендів суспільно-політичного, 
економічного, науково-технічного, культурного розвитку на суча-
сному етапі функціонування людської цивілізації, розуміння сут-
ності загроз і викликів, що стоять перед людством загалом і кож-
ною окремою державою, зокрема; 

– документ пропонує системний підхід до питання подальшого 
розвитку держави і суспільства (має місце виокремлення існуючих 
проблем і їхнього «живильного ґрунту», далі – декларація мети, до 
якої треба прагнути, і, зрештою, – визначення «напрямку головного 
удару» іпропозиція конкретних дій для досягнення мети), чітко випи-
суючи «больові точки» української держави і соціуму («культ ви-
соких посад, сили та грошей», монополізм, корупція, поляризація між 
бідними й багатими, нерівність умов для підприємництва, розкра-
дання, здирництво та ін.), пропонуючи інструменти («держава як ін-
струмент»), стратегіюі тактику (передбачає «насамперед, змінити цін-
нісні орієнтири суспільства», «приєднатися до постматеріального 
світу, в якому домінують цінності самовираження та індивідуальних 
свобод», «інтегрованість у сучасний розвинений світ» тощо) реформ, 
обґрунтовуючи важливість накопичення конкретних капіталів (ре-
сурсної бази) – соціального, політичного, інтелектуального – для ре-
формування країни, конкретизуючи механізми змін («механізм демо-
кратії участі», «механізм делегування», «суспільний діалог», «по-
даткові механізми», «градація законів на органічні та звичайні» та ін.). 

Проблемам розвитку, функціонуванню і значенню науки у 
країні присвячена одна (із 14) частин програми – «Освіта, наука та 
інновації». Крім того, питання, присвячені науково-технічній мо-
дернізації країни («реформуванню»), так чи інакше висвітлюються 
як у «Преамбулі», так й у низці інших розділів програми – «Ре-
форма публічної адміністрації», «Антикорупційна політика», «Еко-
номічна політика» тощо. Ідеологи партії продемонстрували розу-
міння взаємозалежності і взаємообумовленості процесів у державі і 
суспільстві, обґрунтували можливість ефекту (реальних змін) у 
результаті забезпечення синергії найрізноманітніших чинників у 
всіх сферах (від центральної і місцевої влади, громадянського сус-
пільства, гендерних відносин до сфери економіки, охорони здо-
ров’я, міжнаціональних взаємин, демографії, культури, збереження 
довкілля та ін.), а тому у комплексі заходів «пріоритетом І», як 
вказано у «Преамбулі», є «збалансування і модернізація системи 
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центральної влади»; «пріоритет ІІ – розширення повноважень міс-
цевих громад»; «пріоритет ІІІ – Економіка рівних можливостей»; 
«пріоритет ІV – Верховенство права для захисту суспільних 
інтересів»; «пріоритет V – Створення можливостей для гідного 
життя та розвитку усіх суспільних груп». 

Показово, що у науково-інноваційній сфері партія розглядає 
як нагальну необхідність «якнайшвидше впровадження комплексу 
першочергових заходів, спрямованих на усунення системних недо-
ліків у функціонуванні науково-технологічного комплексу та за-
безпечення реалізації інноваційної моделі розвитку України». Об-
стоюючи ідею тісного поєднання освітнього, наукового й іннова-
ційного процесів, партія завданням державної політики у науково-
технологічній сфері вбачає підтримку інноваційної активності віт-
чизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного 
процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень 
і розробок, створення сприятливих умов для виробництва інно-
ваційної продукції з високим рівнем доданої вартості. Очікуваним 
результатом, з точки зору партійних ідеологів, має стати: орієнта-
ція на систему довгострокових технологічних пріоритетів, яка фор-
мується із урахуванням глобальних тенденцій, необхідності зміц-
нювати національну безпеку і забезпечувати сталий розвиток еко-
номіки; посилення взаємодії у «трикутнику знань» – освіта, дос-
лідження, інновації – на усіх рівнях (від окремих дослідників, дослід-
ницьких установ та університетів, інвесторів до малих і великих під-
приємств); розвиток фінансових механізмів стимулювання впровад-
ження передових науково-технічних розробок, створення умов для 
залучення приватної ініціативи; функціонування ефективних форм 
державно-приватного партнерства у науково-технологічній сфері, 
поєднання важелів державного регулювання і ринкових механізмів, 
надання більшої свободи дослідникам; активна діяльність системи 
функціонального представництва консультативних органів – дорад-
чих органів при уряді і парламенті з метою формування і обґрун-
тування стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку, за-
безпечення дієвої комунікації між державою і спільнотою науковців 
на відкритих, публічних та конкурентних засадах; оптимізація струк-
тури органів влади, відповідальних за реалізацію освітянської, 
наукової, інноваційної і технологічної політики. 
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Партія акцентує важливість входження України як повно-
правного суб’єкта до європейського освітнього і наукового про-
стору; наголошує необхідність доведення наукоємності валового 
внутрішнього продукту щонайменше до 2%. Важливим, з погляду 
«ударівців», є формування системи ефективної координації фунда-
ментальних і прикладних наукових досліджень у різних секторах 
науки; створення на базі Державного фонду фундаментальних дос-
ліджень Національного наукового фонду для фінансування прі-
оритетних досліджень у сфері точних, природничих та соціогума-
нітарних наук на конкурсній основі, забезпечення бюджету Націо-
нального наукового фонду в обсягах, не менших 10% загального 
обсягу фінансування науки тощо. Паралельно має відбуватися сти-
мулювання інноваційного розвитку економіки. 

Вищевикладене дозволяє твердити: 
1. Програма «УДАРу» є документом політичної сили, яка 

здатна виявляти і розуміти реальні процеси, загрози і виклики, пе-
ред якими опиняється суспільство і держава і – ширше – світ на по-
чатку ХХІ століття. 

2. Програма демонструє систематичне знання і розуміння пар-
тією суті проблем розвитку української держави і суспільства і про-
понує системний підхід до їх розв’язання. 

3. Реформування розглядається у контексті взаємопов’яза-
ності усіх сфер і процесів у суспільно-державному організмі. 

4. Документ пропонує науково-технічні перетворення з опо-
рою на демократизацію і лібералізацію. 

5. Програма видається реальною для втілення (за наявності 
політичної волі натхненників і реалізаторів реформ).  

 

Партійна програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
 

Особливістю програми Всеукраїнського об’єднання «Сво-
бода» [11] є те, що: 

– документ має додаткову назву – «Програма захисту ук-
раїнців», чим визначено певний кут зору на суспільні проблеми і, 
відповідно, на методи їх розв’язання; 

– для досягнення мети (побудови «могутньої Української 
держави на засадах соціальної та національної справедливості») 
партія пропонує план негайних першочергових кроків. Тож Програму 
власне і варто аналізувати з врахуванням того, що запропоновані 211 
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кроків (саме стільки їх виділили ідеологи партії у восьми частинах до-
кументу) визначені як «негайні» і «першочергові», тобто мають так-
тичне, а не а не стратегічне призначення. 

–  серед першочергових пріоритетів партії – «докорінне 
очищення» (влади і суспільства), досягнення економічної неза-
лежності, а також «подолання демографічної кризи та підвищення 
якості життя», захист «права на Батьківщину» і «захист життєвого 
простору», «збереження ідентичності та розвиток культури», «по-
долання наслідків окупації», «європейський україноцентризм та 
сильна держава», «встановлення Конституційного порядку та забе-
зпечення стабільного розвитку». Тобто ключові настанови, пов’я-
зані із змінами і розвитком, концентруються у словах «досягнення 
незалежності» – «подолання наслідків» – «збереження…» – «за-
хист…» – «встановлення порядку»; 

– своєрідним акцентом Програми (частина «Влада і сус-
пільство. Докорінне очищення та справедливий лад») є необ-
хідність якісного оновлення кадрового потенціалу влади: люстра-
ція, усунення «агентури КГБ» та держслужбовців, які працювали 
«на керівних посадах в КПСС»; оприлюднення списків «агентів 
КГБ СССР, які перебували або перебувають на державній службі в 
Україні та інших суспільно значущих посадах» і заміна їх моло-
дими фахівцями, які відібрані за принципами патріотизму і профе-
сіоналізму»; перевірка держслужбовців та кандидатів на виборні 
посади за допомогою поліграфа на причетність до корупційних 
дій, співпраці з іноземними спецслужбами та на наявність под-
війного громадянства тощо. 

Проголошуючи необхідність економічної незалежність, «сво-
бодівці найперше висувають вимогу досягнення енергетичної неза-
лежності країни і акцентують важливість розробки й ухвалення 
цілої низки державних програм – власне програми енергетичної 
незалежності, розробки родовищ енергоносіїв, розвитку та впрова-
дження альтернативної енергетики, стимулювання енергозаощад-
жуючих технологій. Крім того, в економічному блоці програми 
вказується на важливість ухвалення земельного, податкового коде-
ксів, закону про землі «підвищеної цінності» та передбачається за-
борона торгівлі землею сільськогосподарського призначення, 
запровадження кримінальної відповідальності за ерозію ґрунтів 
«унаслідок людських дій». Серед чільних вимог – ухвалення дер-
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жавної програми розвитку сільськогосподарської техніки, галу-
зевих програм прямих дотацій, розвитку селекції, виробництва по-
сівного матеріалу, засобів захисту рослин племінного тварин-
ництва, садівництва та ін. 

Віддаючи належне ролі науки в оновленні країни, «свобо-
дівці» пропонують запровадити комплексне податкове стимулю-
вання інвестицій у науку, освіту та інновації; зменшення податку з 
прибутку до 5% на ту частину прибутку підприємств, яку вони 
спрямовують на технологічне оновлення засобів виробництва 
згідно з передовими технологіями.  

Програма передбачає державний контроль над банківською 
сферою. Окрема увага приділена питанню розвитку конкурентоспро-
можних галузей промислової та інноваційної діяльності: харчопере-
робної, авіа-, судно-, верстато- та машинобудування, ВПК та кос-
мічної галузі. При цьому наголошується необхідність спрямування 
державної підтримки на високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, 
імпортозаміщуючі та «вертикально інтегровані» галузі. 

Як гальма на шляху розвитку країни Програма називає 
корупцію, «приватні монополії та олігополії» в українській еконо-
міці, рейдерство тощо. 

Таким чином, Програма ВО «Свобода» свідчить про таке: 
1. Партія розробила документ, який має чітку ідеологічну спря-

мованість і окреслює коло перших, необхідних до реалізації кроків (у 
том числі – у сфері науково-технічної модернізації країни), які б у свій 
спосіб відмежували державу і суспільство від радянського минулого. 

2. Ступінь розуміння глибини і сутності змін у науково-тех-
нічній сфері як базовій для реалізації науково-технічного реформу-
вання країни є досить поверховим: пропонується ухвалення зако-
нів, кодексів, державних програм, але не йдеться про обґрунту-
вання механізму забезпечення реалізації цих актів. Як не йдеться 
про механізми й інструменти боротьби з такими явищами, як неви-
конання законів, корупція, зловживання владою тощо. 

 

*** 
У підсумку можна зазначити, що: 
по-перше, програми парламентських політичних партій ві-

дображають більший чи менший рівень заангажованості їхніх 
творців певним комплексом політичних ідей – демократичних, лі-
беральних, комуністичних, націоналістичних та ін. Залежно від 
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культивування тих чи інших ідеологічних настанов відбувається по-
становка цілей і завдань партією, пропонуються інструменти змін у 
суспільстві – від революційних до поетапного реформування; 

по-друге, кожна з партій має свій фокус бачення нинішнього 
стану справ у країні, а відтак програма: 

а) або взагалі не фіксує уваги на реальних проблемах сус-
пільства (наприклад, корупції, порушенням законів та ін.) і заявляє 
лише про загальний напрямок руху і необхідність подальших тих 
чи інших змін (як Програма ПАРТІЇ РЕГІОНІВ),  

б) або ж партія, згідно зі своїми ідеологічними настановами, не-
розумінням, неусвідомленням і, відповідно, несприйняттям реалій по-
чатку ХХІ століття (загроз, викликів, мегатрендів розвитку) кличе до 
реанімації минулого (як це має місце у Програмі КПУ),  

в) або, вбачаючи корінь усіх проблем у «совєцькому» мину-
лому України, пріоритетним завданням висуває своїм завданням 
поквитатися з минулим (як пропонує програма ВО «Свобода»); 

по-третє, усі партійні програми (окрім документу Політичної 
партії «УДАР мають потужний маніпулятивний заряд, опосеред-
кованим свідченням цього є, приміром, уникнення називання і об-
говорення вузьких і проблемних місць українського сьогодення, 
або пропозиції, квінтесенцію яких відображає заклик «Назад – у 
минуле!», або своєрідна відмова від партійної програми і «вилу-
чення» її із розділу «Програмні документи партії» (на сайтах полі-
тичних партій) та її «підміна», згідно із потребою періоду, іншими 
документами (наприклад, передвиборчою програмою). 

по-четверте, кут бачення пріоритетів залежить від реального 
статусу політичної сили: вона парламентська-правляча чи пар-
ламентська-опозиційна;  

по-п’яте, програми партій яскраво віддзеркалюють ступінь 
усвідомлення їх розробниками сутності науково-технічної модер-
нізації України:  

а) більшість з проаналізованих програм пропонує «точкові», 
а не системні зміни у науково-технічній сфері країни; 

б) часто-густо нема розуміння взаємопов’язаності розвитку різ-
них сфер суспільства (бракує когерентної логіки у підходах до змін, 
реформ): не можна демократизувати й лібералізувати функціонування 
однієї галузі, залишаючи незмінними інші суспільні сфери;  

в) сподівання на зміни пов’язуються переважно не стільки з 
розвитком науки, з використанням її здобутків чи запропонованих 
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інновацій, скільки з іншими чинниками, які, у разі приведення їх у 
дію, майже автоматично мають сприяти розвитку, реформам тощо. 
Крім того – не враховується людський чинник та ін.; 

по-шосте, аналіз програм і співставлення «пропонованого» з 
«реальним» свідчить про багато дисонансові і суперечностей між ними; 

по-сьоме, програми політичних партій багато у чому нага-
дують фіктивні документи, які розробляються, найперше, для ре-
єстрації політичної сили, для існування формальних підстав для 
апелювання до певних суспільних сегментів («трудящих», «націо-
нально свідомих», «демократів», «лібералів» тощо) у передвибор-
чий час, у випадку необхідності суспільної підтримки у ході ло-
біювання інтересів, цінностей («слов’янська єдність», Митний 
союз та ін.), а не для справжнього перетворення суспільства на ос-
нові реформування науково-технічної сфери. 
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3.2. Урядові інноваційні проекти:  
соціальні та гуманітарні наслідки 

 

Державні заходи з інноваційного розвитку країни 
 

Успішність економіки XXI століття залежить від наявності 
інтелектуального потенціалу громадян як основного фактору техно-
логічного прогресу й, відповідно, досягнення країною передових еко-
номічних позицій у світових рейтингах. Саме тому актуальність «ін-
вестування у людину» набуває все більшого значення у державних 
програмах і проектах багатьох країн світу[1]. Якість життя людей та 
створені необхідні умови праці, навчання, лікування, розвитку фор-
мують основний приріст національного достатку [2].  

Протягом перших років незалежності в Україні практично не 
здійснювалося стратегічного управління її розвитком. Спираючись на 
відсутність досвіду та кризовий стан економіки, керівництво країни 
використовувало у регуляторній політиці підходи «інтуїтивного про-
сування», «багатовекторності» та запозичення моделей ринкових 
трансформацій країн інших країн [3]. До того ж соціальним реформам 
відводилася другорядна роль, що врешті негативно позначилося на 
стандартах життя українців.  

Загалом, сутність реформування господарського механізму в 
країні полягала у поєднанні лібералізації господарської діяльності, 
швидкої великомасштабної приватизації та політики жорсткого об-
меження сукупного попиту для стримування інфляції, що тільки 
суперечило інтересам основної частини населення, але й призвело 
до деформації економічної системи.  

Україна після проголошення незалежності у 1991 р. вважа-
лася, за класифікацією ООН, однією з найбільш розвинених країн 
світу, але з роками опустилася, за оцінками незалежних експертів, 
на 110 місце за рівнем життя і соціальної захищеності [4].  

Аналізуючи дії влади починаючи з 90-х рр. за прийнятиими 
класифікаціями, [5], можна виокремити в ній такі стратегії:  

-  стратегія виживання, яка ґрунтується на психології й мо-
делях поведінки закритого суспільства, на допомозі окремим під-
приємствам і галузям, на підтримці окремих соціальних груп;  

-  стратегія невизначеності - постійна зміна «правил гри», їх 
непрозорість, домінування неформальних моделей поведінки суб’єктів 
економічних відносин над формальними;  
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-  стратегія ігнорування соціальних викликів - криз, катастроф, 
усіх біфуркаційних точок в розвитку суспільства;  

-  стратегія економічного прориву – форсоване підвищення 
зовнішньої та внутрішньої конкурентоспроможності країни на основі її 
інноваційного розвитку. Нажаль, дана стратегія поки що залишається 
лише декларацією. 

Слід зазначити, що в Україні здійснювалися і продовжують 
здійснюватися дослідження з подальшою розробкою науково обґрун-
тованих проектів у напрямі визначення стратегічного курсу держави. 
Так, поданий у 1999 р. до Верховної Ради України проект Закону про 
засади національних інтересів України незважаючи на декілька пред-
ставлень так і не був схвалений. Визначені у документі стратегічні 
пріоритети соціально-економічного розвитку згодом були в основ-
ному викладені у Посланні Президента України до Верховної Ради 
України «Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії еконо-
мічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки». 

У 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співро-
бітництво між Україною та Європейським Союзом. У 1998 та 2000 рр. 
Указами Президента України затверджено Стратегію і Програму інте-
грації України до ЄС. В той самій час були започатковані стратегічні 
засади управління інноваційним процессом: Постановою Верховної 
Ради України від 13 липня 1999р. схвалено Концепцію науково-техно-
логічного та інноваційного розвитку України. Юридичне закріплення 
наукових та організаційних аспектів системи державного стратегічного 
планування відбулося з прийняттям Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України» від 23 березня 2000 р. Важливою складовою Кон-
цептуальних засад є положення, хоча і викладене, на думку експер-
тів, у декларативній формі, про необхідність для України перейти 
від моделі стискування грошової маси заради стримування інфляції 
на модель економічного зростання за рахунок активізації інве-
стиційного та інноваційного чинника [7]. 

В Україні за роки незалежності створено систему страте-
гічного планування, протягом 1999-2009 рр. було прийнято понад 
20 стратегій, 80 концепцій, 20 основних напрямів/засад реформу-
вання або розвитку різних сфер діяльності, 21 стратегія розвитку 
регіонів [8]. Порівнюючи принципи, критерії відбору та зміст 
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стратегічних пріоритетів в Україні з загальносвітовими тенден-
ціями, можна зробити такі висновки: по-перше, в цілому українські 
стратегічні документи відповідають за своїм змістом світовим 
трендам в частині визначення детермінантів екологізації розвитку, 
необхідності інвестицій у людський капітал та розвитку економіки 
знань; по-друге, серед зазначених у державних документах страте-
гічних напрямів розвитку України впродовж періоду до 2012 року 
помітна недостатня увага до проблем розвитку внутрішнього ринку, 
його просторового структурування.  

Важливим кроком у напрямі розроблення національних стра-
тегій інноваційного розвитку слід вважати ціннісний підхід, який було 
покладено в основу Програми уряду Ю.Тимошенко. Акценти цього 
документу були зосереджені на розвитку людського капіталу і націо-
нальної культури, інтелекту нації, зміцненні громадянського суспіль-
ства, інститутів демократії, самоврядування регіонів і конкурентоспро-
можної економіки. У документі було виокремлено блок «Підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки», де, крім іншого, 
було закладено ідеологію стимулювання інновацій [9]. 

Серед інших стратегічних документів державного рівня – 
стратегічна програма «Україна-2010» (1999 р.), Стратегія економі-
чного і соціального розвитку на 2000-2004 рр., «Україна: поступ у 
ХХІ століття» (2000 р.), Стратегія подолання бідності (2001 р.), Дер-
жавна програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр. (2002 р.), 
регіональні стратегії розвитку тощо. Одним із найбільш науково 
обґрунтованих документів є Стратегія економічного та соціального 
розвитку України на 2004-2015 рр. «Шляхом європейської інтеграції» 
(2004 р.) [10]. Згідно указу Президента України від 28 квітня 2004 р., 
стратегія «Шляхом європейської інтеграції» мала бути врахована під 
час розроблення проектів державних, регіональних, галузевих, цільо-
вих програм економічного і соціального розвитку. Як зазначалося у 
Посланні Президента України до Верховної Ради України «Євро-
пейський вибір», реалізація завдань європейської інтеграції безпосе-
редньо залежить від прогресу у сфері забезпечення сталого зростання 
та прискореного подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на 
душу населення між Україною та державами-членами ЄС» [11]. 
З цією метою як фундаментальне завдання Посланням було ви-
значено реалізацію стратегії випереджаючого розвитку, яка б за-
безпечила щорічні темпи зростання ВВП у півтора-два рази вищі, ніж 
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в країнах ЄС на тлі глибоких якісних перетворень, реалізації завдань 
сталого розвитку. Однак, Україна ще не в змозі забезпечити виперед-
жаючий розвиток технологій та високотехнологічних галузей, ос-
кільки параметри її інноваційно-технологічного стану вже давно зна-
ходяться за межами граничних інтервалів.  

Потреба переходу економіки України на інноваційний шлях 
розвитку на сьогодні усвідомлена не лише урядовцями, які визна-
чають стратегію розвитку країни, але й широким колом фахівців та 
громадськості на рівні регіону та окремого підприємства. Також 
зрозуміло, що масштаби витрат, які необхідні для такого переходу, 
неспівставні з можливостями бюджету.  

За весь період існування незалежної України актуальними за-
лишаються визначені ще у 1999 році Концепцією науково-техноло-
гічного та інноваційного розвитку [12] такі його головні цілі, як підви-
щення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових 
явищ; утвердження духовності у суспільстві, вдосконаленні державо-
творення; створення ефективних механізмів збереження, ефективного 
використання та розвитку національного науково-технологічного по-
тенціалу; технологічне переобладнання і структурна перебудова ви-
робництва; відродження творчої діяльності винахідників і раціоналі-
заторів виробництва; розвиток людини як особистості, збереження і 
захист її здоров’я та середовища проживання, створення умов для 
високопродуктивної, творчої та безпечної праці і сучасного побуту. У 
цілісному вигляді завдання таких програм/проектів не виконуються і 
відчутних зрушень у бік розбудови інноваційної конкурентоспро-
можної економіки не спостерігається. 

В якості одного із останніх державних документів стратегі-
чного характеру слід назвати урядову Програму економічних ре-
форм на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року. На 
жаль, інноваційний напрям в ній не згадується, через що очікувати 
серйозних позитивних результатів в соціально-економічному роз-
витку, а звідси – в соціально-гуманітарній сфері не доводиться.  

Попри руйнівні для науково-технічної сфери процеси, в Ук-
раїні збереглася її частка, здатна продукувати результати світо-
вого рівня. Однак, вона не використовується належним чином як 
чинник економічного зростання. Ключові проблеми полягають в 
тому, що темпи її розвитку й структура не відповідають попиту на 
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передові технології з боку економіки; пропоновані наукові резуль-
тати світового рівня не знаходять застосування через низьку 
сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій; триває 
втрата кадрів і скорочення матеріально-технічних засобів. Існує 
загроза переорієнтації вітчизняної науки на вирішення проблем 
інноваційного розвитку інших країн і перетворення України на ек-
спортера товарів і послуг з низьким рівнем доданої вартості, у то-
му числі у сфері інтелектуальної праці.  

Причинами виникнення проблем є:  
- скорочення фінансування науково-технічної та інноваційної 

сфери. Загальний обсяг видатків на наукові дослідження й розробки 
як частка ВВП (наукоємність ВВП) протягом 2000 - 2009 рр. в Ук-
раїні зменшився з 1,16 % до 0,95 % (у тому числі з держбюджету - 
до 0,41 %). Водночас у ЄС показник наукоємності ВВП у середньому 
складає 1,9 %, у Фінляндії й Швеції - 3,7 %, США й Німеччині - 2,7 %;  

- неефективність системи бюджетного фінансування ук-
раїнської науки: система не налаштована на одержання кінцевого 
прикладного результату;  

- розпорошеність бюджетних коштів між 36 головними роз-
порядниками, частина з яких працює неефективно;  

- законодавчі обмеження, що ускладнюють фінансування 
наукової сфери: відсутність економічних стимулів у суб’єктів госпо-
дарської діяльності здійснювати технологічну модернізацію шляхом 
запровадження нових науково-технічних розробок та ін..  

Завданням реформи науково-технічної сфери є активізація 
інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання по-
тенціалу науки в процесі технологічної модернізації країни. Для 
досягнення мети на період реформи поставлені такі завдання:  

- підвищити конкурентоспроможність сектору наукових дос-
ліджень і розробок, забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору 
наукових досліджень у Європейський дослідницький простір;  

- підвищити ефективність бюджетного фінансування науко-
вої сфери;  

- спрямувати вітчизняний науково-технічний потенціал на 
забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку еко-
номіки України й організацію виробництва високотехнологічних 
товарів і послуг;  
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- здійснити першочергові заходи з підвищення ефективності 
національної інноваційної системи.  

Для вирішення цих завдань у Програмі на 2010-2014 рр. 
зазначено наступні кроки: 1) посилення конкурентоспроможності 
сектору наукових досліджень і розробок, забезпечення його інте-
грації в Європейський дослідницький простір шляхом: збільшення 
фінансування на оновлення матеріально-технічної бази наукових 
установ та вищих навчальних закладів; розширення програм на-
дання грантів молодим ученим і викладачам для проведення дос-
ліджень, підготовка українських учених до ефективної конкурен-
тної боротьби за гранти Рамкової програми ЄС; проведення пере-
говорів з Європейською Комісією щодо визначення умов приєд-
нання України до Європейського дослідницького простору (ЄДП). 
(Концепція ЄДП націлена на створення загальноєвропейського 
ринку досліджень з мобільними науковими кадрами, здійснення 
дослідницьких ініціатив на панєвропейському рівні, а також ефек-
тивне координування національних і регіональних дослідницьких 
проектів, програм і стратегій); 2) підвищення ефективності бюд-
жетного фінансування наукової та інноваційної сфери шляхом: 
оптимізації системи бюджетних наукових установ на основі об’єк-
тивних критеріїв оцінювання результативності їхньої науково-тех-
нічної діяльності; нарощування частки бюджетних коштів, що 
спрямовуються на фінансування фундаментальної науки та прик-
ладних наукових і технічних розробок; пріоритетного спрямування 
бюджетного фінансування науки на виконання за конкурсними 
принципами державних цільових наукових, науково-технічних про-
грам, державного замовлення у сфері науки та інноваційної продук-
ції, а також фінансування грантів Державного фонду фундамен-
тальних досліджень; підвищення рівня фінансової автономії науко-
вих установ і ВНЗ у розпорядженні коштами, отриманими від замов-
ників різних форм власності за виконання НДДКР та ін.; 3) підви-
щення ефективності національної інноваційної системи через: роз-
виток інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, центри тран-
сферу технологій тощо); приведення законодавства України у сфері 
інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Євро-
пейського Союзу; удосконалення державного регулювання й еконо-
мічного стимулювання суб’єктів господарювання у сфері трансферу 
технологій. Індикатори досягнення мети в період 2010 - 2014 рр. – 
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збільшення частки інноваційно активних промислових підприємств з 
10,7 % до 25 %; підвищення наукоємності ВВП за рахунок усіх дже-
рел фінансування з 0,95 % до 1,5 %. Процедурно, на виконання 
Програми кожного року видається відповідний Указ Президента, але 
усі вони вміщують схожі заходи, фактична реалізація яких ніколи не 
оцінюється на вищому рівні. 

Рада національної безпеки і оборони України періодично здій-
снює моніторинг та оцінку процесів розвитку науково-технологічної 
та інноваційної діяльності в Україні, за результатами яких, зокрема, 
було прийнято Указ Президента України «Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про не-
відкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-техноло-
гічної сфери України і створення реальних умов для переходу еконо-
міки на інноваційну модель розвитку», в якому передбачалось у 
тримісячний строк: а) підготувати і внести на розгляд Верховної Ради 
України: пропозиції щодо впровадження механізму диференційова-
ного пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інно-
ваційної активності, стимулювання науково-дослідних та дослідно-
конструкторських установ і організацій до введення в господарський 
обіг нематеріальних активів, утворення галузевих інноваційних фон-
дів». На жаль, ця вимога не виконана.  

Викликає занепокоєння періодичне (зазвичай після чергової 
ротації кадрів) бажання урядових службовців ініціювати розробку 
нормативно-правових документів (Указів Президента, Постанов, Кон-
цепцій) щодо стимулювання інноваційного моделі розвитку еконо-
міки без попереднього моніторингу даного питання при небажанні 
нести відповідальність за виконання раніше прийнятих документів. 

Генеральні напрямки державної політики в сфері фінансової 
підтримки інноваційної діяльності в Україні зафіксовано в кон-
цепції «Реформування державної політики в інноваційній сфері», 
схваленій Урядом 10 вересня 2012 [13]. Відповідно, слід провести 
аналіз ефективності виконання плану дій щодо реалізації «Кон-
цепції розвитку національної інноваційної системи», схваленої 
розпорядженням Кабміну 17 червня 2009 року План містив 26 ге-
неральних напрямків, в структурі яких визначено 18 конкрети-
зуючих підпунктів. Серед них, в частині системи державної фінан-
сової підтримки інноваційної діяльності за напрямком «створення 
сприятливих умов для розвитку вітчизняних інноваційних інфор-
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маційних технологій», передбачено забезпечення державної фінан-
сової підтримки вітчизняних інвестиційних та інноваційних проек-
тів з виробництва та впровадження інформаційних систем та тех-
нологій шляхом запровадження бюджетної програми; забезпечення 
державної фінансової підтримки оновлення матеріально-технічної 
бази вищих навчальних закладів, наукових та науково-дослідних 
організацій для проведення наукових досліджень та впровадження 
науково-технічних розробок; розвиток інфраструктури інновацій-
ної діяльності та трансферу технологій шляхом запровадження від-
повідних бюджетних програм.  

Важливим напрямком використання фінансових ресурсів в 
інноваційній сфері економіки, заснованій на знаннях, є забезпе-
чення ними науково-технологічних пріоритетів, а відтак і відпо-
відних цільових науково-технічних програм, що мають включати 
комерційно перспективні проекти. Згідно із інформацією МОН 
України, тільки 24, або менше 10%, із завершених у 2003-2006 рр. 
267 проектів ДЦНТП мають важливе значення для економіки 
країни, а їх впровадження у виробництво можна віднести до інно-
вацій. Але для доведення цих інновацій до стадії підготовки до 
впровадження необхідні були додаткові бюджетні кошти. Про 
«новизну» розробок за усіма виконаними проектами свідчать лише 
17 патентів, отриманих їх авторами, і 4 заявки на винаходи [14]. 
Після 2006 року новий цикл ДЦНТП з пріоритетних напрямів роз-
витку науки і техніки досі не започатковано. 

Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки» визначено правові та організаційні засади цілісної системи 
формування та реалізації їх пріоритетних напрямів і встановлено їх 
перелік на період до 2020 р. [15]: 1) фундаментальні наукові дослід-
ження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потен-
ціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави; 2) інформаційні та комуні-
каційні технології; 3) енергетика та енергоефективність; 4) раціо-
нальне природокористування; 5) науки про життя, нові технології 
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 6) нові ре-
човини і матеріали.  

За роки незалежності в Україні за рахунок державних коштів 
практично не було реалізовано важливих для суспільства іннова-
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ційних проектів. Понад те, по напрямках найбільшого використання 
держкоштів [16] безліч відверто популістських інфраструктурних 
проектів, які майже не збільшили кількість робочих місць і не дали 
реального приросту ВВП.  

Відсутність налагоджених зв’язків між виконавцем науково-
технічного проекту і споживачем на етапі виконання програми у під-
сумку породжує проблему впровадження наукових розробок у вироб-
ництві. Зазначений недолік програмного процесу потребує усунення 
шляхом удосконалення методичного забезпечення робіт з підготовки 
та виконання науково-технічних програм в частині встановлення ви-
моги щодо проведення оцінки комерційної перспективності проекту 
на етапі підготовки програми та впровадження результатів за підсум-
ками її виконання з оцінкою економічного ефекту.  

Результативність виконання наукових і науково-технічних про-
грам значною мірою визначається ще на етапі їх розробки, коли фор-
мулюється, який ринковий продукт передбачається створити, які сус-
пільно-економічні потреби будуть задовольнятися цим продуктом, 
який економічний ефект очікується одержати. Критично низький рі-
вень залучення недержавних коштів до проведення наукових і 
науково-технічних програм свідчить і про недоліки в оцінках еко-
номічної ефективності наукового продукту, створеного в результаті їх 
виконання. Параметри оцінки результатів виконання бюджетної про-
грами, які нині використовуються, не дають жодного уявлення про 
його передбачувану ефективність.  

Необхідною умовою підвищення ефективності застосування 
програмно-цільового методу в середньостроковому бюджетному про-
цесі є розробка та запровадження системи багаторівневого стратегічно-
го планування (на макро-рівні, на рівні галузей, окремих міжгалузевих 
комплексів та адміністративно-територіальних одиниць), яка передба-
чає визначення на середньо- та довгостроковий період стратегічних 
завдань розвитку економіки та соціальної сфери, на досягнення яких 
має бути спрямована державна політика, насамперед бюджетна, струк-
турно-інвестиційна та інноваційна, і обґрунтування на цій основі прі-
оритетних напрямів соціально-економічного розвитку. Виходячи із 
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку, потреба у роз-
робленні та реалізації обмеженої кількості державних цільових програм 
має визначатися на перспективу, відповідно до прогнозних обсягів 
бюджетних видатків, а не безсистемно, як це відбувається зараз. 
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Особливості національних проектів 
 

Національні проекти (НП) можна розглядати як ключовий 
напрям модернізації функціонування суспільних відносин в сферах 
діяльності проектів загальнодержавного значення. Коли такі проекти 
мають статус інноваційного проекту державного значення, їх можна 
вважати особливим механізмом стимулювання інноваційної діяльності. 
На сучасному етапі розвитку України реалізація пріоритетних націо-
нальних проектів вважається ефективним механізмом забезпечення її 
соціально-правової політики. Цей механізм повинен застосовуватися 
там і тоді, де процеси ринкового саморегулювання не здатні вирішу-
вати проблеми, що виникають, виявляються небезпечні тенденції і де 
без прямого втручання держави ці тенденції подолати не можливо.  

Кабінетом Міністрів України 8 грудня 2010 року було за-
тверджено перелік «Національних проектів» [17] з пріоритетних 
напрямків соціально-економічного розвитку держави та «Положен-
ня про Національні проекти». Зокрема, наголошується, що пере-
важна кількість проектів національного значення базується на ме-
ханізмі державно-приватного партнерства та включає наступні ба-
зові принципи: пріоритет інвестиційних коштів; використання 
проектного менеджменту у сфері державного управління; персо-
нальна відповідальність за отримання встановленого результату у 
зазначені строки; співпраця з провідними світовими компаніями. 
Кабінетом Міністрів України створено Державне агентство з упра-
вління національними проектами (Держінвестпроект України) [18], 
основним завданням якого є забезпечення реалізації стратегічно 
важливих проектів, що сприяють технологічному оновленню та 
розвитку базових галузей реального сектору економіки України.  

Інститут національних проектів в Україні має безпосереднє від-
ношення до реалізації завдань розбудови інноваційної економіки. На 
початку діяльності Держінвестпроектом України було заявлено, що 
реалізація національних проектів відбуватиметься за трьома рамко-
вими напрямами – розвиток транзитного потенціалу країни, розвиток 
енергетичної ефективності і безпеки, розвиток людського потенціалу. 

Після 2010 року відбуваються постійні зміни в складі НП, що 
свідчить про реалізацію принципів стратегічного планування, коли 
цілі, задачі та методи їхньої реалізації постійно оцінюються й 
корегуються. Так, національний проект «Якісна вода» доповнено 
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проектами «Створення мережі постачання якісної питної води насе-
ленню», «Організація виробництва водоочисних систем та їх компо-
нентів». Проект «Відкритий світ» – створення інформаційно-комуні-
каційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій 
радіозв’язку четвертого покоління (4G)» містить наступні складові: 
«Освітня мережа (4G)», «Електронний учитель», «Освітня хмара», 
«Новий учитель», «Електронне урядування». Сформовано напрям 
«Агроперспектива», що включає проекти «Зерно України», «Від-
роджене скотарство», «Зелені ринки». 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 
рік» на діяльність Держінвестпроекту України було передбачено ви-
датки у розмірі 458 233,7 тис. грн. Держінвестпроектом України було 
реалізовано наступні бюджетні програми: Керівництво та управління 
у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проек-
тами, Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу 
України та Заходи щодо створення мережі регіональних перина-
тальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та су-
часним обладнанням (рис. 2.1 – рис. 2.2). 3 метою залучення інве-
стиційних коштів для реалізації Національних проектів, а також ін-
формування потенційних інвесторів про інвестиційні можливості Ук-
раїни, протягом року Держінвестпроектом України здійснювались за-
ходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, 
на які у 2012 році загалом витрачено 36 522,9 тис. грн. 
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Рис. 1. Розподіл асигнувань Державного бюджету 2012 року, % 
 

Джерело: за даними Звіту про результати діяльності Державного агент-
ства з інвестицій та управління національними проектами України за 2012 рік 
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Рис. 2. Динаміка розподілу асигнувань  

Державного бюджету 2011 та 2012 років, грн. 
 
Джерело: за даними Звіту про результати діяльності Державного аген-

тства з інвестицій та управління національними проектами України за 2012 рік 
 

Прагнення України інтегруватися до країн Європейського Союзу 
вимагає будувати свою економічну політику відповідно до критеріїв 
соціальності. У цьому контексті стратегічні цілі НП повинні бути від-
повідати Концепції людського розвитку1 та її напрямкам – тривалість 
життя людиниі підтримання задовільного стану її здоров’я, одержання 
нею відповідного рівня освіти, забезпечення гідного рівня життя. 

                                                 
1 Концепція людського розвитку створювалася ПРООН саме для завдань сприяння 

людському розвитку у світовому масштабі, на міжнародному рівні. У зв’язку з цим 
методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН ґрунтується на міні-
мальному наборі показників, за якими можна зібрати достовірні порівняльні дані в 
усіх країнах світу. Кожен з показників покликаний кількісно виразити один із клю-
чових напрямів (вимірів) людського розвитку. Ці показники періодично перегля-
даються, вдосконалюються і т.ін., проте ключові виміри людського розвитку залиша-
ються незмінними відтоді, як Мегнад Десаі та Амартья Сен винайшли індекс розвитку 
людського потенціалу (індекс людського розвитку - ІЛР), а ПРООН включила його у 
свою доповідь 1990 року.  



   Інноваційна перспектива у стратегії... 184 

Найважливішим показником є щорічний індекс людського розвитку 
(ІЛР), за яким оцінюються країни світу.  

Згідно методологічних підходів 2010 р. до уявлень про 
людський розвиток, за показником ІЛР країни світу поділяються на 
чотири групи: з дуже високим, високим, середнім та низьким ін-
дексами. Протягом останніх років Україна досягла прогресу у 
сфері людського розвитку, що вимірюється оновленим ІЛР, який є 
сумарним показником оцінки довгострокового прогресу за трьома 
основними напрямами людського розвитку: можливістю прожити 
довге та здорове життя, доступом до знань та ВНД на особу на-
селення. В рейтингу 2011 р. Україна зайняла 76-те місце. Експерти 
оцінили український потенціал у 0,729 бала і зарахували державу 
до категорії «країни з високим рівнем потенціалу». Схожі показ-
ники мають Перу, Ямайка, Грузія, Венесуела й інші країни. Ук-
раїнський показник вищий за середній світовий (0,682 бала), але 
нижчий від середнього європейського показника (0,751 бала). 

 

Висновки і пропозиції 
 

Темпи розвитку економіки, суспільства й держави багато в 
чому визначаються ступенем і темпами розвитку інститутів со-
ціального потенціалу нації. Звідси – сприяння цьому розвитку в ін-
тересах економічного розвитку є чи не найважливішою умовою ос-
таннього. Особливо це стосується тих інститутів, що здатні акуму-
лювати й використовувати творчу енергію активних соціальних 
груп нації, формувати креативний суспільний сегмент. В умовах, 
коли радянські інститути в Україні зруйновані або руйнуються, а 
нові не створюються, формування стратегії національного роз-
витку необхідно розпочинати із загальнонаціональної ідеології, 
орієнтованої на розвиток інститутів соціального потенціалу, які є 
реальними механізмами, здатними реалізувати відповідну ідеоло-
гію. Нажаль, в Україні, де постійно відбувається збурення суспіль-
ства, спричинене протистоянням й боротьбою політичних партій, 
такої ідеології й до цього часу не сформовано. 

На рівні держави важлива роль повинна належати форму-
ванню й реалізації соціального потенціалу, здатного згуртувати 
суспільство у вирішенні загальнонаціональних проблем, виступити 
джерелом і фактором захисту громадянами своїх прав, додатковою 
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силою державного регулювання у сферах, де його бракує, змен-
шити соціальну, політичну, демографічну, національну напруже-
ність. Саме в таких умовах може активізуватися людський капітал 
як фактор інноваційного розвитку економіки. Для досягнення за-
значеного необхідно, щоб була зацікавленість влади у реальному 
забезпеченні інноваційного розвитку та її здатність розробляти та 
реалізовувати відповідні програми, спільним здійсненням яких 
можна консолідувати суспільство заради економічного і со-
ціального розвитку. 

Важливими складовими соціального потенціалу є відповідність 
структури зайнятості вимогам інноваційного розвитку економіки; ма-
теріальні можливості працівників щодо підвищення освітньо-квалі-
фікаційного рівня; купівельна спроможність населення в придбанні 
інноваційних продуктів; наявність інноваторів-підприємців в ук-
раїнському бізнес-середовищі. Важливу роль повинна відігравати 
інноваційна культура; творче ставлення людей до роботи; прагнення 
людей до постійного підвищення свого освітньо-кваліфікаційного 
рівня; цінність самореалізації у професійній діяльності; цінність до-
сягнення матеріального добробуту через професійну діяльність; зда-
тність населення до систематичного засвоєння нових знань. 

Соціально-організаційне управління інноваційними проце-
сами передбачає розбудову багаторівневої структури соціального 
впливу: від цілеспрямованої державної політики до ефективного 
менеджменту кожного конкретного національного інноваційного 
проекту. При цьому державний рівень повинен бути тісно пов’яза-
ний із практикою управління в організаціях. З одного боку, він по-
винен акумулювати у своїх основних програмних документах і за-
ходах досвід саморозвитку інноваційної діяльності, з іншого боку – 
визначати її можливості й перспективи. 

В умовах України системне досягнення соціальних цілей на 
основі новітнього технологічного базису полягає в переході еконо-
міки від експортно-сировинного до інноваційного соціально орієн-
тованого типу розвитку, що дозволить різко розширити конку-
рентні переваги національної економіки за рахунок нарощування її 
порівняльних переваг у науці, освіті і високих технологіях і на цій 
основі задіяти нові джерела економічного зростання та підвищення 
добробуту. У такій постановці питання реалізація соціальних цілей 
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економічного розвитку має низку якісних і кількісних характери-
стик, зокрема: 1) опора на технологічну модернізацію традиційних 
секторів національної економіки (сировинного, аграрного і тран-
спортного) забезпечує випереджальне збільшення обсягу продукції 
галузей високих переділів; 2) перетворення інновацій у провідний 
фактор економічного зростання у всіх секторах економіки спри-
чиняє підвищення продуктивності праці в секторах, що визначають 
національну конкурентоспроможність і забезпечують зниження 
енергоємності; 3) прискорення результативності процесу форму-
вання нового формату економіки - економіки знань.  

Однак рішення низки проблем соціального розвитку в умовах 
майже повної розбалансованості та неадекватності соціальних меха-
нізмів здійснення державних інноваційних проектів вимагає вико-
ристання соціо-гуманітарного знання як засобу оптимізації іннова-
ційних процесів і активізації інноваційної діяльності на всіх рівнях. 
Це, у свою чергу, передбачає створення гнучкої, обґрунтованої сис-
теми наукового забезпечення національних проектів, яка враховує ло-
гіку і специфіку здійснення не тільки власне конкретного проекту, але 
й особливості сприйняття, оцінки, взаємоадаптації елементів соціаль-
ної системи, конкретних суб’єктів до нових умов життєдіяльності, а 
також експертно відслідковує можливі перспективи і наслідки реалі-
зації конкретного проекту. Зазначене вимагає впровадження іннова-
ційних соціальних технологій – структурованої сукупності прийомів і 
методів, спрямованих на вивчення, актуалізацію й оптимізацію інно-
ваційної діяльності, у результаті якої створюються і матеріалізуються 
проекти державного значення, що викликають якісні зміни в різних 
сферах життєдіяльності, орієнтовані на раціональне використання 
матеріальних, економічних і соціальних ресурсів. В основі технології 
забезпечення національних проектів має бути такий підхід до їх 
оцінки, у рамках якого можливий одночасний розгляд різних сторін 
взаємодії соціального середовища і нововведення, виявлення тих 
сторін цієї взаємодії, що у більшому ступені впливають на успішність 
інноваційних процесів, а також розпізнавання і передбачення мож-
ливих проблем інноваційної практики.  

Результативна реалізація інноваційних соціальних техноло-
гій при управлінні національними проектами можлива за умови 
впровадження моделі соціального партнерства – специфічної 
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форми суспільних відносин, яка тісно взаємозалежить з реаліза-
цією владних функцій та здійсненням влади. Складні питання 
соціально-економічних і трудових відносин розв’язуються завдяки 
розвитку системи соціального партнерства разом із представниками 
профспілок, підприємців, уряду та інших владних структур. Слід 
зазначити, що соціальне партнерство – це не тільки засіб політичної 
та економічної стабілізації, а й механізм еволюційних змін у сус-
пільстві. Тому національні проекти мають розглядатися як важливі 
напрями реалізації соціальної функції держави, що безпосередньо 
виражають і предметно конкретизують її сутність стосовно задово-
лення соціальних потреб членів суспільства, враховують соціальні 
інтереси суспільства й людини, різних соціальних груп. 

Національні проекти повинні розроблятися й реалізовуватись 
на основі відповідної методології із застосуванням прозорої сис-
теми цільових індикаторів, включати комплекс правових, організа-
ційних і фінансових заходів, що вживаються державними органами 
державної влади, органами державної регіональної влади з метою 
якісного поліпшення життя населення країни, розвивати проведе-
ний економічний курс, визначати першочергові кроки в сфері охо-
рони здоров’я, освіти, житлової політики.  

Соціальні ініціативи розвивають здійснюваний державою 
економічний курс, проте можливим все це стане завдяки форму-
ванню в країні сприятливих умов:  

по-перше, у держави повинні бути фінансові ресурси, які в 
значному обсязі можуть бути спрямовані на рішення соціальних 
завдань без загрози інфляції;  

по-друге, зміцнення державної влади (що абсолютно 
необхідно для успіху таких масштабних проектів);  

по-третє, держава повинна перейти до трирічного циклу 
бюджетного планування; 

 по-четверте, основні політичні сили країни повинні бути 
єдиними в тому, що саме на зазначених пріоритетах повинні зо-
середжувати зусилля держави 

Вирішуючи завдання розвитку інноваційних виробництв, важ-
ливо визначити критерії оцінки їхнього внеску в суспільний добробут. 
Для оцінки суспільної ефективності інноваційних проектів необхідний 
облік способу створення підприємствами інноваційної доданої вар-
тості – або за рахунок вітчизняних технологій і результатів діяльності 
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вітчизняного науково-виробничого сектора, або навпаки, із залучен-
ням імпортного устаткування й комплектуючих. Другий канал інно-
вацій дозволяє швидше й, можливо, на початкових етапах дешевше 
створити затребуваний продукт, однак ціна цього – наростаюча втрата 
власного науково-виробничого потенціалу й поступове перетворення 
вітчизняного виробничого сектору на складальну ланку, залежну від 
зарубіжних транснаціональних корпорацій. Саме на державному рівні 
можна забезпечити захист і просування національних інноваційних 
розробок шляхом протекціоністської політики, оформлення міжнарод-
них патентів і ліцензій на винаходи. У рамках державного регулювання 
може бути здійснена передача технологій і розробок, створених у дер-
жавному секторі. Вибудовування взаємовигідного й плідного співро-
бітництва в міжнародному масштабі в сфері науки й технологій можна 
забезпечити тільки на державному рівні.  

У сфері макроекономічної політики необхідно застосо-
вувати наступні інструменти активізації соціально-еконо-
мічного розвитку: 

 реалізація проектів державно-приватного партнерства (ДПП), 
спрямованих на зниження підприємницьких та інвестиційних ризиків;  

 реалізація системи стратегічного управління, спрямованої 
на узгодження бюджетної, грошової, структурної, регіональної й 
соціальної політики при вирішенні системних внутрішніх проблем 
розвитку й пошуку відповідей на зовнішні виклики; 

 створення й використання інститутів розвитку як загально-
національного, так і регіонального рівня, спрямованих на вирішення 
конкретних системних проблем економічного зростання, таких як 
розвиток інфраструктури (виробничої, соціальної й т.п.); стимулюв-
ання інновацій; сприяння несировинному експорту; розвиток малого 
й середнього бізнесу; скорочення регіональних диспропорцій; роз-
виток аграрного сектора. 

 Для реалізації заявлених органами державної влади страте-
гічних завдань соціально-економічного розвитку необхідно пере-
глянути багато положень фундаментальних складових економічної 
політики, правильно визначити пріоритетні напрямки становлення 
нового технологічного укладу, поставити обґрунтовані завдання 
формування української інноваційної системи, у якій ключове 
місце приділити розширеному відтворенню інтелектуального ка-
піталу шляхом проведення відповідної соціальної політики.  
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Необхідно впровадити організаційні форми (зокрема, органі-
заційні платформи) для забезпечення процесу реалізації інноваційних 
пріоритетів, які повинні бути засновані на принципі ефективного роз-
межування (перерозподілу) повноважень щодо використання інстру-
ментів державної політики, тобто підкріплювати конкретні уп-
равлінські функції необхідними нормативно-правовими статусами й 
ресурсами. Виконання досягнутих домовленостей повинні бути однієї 
із ключових завдань української політики й стати як предметом пра-
вового регулювання, так і об’єктом уваги з боку різних суспільно-
політичних інститутів.  

У сфері регулювання науково-технологічної та іннова-
ційної діяльності:  

- необхідно чітко сформулювати механізми контролю й 
аудиту результатів розвитку національної інноваційної системи, 
встановити вимоги щодо регулярного оприлюднення (у тому 
числі із застосуванням форм парламентських слухань і громад-
ських обговорень) її результатів; 

- доцільно переглянути структуру розподілу бюджетного 
фінансування наукових досліджень, що згідно законодавству 
здійснюється шляхом базового й програмно-цільового фінансу-
вання, на користь збільшення частки останнього, як більш набли-
женого до забезпечення потреб наукового обслуговування роз-
витку реального сектора економіки і спрямованого на досягнення 
конкретного результату; 

- з метою забезпечення взаємодії науки, держави й бізнесу 
необхідно привести систему фінансування державних наукових ор-
ганізацій у відповідність із реально здійснюваної ними діяльністю 
щодо задоволення державних запитів, включаючи запровадження 
інституту незалежної позавідомчої наукової експертизи науково-
дослідних проектів. 

Державі доцільно закріпити за собою виключні права тільки 
на результати науково-технічної діяльності, пов’язані з інтересами 
оборони й національної безпеки, а також на результати науково-
технічної діяльності, стосовно яких воно має намір самостійно до-
вести розробки до промислового застосування й реалізації готової 
продукції. У всіх інших випадках права на результати науково-тех-
нічної діяльності повинні бути віддані організаціям-розробникам но-
вої техніки, які мають безпосередньо взаємодіяти з інвесторами. 
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При розробці нормативно-правових актів щодо забезпе-
чення виконання інноваційних програм у напрямку стимулю-
вання інноваційної діяльності першочергові преференції треба 
надавати структурам, які поєднують науку, вищу освіту, вироб-
ництво. Необхідно сконцентрувати зусилля на розширенні комер-
ціалізації наукового потенціалу наукових установ і вузів за допо-
могою державної (регіональної) підтримки створення й розвитку 
малих інноваційних підприємств при цих організаціях. 
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3.3. Геостратегічний вектор  
інноваційної політики України 

 

Перспективи України у сучасному світі визначатимуться як вір-
ним засвоєнням для себе тенденції розвитку глобалізації, так і здат-
ності відшукати в ньому нішу, входження у яку не призвело б до ізо-
ляції країни від світового прогресу і, з другого боку, сприяло б зміц-
ненню її як самодостатнього і конкурентоспроможного суб’єкту. 

У загальній картині світової економіки аналітики звертають 
увагу на неухильне зростання частки країн, що, розвиваються, у світо-
вий валовий внутрішній продукт. За прогнозами Міжнародного ва-
лютного фонду, до 2018 р. ця частка досягне 55 %. Протягом останніх 
30 років внесок країн, що розвиваються, у зростання світової економі-
ки збільшився у 2,5 рази і, як передбачається, протягом 2012–2017 ро-
ків він складатиме 74% [18].  

Україна належить до країн, що розвиваються. Відставання 
від інших аналогічних країн може остаточно відсунути її від пер-
спективи наближення до передового світу. Її невідкладне зав-
дання – увійти у світовий ритм і прилаштуватися до амплітуди 
сучасної великої хвилі розвитку світової кон’юнктури, теорія якої 
була закладена М. Кондратьєвим. Згідно його висновків, – протя-
гом середньострокового циклу відбувається масове оновлення 
основного капіталу, модернізація та вдосконалення економіки, 
але потім ця технічна система замінюється протягом наступних 
середніх циклів, і коли вона вичерпується, починається великий 
економічний цикл, або «велика хвиля» [Див. у: 3, с. 53].  

В розвиток теорії «великих хвиль» російський економіст                 
С. Глазьєв розробив теорію технологічної динаміки і запровадив по-
няття «технологічний уклад» як сукупності технологічно поєднаних 
виробництв (технологічні сукупності). Він вважав, що розвиток будь-
якої технологічної системи починається з впровадження відповідного 
базисного нововведення. Починаючи з 1980-х років економіка розви-
нутих країн увійшла у фазу зростання п’ятого технологічного укладу, 
де домінує інформаційна економіка, комунікаційні технології. Після 
цього почав формуватися шостий уклад – базою якого є інформаційні 
технології, нано- та біотехнології, генна інженерія, альтернативна 
енергетика [Див. у: 3, с. 56–57]. 
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Не важко побачити серцевинну ідею теорії технологічної 
динаміки – ключову роль у ній наукових, у т.ч. науково-технічних 
інновацій у суспільне життя, насамперед в економіку. На це звертає 
увагу і вітчизняна наука: «Ми мусимо чітко усвідомити: світова еко-
номічна криза економічна «вибраковує» слабких і нерішучих. Лише 
нові знання та інновації, в основі яких лежать наукові здобутки і 
високотехнологічні рішення, визначають нині соціально-економічні 
перспективи кожної держави. Тож успіх нашої країни та її місце у 
глобальній економіці безпосередньо залежатиме від рівня розвитку 
вітчизняної науки і технологій. Реалізовуючи першо-чергові заходи 
з інноваційної політики сьогодні, ми інвестуємо в майбутнє України, 
формуємо національні конкурентні переваги і створюємо надійний 
фундамент для модернізації та інтеграції нашої країни до євро-
пейського і світового простору знань» [27]. 

Наука звертає увагу і на те, що інноваційний розвиток завжди 
пов’язаний з серйозними суспільними змінами, у т.ч. соціально-супе-
речливого характеру. Зокрема, «знання, які слугують запорукою інно-
ваційних змін у суспільстві та в технологіях, які визначають майбутнє 
економіки, сьогодні перетворилися на джерело не тільки економічної 
могутності, але й влади. З огляду на те, що доступність знань і можли-
вість їх оновлення визначаються економічною могутністю як окремих 
країн, так і найбагатшої частини їх населення, оскільки для них у 
першу чергу функціонують найкращі університети, з не доступною для 
більшої частини населення системою здобуття освіти високого класу. 
Тим самим поглиблюється суперечність між суспільством і економі-
кою, а у держави не досить коштів для забезпечення більшості високо-
класною освітою, і боротися з так званою «ексклюзивною освітою» для 
обраних вона поки що не спроможна, хоча це – одне з основоположних 
завдань подолання соціального відторгнення» [8, с. 7-8].  

Проблема доступності освіти для широких мас – це, по суті, 
проблема залучення якомога ширших верств суспільства не лише 
до розуміння важливості інноваційної стратегії, а й до безпосеред-
ньої спільної участі в ній: «Сьогодні вже йдеться не лише про по-
будову вдалої моделі взаємодії інтелектуального і реального секто-
рів економіки, яка б дозволяла результатам наукових досліджень 
або конструкторсько-винахідницької праці вільно потрапляти на 
ринок, перетворюючись на новий продукт чи технологію. Йдеться 
про суцільне проникнення інновацій на всі рівні і сфери людської 
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діяльності, зміцнення інноваційних зв’язків між різними секторами 
промисловості, між економікою та соціумом, перетворення будь-
якої діяльності на інноватику» [27]. 

Коли йдеться про динаміку інноваційної активності в Україні, 
необхідно зважати на ті перекоси у структурі національного господар-
ства, які утворилися за час формування ринкових відносин. Приміром, 
із 153,6 тис. суб’єктів господарської діяльності в Україні 71,3 тис. 
суб’єктів (46%) основним видом своєї діяльності декларують торгівлю, 
тобто діяльність, інновації у яку не є визначальними для формування 
технологічного обличчя країни [5]. 

Продовжує працювати й радянська інерція інноваційної пасив-
ності. Ще на кінець 1980-х років виявилися незатребуваними близько 
108,9 тис. винаходів, при тому, що фізична зношеність основних фон-
дів досягла 60%, а моральна (тобто, наукоємність) – 90%. У 1990-х ро-
ках ці показники досягли відповідно 70% і 95%. [23]. В результаті у 
загальному рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 
Україна посідала місця хвилеподібно – 69-е місце у 2001 р. 86-е – у 
2005 р., знову 69-е – у 2006 р., 89-е – у 2010 р., 73-е – у 2012 р. [12], 
але, як бачимо, незмінно на рівні або близькому до середнього, або 
нижчому за нього.  

В порівнянні з розвинутими країнами галузева структура ук-
раїнської промисловості дуже обтяжена виробництвом первинних си-
ровинних ресурсів і напівфабрикатів. В той же час питома вага про-
дукції машинобудування, яка є основою інноваційного розвитку про-
мисловості, нижче, ніж у розвинутих країн, в 2-3 рази [4]. 

Машинобудівний сектор України, що треба зазначити, відзна-
чається не лише потенціалом конкурентоспроможності, а й реальними 
здобутками. Його експорт складає понад 50% всієї реалізованої 
Україною продукції і спрямовується у понад 70 країн світу. Щоправда, 
експорт до країн СНД становить 90,8% від загального експорту, у т.ч. 
68,2% – до Російської Федерації, яка звикла до наявного рівня науко-
ємності української продукції. Частка продукції ракетно-космічної га-
лузі, яка продається за кордон, складає 60,0% від загального обсягу ви-
робництва, воєнно-промислового комплексу – 67% [12]. 

Однак, ці експертні здобутки не можуть компенсувати за-
гального відставання національної економіки в інноваційній сфері. 
За даними Державного комітету статистики України, обсяг вико-
наних у країні наукових і науково-технічних робіт у загальному 
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обсязі ВВП протягом 1996–2009 років зменшився від 1,36 до 0,95% 
(для порівняння, цей показник складає у ЄС в цілому 1,9% у 
Фінляндії та Швеції – 3,7%, у США та Німеччині – 2,7% [19; 15]. 
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, зменшилася 
протягом 2000–2009 рр. з 18,0 до 12,8% [16]. 

За цей же період впала і питома вага підприємств, які впроваджу-
вали інновації – від 14,8 до 10,7%, хоча слід відзначити, що зусиллями 
тих, хто продовжував інноваційну діяльність, кількість впроваджених 
нових технологічних процесів збільшилася від 1403 до 1893 [7]. 

Проведене у 2009р. Держкомстатом обстеження 7639 підпри-
ємств показало наступне. Більшість підприємств, які застосовують 
технологічні процеси, середній вік яких не перевищує 5 років 
(23,9%), працюють у сфері виробництва харчових продуктів та на-
поїв. При цьому найвища частка таких підприємств в загальній кіль-
кості підприємств (46,2% підприємств виду діяльності) – серед ви-
робників офісного устаткування та електронно-обчислювальних ма-
шин, біля 30% – у виробництві меблів, гумових та пластмасових ви-
робів, медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів 
та устаткованим, годинників, виробництві іншої продукції, 27,8% – 
у виробництві автомобілів, причепів та напівпричепів, 25,6% – папе-
рової маси, паперу, картону та виробів з них, біля 24% – у вироб-
ництві готових металевих виробів та металургійному виробництві. 
Найстаріші технології застосовуються при виробництві коксу, про-
дуктів нафтопереробки (36,4% підприємств виду діяльності) та ви-
робництві іншої неметалевої мінеральної продукції (27,8%)), у ме-
талургійному виробництві (20,8%). 

Із загальної кількості обстежених підприємств лише 21,1% 
виробників промислової продукції повідомили про те, що пла-
нують протягом 2009–2011 рр. заміну існуючих технологій па пе-
редові. Переважна більшість з них (від 80% до 100%) підприємств 
виду діяльності) готові лише до незначних змін (до 25%). Разом з 
тим, понад 30% підприємств з виробництва офісного устаткований 
та електронно-обчислювальних машин, а також половина підпри-
ємств з виробництва тютюнових виробів планують замінити іс-
нуючі технології на передові на 26–75%. 

Лише 4,5% підприємств випускали високотехнологічну про-
дукцію (за переліком високотехнологічних товарів, гармонізованим з 
переліком, прийнятим у країнах Організації економічного співро-
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бітництва і розвитку), обсяг чистої виручки від реалізації якої склав 
лише 2,6% від загального обсягу реалізованої обстеженими підпри-
ємствами продукції. При ньому лише 6,7% підприємств запланували 
в період 2009–2011 рр. освоєння нової для себе високотехнологічної 
продукції. Експорт високотехнологічних товарів здійснювали лише 
2,2% обстежених підприємств переробної промисловості, загальний 
обсяг яких становив 55% реалізованої українськими виробниками 
високотехнологічної продукції [7]. 

На цьому тлі загальнонаціональним питанням є питання вибору 
шляху, який найбільш надійно приведе до технологічного оновлення 
економіки. Попередній історичний розвиток пропонує українському 
суспільству альтернативу – або європейське співтовариство, або євра-
зійське (тобто російське). У формулах зовнішньої політики йдеться 
про вибір між Європейським Союзом і Митним Союзом. 

Хід суспільного обговорення геостратегічного вибору перебу-
ває під впливом потужного чинника інерції взаємної компліментар-
ності між українцями та росіянами, яка перебуває приблизно на од-
ному рівні хоча з деяким переважанням симпатії перших до других. 
За даними Київського міжнародного інституту соціології та Ле-
вада-Центру (Росія) порівняно з 2012 року воно у 2013 р. статисти-
чно не змінилося – кількість позитивно налаштованих складає 
74%, негативно – 18%. Добре ставлення українців до Росії за цей 
час несуттєво збільшилося (від 83% до 85%), а кількість погано на-
лаштованих до Росії дещо зменшилася – від 11% до 8%. За регіо-
нальним розподілом, як і завжди, більшість позитивно налаштова-
них до Росії українців сконцентровано у Східному (94%) та Півд-
енному регіонах (92%), найменше їх у Західному регіоні (68%). 
У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 86%. Треба 
зазначити, що порівняно з вереснем 2012 р. ця кількість стати-
стично значуще збільшилася у Західному (з 63% до 68%) та Схід-
ному регіонах (з 90% до 94%) [28]. 

Широкі маси населення не завжди здатні всебічно і адек-
ватно оцінити ситуацію, а тому доцільно спиратися на наукове об-
ґрунтування процесу геостратегічних рішень: «Державне будівни-
цтво повинне відповідати, насамперед, державним цілям, які, у 
свою чергу, формуються на основі суспільних потреб і уподобань. 
Все ж їх ініціаторами та носіями, за винятком прагнення до рево-
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люційних змін, є (хоч і не завжди) найосвіченіша частина населення, 
яка представляє меншість. Таким чином, у суспільстві, а отже – і в дер-
жаві, органічно виникає серйозна суперечність між освіченою мен-
шістю, яка є носієм певних суспільних потреб модернізаційного змісту, 
та більшістю, яка протягом тривалого часу залишається суспільною си-
лою, не налаштованою на зміни. Тому менш освічена більшість або по-
літична сила, що спирається на власні інтереси та потреби, може дикту-
вати умови більш освіченій частині суспільства» [8, с. 16]. 

У застосування до ситуації українського вибору це означає 
проведення наукової оцінки інноваційного потенціалу кожного із 
вірогідних партнерів. Коли йдеться про Росію, то насамперед треба 
брати до уваги факт уповільнення темпів її економічного розвитку. 
За висновком рейтингової агенції Standart@and Poor’s, потенціал еко-
номічного зростання в Росії вичерпано. Прогноз на 2013 р. – упо-
вільнення зростання ВВП країн до 2% (у 2011 – 4,3%, у 2012 – 3,4%). 
Одна з причин уповільнення – падіння попиту на російські товари 
(особливо на нафту, газ і сировину) у країнах ЄС внаслідок не-
сприятливої економічної кон’юнктури [36]. 

Російські вчені визнають уповільнення економічного зростан-
ня в Росії беззаперечним фактом. Причому в тих галузях, які особ-
ливо потребують технологічних інновацій, відбулося різке падіння 
виробництва порівняно з докризовим періодом: у виробництві го-
тових металевих виробів до 97,5%, у виробництві та розподілі 
електроенергії, газу та води – до 98,7%, у виробництві машин та 
обладнання – до 72,0% [Див. у: 14, с. 9]. 

Середньорічний обсяг збільшення валютних резервів, який у 
2007 р. становив 9,5%, у 2012 р. впав до 1,5%, тобто втричі [Див. у: 
14, с.10]. З одного боку, констатується завершення відновлення ро-
сійської економіки після кризи 2008–2009 рр. Водночас визнається, 
що «можливості швидкого зростання російської економіки з ек-
спертно-сировинною моделлю відтворення при домінуванні вироб-
ництва вуглеводневої сировини, орієнтованої на зовнішні ринки, 
вичерпані» [14, с. 33]. Парадокс економічних відносин Росії з за-
хідним світом, з яким вона намагається конкурувати, полягає в тому, 
що застійні явища в економіці цього конкурента обертаються для 
Росії падінням попиту на її сировинний та енергопостачальний ек-
спорт і за ефектом бумеранга зменшують її бюджетні надходження. 
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Потреба у виборі Україною цивілізаційного вектору активізу-
ється загальною розгубленістю населення у цьому питанні. Досліджен-
ня, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у 2013 р., 
показало, що частки тих, хто проголосував би за вступ України до 
союзної держави з Росією та Білорусією та за вступ України до Євро-
пейського Союзу є рівними: 38.4% проти 37.9%. Приблизно кожний 
десятий опитаний (11%) не брав би участі у такому референдумі, 12% 
не визначилися із своєю позицією щодо цього питання. Серед опитаних 
українців 41 % вважає, що краще вже зараз вступити до Митного 
Союзу і Єдиного економічного простору, 39% – що краще укласти уго-
ду про Асоціацію з Європейським Союзом. 19% респондентів не змо-
гли відповісти на це питання. 44% українців думають, що вступ Ук-
раїни до Митного Союзу та ЄЕП дасть продукції українського сіль-
ського господарства та промисловості більше шансів продаватися, ніж 
вступ нашої країни до ЄС. 32% притримуються протилежної точки 
зору, 23% не сформували своєї думи з цього питання [13]. 

Антиєвропейські настрої в Україні виникають, зокрема, з не-
готовності частки великого бізнесу дотримуватися вимог ЄС у ряді 
економічних сфер. Так, за європейськими правилами, обов’язковими 
для України після її вступу до Європейського енергетичного співто-
вариства, одна компанія не може бути експортером понад 50% ви-
робленої у країні електроенергії. Між тим майже вся електроенергія 
експортується з України компанією ДТЕК, яка є власністю Р.Ахме-
това [31]. Найвірогідніше, саме цим пояснюється проросійська ри-
торика багатьох публікацій у газеті «Сьогодні», власником якої вва-
жають цього олігарха. 

Мотиви, з яких мешканці проросійських регіонів упереджено 
ставляться до інтеграції України до ЄС, показало опитування, про-
ведене у 2013 р. КМІС та Соціологічною групою «Рейтинг» в Одесь-
кій області. Жителі області більш оптимістично оцінюють перспек-
тиви продажу продукції української промисловості та сільського 
господарства у разі, якщо Україна стане повноправним членом Мит-
ного Союзу та ЄЕП (56%), ніж при вступі нашої країни до ЄС (22%). 
При цьому 23% не знають, що краще. Подібним чином опитані оці-
нили можливість українських громадян знайти хорошу роботу – 49% 
опитаних вважають, що з працевлаштуванням буде краще за умови 
вступу України до ЄЕП і 25% – за умови, що Україна вступить до ЄС, 
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26% – не визначилися з думкою щодо цього питання. Третина 
жителів Одеської області (33%) думають, що в разі, якщо Україна 
опиниться в складному становищі, яке буде вимагати значної безоп-
латної фінансової допомоги нашій країні, в першу чергу надасть під-
тримку Україні Росія, 10% думають, що це буде Європейський Союз, 
5% – що Міжнародний валютний фонд, 4% – міжнародні гуманітарні 
організації, наприклад ООН, 35% респондентів думають, що ніхто не 
прийде на допомогу Україні, 9% не змогли відповісти. [22]. 

Між тим, розрахунки на фінансову допомогу Росії марні. Самі 
російські фахівці, оцінюючи можливості своєї країни, визнають, що 
країни Євросоюзу у довгостроковій перспективі залишаться основними 
постачальниками прямих іноземних інвестицій в економіку самої Росії, 
і що «трансфер європейських технологій і розвиток технологічних 
альянсів між російськими та європейськими кампаніями, освоєння 
європейських ринків слугуватимуть потужними стимулами для підви-
щення конкурентоспроможності національних виробників» [35, с. 140]. 

Безумовно, Росія потребує різкого повороту до інноваційної 
моделі розвитку. Причому потреба у такому повороті усвідомлена 
вже давно. Однак, попри наявність гігантських природних ресур-
сів, великих фінансових можливостей, широкої наукової інфра-
структури (у 24 регіонах Росії діє понад 60 технологічних парків і 
56 інноваційно-технологічних центрів з понад тисячею малих ви-
сокотехнологічних фірм) [2, с. 73], Росія так і не увійшла до числа 
глобальних технологічних лідерів. Російські фахівці пояснюють це 
так: «Країна кинулася за провідними західними країнами у гонитві 
за збільшенням у ВВП частки послуг на шкоду власному ви-
робництву, ігноруючи те, що провідні західні країни аж ніяк не по-
збавилися виробництва, а просто перевели за кордон, тобто ек-
спортували. Росія ж, позбавившись промисловості на власній тери-
торії, залишилася ні з чим» [29, с. 38–39]. 

Заступник голови російського уряду Дмитро Рогозін, висту-
паючи на прес-конференції в «Російській газеті» відверто визнав, що 
наздогнати провідні держави за рівнем технологічного розвитку най-
ближчим часом Росії навряд чи вдасться, бо зараз відставання за ря-
дом критичних базових технологій становить десятки років [24]. 

Російська статистика відзначає вкрай низький рівень іннова-
ційної активності у країні. Питома вага російських підприємств, 
які здійснювали технологічні інновації, протягом 2000–2007 рр. 
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залишалася приблизно на одному рівні – відповідно 10,6 та 9,4%, а 
питома вага інноваційних товарів, робіт, послуг у загальному об-
сязі відвантажених товарів, робіт та послуг хоча й зросла, але не 
кардинально – від 4,4 до 5,5%. У 2004 р. в середньому по Росії нові 
технології придбали не більше 20% інноваційно-активних підпри-
ємств і менше 10% з них реалізували інноваційні проекти з метою 
модернізації власного виробництва, в той час як у промислово роз-
винутих країнах цей показник становив в середньому 50% [21]. 

Питома вага відвантаженої інноваційної продукції у загальному 
обсязі відвантаженої продукції у обстежених підприємств становила 
трохи більше 11%, причому у структурі витрат на технологічні ін-
новації переважали витрати на придбання машин і обладнання, в той 
час як частка витрат на дослідження і розробки становила трохи біль-
ше 16%. [11]. Із понад 180 тис. впроваджених у Росії у 2007 р. пере-
дових виробничих технологій тільки близько 30 тис. були впро-
ваджені у термін до одного року, близько 54 тис. – протягом 1 – 3-х, 
близько 46 тис. – протягом 4–6-ти, близько 50 тис. протягом 7-ми й 
більше років. При цьому кількість винаходів, використаних у цих тех-
нологіях, становила лише 1373 одиниці [34]. 

Того ж 2007-го року кількість угод щодо продажу технологій 
за межі РФ хоча й перевищила кількість угод по імпорту техно-
логій (відповідно 1825 і 1524), але в усіх експортних угодах левова 
частка припадала на ті, що стосувалися операцій з нерухомим май-
ном, наукових досліджень, надання послуг [30]. 

Проведене у 2009 р. фахівцями російського Інституту аналізу 
підприємств і ринків державного університету «Вища школа еконо-
міки» експертне обстеження промислових підприємств показало, що в 
питаннях інновацій в середньому 43,9% з них є абсолютно пасивними, 
а 27,4% – імітаторами інноваційної діяльності. Тільки 3,0% здійснюють 
інновації для глобального ринку, 27,6% – для внутрішнього ринку, а 
9,8 – тільки для себе. Причому абсолютно пасивних виявилося у ви-
робництві машин та обладнання 39,3%, у виробництві електро-, елек-
тронного та оптичного обладнання – 33,0%. Імітаторів у цих галузях 
виявилося відповідно 20,9% та 17,9% [9]. 

Згідно даних російської статистики, частка інноваційно ак-
тивних підприємств становить у промисловості лише 4–5%, ще 
меншою є частка нової техніки і технологій у промисловому ви-
робництві, де домінує «інноваційна апатія», яка проявляється не-
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бажанням витрачатися на придбання нових технологій. Частка 
Росії у світовому обсязі торгівлі цивільною наукоємною про-
дукцією оцінюється у 0,4%, в той час як аналогічна частка США – 
36%, Японії – 30%, Німеччини – 17%, Китаю – 6% [2, с.73]. 

У 2012 р. частка Росії у загальному обсязі світового ринку 
наукоємної продукції становила лише 0,3%, хоча від 2000 р. по 
2010 р. витрати на наукові дослідження і науково-технічні роз-
робки виросли у 6 разів і склали понад 523 млрд. руб.[1]. 

Масове запровадження і поширення інформаційних техно-
логій не формує автоматично суспільство знання, що підтверджено 
досвідом Росії, яка у сфері виробництва знання, насамперед науко-
вого, зробила крок назад.  

Якщо інноваційна стратегія, передових країн полягає у 
швидкому доведенні дослідницьких ідей до стадії ринку, умов до-
ступу до фінансів, якими забезпечується дослідницький процес, то, 
приміром, в російському інноваційному центрі Сколково, вва-
жають російські дослідники, це питання відсунуте на задній план, 
та й сам центр оцінюються як заздалегідь провальний, що зумовле-
не відсутністю відповідної політики російської держави: «Головна 
риса, характерна для стратегії Росії останніх двох десятиліть, – це 
її відсутність. Жодна із адміністрацій, що мінялися за цей період, 
не висунула якої-небудь зрозумілої стратегії, без якої не може існу-
вати жодна держава світу. На початку другого десятиліття ХХІ ст. 
така стратегія має бути розрахована на 30–40 років, тобто до сере-
дини століття, і визначати стратегічні цілі країни, тобто держави, 
бізнесу і суспільства» [29, с. 26,30,41].  

За характер, масштабом і глибиною проблем в інноваційному 
розвитку Україна нічим не відрізняється від Росії. Згідно глобаль-
ного інноваційного рейтингу, складеного агентством Bloomberg, 
у 2012 р. Україна займала 42 місце серед 50 країн з найкращими 
показниками інноваційного розвитку. Такий доволі високий по-
казник Україна отримала завдяки вищої освіти (6 місце у світі за 
охопленням населення), патентній активності (17 місце), інтен-
сивності науково-дослідних і дослідно-конструкторських роз-
робок (39 місце), технологічному рівню промисловості (39 місце). 
Перші місця у рейтингу належать США, Південній Кореї, Німеч-
чині, Фінляндії та Швеції. Щоправда, за оцінками Всесвітнього 
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економічного форуму у Давосі, Україна за рівнем інноваційності 
та досвідченості бізнесу посідає 79 місце. 

Низька підсумкова характеристика економіки України (69 
місце) свідчить про те, що її інноваційність поки що не матеріалізува-
лася у виробничу ефективність, але за наведеними вище показниками 
має суттєвий потенціал, який чекає на використання [27; 33]. 

У 2012 р. вдалося підвищити наукоємність вітчизняного 
ВВП до 0,75% [27]. Але справжню вагу цього показника можна 
оцінити, згадавши, що питома вага нових знань у товарах, тех-
нологіях, освіті, організації виробництва у розвинутих країнах 
становить від 70 до 85 % їхнього ВВП [23]. 

Вирішення Україною цієї задачі шляхом входження до митного 
Союзу і взагалі в рамках євразійського простору є маловірогідним. 
Насамперед тому, що основна частка економічних зв’язків між Ук-
раїною і Росією припадає на торговий обмін (навіть не на торгове 
співробітництво). Російські економісти констатують, що за всієї важ-
ливості російського ринку для України, остання не здатна компен-
сувати імпортом до Росії промислових товарів те негативне сальдо, 
яке утворюється від торгівлі між обома країнами нафтопродуктами. У 
2011 р. дефіцит в торгівлі України з Росією досяг 18 млрд. дол. по 
паливу і 8 млрд. по інших товарах. 

Особливістю торгового обміну між Україною та Росією є те, 
що основну роль у її динаміці грають міжнаціональні компанії. При-
міром, у торгівлі сільськогосподарською продукцією між обома 
країнами доля МНК становила у 2010 р. 70%, а у торгівлі металом – 
54%. Причому 44% товарообігу компаній з іноземним капіталом 
припадало на компанії із країн ЄС.  

Негативною тенденцією позначена динаміка використання в 
українсько-російській торгівлі рубля як засобу розрахунків (у 2010 р. – 
28%), навпаки, частка долара як розрахункової одиниці зросла до 67%, 
а євро становила лише 4%. Спеціалісти пояснюють це тим, що най-
більшу частку товарної групи складають товари ТЕК, у торгівлі якими 
домінує долар. В останні роки МНК формували близько 43% всього 
товарообігу між Україною та Росією, причому основна частка в ньому 
припадає на компанії за участі капіталу з країн ЄС [20, с. 146, 147, 149]. 

Поки що найбільш міцно Україна прив’язана до Росії як 
споживач, а також як транзитер газу і до Європи, і до країн СНД. 
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Але у 2012 р. Україна скоротила транзит газу на 19,13% порівняно 
з 2011 р. (до 84,26 млрд. куб. м), а протягом січня – травня 2013 р. 
транзит скоротився на 16,45% порівняно з аналогічним періодом 
попереднього року [31]. 

Однаково низький технологічний рівень виробництва і Ук-
раїни, і Росії має робити з них партнерів у здійсненні науково-техно-
логічного і технологічного прориву. Однак, по-перше, об’єднання 
зусиль двох недостатньо розвинених країн не означало б кратного 
посилення їхнього спільного науково-технічного потенціалу, а по-
друге, у кожній з них відбулося настільки відчутне падіння у 
науково-технічних сферах, що відродження кожної з них потребує їх 
наближення до простору передової науки і техніки, тобто до 
західного простору.  

Рух у бік західної цивілізації для Росії маловірогідний вже з тієї 
причини, що відновивши боротьбу за статус супердержави, вона авто-
матично поставила євроатлантичне співтовариство у положення свого 
конкурента, чим суттєво ускладнила перспективи свого науково-тех-
нічного співробітництва з ним. Наприклад, свого часу укладаючи з Ро-
сією Угоду про партнерство й співробітництво, Європейський Союз 
націлював науково-технічний блок на цивільні дослідження з таких 
пріоритетних тем, як геноміка і біотехнології для цілей охорони здо-
ров’я, інформаційні технології, нанотехнології і нанонаука, аеронавти-
ка і космос, якість і безпека продуктів харчування, стале зростання і 
глобальні зміни, участь громадян в управлінні. СС націлював не лише 
Росію, а й усі нові незалежні держави на переорієнтацію науковців обо-
ронних галузей у напрямку досліджень у цивільних галузях [26]. 

Інша проблема полягає в тому, що, як передбачають російські 
фахівці, у найближчі роки конкурентоспроможність російських тех-
нологій на світових ринках буде дуже обмеженою, а це неминуче 
тягнутиме широкомасштабне використання зарубіжних технологій. 
Але навіть готовність Росії поділитися придбаними технологіями 
(насправді така готовність суто гіпотетична через високу ціну ноу-
хау) не убезпечує російських партнерів від однакових з нею ризиків, 
таких як низька ефективність придбаних технологій, тривалість і ви-
сока ціна впровадження, погана організація виробництва, низька ква-
ліфікація персоналу [17]. 

Обставини, що склалися між Росією та Україною при ви-
борі геоекономічного вектору, змушують другу з них здійсню-
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вати західний дрейф і робити це окремо. На урядовому рівні де-
монструється розуміння цієї неминучості. Крім того, сучасна еко-
номіка може бути конкурентоспроможною, якщо вона заснована на 
передових нанотехнологіях. У Програмі економічних реформ в Ук-
раїні на 2010–2014 роки йшлося про інноваційний розвиток країни, 
про інтеграцію вітчизняного сектору наукових досліджень у Євро-
пейський дослідний простір, про підвищення ефективності національ-
ної інноваційної системи і т.д. Щоправда, у розділі, де йдеться про 
модернізацію секторів української економіки, як пріоритетні було 
виділено лише базові – електроенергетика, вугільна галузь, нафтогазова 
промисловість, транспортна інфраструктура, сільське господарство, 
тобто ті сектори, які не є першочерговими споживачами нанотехно-
логій [15]. Вже у Державній програмі активізації розвитку економіки на 
2013–2014 роки передбачено забезпечення комплексної державної 
підтримки розвитку конкретних пріоритетних високотехнологічних 
галузей, розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямова-
них на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки. 
Першочергова увага приділятиметься таким галузям, як автомобіле-
будування, авіабудування, космічна техніка, фармацевтика [12] 

Загалом, Україна має досвід багатовекторного співробітництва 
у науково-технологічній сфері – з США, Канадою, країнами ЄС та 
СНД. Зокрема, співробітництво з ЄС здійснюється за програмами 
INTAS, TACIS, COPERNICUS [Поручник А. Інноваційний…]. Зараз 
перед Україною стоїть завдання стимулювати інтерес ЄС до співпраці 
з нею у цій сфері. Нині ЄС започатковує нову рамкову програму 
науково-технічного співробітництва «Горизонт 2020» (Н 2020). 
Участь українських установ у попередніх програмах засвідчила їх до-
волі високий рівень. Разом з тим, виявилося, що в цілому ці програми 
розвитку не передбачали особливої уваги до України: відсутність 
інструментів спільного фінансування, повільність діалогу з питань 
науково-технічної та інноваційної політики і створення відповідної 
«дорожньої карти», перешкоди у взаємному доступі до інформації. 
Програма «Горизонт – 2020» здійснюватиметься за принципом 
«загальної відкритості», але при цьому на практиці зосереджувати-
меться на співпраці з рядом ключових країн-партнерів. Україні вкрай 
важливо потрапити до цього ряду, для чого виконати відповідні ви-
моги – виявити насамперед бажання співпраці з ЄС, а також здатність 
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запровадити спільні цільові заходи на основі єдиних принципів і вза-
ємної вигоди [10, с. 5]. 

Для участі у «Горизонті 2020» Україні належить досягти пев-
них критеріїв – належного рівня науково-дослідницького, технічного 
та інноваційного потенціалу, надання доступу до своїх ринків, за-
безпечення захисту прав інтелектуальної власності, підтвердження 
здатності до відповідальності за дослідження та інновації [10, с. 7.] 

Слід відзначити, що ті сфери, у яких інноваційна політика 
ЄС та його членів передбачається особливо активною, найбільшою 
мірою відповідає інтересам і потребам України і в яких вона сама 
накопичила відповідний ресурс наукового знання. 

ЄС в цілому зосереджує увагу на критично важливих суспільних 
проектах – зміна клімату, енергетична безпека, ефективність викори-
стання ресурсів. Інноваційна стратегія Британії, зокрема, зосереджена 
на модернізації в економічній сфері, в галузі охорони здоров’я, у спор-
тивному та аграрному секторах. Інноваційна стратегія Німеччини зосе-
реджена на наукоємних технологіях у таких сферах, як екологія, охо-
рона здоров’я, зміна клімату, ефективне використання ресурсів. Іннова-
ційні зусилля Франції спрямовані на модернізацію ядерних сил, обо-
рону та космос. Якщо американська та китайська інноваційні стратегії 
підпорядковані задачам глобальної конкурентоспроможності, то 
інноваційна стратегія Євросоюзу до 2020 р. зосереджується на соціаль-
них аспектах – оптимізація ринку робочої сили, підтримка знедолених 
(велфер), пенсійна реформа [29, с. 27–28, 30, 32, 33, 34].  

Україні надається можливість активно долучатися до іннова-
ційної стратегії ЄС завдяки тому, що остання передбачає покращен-
ня базових умов і доступу до фінансування досліджень та інновацій 
з відповідним посиленням інноваційного ланцюга, прискорення 
запровадження високошвидкісного Інтернету, досягнення економі-
чного зростання при переході на альтернативну енергетику, модер-
нізацію транспорту та енергозбереження, покращення умов для 
малого і середнього бізнесу. Модернізація в США, як вона викла-
дена Б.Обамою у 2011 р., передбачає зосередження зусиль на таких 
національних пріоритетах, як революція «чистої енергії», нові авто-
мобільні технології (вважають, що йдеться про електромобілі), ме-
дичні інновації у лікуванні особливо тяжких хвороб, розвиток науки 
і технології, протистояння викликам ХХІ ст. [29, с. 13–48]. 



   Інноваційна перспектива у стратегії... 206 

Курс на входження до Митного Союзу може дати Україні 
більш короткочасну тактичну вигоду, і то тільки у торгівлі енерго-
носіями. Загальний євразійський ринок поки що не виглядає пер-
спективним. Обсяг взаємної торгівлі між трьома країнами-членами 
МС у 2012 р. становив 68,6 млрд. дол., в той же час обсяг їхньої 
зовнішньої торгівлі з іншими країнами – 939,3 млрд. дол. [25].  

Безумовно, інерція проросійських настроїв значної частини 
населення ускладнює досягнення національної згоди з цього пи-
тання. Але соціологами відзначається і зрушення в цих настроях. 
Проведене у 2013 р. Соціологічною групою «Рейтинг» опитування 
населення України (вибірка 2000 тис. респондентів) показало по-
стійне зменшення частки тих, хто жалкує про СРСР (41% порівняно 
з 46% у 2010 р.). При цьому звертає на себе увагу, що рівень освіти 
прямо протилежний ностальгії за спільною державою. Навіть серед 
тих, хто ностальгіє за СРСР, зростає частка тих, хто виступає за 
поглиблення ринкових відносин і свободу слова [6], тобто за ті 
цінності, доступ до яких в сучасній Росії перебуває під щільним 
державним контролем. 

Відзначені соціологами зрушення поки що не можна вважати 
вирішальними, але вони засвідчують тенденцію до формування 
серед українців європейської психології, яка спирається на інтер-
нальність та конкурентність. Особи з такою психологією краще 
розуміють важливість інноваційного розвитку як умови якісного 
поліпшення життя. Запровадження такої психології потребує від 
влади відмови від популізму заради здобуття підтримки на ви-
борах. Але це вже питання про принесення національної стратегії в 
жертву політичній тактиці і навпаки.  
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4. Модель досягнення національного консенсусу 
на основі спільної інноваційної стратегії 

 

4.1. Інформаційні мережні технології у розвитку регіонів, 
малих та середніх міст України 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 
різким посиленням конкуренції, яка змушує виробника скорочувати 
життєвий цикл виробів, збільшувати номенклатуру виробництва, що 
можливо зробити лише за умов інноваційної діяльності. Широке 
розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
усіх сферах економіки є, певною мірою, відповіддю на вище згадані 
виклики. Але залишається проблема ефективного використання ІКТ 
для підтримки інноваційної діяльності. Одним із напрямків розв’язан-
ня цієї проблеми є створення проблемно-орієнтованих мережних 
структур інтерактивного обміну інформацією.  

Нова десятилітня «Стратегія 2020» Європейського Союзу 
ставить своїм завданням досягнення цілей зайнятості, продук-
тивності та соціальної злагоди і тому включає в себе поряд зі сти-
мулюванням розвитку інформаційних технологій, нарощуванням 
конкурентоспроможності також «соціальне» зростання, тобто зро-
стання зайнятості, формування умов для професійного росту, роз-
виток освіти та перекваліфікації, доступність навчання, зменшення 
диференціації доходів, боротьба із бідністю, досягнення соціальної 
та територіальної згоди [1]. 

Діюча нині Сьома рамкова програма ЄС порівняно із попе-
редньою більше орієнтована на розвиток досліджень, призначених 
підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність 
єврозони. Однак кожен із напрямів дослідження програми має і со-
ціальний ефект. Характерною рисою інноваційної політики ЄС є 
врахування соціальних потреб, інтересів та запитів окремих гро-
мад, жителів конкретних міст, селищ тощо. 

В інноваційній політиці ЄС можна простежити наявність 
комплексного загального підходу щодо її соціальної спрямова-
ності, що обумовлене наявністю низки соціальних проблем націо-
нального характеру, які стають спільними для усіх членів ЄС у 
силу дії загальних закономірностей розвитку країн [2]. 
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Вчені спостерігають нове явище у Європі: міста стають 
«містами-підприємцями», які активно розпоряджаються своїми ре-
сурсами для підвищення конкурентоспроможності в економічній, 
соціальній та природній сферах. 

Щоб зробити місто конкурентоспроможним, слід досягти 
конкурентоспроможності підприємств, що діють у ньому. При 
цьому, жодне місто не може бути найбільш привабливим для усіх 
видів економічної діяльності, і успіх в конкуренції пов’язаний з 
розвитком тих із них, які у межах конкретного міста мають 
конкурентну перевагу. 

Обмежений внутрішній ринок, брак фінансів і гостра потреба 
виходу на зовнішні ринки вимагають від малих міст України 
об’єднання зусиль з іншими містами та регіонами, що можна легко 
зробити на базі кластерів і мережних технологій.  

Найбільш прийнятними для вимірювання конкурентоспромо-
жністі міст України можуть вважатися наступні індикатори: проду-
ктивність (ефективність), зайнятість, рівень (якість) життя. В якості 
основних загальних факторів конкурентоспроможністі міста розгля-
даються зміни у співвідношенні секторів економічної діяльності, ха-
рактеристики компаній (форми власності, величина фірм, т.п.), сере-
довище, в якому здійснюється бізнес, здатність до інновацій та на-
вчання, кваліфікація робочої сили та її вартість, доступність сучасної 
комунікаційної мережі, привабливість навколишнього середовища, 
сприятливі умови міської та регіональної політики.  

Аналогічні тенденції зароджуються і у малих містах України з 
населенням не більше 50 тис. осіб, яких на 1 січня 2010р. нара-
ховувалося 366 з населенням 6,4 млн. чоловік (14% населення країни і 
75% загальної кількості міст) [3]. Більшість їх характеризуються 
низьким рівнем соціально-економічного розвитку, є депресивними, з 
низьким рівнем ділової активності. Серед найбільш гострих проблем 
їх соціально-економічного розвитку – технологічна відсталість біль-
шості промислових підприємств, високий рівень зносу основних 
фондів; монофункціональна спеціалізація, недостатній розвиток тран-
спортної інфраструктури, низький рівень комп’ютеризації закладів і 
підприємств. На сьогодні відсутнє належне фінансування програм 
соціально-економічного та культурного розвитку територіальних гро-
мад малих міст, механізми надання державної підтримки малих міст 
виявилися неефективними.  
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Світовий досвід підтверджує, що сучасне високотехноло-
гічне виробництво може базуватися тільки на процесах інтеграції 
наукових, інноваційних та виробничих підприємств різних типів. 
Науково-технічний прогрес рухається нині не розрізненими під-
приємствами, а їх об’єднаннями, групами, кластерами та мережами 
з горизонтальними, вертикальними і регіональними зв’язками. 
Виділяються дві основні категорії кластерів. Просторові, або регіо-
нальні, та промислові, тобто функціонально пов'язані системи, які 
менш обмежені межами регіонів. 

Щоб оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внут-
рішнього середовища, уникнути монополізації і застою галузі, необ-
хідна мережева форма організації кластеру. Це передбачає створення 
вертикальних і горизонтальних зв’язків між різними учасниками: дер-
жавою, малим і великим бізнесом, науково-освітніми установами, 
споживачами кінцевої продукції. Об’єднання та співробітництво в 
рамках кластерного підходу дає значні переваги в конкурентній бо-
ротьбі і допомагає розділити між учасниками мережі високі витрати і 
ризики інновацій, які не під силу ізольованій фірмі. 

Мережний підхід реалізує концепцію взаємодії, що спирається 
на ряд ключових ознак, властивих сучасному підприємництву: схо-
жість цільових орієнтирів реально функціонуючих бізнес-суб’єктів 
(забезпечення конкурентних переваг, оптимальне використання ре-
сурсів, зміцнення ринкових позицій); використання заходів державної 
підтримки; залучення інвестицій в умовах ринків, що розвиваються; 
активізація інноваційних можливостей підприємництва; розвиток 
ІКТ; прагнення до отримання синергетичного ефекту тощо. Специ-
фікою мережного підходу є інтеграція галузевих і територіальних ас-
пектів, можливість більш повного використання інфраструктурного 
потенціалу, здатність до зміни конфігурації мережі [5]. 

Кластерна форма організації на основі мережі стійких зв’язків 
між усіма його учасниками призводить до створення особливої 
форми сукупного інноваційного продукту. Об’єднання в інновацій-
ний кластер на основі вертикальної інтеграції формує не спонтанну 
концентрацію різноманітних технологічних винаходів, а суворо 
орієнтовану систему розповсюдження нових знань, технологій та 
інновацій. Кластери інноваційної діяльності створюють новий про-
дукт або послугу зусиллями кількох фірм або дослідницьких інсти-
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тутів, що дозволяє прискорити їх поширення по мережі ділових 
взаємозв’язків. Інноваційна структура кластера сприяє зниженню 
сукупних витрат на дослідження і розробку нововведень з подаль-
шою їх комерціалізацією за рахунок високої ефективності вироб-
ничо-технологічної структури кластеру. Найбільш успішні іннова-
ційні кластери формуються там, де здійснюється або очікується про-
рив у галузі техніки і технології виробництва з подальшим виходом 
на нові ринкові ніші.  

Входження в лібералізовану економіку вимагає нових комуні-
кативних відносин між господарюючими суб’єктами. Одним з важ-
ливих напрямків таких комунікативних відносин є усунення протиріч 
між винятково індивідуальним способом виробництва матеріальних 
благ в ринковій економіці і новими завданнями регулювання суспіль-
ного споживання, які сьогодні вирішуються виключно державою. При 
цьому доводиться враховувати диспропорції в економічному роз-
витку різних регіонів країни. 

 У період після Другої світової війни диспропорція в розвитку 
окремих районів Європи посилилася, що призвело до постановки 
задачі економічного районування. Найпростіший спосіб, який був 
тоді найбільш поширеним – це перебудова адміністративно-терито-
ріального поділу більшості європейських країн. Транснаціональні 
компанії знаходили для регіонів з різною матеріально-сировинною 
структурою найбільш ефективні можливості взаємодії. Однак пов-
ністю зняти суперечності в регіональному розвитку вони не можуть.  

У цій ситуації особливого значення набувають оперативність 
пошуку необхідної інформації, її повнота і якість. З розумінням цієї 
ситуації пов’язане розширення міжнародного науково-технічного 
співробітництва на взаємовигідних умовах, яке неможливо уявити без 
активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій.  

 Розвиток мережних інформаційних технологій привів до ак-
тивної консолідації інноваційних підприємств через електронні 
комунікаційні мережі. У Європейському Союзі існує досить велика 
кількість інноваційних і бізнесових мережних структур. У даному 
огляді наведені описи кількох, найбільш відомих мереж.  

 Європейська мережа бізнес-інноваційних центрів (The 
European BIC Network) – некомерційна асоціація, створена в 1984 р. 
Європейською Комісією та європейськими промисловими лідерами, 
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з головним офісом у Брюсселі, яка об’єднує 145 акредитованих і 
близько 70 асоційованих членів – бізнес-інноваційних центрів (БІЦ), 
бізнес-інкубаторів, інноваційних та інших центрів. Мережа БІЦ надає 
своїм членам послуги в таких сферах, як стратегічне лобіювання і 
просування членів мережі; тематичні мережі та проекти Єврокомісії; 
супровід та координація мереж; технічна допомога та підвищення 
якості; управління контрактами Єврокомісії та їх реалізація  

Фінансування діяльності мережі EBN забезпечується членсь-
кими внесками, додатковими послугами, що надаються членам і 
третім сторонам; спонсорством. 

 Повними членами EBN можуть бути тільки визнані Євро-
комісією БІЦ. Асоційованим членом мережі EBN може стати будь-
яка (в т.ч. українська) організація, яка здійснює підтримку роз-
витку малого та середнього бізнесу та зацікавлена у діяльності в 
сфері регіонального розвитку, інновацій, бізнес-інкубацій та ро-
звитку підприємництва.  

Мережа Європейських інфо-центрів (European Info 
Centers) – у 1987-2007 рр. об’єднувала понад 300 організацій з 
понад 280 міст в 50 країнах світу. Послуги ЕIC, які зараз надають 
центри мережі EEN, включають юридичну та фінансову інфор-
мацію, фінансові схеми ЄС для бізнесу, пошук бізнес-партнерів, 
інформацію по країнах і ринках тощо. ЕIC представлені торговими 
палатами (38%), структурами економічного розвитку типу агентств 
розвитку (38%), банками та консалтинговими компаніями (16%), 
бізнес-асоціаціями (8%). 

Європейська Мережа Інноваційних Релей-Центрів (Innova-
tion Relay Centres Network) – діє у 33 країнах ЄС у складі 71 центра і 
240 партнерської організації, між якими відбувається обмін техноло-
гічними запитами та пропозиціями, а також методиками трансферу 
технологій. Місія мережі IRC - підтримка інноваційного та трансна-
ціонального технологічного співробітництва в Європі, з наданням 
ряду спеціалізованих послуг підтримки бізнесу. Більшість IRC уп-
равляються консорціумами кваліфікованих регіональних організацій - 
таких, як Торгово-промислові палати, Агентства регіонального роз-
витку та університетські Технологічні центри.  

Трансфер технологій в мережі IRC визначається як взаємодія 
між двома або більше партнерами, де хоча б один з партнерів передає 
свою технологію через ноу-хау, патенти і технічне сприяння іншому 
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партнеру, який бажає впровадити і використовувати цю технологію 
для конкретної мети. Це визначення не трактує трансфер технологій 
як комерційне явище, оскільки трансфер технологій може служити 
збільшенню суми знань/ноу-хау однієї із сторін без будь-якої фі-
нансової угоди. Правило трансферу технологій: обидві сторони по-
винні отримати від нього користь на взаємовигідній основі. Одер-
жувач технології може, наприклад, придбати ноу-хау і технологічну 
перевагу над конкурентами, а власник технології може залучити від 
співпраці якусь фінансову перевагу і розробити інші технологічні 
рішення для підвищення конкурентоспроможності, зниження собівар-
тості, збільшення прибутку.  

У своїй діяльності мережа IRC використовує такі інстру-
менти мережної взаємодії, як щорічні конференції, дні трансферу 
технологій, тематичні робочі групи, брокерські «з’їзди» (brokerage 
events), систему Intranet комунікацій – Business Bulletin System 
(BBS), лекції, навчальні сесії, розширені семінари, ввідні курси для 
нових співробітників. 

Мережа Інноваційних Релей-центрів управляється службами 
Єврокомісії в Брюсселі і Секретаріатом IRC в Люксембурзі (ці фун-
кції виконує консорціум консалтингових компаній в рамках кон-
тракту з Єврокомісією). Фінансування центрів IRC здійснюється на 
конкурсній основі в рамках 7-ої Рамкової Програми (як компонент 
Програми з інновацій та малого бізнесу). Це фінансування покриває 
50% прямих витрат центрів IRC на надання послуг компаніям і 
науковим організаціям та мережну взаємодію.  

Мережа «Інноваційні Регіони Європи»(Innovative Regions in 
Europe Network) – асоціація регіонів, що здійснили у себе проекти з 
розробки Регіональних інноваційних стратегій (РІС), спонсорованих 
Європейської Комісією, яка продовжує їх координувати і підтриму-
вати через цю мережу. Її основна місія – бути платформою для спів-
праці та обміну досвідом для регіонів, які розробляють або реалізують 
регіональні інноваційні стратегії. Завдання мережі – надати регіонам-
членам доступ до нових інструментів, механізмів інноваційного роз-
витку, можливостей навчання у сфері реалізації інноваційної полі-
тики, спрямованої на підвищення інноваційного та конкурентного по-
тенціалу компаній регіону.  

Мережа IRE в даний час об’єднує понад 235 регіонів Євро-
пейського Союзу, а також асоційованих країн. Ці регіони, як 
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правило, представлені в мережі регіональним органом влади або 
агентством регіонального розвитку. Мережні послуги, що нада-
ються Секретаріатом IRE, націлені на підтримку співпраці та об-
міну досвідом між регіонами, на поширення прикладів передової 
практики та створення можливостей для спілкування і зустрічей.  

Всі регіони, які здійснюють у себе проекти з розробки та 
реалізації регіональної інноваційної стратегії за рахунок співфінан-
сування від Європейської Комісії, автоматично стають членами 
мережі IRE. Проте мережа відкрита також для всіх європейських 
регіонів, які мають намір розвивати власні регіональні інноваційні 
системи. Регіони, які бажають стати членами мережі, повинні по-
дати заявку в Європейську Комісію.  

Європейська асоціація трансферу технологій, інновацій та 
промислової інформації (The European Association for the Transfer 
of Technologies, Innovation and Industrial Information) – незалежна 
асоціація професіоналів з трансферу технологій і підтримки іннова-
ційного розвитку. Члени TII просувають або надають фірмам високо-
кваліфіковані послуги інноваційної підтримки та трансферу тех-
нологій. Кінцева мета TII – розвиток економіки, заснованої на знан-
нях та сприяння процесам підвищення добробуту.  

TII об’єднує інноваційно-технологічних консультантів, технол-
огічних брокерів і консультантів по інтелектуальній власності, офіси 
трансферу технологій при університетах і наукових центрах, агенції 
регіонального розвитку і торгово-промислові палати, наукові парки, 
інноваційні центри та інкубатори, контрактні дослідницькі організації 
та інженерних консультантів, урядові міністерства та галузеві профе-
сійні організації. В даний час TII налічує близько 220 членів з 30 країн 
і з усіх сфер інноваційної підтримки.  

Мережа TII пропонує підтримку своїм членам та послуги в 4 
основних сферах – інформування та мережева взаємодія, спеціальні 
секції за інтересами, сприяння трансферу технологій, професійний 
розвиток. Основна форма членства – корпоративна. Членство може 
бути повним, асоційованим і афілійованим.  

Асоціація Європейських професіоналів трансферу науки і 
технологій (Association of European Science & Technology Transfer 
Professionals ) – просуває і ставить на професійну основу трансфер 
технологій і знань між науковою базою і промисловістю Європи. 
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За шість років Асоціація об’єднала понад 500 членів, охопивши 35 
країн. Для сприяння обміну ідеями та посилення мережної взаємо-
дії ASTP організує протягом усього року зустрічі, керуючись ви-
сокими стандартами організації, проводить презентації, дискусії, 
семінари, навчальна курси.  

ASTP – некомерційна організація, керована професіоналами-
практиками на добровільній основі, що самопідтримується за ра-
хунок членських внесків. Основна форма участі в мережі – індиві-
дуальне членство. ASTP відкрита для нових членів – осіб, які 
займаються трансфером науки і технологій. Передбачено дві фор-
ми індивідуального членства – академічні члени (представники 
університетів і державних наукових інститутів) та бізнес-членство 
(цей статус для інших професіоналів, що не мають постійного міс-
ця роботи в університетах, державних наукових інститутах, але бе-
руть участь у трансфері науки і технологій).  

Європейська мережа підприємств (підтримки бізнесу та 
інновацій) – Enterprise Europe Network) – найбільш потужна в Європі 
на даний момент. Цілі EEN – створення інтегрованої мережі послуг 
підтримки бізнесу на основі досвіду двох мереж (300 інфо-центрів 
EIC і 250 релей-центрів IRC), збільшення синергії між усіма пар-
тнерами Мережі.   

Пакет послуг Мережі складається з 3-х модулів – юридична 
та фінансова інформація, – трансфер технологій зовні,– підтримка 
участі у Сьомій Рамковій Програмі Досліджень і Технологічного 
Розвитку ЄС - PП7.  

Російська мережа трансферу технологий (RTTN) та її 
франко-російський сегмент Франко-російська технологічна ме-
режа (RFR) покликані сприяти комерціалізації науково-технічно-
го потенціалу Росії та розвитку російського високотехнологічного 
бізнесу в інтеграції з міжнародним співтовариством.  

Концепція мережі RTTN передбачає єдність форматів, сумі-
сність з IRC/ EEN, орієнтацію на професійних учасників процесу 
трансферу технологій відкритість для нових членів, у т.ч. зару-
біжних. Місія мережі – сприяння розвитку інноваційного бізнесу 
та комерціалізації наукоємних технологій в Росії, є трансфер тех-
нологій між науковим сектором і компаніями, а також всередині 
промислового сектора, пошук партнерів для здійснення кооперації 
в розробці і впровадженні нових наукоємних технологій.  



   Інноваційна перспектива у стратегії... 218 

Мережа RTTN представлена 26 регіонами РФ. У мережу 
включені країни з СНД: Білорусь, Казахстан, Молдова, Україна 
(асоційоване членство). Членом мережі RTTN є центри трансферу 
технологій, інноваційно-технологічні центри, технопарки, науково-
дослідні організації, університети та інститути.  

Одним із найважливіших факторів інформатизації України є 
підвищення ролі її регіональної складової з врахуванням специ-
фіки розвитку регіону, його ресурсних можливості, загальної со-
ціально-економічної інфраструктури. Загальним критерієм є ефек-
тивне управління регіональним комплексом в цілому і оперативна 
взаємодія з верхніми рівнями адміністративно-територіального під-
порядкування. Узгодженість цілей, планів, завдань і їх реалізації є 
дієвим показником цієї взаємодії. 

У всіх регіонах країни на сьогодні утворилася низка типових 
проблем. Зокрема, недостатня інформованість про нормативне пра-
вове забезпечення різних питань у законодавстві окремих регіонів і 
в закордонному законодавстві. Інша проблема – необхідність по-
слідовного переходу керівників до обґрунтованого використання у 
власній практиці управління можливостей сучасних інформа-
ційних, аналітичних, експертних технологій.  

В основі інформаційних продуктів, створюваних для підтримки 
регіонального управління за допомогою інформаційно-аналітичних 
систем (ІАС), повинні бути первинні інформаційні ресурси баз даних 
різних рівнів і галузей управління. На території регіонів здійснюють 
свою діяльність структури центральних органів влади. У взаємодії з 
ними координується інформаційно-аналітична діяльність, створю-
ються інформаційні ресурси загального користування, забезпечується 
інформаційна безпека, здійснюється інформаційний обмін. Інформа-
ційні потреби центрального й регіонального рівня зазвичай перебу-
вають у різних площинах, тому важливим завданням є оптимізація ін-
формаційних зв’язків, зусиль і витрат на забезпечення збору, обробки 
та надання інформації. 

Інформаційне забезпечення регіону передбачає сприяння у 
створенні мережі якісно нових та розширення діючих сервісних, 
консалтингових інформаційних, методичних послуг за рахунок оп-
тимізації мережі інформаційно-сервісних установ для комплек-
сного обслуговування підприємств, а також забезпечення зворо-
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тного зв’язку стосовно оцінки ефективності інвестиційної діяльно-
сті, забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до ін-
формаційних джерел нормативно-правової, маркетингової, науко-
вої інформації про наявні інвестиційні пропозиції. 

З цією метою планується: 
 забезпечити оперативне, з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, доведення до інвесторів 
інформації про правове регулювання інвестиційної діяльності в 
області, даних про інвестиційні проекти, незадіяні виробничі при-
міщення та вільні земельні ділянки на території області, а також 
про надходження інвестицій в економіку області та реалізацію ін-
вестиційних проектів; 

 завершити розпочаті спільно з науковими установами НАН 
України роботи зі створення та впровадження ІАС підтримки ін-
новаційних підприємств регіону. 

Ефективність управління, правильність вибору стратегічних 
напрямків і перспектив територіального розвитку залежать від 
ступеню вивченості сучасного стану адміністративної території, 
узагальнена інформація про яку повинна формуватися у вигляді 
сукупності структурованих даних по різних проблемах і напрямках 
територіального розвитку та господарювання. В основу побудови 
територіальної інформаційної системи повинен бути закладений 
принцип об’єднання роз’єднаних і незалежних інформаційних ре-
сурсів більшості існуючих відомчих та інших систем територіаль-
ного моніторингу, що забезпечують спостереження, опис стану і 
аналіз ресурсного потенціалу та соціально-економічного стано-
вища території. 

На сучасному етапі інформатизації значна частина даних, що 
характеризують ресурсний потенціал території, формується, пере-
важно, державними та відомчими інформаційними системами. Важ-
ливо відзначити, що будь-яка відомча система не орієнтована на рі-
шення таких завдань комплексного місцевого управління, як плану-
вання і прогнозування процесів використання та розвитку приро-
дних і соціальних ресурсів, розвиток елементів територіальної ін-
фраструктури, комплексне управління природокористуванням, орга-
нізація раціональної взаємодії ресурсних факторів території, забе-
зпечення стійкого соціально-економічного розвитку території та ін. 



   Інноваційна перспектива у стратегії... 220 

Очевидно, що якісне інформаційне забезпечення діяльності 
взаємодії в межах регіону повинно будуватися на основі інших 
методів і підходів, зокрема на принципі превалювання територіаль-
ного підходу над відомчим. Горизонтально-інтегровані системи 
повинні формувати єдиний територіальний звід даних, що містять 
комплексний інформаційний опис адміністративної території, до-
статній для вирішення завдань територіального управління. 

 Концепція створення ІАС повинна містити основні прин-
ципи, ідеї, цілі, завдання і напрямки інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності ОМВ. При розробці та реалізації концеп-
ції необхідно враховувати чинні закони України. Необхідною умо-
вою для забезпечення спільного погодженого функціонування ІАС 
із кадастровими та іншими інформаційними системами є форму-
вання і розвиток Єдиного інформаційного простору. 

Єдиний інформаційний простір (ЄІП) – це інтегрована 
сукупність просторово-розподілених баз і банків даних державних, 
обласних, муніципальних і відомчих ІАС, кадастрових та інших 
систем, технологій їхнього ведення і використання, інформаційно-
телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі 
єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечують 
інформаційну взаємодію всіх суб’єктів інформаційних відносин у 
рамках ЄІП. 

Без формування ЄІП неможливо забезпечити функціональну, 
технологічну, інформаційну і логічну сумісність ІАС із взаємо-
діючими з ним і між собою системами. Це означає, що єдині прин-
ципи 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 діяль-
ність і обмін інформацією між собою в рамках ЄІП. ІАС повинна 
забезпечити інтеграцію ЄІП регіону у ЄІП України.  

Створення функціонально-галузевих і територіальних (муні-
ципальних) елементів ЄІП необхідно здійснювати, відповідно, у 
рамках галузевих, обласних і муніципальних програм інформа-
тизації, які повинні проходити обов’язкові процедури взаємоузгод-
ження в частині принципів і механізмів їхнього формування, а та-
кож їхнього входження і інтеграції в ЄІП ОМВ. 
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Єдина система місцевих автоматизованих інформаційних 
ресурсів ІАС (далі – інформаційні ресурси ІАС) повинна форму-
ватися у вигляді впорядкованої сукупності взаємозалежних між со-
бою інформаційних ресурсів і баз даних колективного користу-
вання, що містять первинні, базові та об’єктно-орієнтовані дані. 

Інформаційні ресурси ІАС повинні являти собою просторово 
і ієрархічно розподілену і розгалужену мережу територіально інте-
грованих баз даних державних, обласних, муніципальних і відом-
чих інформаційних систем, об’єднаних у рамках Єдиного інформа-
ційного простору, єдиною системою управління інформаційними 
ресурсами і зв’язками. Інформаційні ресурси ІАС повинні містити 
такий обсяг і перелік відомостей про територію, які дозволять їй як 
окремому суб’єкту на території України вичерпно повно представ-
ляти себе в єдиному інформаційному просторі країни. Найважливі-
шою вимогою при формуванні і інтеграції різнорідних інформа-
ційних ресурсів у рамках ІАС є забезпечення їхньої інформаційної 
сумісності, що досягається за рахунок використання загальносис-
темних інформаційних засобів.  

При проектуванні ІАС повинен бути реалізований найважли-
віший принцип, відповідно до якого система не має права заміщати 
або підмінювати відомчі і адміністративні інформаційні служби, їхні 
функції і їхні інформаційні системи в процесі взаємодії з галузевими і 
(або) територіальними інформаційними системами, при формуванні 
єдиної системи інформаційних ресурсів, адмініструванні інформа-
ційних потоків і баз даних Єдиного інформаційного простору. 

Процес формування й інтеграції територіально прив’язаних 
інформаційних ресурсів повинен базуватися на територіально-про-
сторовій і адресній прив’язці природних і інших видів ресурсів і 
об’єктів адміністративної території, інвентаризації і оцінці їхнього 
стану в натуральних і економічних показниках, встановленні пра-
вового статусу об’єктів залежно від суб’єктів володіння і розпо-
рядження. Отримані в результаті інвентаризації кадастрові та інші 
інформаційні бази даних мають потребу в їхній актуалізації і від-
новленні, які проводяться на основі моніторингу цих видів ре-
сурсів і об’єктів. 

Проектування і створення ІАС повинне здійснюватися з ура-
хуванням вимог органів місцевої влади, переліку розв’язуваних уп-
равлінських завдань, специфіки інформаційно-аналітичного забез-
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печення їхньої діяльності, режимів роботи ІАС, змісту, повноти і 
форми подання семантичної і картографічної інформації та ін. 

Функціонування ІАС повинне здійснюватися в рамках юри-
дично закріпленої організаційно-правової структури, що діє в ме-
жах своєї компетенції, що опирається у своїй діяльності на спе-
ціально розроблені правові акти про взаємодію з відомчими і муні-
ципальними інформаційними системами на принципах розподілу 
прав, обов’язків, повноважень, компетенції і відповідальності. 

У рамках єдиного регламенту функціонування ІАС повинні 
бути реалізовані механізми інформаційної взаємодії ІАС із держав-
ними, обласними і відомчими, забезпечений доступ до їхніх інформа-
ційних ресурсів для формування інформаційних ресурсів ІАС. Ви-
моги єдиного регламенту функціонування ІАС є обов’язковими для 
всіх суб’єктів інформаційних відносин, що здійснюють свою взаємо-
дію з ІАС відповідно до вимог цього регламенту, якщо ці відносини 
реалізуються з використанням Єдиного інформаційного простору. 

Система управління інформаційними ресурсами і зв’язками 
ІАС повинна забезпечувати реалізацію встановлених в ЄІП відносин 
між ІАС і різними інформаційними системами, що беруть участь у 
формуванні і використанні інформаційних ресурсів ІАС. 

Ця система управління повинна забезпечити реалізацію фун-
кцій реєстрації і обліку інформаційних ресурсів ІАС, відстеження і 
реєстрацію змін, що відбуваються з ними, а також забезпечити ре-
жим санкціонованого доступу до тематичних інформаційних роз-
ділів і шарів ІАС. Внесення змін до реєстру інформаційних ресур-
сів ІАС повинне супроводжуватися внесенням аналогічних змін у 
реєстри реєстрації інформаційних ресурсів інших систем, що 
взаємодіють з ІАС, і навпаки. 

Система управління інформаційними ресурсами і зв’язками 
ІАС повинна враховувати специфіку інформаційних зв’язків між ка-
дастровими і іншими інформаційними системами, а також, при необ-
хідності, забезпечувати їхню реалізацію з урахуванням вимог проек-
тної, експлуатаційної та іншої документації на ІАС і ці системи. 

Розвиток малих і середніх підприємств (МСП) є необхідною 
умовою переходу всієї економіки України на ринкові основи госпо-
дарювання, ефективної реструктуризації виробництва й підприємств, 
вирішення проблем зайнятості, зростання рівня життя населення. 
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Без розвитку малого підприємництва неможливе формування се-
реднього класу – надійного фундаменту демократичного суспільства. 
Малий бізнес має найбільш низькі інвестиційні потреби, характери-
зується швидким обігом капіталу. У рамках переходу на ринкові 
основи господарювання держава має основним завданням перехід на 
інноваційну модель розвитку з метою завершення структурної пере-
будови економіки й прискорення темпів її росту, досягнення високої 
конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом збільшення 
частини експорту високотехнологічної продукції в його загальній 
структурі, поступового забезпечення необхідних темпів імпортозамі-
щення, розумного використання всіх ресурсів. У зв’язку із цим вини-
кає необхідність активізації інноваційної діяльності в малому підпри-
ємництві, а також уточнення її економічної сутності. Таким чином, у 
цьому випадку виникає потреба розвитку інноваційної діяльності, яку 
будуть здійснювати малі й середні підприємства. 

Щоб розібратися, яку роль МСП відіграють в інноваційному 
розвитку, можна згадати одну із класифікацій компаній по прин-
ципах стратегії їх діяльності. Одні компанії «грають, щоб не про-
грати», а інші – «грають, щоб виграти». Серед великих компаній 
більшість грає, щоб не програти. Серед малих і середніх підпри-
ємств багато грають, щоб виграти, вціливши саме в «яблучко» спо-
живчих інтересів за допомогою не дуже великих витрат і вико-
ристовуючи не зовсім нові результати наукових досліджень [4]. 

 Інноваційними за визначенням є великі високотехнологічні 
підприємства. Але їхня інноваційність коштує їм великих грошей і 
усього лише підтримує існуючий ринок. Малі й середні підпри-
ємства є інноваційними тому, що саме в їхньому середовищі ви-
никають «проривні», і вони ж «підривні», інновації, які змінюють 
вид споживчого ринку. На відміну від підтримуючих (що дозво-
ляють компанії виробляти й продавати вдосконалені, більш при-
буткові продукти) «підривні» інновації спочатку поступаються 
наявним на ринку продуктам і послугам по тим параметрам якості, 
які найбільше цінуються на основних ринках. «Підривні» продукти 
часто дешевше й простіше у використанні, ніж продукти, 
пропоновані лідером ринку, оскільки створюються з розрахунком 
на такі можливості росту, які перебувають поза ядерними ринками 
лідера. «Підривні» інновації звичайно являють собою серйозний 
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виклик лідерам галузі, які опиняються перед вибором – вкладати 
гроші в подальше вдосконалення своїх продуктів і в просування по 
траєкторії вдосконалень, або інвестувати у «підривні» проекти [5].  

Мале і середнє підприємництво (МСП) в Україні поки що 
характеризується низькою активністю використання об’єктів інте-
лектуальної власності, низькими темпами росту продуктивності 
праці й недооцінкою інтелектуального капіталу. В результаті ре-
сурси фінансової сфери й інвестиції підприємств не направляються 
на інноваційний розвиток і науково-дослідні розробки. У ситуації 
дешевих енергоресурсів і низької оплати розумової й фізичної 
праці підприємцям було набагато вигідніше використовувати існу-
юче устаткування й старі технології, ніж йти на ризиковані витрати 
по впровадженню новітніх технологій. Дієвість заходів політики 
державної підтримки малого й середнього бізнесу в Україні 
виявилася недостатньою. Можна стверджувати, що підприємства 
цієї сфери поки що не посіли належного місця в структурі на-
ціональної економіки.  

Типовий приклад – Житомирська область. Жодне з обстежених 
інноваційно активних підприємств області в 2010 р. не проводило 
внутрішніх науково-дослідних розробок, за період з 2008 р. по 2010 р. 
не було придбано результатів жодної НДР. У той же час на придбання 
машин, устаткування й програмного забезпечення ці підприємства ви-
тратили в 2010 р. 25,562 млн. грн. [6]. Аналогічна ситуація по всій Ук-
раїні. В 2010 р. інноваційною діяльністю в промисловості України 
займалися 1462 (13,8% загальної кількості обстежених) підприємств 
[7]. Понад 70% інноваційно активних підприємств України здійсню-
вали нововведення за рахунок власних коштів, обсяг яких був рівний 
4775,2 млн. грн. Частка держбюджетного фінансування була не-
суттєва (92,7 млн. грн., тобто 1,9%). Банківськими кредитами в обсязі 
626,1 млн. грн. скористалося всього 2,5% від загального числа інно-
ваційно активних підприємств.  

На думку фахівців Головного управління економіки Жито-
мирської облдержадміністрації серед проблем інноваційного роз-
витку регіону потрібно виділити наступні: недостатній рівень і не-
ефективна структура фінансової підтримки інноваційних структур; 
наднизький попит на результати науково-технічної діяльності зі 
стороні реального сектору економіки; нерозвиненість інноваційної 
системи; нерозвиненість регіональної інфраструктури інноваційного 
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розвитку; наукові установи не мають конкретних інвесторів, здатних 
впроваджувати їхні інноваційні проекти; відсутність на більшості 
підприємств спеціалізованих конструкторсько-технологічних бюро; 
катастрофічний дефіцит фахівців з інноваційного менеджменту; 
складне й дороге проведення патентування винаходів [8]. Тому з 
метою мобілізації організаційного фактору розвитку потрібно за-
безпечити всебічний розвиток форм самоорганізації малого, серед-
нього й великого бізнесу: асоціацій підприємств, торговельних па-
лат, товариств і т.п.. Такі об’єднання можуть надавати (і надають на 
практиці в багатьох країнах світу) широкий спектр ділових послуг 
своїм членам, забезпечувати погоджені дії, спрощувати економічні 
відносини між членами, здійснювати захист їх інтересів перед тре-
тіми компаніями й перед державою, зокрема – впливати на регу-
ляторну політику держави. 

МСП орієнтуються у своїй діяльності переважно на пар-
тнерів і споживачів свого регіону і в такій ролі є каталізатором 
його технологічного розвитку. Тому вирішення конкретних пи-
тань державної підтримки малого інноваційного підприємництва 
повинне бути тісно пов’язане із пріоритетами соціально-еконо-
мічного розвитку регіону й перебувати у підпорядкуванні регіо-
нальних органів управління. У багатьох розвинених країнах 
світу місцеві влади активно задіяні в стимулювання іннова-
ційної діяльності на своїх територіях.  

Актуальний напрямок розвитку інноваційного середовища – 
співробітництво між малим бізнесом і великими підприємствами, 
між ключовими учасниками інноваційного процесу – науковими 
організаціями, малими фірмами, великим бізнесом як необхідна 
умова ефективності економіки. Основною причиною цього є збіль-
шення складності технологічних продуктів, що змушує промислові 
фірми проводити дослідження з більш широкого кола напрямків. 
При цьому кооперація вигідна всім учасникам: компанії одер-
жують доступ до нових знань, наукові організації краще розуміють 
запити ринку, збільшення сумарного фінансування дозволяє реалі-
зовувати більш складні й дорогі дослідження, знижуються ризики 
здійснення тупикових проектів, вирішуються кадрові питання, 
розширюється спектр консультаційних послуг [9].  

На жаль, розвиток промислово-наукової взаємодії в Україні 
йде повільно. Вітчизняна промисловість в основному не готова до 
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активного інвестування в інновації, а в науковому середовищі від-
сутня бізнес-культура. Промислові корпорації воліють фінансувати 
прикладні короткострокові проекти з терміном окупності 2-3 роки. 
Хоча окремі підприємства вступають у тривалу кооперацію зі сві-
товими лідерами хай-тека, розуміючи важливість участі у техно-
логічних альянсах. 

Досвід останніх років переконує, що господарська політика в 
області середнього підприємництва не мусить бути пущена на 
самоплив. Воно потребує підтримки, і не тільки з боку підприєм-
ницьких союзів і промислових палат, але й з боку політиків і чис-
ленних інститутів господарського розвитку й державних управ-
лінських органів. Закон України «Про розвиток і державну під-
тримку малого й середнього підприємництва в Україні» (2011 р.) 
закріплює напрямок формування інфраструктури підтримки й роз-
витку малого підприємництва в якості одного з головних. Націо-
нальною програмою сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні передбачене формування: 

 системи інформаційного й консультаційного обслугову-
вання МП, спеціалізованих фірм, що надають послуги МП (бух-
галтерських і аудиторських фірм, рекламних агентств і т.п.); 

 бізнес-центрів і центрів розвитку МП, бізнес-інкубаторів, 
виробничих і технологічних парків;  

 навчальних центрів по підготовці й перепідготовці фахівців 
для роботи на МП, формуванню економічних знань і знаходженню 
практичного досвіду роботи в умовах ринкової економіки;  

 системи підготовки підприємців – початківців, підготовки й 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва 
й державних службовців по основах підприємницької діяльності.  

Головними завданнями інфраструктури підтримки малого 
підприємництва повинні бути:  

- забезпечення доступу підприємців до інформації (правової, 
нормативно-довідкової, маркетингової, науково-технологічної, комер-
ційної) у процесах як створення, так і функціонування підприємств;  

- надання консультативних послуг з питань стану товарного 
ринку, кон’юнктурного аналізу, управління підприємством, підго-
товкою кадрів;  

- підготовка інформації для органів державної влади про стан 
справ у сфері малого підприємництва й тенденції його розвитку. 
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Загальна проблема, що постала перед представниками но-
вого менеджменту – раціональне поєднання виробників знань з 
їхніми потенційними споживачами. Інформаційно-комунікаційні 
технології та їх впровадження в усі сфери життєдіяльності суча-
сного суспільства в значній мірі сприяють, а точніше, стимулюють 
вирішення даної проблеми. 

Позитивні зміни, які відбуваються в еволюції всесвітньої ме-
режі Інтернет, сприяли виникненню нових бізнес-структур, які за 
допомогою мережі можуть встановлювати партнерські стосунки, 
перебуваючи в будь-якому місці земної кулі. Це, у свою чергу, 
дозволило територіально розпорошеним підприємцям або компа-
ніям створювати єдиний базовий рівень компетенції і за допомо-
гою ІКТ розробляти ефективні технологічні процеси виробництва 
товарів і послуг. Залежно від вирішуваних завдань такого роду 
об’єднання партнерів по бізнесу одержало назву «віртуального», а 
сформовані структури стали йменуватися «віртуальною коман-
дою», «віртуальним підприємством», «віртуальною корпорацією» і 
т.п. Термін «віртуальний», що давно зародився в рамках computer 
science, в останні роки поширився на безліч інших областей, 
поклавши початок віртуальній парадигмі в широкому аспекті і її 
всіляким численним додаткам [12]. 

Попередній досвід комплексного використання засобів ІКТ 
свідчить, що віртуальні мережні структури (ВМС) цілком можуть 
бути основою швидкої реорганізації підприємницької діяльності й 
реалізації інноваційних стратегій [13]. У таких мережах можуть 
об’єднуватися колишні конкуренти, що випускають аналогічну 
продукцію, а також її споживачі. Такі об’єднання можна назвати 
кластерами, сформованими не на основі територіальної близькості, 
а на основі «близькості» інформаційної.  

Діяльність ВМС базується на взаємній довірі й не вимагає 
перебудови організаційної структури для виконання кожного но-
вого проекту. При цьому значно зменшуються витрати на ство-
рення й утримання офісів, виробничих площ, зникає необхідність у 
поїздках для організації персональних зустрічей і переговорів. 
Крім залучення інформаційних, віртуальні об’єднання дозволяють 
користуватися послугами висококваліфікованих фахівців без зміни 
місця їх проживання, організовувати спільне використання уні-
кального дорогого устаткування. Відкритість і гнучкість віртуаль-
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них компаній дозволяє значно скоріше реагувати й пристосовува-
тися до змін зовнішнього середовища, хоча у віртуальних об’єд-
нань уже важко визначити границю між зовнішнім і внутрішнім се-
редовищем через глибоку інформаційну інтеграцію. Фактично тут 
за допомогою ІКТ реалізується нова парадигма мобільності, яка 
базується на заміні «відпливу умів» «циркуляцією розумів».  

Являючись організаційною формою інформаційного століт-
тя, глобальні мережі зв’язку сприяють формуванню бізнес-струк-
тур, у перелік характерних рис яких входить зниження дефіциту 
інформації й підвищення ефективності її використання, активізація 
процесів накопичення й переміщення знань, установлення висо-
кого рівня довіри, інтенсифікація коопераційних взаємозв’язків 
між фірмами — партнерами і т.д. Завдяки своїм конкурентним пе-
ревагам такі бізнес-структури можуть швидко трансформуватися в 
нові структури, формуючи при цьому той рівень компетенції, який 
необхідний для організації виробництва товарів і послуг залежно 
від потреб ринку.  

Одним з видів віртуальної діяльності, що використовує ре-
жим дистанційного доступу, є віртуальні малі підприємства, що 
одержали залежно від роду діяльності такі назви, як «віртуальний 
офіс», «віртуальний центр», «віртуальний котедж», «кібер-центр», 
«приватний електронний портал», «центр колективного користу-
вання програмним забезпеченням» і т.д., де фізичний офіс замі-
щений електронними офісними послугами. Такі компанії, як Digital 
і IBM, мають розміщені в різних місцях земної кулі по типу вір-
туального офісу електронні диспетчерські пункти, де обслугову-
вання здійснюється відразу ж після надходження запиту. У наш час 
багато компаній, особливо ті, які зайняті поставкою на ринок го-
тової продукції й послуг, закривають свої офіси й переходять пов-
ністю на віртуальну систему взаємозв’язків, заощаджуючи на 
цьому значні суми коштів. 

Особливого значення набуває віртуальне співробітництво в 
науковій сфері, де сьогодні більшість досліджень вимагає аналізу 
величезної кількості інформації, залучення багатьох матеріальних, 
фінансових і інтелектуальних ресурсів. Крім того, міждисциплі-
нарні дослідження можуть здійснюватися лише на основі тісного 
співробітництва вчених, які розділені між собою як відстанями, так 
і спеціалізацією за науковими напрямками. До середини 80-х років 
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комунікації між ученими здійснювалися в основному за рахунок 
особистих знайомств, конференцій, публікацій, переписки й 
обміну досвідом. Розвиток інтернет-технологій привів до ство-
рення багатьох віртуальних об’єднань, що дало змогу на великих 
відстанях користуватися базами даних, надпотужними комп’юте-
рами й навіть електронними мікроскопами, а по системі дистан-
ційного зв’язку вже сьогодні у світі здійснюється підготовка понад 
4 млн. студентів.  

Багато науково-дослідних проектів, що використовують ін-
тернет-технології, спрямовані на створення віртуального дослід-
ницького середовища (Virtual Research Environment). ВДС – це 
комплекс мережних інструментів, систем і процесів, що сприяють по-
силенню дослідницького процесу в межах і поза інституціональними 
характеристиками. Ціль створення ВДС полягає в організації системи 
підтримки дослідників у всіх дисциплінах, яка дозволяє управляти 
всім комплексом завдань, що становлять дослідження. ВДС забезпе-
чує «каркас» додатків, послуг і ресурсів для здійснення процесу піз-
нання. Він містить у собі процедури: адміністрування досліджень; 
надання доступу до ресурсів; створення, використання й аналіз даних; 
співробітництво й комунікація вчених; публікація результатів дослід-
ження; захист авторських прав. ВДС є гнучким й може адаптуватися 
до вимог дослідників. ВДС є, з одного боку, природнім продовжен-
ням спільного характеру наукових досліджень, а з іншого - являє со-
бою радикальну зміну в способі проведення, розподілу й організації 
досліджень. З метою підвищення ефективності науково-дослідного 
процесу, ВДС повинно бути інтегрованим з існуючими науково-
дослідною та виробничою інфраструктурами [13].  

Одним з інструментів підтримки й просування планів іні-
ціаторів єдиного європейського дослідницького простору стали 
мережі майстерності (Networks of excellence, Noe), запущені в рам-
ках 6 Рамкової програми Євросоюзу. Метою створення мереж май-
стерності як віртуального об’єднання фахівців є підвищення науко-
вого й освітнього потенціалу шляхом організації науково-освітньої 
взаємодії дослідників і викладачів, усунення фрагментарності євро-
пейського наукового простору. Ще один приклад – віртуальні дос-
лідницькі лабораторії (ВДЛ), або collaboratory – термін, який се-
мантично поєднує значення двох лексем «співробітничати» і 
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«лабораторія», що підкреслює їхню сутність – можливість ефек-
тивно підтримувати взаємодію наукових колективів. 

До пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні 
можна віднести створення віртуальних науково-інноваційних цен-
трів (ВНІЦ), що представляють собою об’єднання інтелектуальних, 
людських, матеріально-технічних і документальних ресурсів по ви-
конанню дослідницьких і проектних робіт у єдиний структурований 
інформаційний простір для одержання швидких і якісних резуль-
татів цих робіт, для подальшого використання, популяризації й ко-
мерціалізації отриманих результатів. ВНІЦ можуть і повинні фун-
кціонувати як у рамках існуючих державних структур, насамперед 
НАН України, міністерств і відомств, великих корпорацій, так і в 
рамках структур, що зароджуються: технопарків, бізнес-інкубаторів 
і інших інноваційних форм [14]. 

Українською державою проголошено інноваційну стратегію 
розвитку країни та інноваційне спрямування її економіки. Важливою 
складовою такої стратегії повинно стати здійснення дієвої регіональ-
ної інформатизації, що, зокрема, передбачає формування цілісного 
відкритого інформаційного середовища регіону, інтегрованого у на-
ціональні та світові мережі, що обслуговуватиме всіх учасників інно-
ваційного процесу. Завдяки консолідації таке інформаційне середов-
ище повинне об’єднувати вимоги з боку органів державної влади та 
місцевого самоврядування з інтересами розвитку відкритого інфор-
маційного суспільства. Це дасть можливість повної інтеграції інфор-
маційних ресурсів регіону та їх інформаційно-аналітичних складових 
при вирішенні задач різного рівня складності, забезпечить ефективну 
підтримку управлінських рішень. 

 Для підвищення ефективності функціонування національної 
економіки в цілому та регіонів зокрема потрібно змінити тради-
ційні управлінські підходи до формування механізмів розвитку 
економічної системи таким чином, щоб більшою мірою використо-
вувати системні ефекти феномена мультиплікативного впливу 
регіонів інноваційного розвитку на нарощування відповідного ін-
новаційного й економічного потенціалів територій-аутсайдерів і за 
рахунок цього підвищувати синергетичну ефективність інвести-
ційної діяльності й інвестиційну привабливість соціально-еконо-
мічного середовища в цілому. 
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Політику регіонального розвитку доцільно будувати на ос-
нові кластерних підходів та мережевих технологій. Це дозволить 
вирішити існуючі проблеми соціально-економічного розвитку ма-
лих та середніх міст України. 

 В основу побудови територіальної інформаційної системи 
повинен бути закладений принцип об’єднання роз’єднаних і неза-
лежних інформаційних ресурсів більшості існуючих відомчих та 
інших систем територіального моніторингу, що забезпечують спо-
стереження, опис стану і аналіз ресурсного потенціалу та со-
ціально-економічного становища території. 

 Аналіз використання в Україні інформаційних техноло-
гій як одного з інструментів підвищення ефективності ін-
новаційної діяльності показує, що розвиток інструментальної 
бази цих технологій відбувається майже повністю без враху-
вання специфіки завдань щодо включення науки у сферу 
сприяння економічному розвитку країни. В той же час існує 
багато мережних інформаційних структур, які при певній їх ор-
ганізації та врахуванні завдань щодо сприяння інноваційній 
діяльності могли б ефективно використовуватися для ство-
рення корпоративних угруповань задля реалізації науково-тех-
нологічних та інноваційних проектів на основі використання 
системи віртуальних науково-інноваційних структур. Наяв-
ність в Україні висококваліфікованих фахівців у сфері інфор-
маційних технологій та невеликі стартові витрати дозволяють 
сподіватися на успіх впровадження нових форм організації 
інноваційних процесів при зацікавленості органів управління 
економічною сферою. 

Інтеграція України до світових мереж трансферу технології 
має стати пріоритетним напрямом інноваційної політики дер-
жави. Це полягає, зокрема, в ширшому залученні світових тран-
снаціональних корпорацій, прямих та венчурних іноземних 
інвесторів в розвиток інноваційної інфраструктури України та 
реалізацію масштабних інноваційних проектів. Завдяки інтеграції 
до відповідних європейських структур, Україна може отримати 
шанси створення стратегічних альянсів з найбільшими зару-
біжними операторами ринку, отримавши доступ до баз даних, 
бірж, фондів венчурного капіталу та до інших інформаційних та 
фінансових ресурсів. 



   Інноваційна перспектива у стратегії... 232 

Використані джерела та література 
 

1. Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee of Regions. Europe 2020 
Flagship Initiative Innovation Union. SEC(2010) 1161. Brussels, 6.10.2010. 
[Electronic resource]. – URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ 
pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none  

2. Ящишина І.В. Інноваційна стратегія євроспільноти: соціальний 
вимір. - Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 
2013. - № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
?n=3&y=2013  

3. Державна цільова програма підтримки соціально-економічного 
розвитку малих міст України на 2011 - 2015 роки. 

4. Соловйов В.П. Інноваційне підприємство як елемент сучасної 
економіки. - Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових 
праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: 
НТТУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 531 с. (С. 180-186). 

5. Clayton M. Christensen, Scott D. Anthony, Erik A. Roth, «Seeing 
what’s next». - Harvard Business School Press, 2004. 

6. Статистичний збірник «Регіони України» за ред. О.Г.Осауленка, 
Держкомстат України, Київ. – 2011 р. 

7. Radosevic S., Patterns of Innovative Activities in Countries of 
Central and Eastern Europe: an Analysis Based on Comparison of Innovation 
Suveys // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 
Lodz., 1999. Vol. 2. No. 2. P.131. 

8. Янченко З.Б. Малий бізнес України: регіональні аспекти розви-
тку // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 10. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/ 
index.php?operation=1&iid=195. 

9. Дежина И.Г., Салтыков Б.Г. Механизмы стимулирования ком-
мерциализации исследований и разработок. – М.: ИЭПП, 2004. С.152. 

10. Astor M., Heimer A., Klose G., Internationale Zusammenarbeit 
mittelständischer Unternehmen bei Forschung und Entwicklung // Endbericht 
im Auftrag des BMWA, IFEKOM, Berlin, 2003.  

11. Kulicke M. , Hufnagl M., Brandt T., Becker C., Berteit H., Grebe T., 
Kirbach M., Lübbers T., Evaluierung des Programmstarts und der 
Durchführung des «Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)» // 
Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, 
Berlin, 2010. 

12. Гриценко В.И, Тимашова Л.А Информационные средства и 
системы виртуальных предприятий. Матеріали Міжнародної конференції 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none�
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none�
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2013�
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2013�
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=195�
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=195�


Модель досягнення національного консенсусу...       

 
233 

«Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та біз-
несі». - м. Ірпінь, Україна, 2001р., с. 210-212. 

13. Журавлева Е. Ю. Научно-исследовательская инфраструктура // 
Вопросы философии. – 2010. - №8. – С. 155-166. 

14. Палагин А.В., Сергиенко И.В., Виртуальные научно-
инновационные центры: концепция создания и перспективы развития // 
Управляющие системы и машины. – 2003. – № 3. – С. 3-8. 

 

4.2. Популяризація науки: смисли, методи, результати 
 

Популяризація науки як суспільно-просвітницька діяльність 
Загальна популяризація знань має універсальний характер. Це 
свого роду просвітницький проект. У найглобальнішому значенні 
можна стверджувати, що ступінь поширення в суспільстві науко-
вих знань визначає його культурний рівень.  

Тектонічні науково-технічні зрушення постійно змінювали 
структуру продуктивних сил, визначали нові напрямки розвитку 
економіки. В результаті науково-технічної революції середини ХХ ст. 
відбулася трансформація індустріального суспільства у постінду-
стріальне, наука перетворилася на основний чинник виробництва, ста-
лися глобальні зміни структури економіки, з’явилися нові її галузі, 
що, у свою чергу, веде до глобальних змін ринку робочої сили, появи 
нових професій. Наука забезпечила не лише економічне, а й військове 
домінування країн, які є провідними геополітичними гравцями су-
часного світу.  

У соціально-культурних системах, для яких розвиток науки є 
базовою цінністю, основною зацікавленою стороною у популяри-
зації її результатів є саме суспільство, яке делегує повноваження 
реалізації власних інтересів державі або елітам. На Заході створено 
цілу систему адаптації та поширення наукових знань. Як показує 
досвід не тільки передових науково-розвинених країн, але й ко-
лишнього СРСР, науково-популярний жанр може бути високо-
ліквідним товаром. Так, великою популярністю в СРСР користува-
лися науково-популярні телепередачі «Очевидное невероятное», 
«Вокруг света», «В мире животных». Тиражі науково-популярних 
журналів сягали небачених цифр: «Наука и жизнь» – 3 млн. 600 тис., 
«Знание – сила» – 700 тис., «Химия и жизнь» – 300 тис. У 1981 р. в 
СРСР було видано 2451 назви науково-популярної літератури 
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загальним тиражем 83,2 млн. примірників., яка не просто купу-
валася, а й вважалася дефіцитною. Схожі тенденції у той же час 
простежувалися й у США: тираж науково-популярних журналів 
«Scientific American» і «Discovery» складав відповідно 550 і 750 ти-
сяч примірників. Тільки сьогодні американські журнали зуміли 
зберегти тиражі на рівні приблизно тридцятирічної давнини, а ро-
сійські зменшили їх у сотню разів (сучасні «Наука и жизнь» вихо-
дить 45-тисячним тиражем, а «Знания – сила» ледь подолав рубіж 
у 7 тис. примірників) [1]  

 Якість американського і європейського науково-популяр-
ного телепродукту (хоча далеко повною мірою) має змогу 
відчути навіть вітчизняний телеглядач на прикладі науково-по-
пулярних каналів, що транслюються в Україні: «Discovery», 
«Science», «National geographic», «Nature», «Animal planet», 
«History», «Explorer», наукових рубрик провідних інформа-
ційних каналів «ВВС», «CNN», «Euronews» тощо.  

Звісно, далеко не вся інформація, що публікується і тран-
слюється у науково-популярних ЗМІ, доступна для розуміння пере-
січної людини. Нині 70–80 % населення як Росії, так і США не во-
лодіють сучасними базовими науковими знаннями: приміром, 70% 
мешканців США не здатні зрозуміти смисл статей, опублікованих у 
розділі «Наука» газети «New York Times». Щоб на прийнятному рівні 
розуміти смисл науково-популярної продукції необхідно бути оз-
найомленим хоча б з 20–30 науковими концепціями і термінами [1]. 
Однак, хоч як парадоксально, саме недоступність наукової інфор-
мації для сприйняття більшістю людей відіграє певну позитивну 
роль для формування позитивного іміджу науки: відбувається її 
сакралізація та апологізація її представників.  

Основоположним інструментом популяризації наукових 
знань залишається система освіти. Від її ефективності залежить 
загальний рівень освіченості суспільства. При цьому необхідно 
усвідомлювати, що основною функцією загальної середньої освіти 
є підготовка за мінімальну ціну адекватних потребам часу 
трудових ресурсів. Фактично ця система виконує функцію базової 
підготовки молодих громадян до сучасних умов життя. Скажімо, 
ще 10 років тому непереборним для багатьох бар’єром при пре-
тендуванні на деякі вакансії була вимога «володіння комп’ютером, 
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а сьогодні неволодіння комп’ютером вважається аномалією. Такі 
самі тенденції простежуються з проблемою «володіння англійсь-
кою мовою»: за деякий час дивним буде не володіти нею. Рівень 
поширення наукових знань через систему загальноосвітніх шкіл – 
мінімальний. Це загальносвітова тенденція.  

Високоякісна освіта можлива лише у разі масштабних інве-
стицій. У більшості випадків основним інвестором у цій сфері є 
батьки, які вкладають ресурси у розвиток власних дітей. В усьому 
світі паралельно із системою соціальних навчальних закладів 
функціонує система приватних шкіл. Освітнє поле є великим 
ринком, на якому майже завжди якість товару залежить від його 
ціни. На цьому ринку пропонуються продукти за різною ціновою 
шкалою, а споживач намагається оптимізувати свій вибір за па-
раметрами «ціна – якість». В Україні ситуація схожа, але ринок 
освітньої продукції, як і багато інших ринків, перебуває у тіні. 
Потрапити до престижних шкіл можна за неофіційну плату або 
«за дзвінком». І батьки шукають можливостей це зробити, адже 
майбутнє здібних дітей величезною мірою залежить від якості от-
риманої ними освіти.  

Про високий рівень підготовки в окремих школах свідчать 
результати виступів українських школярів на міжнародних науко-
вих олімпіадах. Так, наприклад, тільки у 2013 р. ЗМІ неодноразово 
інформували про досягнення українських школярів. На міжнаро-
дній олімпіаді з хімії у Москві українська команда (4 учні) поді-
лила третє загальнокомандне місце із командою Сінгапуру, вибо-
ровши три золотих і одну бронзову медалі і поступившись лише 
командам Південної Кореї і Китаю (по три золотих і одній срібній 
медалі) [2]. На 54-й Міжнародній олімпіаді з математики, що від-
булася 18-29 липня 2013 року у Санта-Марті (Колумбія) команда 
українських школярів зайняла 16-е місце серед 97 команд інших 
країн, до яких входило 596 школярів-учасників, завоювавши зо-
лоту, три срібні та одну бронзову медалі та почесну грамоту [3]. 
2012 року українські школярі здобули призові місця з фізики (за-
гальнокомандне 5 місце), математики (5), біології (3), хімії (4), ін-
форматики (4), екології (1), географії (2) та астрономії (4) [4].  

Нові наукові знання далеко не в усіх культурах сприйма-
ються як благо. Часто консервативні (здебільшого релігійні) кола 
здійснюють величезні зусилля, аби унеможливити поширення їх 
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серед суспільства, різними методами прагнуть зберегти традиційні 
світоглядні уявлення. Яскравим прикладом протистояння тради-
ційного і наукового світоглядів були так звані «мавп’ячі процеси» 
у США. У Росії зараз розпочався широкий антидарвіністський 
рух (спроби у судовому порядку заборонити викладання теорії 
Дарвіна в середніх школах були здійснені у Санкт Петербурзі у 
2006 і 2007 роках, а у жовтні 2012 р. депутат Державної Думи від 
партії Єдина Росія Вячеслав Лисаков ініціював розгляд питання 
про вивчення у школах альтернативних теорії Дарвіна концепцій 
походження людини) [5].  

З великим острахом релігійні організації та віруючі став-
ляться до генної інженерії, особливо до дослідів з клонування жи-
вих істот. Ще донедавна багато церков, а деякі з них і додосі висту-
пають проти активного використання віруючими сучасних засобів 
комунікації (телебачення, комп’ютерної техніки, мобільного 
зв’язку), заперечують право держави на впровадження електрон-
них систем ідентифікації особи тощо. 

Впровадження новітніх наукових технологій та розробок бен-
тежить також тих, хто розуміє катастрофічні наслідки цього процесу 
для екосистеми планети та самої людини. Звідси активізація у 
загальносвітовому масштабі екологічних рухів, які прагнуть при-
зупинити розвиток атомної енергетики, збільшення викидів у атмо-
сферу вуглекислого газу, видобуток сланцевого газу, виробництво 
матеріалів, що не підлягають простій утилізації, бурхливий розвиток 
технологій генно-модифікованих продуктів харчування тощо.  

Перепоною на шляху популяризації наукових знань або ос-
новним рупором поширення псевдонаукових знань може бути й 
держава (політичний режим). Така діяльність має як активні, так і 
пасивні форми. Основними пасивними формами перешкоджання 
популяризації наукових знань з боку держави є бездіяльність у 
сфері розвитку системи освіти, інертність у реформуванні науко-
вого сектору, байдужість до суспільно-просвітницьких проектів 
тощо. Така політика зумовлена наявністю своєрідного замкненого 
кола: з одного боку, суспільство не володіє достатніми ресурсами 
для повноцінного розвитку зазначених сфер, з іншого, саме при-
рікає себе на подальше зубожіння.  

Також необхідно усвідомлювати, що деінтелектуалізація на-
селення може здійснюватися в інтересах діючої політико-еконо-
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мочної еліти, яка саме за даних обставин має можливість максимі-
зувати власну вигоду. Низько-технологічній економіці не потрібні 
висококваліфіковані працівники, які прагнуть вищого рівня до-
статку, а «керованій» політичній системі – освічені громадяни, 
якими важко маніпулювати. У таких суспільствах колосальна 
майнова диференціація та надзвичайно слабкий, а то й зовсім від-
сутній середній клас. Соціальні низи, як і кілька тисячоліть тому, 
вдовольняються «хлібом і видовищами». На цьому тлі з’являється 
маса «зайвих людей», які прагнуть вийти із такої політико-еконо-
мічної системи, і їх особливо ніхто не затримує. Про популяри-
зацію наукових знань за таких обставин говорити безглуздо. 

Отже, якщо вести мову про загальну популяризацію науко-
вих знань, то стає очевидним, що потреби різних соціальних спіль-
нот кардинально різняться. Українське суспільство на даному етапі 
перебуває у певній транзитній точці: у нього значною мірою збері-
гається пієтетне ставлення до науки, культивоване ще за часів 
СРСР. З іншого боку, непідкріпленість цього ставлення реальними 
науковими здобутками вітчизняних вчених, низький рівень якості 
життя науковців, девальвація середньої і особливо вищої освіти, 
все більше раціоналізують уявлення українців. 

Популяризація науки як форми суспільно-корисної діяль-
ності. Іншою формою загальної наукової популяризації є популя-
ризація науки як форми суспільно-корисної діяльності. Її основною 
метою є переконання громадян у корисності та необхідності науко-
вих досліджень для усього суспільства. Фундаментальні наукові 
дослідження в усьому світі фінансуються в основному за рахунок 
держави, тобто на гроші платників податків. І якщо громадяни не 
розуміють, чим займається наука і яка користь від цього суспіль-
ству, то врешті починають ставитися до неї зневажливо. 

 Відповідальний редактор додатку «НГ-наука» «Независимой 
газеты» А.Ваганов оперує даними про те, що в 1994 році в Росії за 
підтримку науки із держбюджету висловилось лише 8% опитаних. 
На початку 90-х рр. 56 % студентів технічних вузів Санкт-Петер-
бургу були переконані, що вчені думають лише про свої абстрактні 
проблеми, а 42% з них висловили думку, що науковці задоволь-
няють власну допитливість за державний кошт [1]. Хоча насправді 
такі тенденції у суспільній свідомості, на наш погляд, були ви-
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кликані не ворожим ставленням до науки в цілому (у 1998 р. 82% 
опитаних в Московському регіоні вважали вплив новітніх техноло-
гій на якість життя позитивним і тільки 10% – негативним), а став-
ленням до рівня наукових розробок в країні (рівень розвитку нові-
тніх технологій в країні вважали низьким 42%, задовільним – 40% і 
високим – 6% росіян) [1]. В цілому й серед українців спостеріга-
ється високий рівень розуміння впливу науки на їх життя. Зокрема, 
опитуванням «Стан здоров’я українців», що проводилося компа-
нією GfK Ukraine з 16 до 30 квітня 2013 року, засвідчило, що 53% 
українців переконані в тому, що технології змінять їхнє життя у 
найближчі 10 років (у Росії так вважають 61% опитаних, у США - 
79%, у Німеччині – 67) [6], але при цьому основні сподівання по-
кладають на досягнення зарубіжних наукових та науково-техні-
чних центрів. Науковий редактор журналу «Вокруг света», модера-
тор Клубу наукових журналістів Росії Олександр Сєргєєв зазначає: 
«Громадська підтримка науки уже зараз небезпечно низька, і 
тільки завдяки слабкості російської демократії ми ще не повною 
мірою відчули наслідки цього» [7].  

По-суті наукова продукція – це товар, який вчений продає 
різним споживачам. Якщо наукова розробка має прикладний ха-
рактер – тоді схема досить проста: її купують корпорації, заці-
кавлені у її впровадженні. Інша справа, коли йдеться про фун-
даментальні наукові дослідження. Їх вартість дуже важко виміряти, 
особливо непрофесіоналам. Цей товар, за висловом неоінституціо-
налістів, належить до так званих «довірчих благ» – його не можна 
використати тут і зараз і побачити, яким ефектом він володіє. Зали-
шається сподіватися, що у майбутньому він принесе користь. Якщо 
ж протягом тривалого часу суспільство не чує про якісь здобутки 
своїх науковців, у нього починають виникати підозри, чи не є ці 
здобутки вигаданими, і чи не вкрадені його гроші шарлатанами або 
нездарами. Тому сама наука має бути зацікавлена у постійній по-
пуляризації власних досягнень, іншими словами, якщо вона й на-
далі зацікавлена продавати суспільству свою продукцію, то в її ж 
інтересах ефективно рекламувати її. 

У Росії тема популяризації науки дуже голосно зазвучала у 
2007 році. Організовувалися «круглі столи», у різних виданнях 
з’явилася маса інтерв’ю людей, причетних до цієї проблеми: 
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редакторів науково-популярних видань, наукових журналістів, ви-
датних російських вчених, чиновників тощо. 

Висновки тогочасних учасників дискусії зводилися до необ-
хідності формування комунікаційної системи між наукою і сус-
пільством. Основною її функцією мало б стати донесення до сус-
пільства адаптованої до розуміння простого обивателя інформації 
про наукові здобутки різних установ, наукових колективів та ок-
ремих вчених. Елементами цієї системи на базовому рівні – прес-
секретарі та прес-служби наукових установ, на загальнонаціональ-
ному – наукові інформаційні агенції, до яких стікалася б інфор-
мація усіх прес-служб. Головний редактор російського агентства 
«Інформнаука» і журналу «Химия и жизнь» Любов Стрельнікова у 
загальних рисах змальовує, як працює модель популяризації науки 
у технологічно розвинених країнах: «Вчені отримують результати 
в лабораторіях, передають їх у свої прес-служби, прес-секретарі 
пишуть прес-релізи спеціально для преси, після чого вони стають 
досяжними для журналістів, які, у свою чергу, готують матеріали в 
газети, журнали, радіо, телебачення, завдяки чому інформація стає 
доступною для суспільства, формується громадська думка, яка 
впливає на ситуацію з фінансуванням». «Тунельний ефект» цієї 
схеми полягає у тому, що ЗМІ читають, дивляться і слухають кері-
вники компаній, які в разі зацікавленості легко «виходять» на вче-
ного, лабораторію чи інститут, що врешті обертається для наукової 
організації контрактами, договорами, купівлею ліцензій тощо». 
Л.Стрельнікова задається питанням, чому ж ця схема, що працює в 
усьому світі не працює у Росії (в Україні – авт.) і тут же ж знахо-
дить відповідь: «Найбільш слабке місце – прес-секретарі. У нас не-
має прес-служб у більшості наукових організацій» [8].  

На нашу думку, учасники російської дискусії, не помічаючи 
основної причини (системної помилки) того, що в Росії (те саме і в 
Україні) не працює загальноприйнята модель популяризації науки, 
намагаються підмінити її технічним опусом. Основну причину 
необхідно шукати в особливостях інституційних систем, тобто різ-
ниці у глобальних правилах гри у західних та пострадянських сус-
пільствах. В останніх, за практичної відсутності у громадян мож-
ливостей впливу на прийняття державних рішень, фінансування 
науки залежить не від «волі народу», а від волі політичного класу. 
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За цих умов наука змушена «витанцьовувати» не перед суспільством, 
а перед наділеними владними повноваженнями акторами. Тому більш 
ефективно за даної системи для наукових установ було б впроваджу-
вати посади не спеціалістів по роботі з громадськістю (ким по-суті є 
прес-секретарі), а спеціалістів по роботі з чиновниками.  

З іншого боку, за надзвичайно обмежених можливостей науков-
ців впливати на процеси інституційних змін, їм тільки й залишається, 
що частково удосконалювати існуючу систему, тобто займатися не 
стратегічними, а тактичними речами. Звідси й поява таких ідей як 
створення прес-служб наукових установ, організація «фестивалів 
науки». Ці заходи, безперечно, матимуть певний ефект, сприяючи 
формуванню позитивного іміджу української науки, однак системних 
змін не спричинять  

Варто розуміти також, що популяризація досягнень окремих 
наукових колективів та вчених – в інтересах структур, функціо-
нально відповідальних за розвиток науки: НАН України, галузевих 
академій, Міністерства освіти і науки, Державного агентства з пи-
тань науки, інновацій та інформатизації України, для яких ваго-
мість наукових результатів є одним з найважливіших важелів ло-
бістського впливу на органи влади. Вже зараз відчувається зро-
стання конкурентної напруги між зазначеними інституціями, які 
прагнуть вигідного для себе перерозподілу державних асигнувань 
на наукову діяльність. Зрештою, наявність жорсткої конкурентної 
боротьби – характерне явище для наукових полів багатьох високо-
технологічних держав, особливо США, і, як показує практика, вона 
сприяє зростанню якості наукових досліджень.  

Спеціальна наукова популяризація. Вона спрямовується на 
популяризацію наукових досягнень у професійному середовищі та 
на популяризацію професії науковця як успішної моделі профе-
сійної реалізації особистості.  

Однією з умов успішної реалізації науковця є визнання його 
професійним середовищем. Формально цей процес відбувається 
через присвоєння наукових ступенів та звань. В Україні, як і усьо-
му світі, вхід у наукове професійне поле відбувається через при-
людний захист дисертації, який, по-суті, є найвідповідальнішим 
моментом представлення вченим результатів своєї праці у середо-
вищі спеціалістів найвищої кваліфікації. Крім того, процедура 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8�
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захисту передбачає обов’язкове оприлюднення результатів роботи 
у спеціалізованих фахових виданнях та під час наукових конференцій. 
Однак, і після захисту дисертації від науковця через процедуру що-
річної звітності постійно вимагається публікуватися у наукових жур-
налах та брати участь у наукових конференціях. Завдяки цим проце-

дурам, за відсутності державного фінансування та в умовах надзви-
чайної обмеженості ринкового попиту, фактично за рахунок самих 
науковців або наукових та освітніх установ й існує система наукових 
видань не лише в Україні, а й в інших пострадянських країнах.  

Не дивно, що переважна більшість видань, які визнані ате-
стаційними органами України придатними для публікації результа-
тів наукових досліджень, працюють несистемно або й узагалі при-
пинили діяльність, а видань, які викликають зацікавленість світо-
вого наукового товариства, взагалі одиниці. 

Детальний аналіз фахових наукових видань з природничих і 
технічних наук у статті «Система оцінки українських фахових ви-
дань» здійснив доктор фізико-математичних наук, професор, заступ-
ник директора Інституту фізичної оптики МОН України Р.О. 
Влох (матеріал підготовлений у 2006-2008 рр.). За його підрахунка-
ми, із понад 600 фахових видань з природничих і технічних наук ли-
ше 5 видань мають встановлений імпакт-фактор (кількісний показ-
ник зацікавленості публікацією або журналом та їх наукового зна-
чення, що визначається Американським Інститутом наукової інфор-
матики Томсона (ISI)). Ще 19 журналів включені в базу даних ISI, 
що свідчить, зокрема, про те, що на їхніх сторінках публікуються 
матеріали, які можуть цікавити світову наукову спільноту. Закор-
донні видавництва перекладають 10 журналів, які не мають вста-
новленого імпакт-фактору і ще не внесені в базу ISI. 4 наукових 
журнали видаються англійською мовою. Близько 100 журналів, які 
не мають встановленого імпакт-фактору і не внесені до бази даних 
ISI, працюють системно; редколегії і видавництва понад 200 жур-
налів і збірників працюють безсистемно; приблизно 300 видань не 
виходять або припинили своє існування. Дослідник відзначає тен-
денцію поступового збільшення кількості українських журналів, які 
видаються закордонними видавництвами та входять у бази да-
них ISI та SCOPUS. У передмові до статті зазначено, що науковець 
прагне опублікувати результати своєї роботи, в першу чергу, з 
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метою якнайширшого оприлюднення, створення вільного доступу 
до неї читачів. На жаль, більшість українських наукових журналів 
не виконують цієї головної функції, тобто не виступають посеред-
никами між дописувачем і читачем. Переважна більшість наукових 
журналів і збірників невідомі і недоступні для науковців не тільки 
закордоном, але й в Україні [9].  

 

Популяризація професії науковця 
 як успішної моделі професійної реалізації особистості 

 

Зважаючи на те, що наука є надзвичайно специфічним родом 
діяльності, для занять якою необхідно володіти певним, достатньо 
дефіцитним, набором особистісних якостей, держава повинна за-
безпечити рекрутизацію кадрів для цієї сфери за допомогою ком-
плексу звичайних заходів: по-перше, забезпечення гідного рівня 
якості життя; по-друге, надання можливостей творчої реалізації; 
по-третє, задоволення прагнень вченого до суспільного визнання.  

У сучасному глобалізованому світі основні гравці поля науки 
здійснюють рекрутизацію вчених не лише на «власній території, а 
й в інших країнах. У 90-х – початку 2000-х років в американських 
та європейських наукових лабораторіях працювало багато вчених з 
колишнього СРСР. Сьогодні тенденції зміщуються в бік китайсь-
ких та індійських дослідників, що засвідчує глибоку кризу ос-
вітньої системи на пострадянському просторі. Технологічно роз-
виненим країнам вдалося організувати «відтік мізків» з інших 
країн завдяки вищенаведеній елементарній схемі. Причому еле-
мент матеріального стимулювання – не єдина перевага західних 
наукових центрів. Як зазначає академік Олег Кришталь, незва-
жаючи на те, що наука – досить важкий труд, на Заході вчені – 
небагаті люди. Повний професор у США, за його словами, отримує 
150 – 200 тисяч доларів на рік, у той час як платня програміста з 
трьохрічним досвідом роботи складає 70 – 100 тисяч., а лікар за-
робляє у 5–10 разів більше, ніж учений. Академік переконаний, що 
у науку люди йдуть не так через матеріальні стимули, скільки 
відчуваючи величезне моральне задоволення від занять нею. 
Працюючи у провідних світових наукових центрах, дослідник че-
рез доступність каналів наукової комунікації та найновішого об-
ладнання має можливість творчо реалізуватися [10].  



Модель досягнення національного консенсусу...       

 
243 

Потреба у суспільному визнанні реалізується через визнання у 
першу чергу професійним середовищем. На «Заході» для цього існує 
система, яка є системою оцінювання одночасно і «якості» науковця, і 
значною мірою його «ринкової вартості». Елементами цієї системи є: 
індекси цитувань, імпакт-фактори публікацій, участь у престижних 
наукових конференціях, обіймання престижних наукових посад, наго-
родження науковими відзнаками. 

Україна, на жаль, не відповідає критеріям країн, де наука є 
базовою цінністю. Відповідно, тут не працює жодний з трьох на-
званих механізмів популяризації професії науковця. Рівень життя 
вчених, особливо молодшого пост-радянського покоління, вкрай 
низький (старше покоління значною мірою користується «щедро-
тами» ще радянської влади у вигляді житла та різних «накруток»: 
за стаж, звання, посади, державні нагороди, часто отримуючи пара-
лельно із заробітною платнею досить високу за вітчизняними мір-
ками наукову пенсію). Те, що основні наукові центри розташовані 
у Києві, фактично закриває вхід у наукове поле переважній біль-
шості обдарованої молоді країни (неспівставність рівня життя 
плюс вартості житла із реальними заробітками науковців), а для 
молодих киян, для яких престижність професії вимірюється рівнем 
прибутку, професія вченого займає далеко не перші позиції.  

Не дивно, що конкурси в аспірантури установ НАН України 
протягом останніх п’яти років складають 1,17 – 1,4 чоловіка на 
місце. У деяких відділеннях НАН бажаючих навчатися в аспіран-
турі за цей період було менше ніж запланованих місць. Особливо 
це стосується Секції фізико-технічних і математичних наук, чия 
частка в загальній кількості запланованих місць в аспірантурі НАН 
України протягом 2010 – 2012 рр. складала 49,61% (388 із за-
гальноакадемічних 782 місць). У Відділенні інформатики у 2010 р. 
на 55 місць претендувало 52 абітурієнта (94,55 % від потреби), а у 
2012 р. на 49 місць – 42 (85,71%). У 2008 р. кількість місць в аспі-
рантурі перевищувала кількість абітурієнтів у Відділенні ядерної 
фізики та енергетики (91,67%), Відділенні наук про землю 
(92,31%), Відділенні механіки (96,3 %), Відділенні фізико-техні-
чних проблем енергетики (98,33 %). Після складання іспитів і 
прийняття абітурієнтами остаточного рішення ситуація ще більш 
ускладнюється: у 2008 році 7 із 8 відділень Секції фізико-техні-
чних і математичних наук не змогли заповнити заплановані в 
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аспірантурі місця (винятком стало лише Відділення фізики і 
астрономії). В цілому по НАН України було прийнято до аспі-
рантури 753 абітурієнта, що склало 96, 54% від плану прийому. У 
2009 р. статистично ситуація покращилася. Цього разу недоукомлек-
тованими залишились аспірантури двох відділень Секції фізико-тех-
нічних і математичних наук ( у тому числі відносно успішного у 
2008 р. Відділення фізики і астрономії). Однак у 2010 р. половина 
відділень Секції не заповнили місця в аспірантурі. Причому у Відді-
ленні математики спостерігався навіть незначний конкурс: на 30 
місць претендувало 33 абітурієнта, однак скласти іспити зуміли ли-
ше 26 з них, в результаті чого перший рік аспірантури відділення 
виявися заповненим лише на 86,67%. Після відносно стабільного 
2011 р. черговий провал спостерігався у 2012 р. В цілому по Ака-
демії виконання плану прийому було виконано на 95,14%. Секція 
фізико-технічних і математичних наук при цьому показала не 
набагато нижчий результат – 94,59%. П’ять відділень секції «не-
добрали» аспірантів, причому у Відділенні математики і Відділенні 
інформатики рівень заповнення склав менше 80%. Вперше за 5 років 
недобір аспірантів стався у Відділенні загальної біології, де 18 із 70 
абітурієнтів не змогли скласти іспитів, в результаті чого аспірантура 
заповнилася лише на 85,71 % від планових показників. Також упер-
ше за 5 років недобір аспірантів відбувся у Секції суспільних і гума-
нітарних наук (98,34%). На відміну від інших двох секцій, де ос-
новною причиною відмови у прийомі стали негативні результати ек-
заменів, у цій Секції абітурієнти добровільно після успішно складе-
них іспитів не виявляли бажання залишитися в аспірантурі (мож-
ливо мали місце факти паралельного вступу до кількох аспірантур). 
Ситуація у цій секції викликає особливу стурбованість, зважаючи на 
те, що вона останніми роками була абсолютним лідером за кіль-
кістю бажаючих навчатися в аспірантурі (співвідношення поданих 
заяв до кількості місць в аспірантурі: 2010 р. – 175,82%; 2011 р. – 
182,78%; 2012 р. – 153,59%), причому для Відділення історії, 
філософії та права характерне таке співвідношення: 2010 р. – 
241,82%; 2011 р. – 206,78%; 2012 р. 205,00%.  

За даними 2012 р. академічну аспірантуру закінчило 688 ас-
пірантів (вступило у 2009 р. – 780, однак треба зважати на 
різницю термінів навчання в очній і заочній аспірантурах), із них 
лише 6 захистили дисертації у строк аспірантури, ще 46 подали 
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дисертаційні роботи. Таким чином, відсоток успішного закін-
чення аспірантури склав 7,6% – і це був один із найуспішніших 
років. В середньому протягом наступних трьох років після закін-
чення аспірантури захищають кандидатські дисертації ще 30% 
колишніх аспірантів, а ефективність діяльності академічних аспі-
рантур можна оцінити цифрою у 35% 

Дані цифри, на перший погляд, мали б засвідчити неефек-
тивність діяльності аспірантур установ НАН України, якби не анало-
гічна статистика про діяльність аспірантури АН УРСР у часи найви-
щого злету радянської науки – в часи 11-ої п’ятирічки 1981–1985 рр. 
За цей час аспірантури академічних установ закінчило 2971 чоловік 
(цифра приблизно співставна із сучасними даними). З них за час 
навчання в аспірантурі захистило кандидатські дисертації 7% аспі-
рантів, за наступний рік після завершення аспірантури – 15,8%, на 
другий рік – 8,5%, на третій рік – 3,9%, на четвертий рік – 1,6% та на 
п’ятий рік – 0,5%. Тобто, отримуємо приблизно ті самі 35% [11]. 

На нашу думку, незважаючи на невисоку якість життя, яку 
може гарантувати наукова діяльність, українська молодь не поли-
шає прагнення йти у науку з однієї простої причини: податися де-
інде їй особливо нікуди – в інших сферах ситуація якщо не гірша, 
то не набагато краща. Не випадково за індексом престижності про-
фесія вченого в Україні за даними 2007 р. з показником 0,343 за-
ймає досить високе сьоме (у переліку з 31 професій) місце, посту-
паючись «міністру» (0,770), «керівнику банку» (0,708), «депутату» 
(0,653), «директору заводу» (0,584), «адвокату» (0,483) та зовсім 
незначно «підприємцю» (0,369) (1 – дуже високий престиж, 0,5 – 
високий, 0 – середній, -0,5 – низький, -1 – дуже низький) [12]. Цей 
показник вищий, ніж у Росії (за даними Центру досліджень і ста-
тистики науки Міністерства освіти і науки РФ (2005 рік) за рівнем 
престижності професія вченого зайняла одинадцяте місце у списку 
із тринадцяти професій), однак нижчий, ніж у США та ЄС (профе-
сія вченого у списку найбільш престижних професій займає друге 
місце після лікаря, випереджаючи інженера, міністра, архітектора, 
юриста, банкіра, бухгалтера, бізнесмена) [1]. 

Побутує хибна думка, що підприємництво (бізнес) – це та 
сфера, яка могла б поглинути значну частину здатної до наукової 
діяльності молоді. Заняття бізнесом потребує абсолютно інших 
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особистісних, психологічних та соціальних якостей (фізичного та 
соціального капіталу). Тут успіху досягають люди з авантюрним ха-
рактером, які звикли протистояти правилам, а не коритися їм, а біль-
шість науковців – люди, які ще з-за шкільних парт винесли уміння 
важко і наполегливо працювати в межах встановлених норм.  

Для країн, які не можуть собі дозволити системне повноцін-
не фінансування науки, єдиним виходом, на наш погляд, є викори-
стання потенціалу молодих ще не відомих науковців, які прагнуть 
заявити про себе. У такій ситуації «відтік мізків» не слід розгля-
дати як однозначно негативне для вітчизняної науки явище, адже 
можливість виїхати до провідних світових наукових центрів може 
бути реальним стимулом для молодих «не розкручених» науковців. 
Зважаючи на те, що у 90% випадків вчений робить головне в 
своєму житті відкриття до 40 років, наукові досягнення молодих 
вчених можуть стати фундаментом подальшого розвитку вітчизня-
ної науки. Крім того, чим більше буде прикладів успішних зару-
біжних наукових кар’єр, тим більшим буде притік у вітчизняні 
аспірантури та докторантури, що дозволить науковим та освітнім 
установам постійно підтримувати власний інтелектуальний та 
кадровий потенціал. 

 

Висновки  
 

Не в усіх соціально-культурних системах держава та еліти за-
цікавлені у процесах популяризації науки. Зокрема, це стосується 
надмірно традиціоналістських (здебільшого клерикальних) або авто-
ритарних соціальних систем. Українське суспільство, на нашу 
думку, перебуває у певній транзитній точці, у якій, з одного боку, 
подолано радянську традицію, згідно якої наука була основним 
ідеологічним стержнем режиму, з іншого – суспільна вага і престиж 
науки неухильно падають. При цьому держава й еліти займають в 
основному індиферентну позицію, що у першу чергу проявляється у 
відсутності не лише реформ наукової сфери, а й публічної дискусії 
щодо шляхів її подальшого розвитку.  

Популяризація науки як форми суспільно-корисної діяль-
ності має на меті продемонструвати суспільству важливість науки 
для його розвитку, переконати, що витрати на науку – один із видів 
високоефективного інвестування. Популяризація наукових резуль-
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татів на Заході – одна із основних функції вчених та дослідницьких 
колективів, виконання якої часто прописане у наукових кон-
трактах. Пріоритетність фінансування наукових проектів значною 
мірою залежить від їх успішності та «розкрученості». В Україні діє 
інша інституційна система, за якої фінансування науки залежить 
від «вузького», а не «широкого» кола осіб. Звідси – відсутність 
стимулів у наукових установ до широкої популяризації власних 
досягнень. З іншого боку, в Україні, як і в Росії, існують невеликі 
групи активістів, які намагаються впроваджувати нові ідеї в межах 
діючої інституційної системи. Ці дії викликані розумінням того, 
що суспільна довіра і захоплення наукою неухильно падають і це, 
зрештою, може призвести до незворотних змін, коли із позбавле-
ною соціального капіталу науковою сферою можна буде здійсню-
вати будь-які маніпуляції. Популяризувати науку у цьому сере-
довищі пропонується через створення прес служб при наукових 
установах; організацію діяльності національного наукового інфор-
маційного агентства; надання рекламі наукових досягнень статусу 
соціальної реклами з відповідними преференціями щодо її роз-
міщення; проведення «Фестивалів науки», публічних лекцій тощо. 

 Окрім самих науковців та наукових колективів у популя-
ризації науки як форми суспільно-корисної діяльності зацікавлені 
інституції, функціонально відповідальні за розвиток науки в країні: 
НАН України, галузеві академії, Міністерство освіти і науки, 
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 
України, для яких вагомість наукових результатів є одним з най-
важливіших важелів лобістського впливу на органи влади. Вже за-
раз відчувається зростання конкурентної напруги між зазначеними 
інституціями, які прагнуть вигідного для себе перерозподілу дер-
жавних асигнувань на наукову діяльність. 

 Популяризація наукових досягнень у професійному середо-
вищі відбувається каналами традиційної наукової комунікації че-
рез видавничу діяльність та наукові конференції. Якість цієї кому-
нікації залежить від якості засобів комунікації, а вона в Україні, на 
жаль, невисока. Лише невелика частка вітчизняних наукових ви-
дань (на рівні 1% від їх загальної кількості) входить до міжна-
родних баз даних. Переважна більшість журналів працюють не-
системно або взагалі припинили існування. Журнали видаються за 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8�
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рахунок авторів і тиражуються мізерними накладами. За таких 
умов результати вітчизняних дослідників маловідомі не лише за 
кордоном, а й в Україні.  

 Популяризація професії науковця як успішної моделі профе-
сійної реалізації особистості покликана залучити до занять наукою 
молодь, наділену відповідним хистом. Зацікавленими сторонами у 
цьому процесі є як саме суспільство, так і наукові установи. Попу-
ляризація професії науковця здійснюється здебільшого серед 
шкільної і вузівської молоді і має на меті залучити найталановиті-
ших до академічних та вузівських аспірантур. В існуючих умовах 
ентузіасти науково-освітньої сфери роблять, можливо, навіть біль-
ше, ніж від них можна вимагати, що засвідчують, наприклад, ви-
сокі показники українських школярів на міжнародних наукових 
олімпіадах. Однак про престижність професії науковця мала б 
дбати й держава, гарантуючи науковцям прийнятний рівень життя. 
За умов низької заробітної плати, невирішеності житлової проб-
леми з одного боку, та складності реалізуватися в науці в умовах 
хронічного недофінансування досліджень з іншого, талановита 
наукова молодь виїжджає до більш розвинених країн. Критичність 
ситуації засвідчує той факт, що протягом уже багатьох років 
аспірантури установ Секції фізико-технічних і математичних наук 
НАН України не виконують план набору аспірантів, а конкурс в 
академічні аспірантури за останніх п’ять років становив 1,14 – 1,4 
чоловіки на місце (значною мірою за рахунок Секції суспільних і 
гуманітарних наук). 

У суспільно-просвітницькій популяризації наукових знань 
пропонуються такі кроки : 

а) інституційні зміни в освітній сфері шляхом формалізації 
низки неформальних інститутів, що регулюють її. Зокрема, форму-
вання ринку освітніх послуг шляхом створення механізмів легалі-
зації товарно-грошових відносин (без втручання держави у пи-
тання цінотворення), передачі освітніх закладів (дитсадки, школи, 
вузи) у безоплатну оренду трудовим колективам з обов’язковим 
збереженням профілю діяльності; обмеження форм контролю з 
боку держави до впровадження «шкільного мінімуму» знань. 
Впровадження такої системи не лише дасть поштовх до форму-
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вання нової, заснованої на ринкових механізмах системи освіти 
(неформальний кістяк якої уже зараз простежується у великих 
містах), але й значною мірою перекладе фінансовий тягар з дер-
жави на батьків;  

б) в інформаційній сфері збільшення частки науково-про-
світницьких продуктів через механізми послаблення фіскального 
тиску на діяльність ЗМІ, що спеціалізуються на їх поширенні, та 
тих, що мають у своїй структурі відповідні рубрики, сприяння 
появі в інформаційному просторі іноземного науково-популярного 
продукту та дублювання його українською мовою;  

в) іміджева підтримка (наприклад за допомогою соціальної 
реклами) існуючих науково-просвітницьких товариств, меценатсь-
ких просвітницьких проектів (таких як фонд «Династія» у Росії); 

Популяризація науки як форми суспільно-корисної 
діяльності: 

1) за відсутності змін до пори до часу все залишатиметься як 
є, поки суспільство не стане абсолютно байдужим до проблем 
вітчизняної науки;  

2) зміни у межах діючої системи: організація прес-служб та 
запровадження посад прес-секретарів при наукових установах; 
створення національного наукового інформаційного агентства; по-
ширення науково-популяризаторської продукції каналами соціаль-
ної реклами; проведення «Фестивалів науки» можуть дати тимча-
совий ефект, а наукова проблематика з’явитися у сюжетах ЗМІ, але 
популярність цієї інформації, яка рідко буває пікантною і сенса-
ційною, під великим сумнівом, та це хоч якимось чином зможе за-
хистити престиж науки;  

3) системні зміни можуть бути пов’язані із зміною системи 
фінансування науки, відповідно до якої пріоритетність фінансу-
вання залежать від ефективності наукових досліджень. Популяри-
зація наукових результатів за таких умов є однією з форм конку-
рентної боротьби між окремими вченими, науковими колективами 
та інституціями за розподіл державних асигнувань. За умови вра-
хування усіх особливостей розвитку вітчизняної науки, такі сис-
темні зміни можуть сприяти зростанню її ефективності та інте-
грації у світовий науковий простір.  
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У популяризація наукових досягнень у професійному сере-
довищі бажані такі дії:  

а) профорієнтаційна діяльність у середній та вищій школі 
(відвідування наукових музеїв, активізація діяльності Малої акаде-
мії наук, організація публічних лекцій відомих науковців, органі-
зація студентських наукових конференцій та олімпіад тощо);  

б) підвищення ефективності діяльності академічних та ву-
зівських аспірантур (міністерство уже запроваджує заходи посиле-
ного контролю за підготовкою наукових кадрів); 

в) підвищення рівня матеріального забезпечення аспірантів 
та вчених;  

г) демонстрація перспектив наукової кар’єри у тому числі й у 
провідних закордонних наукових центрах. 

 Системні зміни необхідно здійснюватиу двох взаємо-
пов’язаних напрямах: матеріальному й організаційному. За іс-
нуючих умов, коли суспільство не може витрачати на науку 
більше, ніж витрачає, варто розглянути доцільність формування 
своєрідної пірамідальної системи, вершиною якої були б наукові 
установи (наприклад, у складі НАН України чи галузевих акаде-
мій), а основою – вищі навчальні заклади різних рівнів. При цьо-
му необхідно створити механізми тісного взаємного зв’язку між 
ними: вчених варто залучати до роботи з науково обдарованими 
студентами і викладачами, а ті, у свою чергу, повинні отриму-
вати доступ до науково-технічного обладнання, бібліотек, лабо-
раторій наукових установ, залучатися на договірних засадах до 
виконання науково-дослідних робіт тощо. Вважаємо, що пере-
творення університетів на наукові центри є непомірно дорогим 
проектом (за винятком вишів, де вже існує серйозна науково-
матеріальна та кадрова база), який окрім технічного оснащення 
цілої низки вузів вимагатиме зменшення навчального наванта-
ження викладацького складу, що автоматично означатиме його 
кількісне збільшення. Основною функцією вишів залишатиме-
ться навчальна діяльність, у тому числі підготовка спеціалістів 
через аспірантури для поповнення викладацьких кадрів. Саме з 
числа кращих викладачів та аспірантів ВНЗ могли б черпати 
кадри наукові установи для постійного або тимчасового (дого-
вірного) працевлаштування. 
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4.3. Інституційні механізми та управлінські процедури 
врахування громадської думки  

при здійсненні державної інноваційної політики 
 

Умовою успішної реалізації кожної державної політики є її 
легітимність, яка досягається шляхом залучення громадськості і 
врахування громадської думки при її реалізації. В Україні про-
ведення державної інноваційної політики регламентується Законом 
України «Про державну інноваційну політику» (2002 р.). Цим же 
законом визначено коло суб’єктів реалізації державної інновацій-
ної політики. Також до основних актів законодавства, які фор-
мують правову основу інституційного забезпечення інвестиційної 
та інноваційної діяльності в Україні, належать: Конституція Ук-
раїни; Закон України «Про затвердження Конституції Автономної 
Республіки Крим»; Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»; Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; Закон 
України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України 
«Про інвестиційну діяльність»; Закон України «Про інноваційну 
діяльність»; Закон України «Про режим іноземного інвесту-
вання»; Закон України «Про концесію»; Закон України «Про 
загальні засади створення та функціонування спеціальних (віль-
них) економічних зон»; Закон України «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні»; Закон України «Про цінні 
папери та фондовий ринок»; Закон України «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)»; Закон України «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій». 

Зауважимо, що характерною рисою українського політикуму 
є традиційне ігнорування громадської думки при здійсненні 
суспільно значимих кроків. Тому протягом років незалежності гро-
мадянське суспільство в Україні лише частково домоглося у ор-
ганів державної влади повноважень, які у сталих демократіях йому 
притаманні за визначенням. Водночас під натиском громадськості, 
а також із формуванням розуміння важливості громадської думки 
при реалізації державної політики, сформувалася й державна по-
літика, спрямована на розширення форм громадської участі через 
створення відповідних інституційних механізмів. По суті тільки 
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зараз можна вести мову про формування до певної міри системи 
інституційного забезпечення участі громадськості у формуванні 
державної політики. Реалізація ж державної інноваційної політики, на 
відміну від державної політики загалом, передбачає громадські форми 
участі через залучення експертного середовища, яке представляє гро-
мадські організації науково-технічного спрямування.  

Так, починаючи з 2000-х рр. політика врахування гро-
мадської думки поступово набула інституціоналізованих форм, 
які змінювали і доповнювали одна одну. Указом Президента Ук-
раїни «Про забезпечення умов для більш широкої участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації державної політики» 
(2005 р.) було передбачено: 

• створення системи постійного діалогу та взаємодії інсти-
тутів громадянського суспільства та органів державної влади; 

• запровадження щорічних Президентських слухань як 
постійно діючого механізму громадських консультацій, оцінки 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування. Метою Президентських слухань було «здійснювати 
оцінку діяльності органів державної влади та місцевого самовря-
дування, сприяти підготовці та оприлюдненню інститутами грома-
дянського суспільства Національних доповідей зі стратегічно важ-
ливих питань розвитку держави»; 

• утворити при Президентові України Стратегічну раду з роз-
витку державної політики як консультативно-дорадчий орган для 
визначення стратегічних напрямів розвитку держави; 

• Кабінет Міністрів України було зобов’язано підготувати 
пропозиції щодо забезпечення прозорості та відкритості діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ор-
ганізації та забезпечення консультацій з громадськістю через удо-
сконалення законодавства з питань реєстрації та діяльності об’єд-
нань громадян, забезпечення їх безпосередньої участі у процесі 
формування та реалізації державної політики.  

Указом «Про Політичну раду при Президентові України» 
(від 12 жовтня 2005 р.) було передбачено створення такого органу 
з метою налагодження постійного і конструктивного діалогу між 
Президентом України та політичними силами, представленими у 
Верховній Раді України, забезпечення найповнішого врахування їх 
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позицій та рекомендацій у процесі формування і реалізації дер-
жавної політики. На підставі цих указів починаючи з 2005 р. при 
Президентові України було утворено ряд консультативно-дорадчих 
органів, зокрема, Національної комісії із зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права (2005 р.); Раду з питань етнона-
ціональної політики (2006 р.); Раду громадськості при Президен-
тові України (2006 р.), Координаційну раду з реалізації державної 
стратегії розвитку громадянського суспільства (2012 р.), Гумані-
тарну раду та ін. Практика створення громадських рад була запо-
чаткована і на інших рівнях державних органів влади. 

Стосовно участі представників громадських рад при ви-
робленні державної інноваційної політики, то з метою впорядку-
вання цього процесу також було прийнято ряд нормативно-
правових актів. Так, відповідно до Закону «Про державну інно-
ваційну політику», на неї поширюються механізми врахування 
громадської думки у формі співпраці органів державної влади із 
«третім сектором» через участь громадських організацій науково-
технічної спрямованості у консультативно-дорадчих органах 
(громадських радах, колегіях тощо) при органах державної влади, 
в експертизах та розробці державних документів різного рівня, у 
публічних акціях, що проводяться за ініціативою як органів вла-
ди, так і неурядових аналітичних центрів (наради, конференції, 
громадські слухання тощо) [1].  

Законом «Про державну інноваційну політику» передбачена 
послідовність підготовки та проходження відповідних ініціатив. 
Так, при формуванні стратегічних пріоритетних напрямів (ст. 3) 
пропозиції щодо їх визначення та їх прогнозно-аналітичне обґрун-
тування готує центральний орган виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної 
діяльності. Він же подає їх на розгляд центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інновацій, який у встановленому порядку вносить їх на роз-
гляд Кабінету Міністрів України. Тобто, на етапах підготовки про-
позицій передбачене залучення експертного середовища. Указом 
Президента «Про залучення громадськості до формування дер-
жавної політики» [18] визначено інституційні механізми залучення 
громадської думки, які реалізуються у формі членства представ-
ників громадських організацій у громадських радах, подання 
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органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
пропозицій щодо реалізації державної (у т.ч. інноваційної) полі-
тики, залучення органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування представників громадських організацій науково-
технічної спрямованості, здійснення моніторингу, оцінки та гро-
мадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Однак, тільки після прийняття Президентом України ряду 
указів, а Кабінетом Міністрів України ряду постанов було визна-
чено подальші заходи в системі інституційного забезпечення гро-
мадської участі і по суті зобов’язано органи державної влади ство-
рювати громадські ради.  

Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів дер-
жавної влади» [13], Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експер-
тизи діяльності органів виконавчої влади» [15] та «Про забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» [14] затверджено процедуру проведення громадської 
експертизи: органи виконавчої влади зобов’язано сприяти інсти-
туту громадянського суспільства у проведенні громадської ек-
спертизи у разі надходження від нього письмового запиту із від-
повідною інформацією у відповідності до визначеної процедури. 
Експертні пропозиції, підготовлені інститутом громадянського 
суспільства за результатами громадської експертизи повинні вра-
ховуватися органами виконавчої влади під час підготовки про-
грам соціально-економічного розвитку, державних цільових та 
регіональних програм, формування бюджетів, у поточній діяль-
ності. Експертні пропозиції обов’язково оприлюднюються шля-
хом розміщення на власному веб-сайті органу виконавчої влади і 
розглядаються на найближчому засіданні колегії за участю 
представників громадськості. Виконавчий орган за результатами 
обговорення розробляє і затверджує заходи, спрямовані на реалі-
зацію експертних пропозицій і звітує перед громадськістю про 
результати їх реалізації з одночасним розміщенням відповідної 
інформації у ЗМІ та/або на власному веб-сайті; крім того, від-
повідна розміщується (дублюється) на урядовому веб-сайті «Гро-
мадянське суспільство і влада».  
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Нині практика створення громадських рад поширена як на 
центральному, так і на регіональному рівні: сформовано усі 607 
громадських рад різного рівня із 607 необхідних, до їх складу 
увійшли понад 8,5 тис. представників громадських організацій. 
В розвиток цієї тенденції було прийнято Постанову Кабінету 
Міністрів України «Про утворення Ради голів громадських рад 
при органах виконавчої влади» [16], якою передбачено, що Рада 
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Мі-
ністрів України, утвореним з метою налагодження взаємодії між 
Кабінетом Міністрів та громадськими радами при міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади, обласних та 
районних держадміністраціях. 

Основними завданнями Ради визначено сприяння коорди-
нації діяльності громадських рад; проведення аналізу взаємодії 
органів виконавчої влади з громадськістю, рівня забезпечення від-
критості та прозорості їх діяльності, підготовка пропозицій щодо 
удосконалення законодавства з цих питань; проведенню експер-
тизи проектів актів законодавства, необхідних для реалізації Кабі-
нетом Міністрів України своїх повноважень; врахуванню гро-
мадської думки у процесі підготовки та організації виконання рі-
шень Кабінету Міністрів; інформуванню представників інститутів 
громадянського суспільства про реформи, які здійснюються Ка-
бінетом Міністрів. 

Постановою встановлено право Ради одержувати в установ-
леному порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підпри-
ємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, 
необхідні для виконання покладених на неї завдань; запрошувати 
в установленому порядку на свої засідання представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, 
вчених, експертів, а також представників ЗМІ; заслуховувати під 
час своїх засідань інформацію керівників органів виконавчої 
влади про стан взаємодії органів з громадськістю; утворювати у 
разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі 
групи; залучати в установленому порядку до участі у своїй 
роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп пред-
ставників органів виконавчої влади (за погодженням з їх 
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керівниками), органів місцевого самоврядування, інститутів гро-
мадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, не-
залежних експертів. 

Однак, як свідчать результати моніторингу, їм притаманний 
формалізм та інформаційна закритість діяльності, намагання пред-
ставників органів державної влади використовувати адміністра-
тивні методи керівництва громадськими радами. Зазначені харак-
теристики часто призводять до скорочення участі в них представ-
ників громадських організацій науково-технічного спрямування. 
Також інформація про склади громадських рад, розміщена на офі-
ційних Інтернет-сайтах органів державної влади, як правило не ві-
дображає присутності в них представників наукового середовища. 
Тільки знаючи про принципи формування громадських рад і ви-
моги щодо їх складу, можна, хоча й гіпотетично, уявити, що приб-
лизно третина їх складу представлена викладачами вузів і орга-
нізацій науково-експертного спрямування. 

Поряд із залученням громадської думки через громадську 
експертизу при реалізації державної інноваційної політики перед-
бачене залучення експертів. Ця процедура врегульована Законом 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [5] та 
Законом України «Про державні цільові програми» [3]. Так, відпо-
відно до цих законів підготовка урядових пропозицій здійснюється 
із обов’язковим залученням Національної академії наук України, 
національних галузевих академій наук України, вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних інститутів, а в разі необхідності не-
урядових аналітичних центрів (експертів).  

Інший рівень у ланцюгу формування державної інноваційної 
політики – схвалення Кабінетом Міністрів України і подання до 
Верховної Ради України у вигляді проектів законів стратегічних 
пріоритетних напрямів. На цьому рівні також у межах Закону «Про 
наукову і науково-технічну експертизу» здійснюється експертиза 
поданих законопроектів. Аналогічний алгоритм застосовується і 
щодо середньострокових пріоритетних напрямів, але оскільки вони 
стосуються окремих регіонів, то й затверджуються представниць-
кими органами відповідного регіону.  

Суб’єкти інноваційної діяльності визначено Законом «Про 
інноваційну діяльність» [1]. Також цим законом передбачено 
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кваліфікування інноваційного проекту для внесення його до 
Державного реєстру (ст. 13). У свою чергу, центральний орган ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері іннова-
ційної діяльності, для кваліфікування інноваційних проектів орга-
нізує проведення їх експертизи, яка виконується за рахунок коштів 
суб’єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на дер-
жавну реєстрацію, як це передбачено законом «Про наукову і 
науково-технічну експертизу» [4].  

Крім цього закону іншим нормативно-правовим актом, який 
регламентує процедури формування і діяльності науково-експер-
тних органів при органах державної влади, є Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 червня 2009 р. «Питання консульта-
тивних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабіне-
том Міністрів України» [10]. Нею, зокрема, врегульовано порядок 
формування і діяльності експертних органів, утворених Кабінетом 
Міністрів України. 

Відповідно до Постанови, консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи Кабінету Міністрів України утворюються за рі-
шенням Кабінету Міністрів на постійній або тимчасовій основі для 
забезпечення здійснення його повноважень і діють на громадських 
засадах за колегіальним принципом. Допоміжний орган може бути 
комісією для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, комітетом з розгляду питань щодо при-
судження державних премій; організаційний комітет (координа-
ційний центр) для забезпечення узгодження дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і 
проведення заходів загальнодержавного значення; радою для вив-
чення проблемних питань реалізації державної політики у відпо-
відній сфері, робочою групою для участі у підготовці проектів нор-
мативно-правових актів на подання до розгляду Кабінетом Мі-
ністрів України, урядовою комісією для розслідування надзви-
чайних ситуацій [10]. 

Завдання і напрямки роботи допоміжних органів визначені 
«Типовим положенням про консультативний, дорадчий та інший 
допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України». 
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Основними завданнями допоміжного органу є сприяння за-
безпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що 
належать до його компетенції; підготовка пропозицій щодо форму-
вання і реалізації державної політики у відповідній сфері; визна-
чення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних пи-
тань, що виникають під час реалізації державної політики у відпо-
відній сфері; підвищення ефективності діяльності центральних і 
місцевих органів виконавчої влади; удосконалення нормативно-
правової бази з відповідних питань. 

Допоміжний орган відповідно до покладених на нього зав-
дань проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем 
у процесі реалізації державної політики у відповідній сфері; вивчає 
результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій з питань, що належать до його компетенції; проводить 
моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладе-
них на них завдань; бере участь у розробленні проектів норма-
тивно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 
подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами 
своєї роботи рекомендації та пропозиції. 

Робота допоміжних органів забезпечується їхнім правом 
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій інформацію, необхідну для ви-
конання покладених на нього завдань; залучати до участі у своїй 
роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також неза-
лежних експертів (за згодою); утворювати у разі потреби для ви-
конання покладених на нього завдань постійні або тимчасові 
робочі групи; організовувати проведення конференцій, семінарів, 
нарад та інших заходів.  

Функціональна спроможність допоміжного органу має за-
безпечуватися його складом, до якого входять голова (співголови), 
заступник (заступники) голови, члени Кабінету Міністрів України, 
представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за 
погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники 
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органів місцевого самоврядування, інших державних органів, під-
приємств, установ та організацій, народні депутати України, ок-
ремі особи у особистій якості. 

Прийняті допоміжним органом пропозиції та рекомендації 
обов’язково надсилаються Кабінетові Міністрів України, які, у 
свою чергу, можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом 
Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої 
влади відповідно до своїх повноважень. У випадках, передбачених 
законом, допоміжний орган може приймати рішення, обов’язкові 
для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, громадянами [10]. 

В Україні в обов’язковому порядку здійснюється наукова 
експертиза усіх законопроектів, які вносяться до Верховної Ради 
України. У Законі «Про регламент роботи Верховної Ради Ук-
раїни» (ст. 103) регламентується порядок проведення наукової 
експертизи законопроектів, зокрема:  

1. За дорученням Голови Верховної Ради, одного з його 
заступників або за рішенням головного комітету законопроект на-
правляється на наукову, юридичну чи іншу експертизу, на прове-
дення інформаційного чи наукового дослідження, при цьому з чіт-
ким визначенням предмету і мети експертизи. 

 2. Зареєстрований та включений до порядку денного сесії 
законопроект при підготовці до першого читання в обов’язковому 
порядку направляється для проведення наукової експертизи, а при 
підготовці до всіх наступних читань – для проведення юридичної 
експертизи та редакційного опрацювання у відповідні структурні 
підрозділи Апарату Верховної Ради. Остаточна юридична експер-
тиза і редакційне опрацювання здійснюються після схвалення Вер-
ховною Радою акта в цілому. 

3. Окремі законопроекти можуть направлятися для одер-
жання експертних висновків до Кабінету Міністрів України, відпо-
відних міністерств, інших державних органів, установ і органі-
зацій, а також окремих фахівців. 

4. Експертні висновки повинні бути подані до Верховної 
Ради не пізніше 14 днів з дня надходження такого звернення від 
посадових осіб та органів Верховної Ради. Якщо в установлені 
строки висновки не одержано, вважається, що зауваження відсутні. 
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5. Висновки, підготовлені за результатами експертизи, на-
правляються головному комітету для врахування при розгляді 
законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи 
над ним [6]. 

Конкретні форми залучення громадськості також визна-
чені у Законі «Про наукову і науково-технічну експертизу» [4]. 
У Регламентах діяльності міністерств, державних комітетів і 
агенцій також прописане право цих установ залучати вчених для 
розгляду питань, що належать до його компетенції, а також 
залучення організацій громадянського суспільства науково-
технічної спрямованості. Статус цих структур та форми залу-
чення до державної, у тому числі й інноваційної політики, ви-
значено Законом України «Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про основи державної політики у сфері науки і науково-
технічної діяльності».  

Громадські наукові організації підлягають реєстрації та 
діють відповідно до законодавства про об’єднання громадян з ура-
хуванням положень цього Закону. Громадські наукові організації 
можуть створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для 
виконання статутних завдань науково-дослідні, проектно-кон-
структорські, експертні, консалтингові, пошукові організації, спів-
працювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути 
колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, 
спілок, товариств відповідно до законодавства України. У ст. 18 За-
кону врегульовано взаємовідносини органів державної влади і гро-
мадських наукових організацій. Зокрема, органи державної влади 
можуть залучати громадські наукові організації за їхньою згодою 
до участі у підготовці та реалізації рішень стосовно наукової і 
науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної ек-
спертизи, науково-технічних програм, проектів і розробок та у 
взаємодії з ними інформувати населення про безпеку, екологічну 
чистоту, економічну та соціальну значущість, екологічні та 
соціально-економічні наслідки реалізації відповідних програм, 
проектів і розробок [2]. 

Нині в Україні вже досить поширеною практикою стало за-
лучення громадських організацій науково-технічної спрямованості 
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до реалізації державної інноваційної політики. До таких форм 
можна віднести: персональне залучення представників неурядових 
аналітичних центрів до розробки стратегії реформування дер-
жавної політики, участь окремих незалежних аналітичних центрів 
у консультативно-дорадчих органах при центральних органах дер-
жавної влади, у публічних заходах, громадських слуханнях, у 
постійно діючих круглих столах (публічні обговорення стратегій 
реформування державної політики), участь у підготовці та ек-
спертизі законопроектів з питань реформування державної полі-
тики, у робочих групах з підготовки важливих державних рішень і 
документів тощо. 

Активному залученню громадських організацій заважає, 
на наш погляд, збереженням стереотипу, що державна політика 
є прерогативою винятково державних органів влади. Зокрема, це 
підтверджується даними соціологічних опитувань [12]. З іншого 
боку, проблема пояснюється ще й станом (насамперед інтелек-
туальним ресурсом) вітчизняних think tanks. В Україні ці орга-
нізації розвивалися за значної зовнішньої допомоги та орієнту-
валися переважно на європейські стандарти правової держави, 
публічної політики і співпраці влади і структур громадянського 
суспільства. Водночас, вони зустрілися з проблемою негото-
вності влади та непідготовленості суспільства до вироблення 
публічної політики і практики участі в цьому структур «тре-
тього сектору», тобто з проблемою низького попиту на вироб-
лений ними інтелектуальний продукт, низький попит на свою 
діяльність і залежність від грантодавців (в Україні це в пере-
важній більшості іноземні структури) [8]. 

Зауважимо, що при існуванні своєрідної державної моно-
полії на вироблення державних стратегій в Україні і самі 
експерти, і громадяни одностайні у своєму переконані у необ-
хідності неурядових аналітичних центрів. Лише 1,9% опитаних 
експертів вважають, що такої необхідності немає, і ще 1% не 
змогли визначитися з відповіддю. Натомість абсолютна біль-
шість експертів таку необхідність визнають і вбачають її насам-
перед у можливості дослідження тих чи інших проблем з різних 
позицій (70,5%) та незалежному від впливу державних органів 
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характері цих досліджень (66,7%) [8]. Абсолютна більшість 
експертів (86,6%) переконана, що органам державної влади до-
цільно залучати до розробки офіційних документів неурядових 
експертів; протилежну думку засвідчили лише 9,5% опитаних, а 
3,9% не змогли відповісти [8].  

Так, якщо серед усіх опитаних корисність центрів безумовно 
визнають 12,5%, то серед тих, хто тією чи іншою мірою ознайо-
млений з їх діяльністю, – 35%; скоріше корисною: серед усіх опи-
таних – 29,2%, серед ознайомлених – 47,5%. Показовим є й те, що 
серед ознайомлених не змогли визначитися з оцінкою корисності 
лише 7,6%, тоді як серед усіх опитаних – 49% [8]. 

Також досить високим є рівень суспільної довіри до дос-
ліджень неурядових аналітичних центрів. Фактично однакові 
частки респондентів відзначили більш високий рівень довіри до 
досліджень неурядових аналітичних центрів (23,4%) та дер-
жавних дослідницьких установ (22,9%) [8]. Зважаючи на їх не-
тривале існування, така підтримка є показовою. Майже поло-
вина (47,8%) громадян вважають, що співпраця з неурядовими 
аналітичними центрами була б корисною для органів державної 
влади; протилежної думки дотримуються лише 7,1% опитаних. 
Тобто відсоток тих, хто визнає користь співпраці влади з ана-
літичними центрами, є значно вищим у групі обізнаних з їх 
діяльністю – 83,2% [8]. 

Загалом очевидно, що неурядові аналітичні центри через 
різні механізми залучаються до експертизи та розробки державних 
документів різного рівня. До позитивних прикладів такої участі 
можна віднести традиційну практику залучення неурядових ек-
спертів до підготовки щорічних послань Президента до Верховної 
Ради України.  

Самі представники громадських організацій науково-тех-
нічної спрямованості так оцінюють стан співпраці з органами 
державної влади: 47,6% вважають, що влада зацікавлена у такій 
співпраці; 43,8% – упевнені, що такої зацікавленості немає. 
Також саме незацікавленість керівництва державних установ у за-
лученні до експертизи, аналізу, підготовки рішень сторонніх ор-
ганізацій оцінена експертами найвище серед перешкод співпраці 
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влади з громадськими організаціями науково-технічного спря-
мування, поряд із відсутністю коштів у органів державної влади 
на таку співпрацю, – по 3,8 бала за п’ятибальною шкалою. 
Недостатньо високий рівень експертних оцінок та аналітичної 
продукції think tanks як перешкода означеній співпраці оцінений 
експертами у 2,8 бала [8].  

В Україні поширеною є практика разового індивідуального 
залучення представників громадських організацій науково-тех-
нічної спрямованості до формування державних стратегій. Най-
поширенішими є такі форми: проведення спільних публічних за-
ходів; участь у спільних робочих групах, авторських колективах з 
підготовки аналітичних матеріалів, пропозицій органам влади. До 
індивідуальних форм залучення, за висновками експертів Центру 
Разумкова, органи влади та управління вдаються у п’ять разів 
частіше, ніж до організації спільної підготовки пропозицій ор-
ганам влади разом з науковими установами. Це пояснюється тим, 
що співпраця на індивідуальній основі є простішою для дер-
жавних аналітичних структур з правової та фінансової точки 
зору, потребує менших організаційних витрат. Серед інших форм 
співпраці є підготовка спільних видань, зокрема й Послань Пре-
зидента до Верховної Ради України, а також індивідуальні кон-
сультації, взаємна участь в опитуваннях та анкетуваннях, рецен-
зування робіт тощо.  

Показники врахування громадської думки свідчать про фор-
мальність та епізодичність залучення наявних інституційних ме-
ханізмів залучення громадськості. Причина низької ефективності 
пояснюється, з одного боку, відсутністю потреби з боку органів 
державної влади у залученні громадськості до реалізації іннова-
ційних проектів через низький рівень професіоналізму чинов-
ництва, з іншого боку, очевидна слабкість інтелектуальних ресур-
сів громадських організацій, зданих запропонувати ефективні но-
вовведення. По-третє, наявна низька обізнаність громадськості у 
наявності законодавчо визначених інструментів впливу на органи 
державної влади (це стосується як функціональних обов’язків ор-
ганів державної влади, так і законів, які опосередковано сто-
суються залучення громадськості, але мають безпосередній вплив 
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на якість діяльності органів державної влади, зокрема, Закон 
«Про доступ до публічної інформації»). По-четверте, фінансова 
несамодостатність неурядових організацій України (у тому числі 
й науково-експертного спрямування) часом обертається упе-
редженістю наукових експертиз, які інколи мають замовний ха-
рактер. По-п’яте, відсутність прозорості при проведенні експер-
тиз, їх оприлюдненні на фоні низького громадського контролю в 
масштабах суспільства призводить по суті до девальвації їх 
цінності, оскільки при реалізації інноваційних проектів органами 
державної влади вибираються «найбільш зручні» і «доречні» 
експертизи. Світовий досвід показує, що вплив науково-тех-
нічного потенціалу на прискорення соціально-економічного роз-
витку країни відбувається лише тоді, коли наукоємність ВВП 
перевищує 0,9%, бо у протилежному випадку втрачається еконо-
мічна функція науки [17]. Заходи щодо підтримки інноваційної 
активності носять локальний характер і не дозволяють пере-
ломити сформовані негативні тенденції (особливо це стосується 
тенденції зниження науково-технологічного потенціалу в про-
мисловості) [17]. 

Це підтверджують дані про характер консультацій з гро-
мадськістю у 2013 р., розміщені на офіційному веб-сайті Ка-
бінету Міністрів України [7]. Як свідчить аналіз, протягом І 
кварталу 2013 р. центральними і місцевими органами вико-
навчої влади у рамках консультацій з громадськістю було прове-
дено 1011 заходів. На обговорення виносились 1056 питань, що 
мають суспільно важливе значення, у т. ч. 340 проектів норма-
тивно-правових актів. 

Протягом ІІ кварталу 2013 р. центральними і місцевими 
органами виконавчої влади у рамках консультацій з громадські-
стю було проведено 1030 заходів. На обговорення виноси-
лись 1065 питань, що мають суспільно важливе значення, у             
т. ч. 364 проекти нормативно-правових актів. 

Форми проведення консультацій представлені у діаграмі: 
Діаграма 1 
Діаграма 2 
Діаграма 3 
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Діаграма 1 
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Діаграма 2 
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Діаграма 3 
 

На жаль, у звітах Кабінету Міністрів та місцевих державних 
адміністрацій відсутня інформація про зміст проведених заходів. 
тільки гіпотетично можна уявити, що вони стосувалися і державної 
інноваційної політики. Така інформація відсутня й на сайті Націо-
нальної агенції інноваційного розвитку. Тільки виходячи з інфор-
мації Державного комітету статистики України про напрямки 
діяльності громадських організацій, знову ж таки суто гіпотетично 
можна припустити, що в Україні спостерігається позитивна дина-
міка залучення громадських організацій науково-технічної спрямо-
ваності до реалізації і державної політики загалом, і інноваційної 
зокрема. В цілому ж в Україні співпраця органів державної влади з 
громадськими організаціями науково-технічної спрямованості, як і 
взагалі залучення незалежних лишається епізодичним. Поки що 
проведення наукових експертиз ініціатив і рішень уряду залиша-
ється переважно прерогативою експертних підрозділів самих орга-
нів державної влади. Це свідчить про збереження в Україні моно-
полії влади на вироблення державної політики.  



Модель досягнення національного консенсусу...       

 
269 

Інший бік проблеми полягає у низькій інтелектуальній спро-
можності самих громадських організацій науково-технічної спря-
мованості, чий продукт часто не є достатньо якісним і тому не за-
довольняє потреби органів державної влади, що змушує їх від-
мовлятися від проведення подібних експертиз.  

Брак незалежних експертиз та аналітичних оцінок здебільшо-
го негативно позначається на реалізації державної інноваційної по-
літики, знижуючи рівень легітимності політичних рішень і власне 
владних інституцій. Коли органи державної влади обмежуються 
залученням власних інтелектуальних ресурсів, які зосереджені у 
власних експертних підрозділах, не залучаючи експертне середо-
вище, тим самим не використовується альтернативна позиція, неза-
лежна точка зору.  

Пожвавити і вдосконалити стан співпраці органів державної 
влади і експертного середовища при реалізації державної інно-
ваційної політики можна шляхом вироблення механізмів імплемен-
тації інтелектуального потенціалу організацій громадянського сус-
пільства науково-технічного спрямування; виробленням прозорих 
механізмів фінансового заохочення таких організацій в цілому і 
окремих експертів зокрема; створенням бази даних по експертах з 
різних напрямків інноваційної політики; інформаційного забезпе-
чення результатів співпраці організацій громадянського суспіль-
ства науково-технічного спрямування і органів державної влади 
через оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах органів 
державної влади. 
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ВИСНОВКИ 
 

Утвердження України у глобальному ринку є, по суті, пи-
танням національного самозбереження. Зберегти себе, свою дер-
жавність українське суспільство може тільки шляхом різкого під-
вищення конкурентоспроможності своєї економіки на основі інно-
ваційних технологій. Ця самоочевидна істина досі не стала 
загальнонаціональною ідеєю. Поки що мотивація збереження хоч 
якогось рівня добробуту сильніша за мотивацію самообмеження 
заради досягнення значно вищого соціального рівня завдяки інно-
ваціям. Більшість суспільства доти буде інтегрована мотивацією 
вирішення сьогоденних проблем, поки в нього не буде запро-
ваджено цілісну систему формування інноваційної психології. Без 
цього національна інтеграція дедалі більше набуватиме домодер-
нізаційного характеру. 

Органи державної влади та управління декларують своє 
загалом адекватне розуміння важливості інноваційної політики як 
запобіжника загрозі національного колапсу. Тим більш впадає в 
око розрив у розумінні актуальності і важливості проблеми з боку 
влади і з боку більшості населення. В цьому відношенні вкрай не-
обхідні такі кроки, як: 

–  запровадження у суспільну свідомість важливості роз-
витку та підтримки технічних та соціальних інновацій; 

–  популяризація концепту інтернальної психології як ви-
значальної риси українця майбутнього – людини, відкритої до 
всього нового, яке зміцнить його самодостатність як особистості, 
спроможної власними зусиллями досягати життєвого успіху; 

–  популяризація успішного інноваційного досвіду;  
–  популяризація науки та знань як єдиного дієвого під-

ґрунтя прогресу країни; 
–  запровадження індикаторів культури, свободи, здоров’я, 

безпеки в інноваційні проекти, чим можна привернути увагу до 
них населення відповідно до його ціннісних пріоритетів. 

В той же час, державі необхідно, не очікуючи набуття кри-
тичною масою суспільства інноваційного ставлення до перспектив 
країни, здійснювати організаційні кроки по модернізації економіки 
на інноваційних засадах, пропонуючи тим самим суспільству 
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спільний проект, здатний захопити його, солідаризувати та інте-
грувати у націю сучасного типу. 

На основі проведеного аналізу найбільш вагомими заходами 
в цьому напряму можуть бути виділені такі:  

–  кратне збільшення у державному бюджеті «інноваційних» 
статей, насамперед тих, що стосуються науки та освіти; 

–  створення пільгових умов для зарубіжних інвесторів, 
зацікавлених в участі в українських масштабних інноваційних 
проектах; 

–  заохочення суб’єктів наукової та бізнес діяльності до 
входження в інноваційні проекти, зокрема до технологічних 
платформ; 

–  створення структур науково-прикладного характеру (тех-
нопарків, інститутів розвитку і т.п.) для галузей, які потребують і 
здатні засвоїти інноваційні технології; 

–  встановлення інноваційності як визначальної вимоги 
проектів програм розвитку, у т.ч. розроблених на кластерній 
основі, на предмет їх фінансування; 

–  заохочення співпраці між науковими, державними та 
громадськими інституціями в питаннях створення та впровадження 
інновацій; 

–  використання ефекту мультиплікаційного впливу інно-
ваційно просунутих регіонів на території-аутсайдери; 

–  створення умов для безперешкодного входження у гло-
бальну інноваційну мережу; 

–  створення для інноваційної сфери відповідного інфор-
мативного середовища та сприяння його інтеграції у національні та 
світові інформаційні мережі; 

–  максимальне використання адаптованого до українсь-
ких умов світового досвіду державно-приватного партнерства у 
сфері науки та інновацій, особливо шляхом реалізації відпо-
відних проектів; 

–  надання максимально-можливої підтримки національним 
контактним пунктам Рамкової Програми ЄС з науки та інновацій. 

Безумовно, інноваційна політика держави не може обме-
жуватися переліченими заходами. Крім того, реалізація іннова-
ційної стратегії не може відбутися без участі великого бізнесу – 
переважно приватного і юридично незалежного від держави. 
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Згідно невблаганних законів економічної конкуренції він повинен 
повернути зір у бік інновацій і тим самим довести на практиці 
переваги ринкової економіки. Лише з активізацією інноваційної 
діяльності у приватному секторі виробництва можна розрахову-
вати на перехід до продуктивної національної дискусії що опти-
мальної структури економіки, ролі суспільної функції науки і знань 
взагалі, узгодження загальноукраїнських, регіональних і соціально-
групових інтересів – дискусії, однаково важливої і для ділових кіл, 
і для органів влади, і для суспільства. 
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