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Вітальне слоВо

Шановні співвітчизники! Шановні громадяни України!
Вітаю вас із двадцятою річницею Незалежності!
Сьогодні ми святкуємо ювілей нашої молодої держави. Позаду 20 

років новітньої історії, які змінили наше життя. А перед ними — ще 
століття слави і визвольної боротьби наших попередніх поколінь.

Справжній фундамент нашого двадцятиріччя — це віковий досвід Ки-
ївської Русі. В ті славетні часи наші землі були одним із духовних центрів 
європейської християнської цивілізації. Україна з гордістю продовжує цю 
місію і сьогодні. Наша історія нерозривно пов’язана із сучасною Європою.

Впродовж віків найкращі доньки та сини України мріяли про неза-
лежну країну, в основі якої є свобода, гуманізм та демократія. І їхні 
мрії збулися. Ми здобули незалежність і стали свідками великої події — 
появи України на мапі світу.

Двадцятиліття незалежності не далося Україні легко. Ми пере-
жили роки романтичного піднесення, криз, популізму. Але незалежно 
від подій у державі люди працювали, виховували дітей і сподівалися на 
достойне життя, сильну та справедливу владу.

Нині всі гілки влади об’єдналися заради спільної мети. Це — оновлення 
держави та побудова успішної України. Тепер справа за кожним із нас.

20 років — чудовий вік для нових починань та рішучих кроків. 20 
років — вік молодості й вік надії. І цей день ми зустрічаємо з вірою 
в майбутнє. Ми модернізуємо країну та розбудовуємо економіку. Ми 
зводимо аеропорти, дороги та мости, відкриваємо стадіони. Ми будує-
мо державу. Ту, про яку мріяли наші попередні покоління.

Ми стоїмо на платформі національного прагматизму і відстоюємо в 
першу чергу інтереси нашої країни, українських громадян. Україна ста-
не справді незалежною, лише маючи сильну економічну основу. Українці 
відчуватимуть себе впевнено у світі лише тоді, коли їхні права будуть 
справді захищені. Добробут кожного громадянина стане стабільним, 
коли корупцію буде подолано на всіх рівнях. Нація буде сильною, коли 
працюватимуть усі демократичні інститути. І це — наші цілі.

Нам є чим пишатися. Ми любимо нашу країну. Український народ 
за ці роки не раз демонстрував свою мудрість та толерантність. Тож 
бережімо один одного, адже Україна — це всі ми!

Бажаю довгих років миру та добробуту! 
Із Днем незалежності України!

Президент України              В.Ф. ЯНУКОВич

ЗВЕРНЕННЯ  
ПРЕЗиДЕНтА УКРАїНи  
ВіКтОРА ЯНУКОВичА  

ДО УКРАїНсьКиХ ГРОмАДЯН 
З НАГОДи 20-ї РічНиці  

НЕЗАЛЕжНОсті УКРАїНи
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Шановні співвітчизники!

Прийміть щирі вітання з Днем незалежності України — най-
більшим національним святом. Після 24 серпня 1991 року воно стало 
справді всенародним, а відзначення його перетворилося у добру тра-
дицію. В цьому одна з характерних прикмет новітньої вітчизняної 
історії й водночас свідчення незворотності державотворчих процесів.

Двадцять років, прожитих українським народом з часу здобуття 
незалежності, були до краю сповнені різноплановими й неоднознач-
ними подіями, фактами і тенденціями, злетами і розчаруваннями, 
здобутками і втратами. Але сумарна складова, сенс, спрямованість 
та цілі нашого поступу є безумовно конструктивними, будівничими 
і результативними, а політична і морально-психологічна атмосфера 
в суспільстві — стабільною та передбачуваною. На зміну емоціям, 
 незгодам і збуренням дедалі більше приходять прагматизм, прагнення 
якомога швидше і краще зміцнити каркас державної будівлі та влас-
ними силами, власними руками облаштувати своє життя.

Такі реалії треба ясно бачити за всіх минулих та нинішніх нега-
раздів, прорахунків і помилок, зважувати на терезах об’єктивності й 
чесності пройдену дистанцію у творенні нового суспільства, нової дер-
жави і нового буття. Перехід від монополізованої, жорстко централі-
зованої економіки до ринкової, від ідеологічного диктату до плюраліз-
му поглядів та позицій — історія не знає безболісної і безпроблемної 
реалізації завдань такого масштабу, якісної новизни і складності.

Настав час правдивих, виважених і відповідальних висновків, оці-
нок та прогнозів. Це потрібно і для внесення необхідних коректив у 
стратегію та практику, для зміцнення віри у свої сили і можливості, 
того соціального оптимізму, без якого неможливий вихід на передові 
рубежі суспільного прогресу, на гідні позиції в сучасному світі, що ви-
знає і поважає лише сильні, впевнені у собі й перспективні держави 
та народи. Не забуваючи гірких, трагічних сторінок та уроків своєї 
історії, ми повинні взяти у дальшу дорогу принцип, втілений у пре-
красних крилатих словах: не ридать, а здобувати!

Настав час усвідомити, що творення держави, її сьогодення і май-
бутнього — обов’язок не лише обраних, еліти, а кожного з нас, усього 
народу. І Україна вже може розраховувати на покоління своїх грома-
дян, яке виростає і формується за часів незалежності, в якого свій 

ВітаннЯ ГолоВи ВеРхоВноЇ РаДи 
УкРаЇни ВолоДиМиРа литВина  

З наГоДи ДнЯ неЗалежності  
УкРаЇни 
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погляд на її здобутки, завдання та перспективи, на свої роль і місце у 
цій доленосній роботі.

Простір для докладання вашої, шановні співгромадяни, державо-
творчої енергії справді безмежний. Головне, щоб усі її форми та вияви 
були осмисленими і цілеспрямованими, зігрітими синівською любов’ю до 
України, прагненням достойно продовжувати справу великих поперед-
ників. Верховна Рада, з якою пов’язані всі знакові віхи в закріпленні 
незалежності й державності — від прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет до ухвалення Конституції — всіляко сприятиме 
піднесенню народної ініціативи й активності, їх матеріалізації у при-
скоренні темпів економічного та соціального розвитку, підвищення 
добробуту людей, побудови громадянського суспільства.

Бажаю вам щастя і добра, злагоди,  порозуміння та згуртовано сті, 
через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прий деш нього.

Голова Верховної Ради України        В.м. ЛитВиН
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Дорогі співвітчизники!

Щиро вітаю народ України з великим національним святом — юві-
леєм Незалежності України!

20 років тому, на межі тисячоліть, наш народ зробив визначаль-
ний поворот у своїй історії, став господарем своєї землі, творцем неза-
лежної держави і посів своє природне, віками омріяне місце у світовій 
спільноті суверенних держав. 

Народ України взяв на себе всю повноту відповідальності за своє 
майбутнє. І хоча не відразу літопис нашої незалежності почав на-
повнюватися свідченнями перемог, ми здобули можливість власноруч 
будувати свою долю і повірили у власні сили. 

Міцним фундаментом неухильного поступу нашої держави сьогод-
ні є відкрите демократичне суспільство, стабільність якого — я пере-
конаний — вже ніхто й ніщо не зможе розхитати.

Звичайно, нам потрібно  ще багато зробити, щоб Батьківщина 
увійшла до числа найрозвиненіших країн світу, зрівнялась за якістю 
життя громадян з іншими європейськими державами. Це наша мета 
і наш обов’язок як незалежної держави з величезним потенціалом. 

Запорукою успіху вбачаю найбільше багатство України — її лю-
дей, народ, всі верстви і всі покоління якого вболівають за долю 
Вітчизни.

Зі святом незалежності вас, дорогі люди України! Щиро зичу всім 
вам злагоди в родинах, добра в серцях, щедрої долі й непохитної віри в 
успіх української держави. 

Прем’єр-міністр України      м.Я. АЗАРОВ

ПРиВітАННЯ ПРЕм’ЄР-міНістРА  
УКРАїНи миКОЛи АЗАРОВА  

З ДНЕм НЕЗАЛЕжНОсті УКРАїНи 
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АГЕНтстВО ЗміН

обґрунтовується думка, що шлях України до світового лідерства полягає у наро-
щуванні інноваційної складової економіки та пріоритетному розвитку галу зей, які є 
базовими для сучасного технологічного укладу. Розглянуті основ ні напрями розвитку 
науково-технічної та інноваційної сфер: інформатизація як засіб подолання відчу-
ження влади від людей, іт-бізнес як локомотив нової економіки, налагодження ме-
ханізмів венчурного фінансування як фундаменту інноваційних реформ, здійснення 
прориву в енергозбереженні, розвиток нанотехнологій.

Ключові слова: зростання через розвиток, інформаційно-комуніка-
ційні технології, венчурна компанія, енергозбереження і технології 
майбутнього

На роздоріжжі 
цього року Україна відзначає 20-ліття проголошення своєї неза-

лежності. це, безумовно, ключова дата в нашій історії, яка є органіч-
ним приводом оцінити пройдений країною шлях й водночас звернути-
ся до майбутнього, побачити перспективи, намітити нові амбітні цілі. 
очевидно, що Україна відбулася як незалежна демократична держа-
ва — працює національна економіка, народ обирає владу на вільних, 
конкурентних виборах, з нами рахується міжнародна спільнота, на-
буває нового змісту стратегічне партнерство на Заході і сході. 

Разом з тим, варто пам’ятати: в сучасному світі з його глобаль-
ними викликами для молодої держави незалежність не обмежується 
лише її здобуттям. це — тривалий і непростий процес, а отже, кожно-
го дня українську незалежність потрібно наповнювати реальним зміс-
том, я б навіть сказав — захищати, проте не від якихось міфічних 
“ворогів”, а від власної непослідовності, безвідповідальності, зневіри. 
адже через двадцять років Україна все ще залишається країною з ве-
личезним потенціалом, який реалізовано хіба що на десяту частину. 
Згадаємо: на зорі незалежності українська економіка була п’ятою у 
європі, нам належало 6% світового наукового потенціалу (і це при 
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тому, що в Україні проживало лише 2% населення світу!), на розвиток 
науки і технологій витрачалося 3% ВВП — до речі, саме такий обсяг 
фінансування цієї сфери наразі ставить за мету єс. а далі, на жаль, 
почалося невпинне падіння. тільки з 2000 р. в рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності за даними Всесвітнього економічного форуму 
Україна втратила 33 позиції. Зниження показників конкурентоспро-
можності не припинялося навіть у період економічної стабільності у 
1999—2004 рр. частка сировинних галузей у структурі реалізованої 
продукції з 1991 до 2008 р. зросла з 33 до 68%. незбалансована еконо-
міка гальмує  якісний розвиток соціальної сфери. Як повідомляє оон, 
із п’яти українців  четверо живуть за межею бідності. За рівнем ВВП 
на душу населення Україна вдвічі поступається болгарії, втричі — 
Росії й вп’ятеро — Угорщині. 

У сьогоднішньому відставанні не можна звинувачувати окремі уряди 
чи світову економічну кризу, бо воно накопичувалося протягом довгих 
років і стало безпосереднім наслідком споживчої економіки. спожив-
чої — в сенсі “доїдання” ресурсів, створених попередніми поколіннями, 
замість формування нових джерел розвитку. Звідси й сировинний пе-
рекіс структури виробництва, і критично низька частка інноваційних 
підприємств, і любов вітчизняного бізнесу до “швидких грошей”. Упро-
довж тривалого періоду українська держава жила одним днем і тому 
виявилася абсолютно не готовою до тих структурних змін, які наразі 
переживає світова економіка. 

нинішня стагнація світової економіки — це завершення певного 
циклу її розвитку. колишні ресурси зростання вичерпано. Робити гро-
ші з повітря або на сировині вже навряд чи вдасться — необхідне якіс-
не технологічне оновлення. нова економіка не буде ані сировинною, 
ані спекулятивною. саме тому ті країни, які претендують на лідерство, 
активно інвестують кошти у виробництво нових знань та технологій. 
За рік індія збільшила наукові інвестиції на 27%, а китай — на 40%. 
З 2001 по 2008 р. витрати на нДДкР у сШа фактично було подвоєно — 
вони зросли з 84 млрд до 150 млрд дол. Упродовж п’яти останніх років 
потроїла інвестиції в науку і Росія. отже, шлях до лідерства сьогодні 
єдиний, хоча сценарії, безумовно, у кожного свої — це нарощування 
інноваційної складової економіки, пріоритетний розвиток галузей, які 
є базовими для сучасних технологічних укладів. У цій новій реальності 
Україна вимушена розпочинати реформи.

ми прагнемо змін
економічна криза, яка завдала нам набагато болючішого удару, ніж 

іншим державам, наочно продемонструвала, що “зростання без розви-
тку” — це тупиковий маршрут. нині Україна стоїть перед вибором — 
або модернізація, або відставання без жодного шансу наздогнати лідерів. 
отже, насправді вибору ми не маємо: потрібні структурні перетворення. 

2010 рік став у цьому сенсі визначальним. Можу констатувати: укра-
їнська держава починає рухатися у руслі глобальних економічних трен-
дів, щільно пов’язаних з науково-технологічним розвитком. Вперше за 
часів незалежності у нас з’явилися стратегічні документи з реформуван-
ня економіки, у яких розвиток науково-технічної та інноваційної сфер 
визнано пріоритетним. національний план дій на 2011 рік створює ре-



9Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

альні передумови для динамічного старту інноваційних перетворень. У 
цьогорічному посланні Верховній Раді України Президент України та-
кож приділив багато уваги науці як головному ресурсу модернізаційної 
стратегії держави. Відповідним чином змінюється й державний менедж-
мент: робочі групи з головних напрямів Програми економічних реформ 
на 2011—2014 роки збираються кожні два тижні, у їхньому складі пере-
важають не чиновники, а експерти, науковці, дослідники та представ-
ники бізнесу, котрі з власного досвіду знають, що і як потрібно зміню-
вати у відповідній сфері. суттєво розширено повноваження  Державного 
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держ-
інформнауки), яке координує реалізацію державних програм з такої 
ключової для осучаснення економіки й суспільства проблематики, як 
інформатизація, енергозбереження, здоров’я нації, протидія глобальним 
екологічним викликам. Головне ж — центр ваги в роботі державної вла-
ди поступово зміщується від декларацій про “прориви” до поставлення 
конкретних цілей й оцінювання реальних результатів. 

Зрозуміло, що “перепрограмування” всієї соціально-економічної та 
управлінської машини — дуже серйозне завдання. Проте воно є цілком 
здійсненним, якщо визначитися як зі слабкими місцями інноваційного 
розвитку України, так і з “точками зростання”. саме такі підходи ви-
користовує в своїй діяльності Держінформнауки. хотів би докладніше 
зупинитися на тих напрямках роботи агентства, які не просто є важли-
вими з погляду економічного ефекту, а водночас сприяють зміцненню 
демократії у її сучасному розумінні та формуванню суспільної довіри, 
без чого неможливі реформи. 

інформатизація як засіб подолання відчуження влади 
від людей
Держінформнауки є замовником національної програми інформа-

тизації, унікальність якої для України полягає в тому, що вона є своє-
рідним “кластером” регіональних, галузевих та загальнонаціональних 
програм, котрі охоплюють усі сфери розвитку та впровадження інфор-
маційних технологій — від ГРіД-технологій до єдиного вікна надання 
звітності. Її головне завдання — побудова в Україні інформаційного 
суспільства, що перш за все передбачає подолання цифрової нерівності. 
адже у сучасному світі саме цифрова нерівність перешкоджає реалі-
зації конституційних прав і свобод громадян, а це суперечить самим 
основам демократичного суспільства.

З огляду на це інформатизація суспільства є однією з необхідних 
умов успішності проекту модернізації країни, ініційованого Президен-
том України. наведу лише один приклад — впровадження технологій 
електронного урядування. Як демонструє досвід інших країн, а також 
тих областей України, де вже реалізовано подібні пілотні проекти, елек-
тронне урядування є дієвим засобом боротьби з корупцією, скасування 
бюрократичних перепон, підвищення відповідальності та відкритості 
органів державної й місцевої влади. Якщо врахувати, що в середньому 
70% звернень громадян до владних інститутів залишалися без вчасної 
відповіді через паперову тяганину, черги та нерухливість бюрократич-
ного апарату, то лише завдяки відкриттю порталу звернень фізичних 
та юридичних осіб до органів влади ефективність прийняття рішень 
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зросте удвічі. крім того, громадяни зекономлять свій час та збережуть 
нерви, а держава заощадить бюджетні кошти. 

наразі портал звернень працює у тестовому режимі. його організовано 
на кшталт соціальних мереж, тобто як систему, котру можна налаштувати 
самостійно. користування нею безкоштовне для громадян, а для роботи в 
порталі не потрібне ніяке спеціальне програмне забезпечення — достатньо 
лише мати вихід до інтернету. Портал діє за принципом “єдиного вікна”. 
людині досить знати лише місце розташування органу влади, наприклад 
назву села чи містечка, а система сама знайде потрібну електронну адресу. 
Ще одна новація для України: звернення громадян засвідчуватиметься 
електронним підписом, йому буде присвоєно реєстраційний номер, а сама 
відповідь має надійти впродовж місяця. крім того, на порталі функціо-
нуватиме електронний університет, основне завдання якого — навчити 
українців практиці електронного урядування, зокрема використанню 
електронного підпису, електронному документообігу тощо. 

отже, розвиток електронного урядування докорінно змінює принци-
пи роботи чиновників та стиль комунікації громадян з органами влади. 
наприклад, розрахунки за послуги жкГ за допомогою електронних сис-
тем взагалі можна вважати ключем до реформи житлово-комунального 
сектору. Застосування системи електронних розрахунків за послуги 
жкГ зробить цю сферу значно прозорішою, і люди знатимуть, за що 
саме вони сплачують. Проектом також передбачено створення єдиного 
інформаційно-аналітичного центру, що дасть змогу отримати чітке уяв-
лення про реальний обсяг послуг, наданих постачальниками підпри-
ємствам і населенню. У такий спосіб можна вирішити дві дуже гострі 
для нашого суспільства проблеми — запобігти зростанню тарифів за 
послуги жкГ та впорядкувати систему розрахунків. отже, електронне 
урядування не просто робить функціонування держави ефективнішим, 
а й має значно підвищити якість життя громадян.

іт-бізнес — локомотив нової економіки
інформаційно-комунікаційні технології (ікт) — це галузь, здатна 

підняти Україну і ввести її до кола передових держав. В українській 
економіці просто немає жодного іншого сектору, що зростав би настіль-
ки швидко, як ікт. Щорічні темпи його зростання навіть за умов кризи 
та не дуже сприятливого нормативно-правового середовища становлять 
30—40%. До того ж розвиток цієї сфери вимагає лише інтелектуальних 
ресурсів, тобто дає найбільший економічний ефект за найменших витрат. 
це підтверджують такі розрахунки: якщо наразі місткість української 
іт-галузі становить 2—3 млрд дол. сШа на рік, а темпи річного зростан-
ня дорівнюють 30%, то до 2015 р. іт-сектор формуватиме 8% ВВП. крім 
того, саме іт-сектор, що працює переважно на експорт, здатний забез-
печити позитивне торговельне сальдо України. У перспективі це дасть 
змогу вирішити проблему економічної та грошової нестабільності. 

Проте для того, щоб зробити іт-галузь справді стратегічною для 
нашої держави, потрібно створити сприятливі умови для її розвитку. 
над вирішенням цього завдання активно працює Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, намагаючись і тут 
також рухатися синхронно з передовими державами світу. У багатьох 
країнах для іт-галузі встановлюється пільговий або особливий порядок 
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оподаткування та платежів (білорусь, індія, Росія), видатки на нДДкР 
повністю або частково вилучаються із суми доходів, що підлягає опо-
даткуванню (сШа, італія, канада, бразилія), впроваджується піль-
говий режим амортизаційних відрахувань (сШа, німеччина, італія). 
отже, для того щоб Україна зберегла та поліпшила позиції, досягнуті 
на світовому іт-ринку, режим оподаткування вітчизняного іт-бізнесу 
має стати таким самим, як у країнах, що є лідерами на світовому рин-
ку програмного забезпечення. 

створення сприятливого нормативно-правового середовища від са-
мого початку мислилося нами як спільна справа органів влади, бізнесу 
та профільних наукових й освітніх установ. тільки впродовж першо-
го півріччя 2011 р. представники Держінформнауки провели п’ять зу-
стрічей з представниками іт-галузі, неодноразово влаштовували прес-
конференції та взяли участь у роботі понад десяти круглих столів, 
міжнародних конгресів і форумів з найвищим рівнем представництва. 
У співпраці з іт-бізнесом і народними депутатами України нами розро-
блено низку законопроектів щодо економічного експерименту зі ство-
рення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної 
продукції та внесення змін до Податкового кодексу, якими передбачено 
звільнення послуг у сфері інформатизації від ПДВ. Усі законопроекти 
передано до Верховної Ради й буде розглянуто на початку нової сесії. 

не менш актуальною є інша проблема — розвиток іт-галузі потріб-
но забезпечити кваліфікованими кадрами, оскільки головними інвести-
ціями для інтелектуальномістких сфер економічної діяльності є інвес-
тиції в людину. Проте, за словами представників іт-бізнесу, працювати 
в їхніх компаніях після закінчення ВнЗ готові не більше ніж 30% мо-
лодих спеціалістів. Решту потрібно довчати та перенавчати. До 2015 р. 
дефіцит фахівців у сфері інформаційних технологій становитиме майже 
80%. ключем до вирішення цієї проблеми є державно-приватне освітнє 
партнерство. Держінформнауки впродовж тривалого часу співпрацює 
з асоціацією “інформаційні технології України”, яка ініціювала про-
ведення низки круглих столів із проблемних питань розвитку іт-освіти 
в Україні. За підсумками цих обговорень з’ясувалося: перспективним 
компаніям, що швидко зростають, потрібні добре підготовлені кадри, 
й тому вони готові брати безпосередню участь у створенні навчальних 
програм та кваліфікаційних стандартів профільних ВнЗ і факультетів, 
іншими словами — згодні “вести” свого потенційного співробітника від 
першого курсу до першого робочого місця. коли приватний бізнес опі-
кується освітою, він займається не благодійністю, а інвестує у власну 
справу, готуючи конкурентоспроможних працівників. 

Проте й держава не повинна стояти осторонь. іт-спеціальності ма-
ють стати пріоритетними у системі вищої освіти — йдеться не тільки 
про збільшення квот на набір, а й насамперед про підвищення якісних 
вимог. інтенсифікувати іт-освіту передусім потрібно у так званих клас-
терах, тобто у ВнЗ тих міст, де іт-спеціальності вже викладаються на 
високому рівні. це київ, харків, львів, Донецьк і луганськ. крім того, 
розвивати іт-освіту потрібно починаючи зі школи. адже зниження 
“коефіцієнта корисної дії” випускників ВнЗ технічних спеціальностей 
великою мірою спровоковано слабким рівнем викладання математики 
в середніх навчальних закладах.



12 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

Фундамент інноваційних реформ
Механізми венчурного фінансування є однією з найважливіших 

складових інноваційної інфраструктури. У більшості країн світу саме 
венчурні та “посівні” фонди беруть на себе ризики, пов’язані зі ство-
ренням інноваційних та наукомістких проектів. В Україні наразі діють 
понад сто венчурних фондів. але сфера їхньої діяльності — це будів-
ництво й торгівля. отже, ми маємо повернутися до справжнього розу-
міння венчурних механізмів і застосовувати їх системно — без цього 
наукові розробки не зможуть дійти до реальної економіки в обсязі, по-
трібному, аби вона стала на інноваційні рейки. У цьому напрямку вже 
робляться конкретні кроки. Державне агентство з питань науки, інно-
вацій та інформатизації України ініціювало створення Українського 
венчурного фонду та Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу. 

Розвиток національної венчурної компанії (нВк) здійснюватиметь-
ся поетапно. на першому етапі створюється державне підприємство 
“національна венчурна компанія”, яке підпорядковується Держін-
формнауки й фінансово підтримує інноваційні проекти шляхом піль-
гового кредитування, компенсації відсоткових ставок за банківськими 
кредитами та надання гарантій. на цьому ж етапі слід внести зміни 
до Податкового кодексу й запровадити фіскальні механізми підтрим-
ки виконавців інноваційних проектів. такі зміни потрібні для того, 
щоб надані державою через національну венчурну компанію кошти 
не відбирала сама ж держава, стягуючи податки. на першому етапі 
також необхідно спростити порядок державної реєстрації інноваційних 
проектів, щоб мінімізувати бюрократичні перепони, та внести зміни 
до Закону “Про інноваційну діяльність”, який наразі передбачає лише 
кредитування, але не венчурне фінансування. 

на другому етапі має відбутися акціонування національної вен-
чурної компанії. Потрібно створити публічне акціонерне товариство, 
100 % акцій якого належить державі, й ухвалити рішення про до-
датковий випуск акцій та продаж їх інвесторам. на цьому етапі нВк 
залучатиме кошти вітчизняних та іноземних банків, єбРР, Росій-
ської венчурної компанії та інших міжнародних венчурних компаній.  
Публічне акціонерне товариство “національна венчурна компанія” 
здійснюватиме фінансування високотехнологічних проектів за рахунок 
залучених коштів, створюючи стартап-компанії.

на третьому етапі нВк разом з інвесторами на конкурсних засадах 
обере компанію для управління активами та утворить пайові іннова-
ційні фонди спільного інвестування з перспективних напрямів роз-
витку науки і техніки.

Підкреслю, що дуже актуальним завданням є залучення до співпра-
ці іноземних венчурних компаній, адже вітчизняний бізнес досі неохо-
че здійснює інвестиції в ризиковані проекти. отже, участь у венчурно-
му фінансуванні в Україні єбРР або Російської венчурної компанії не 
тільки принесе кошти, а й стане позитивним сигналом для українських 
учасників фондового ринку.

крім досягнення безпосередньої мети — стимулювання розвитку 
 вітчизняного високотехнологічного бізнесу — діяльність національної 
венчурної компанії дасть можливість вирішити низку інших гострих 



13Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

проблем. насамперед — сприятиме поверненню науки у вищі навчаль-
ні заклади, адже вони зможуть створювати власні стартап-компанії. 
це, у свою чергу, зменшить відплив молодих спеціалістів з України за 
кордон, адже наразі фахівці залишають країну не тільки через низькі 
зарплати, а й через відсутність тут кар’єрних перспектив.

Ще одна проблема полягає у тому, що технологічні розробки, про-
поновані українськими науково-дослідними інститутами та науков-
цями ВнЗ, здебільшого перебувають на “передпосівній” стадії. однак 
діяльність венчурної компанії націлена на швидке розкручення під-
приємств, а не на “посів”, який також потребує фінансування. “Посів-
ну” функцію може взяти на себе Фонд підтримки малого та середнього 
інноваційного бізнесу, створення якого є у наших найближчих планах. 
Держава має продемонструвати бізнесу, що інноваційна діяльність є 
для неї пріоритетом, що вона сама вкладає ресурси у становлення ви-
сокотехнологічних компаній і фірм. тоді в цю сферу обов’язково при-
йдуть і приватні кошти.

Прорив у енергозбереженні
енерговитратність української економіки — одна з найвищих у сві-

ті. без розвитку нових технологій, у тому числі освітлювальних, цієї 
проблеми не вирішити. У лютому 2011 р. в Україні створено асоціацію 
“світлодіодні технології освітлення”, яка об’єднує виробників та замов-
ників новітніх систем освітлення, представників центральних органів 
влади, місцевого самоврядування та громадських організацій і побудова-
на на принципах державно-приватного партнерства. Держава заохочува-
тиме вітчизняних виробників світлодіодної техніки через впровадження 
системи податкових стимулів, формування замовлень, насамперед для 
комунальних підприємств, та координацію національного ринку спожи-
вачів енергозберігальних технологій. Зазначу, що стимули для розвитку 
нових високотехнологічних галузей промисловості частково вже ство-
рено. Зокрема, впроваджено пільговий режим оподаткування прибутку 
підприємств, які реалізують енергоефективні технології (50%), низку 
інших податкових пільг. Переконаний: новітні галузі економіки мають 
поступово переходити на ринкові рейки, але у цьому вітчизняним вироб-
никам на початковому етапі повинна допомогти держава.

Виготовлення (а не лише збирання!) світлодіодної техніки в Україні 
є дуже перспективним напрямом з огляду на можливий комерційний 
ефект, адже внаслідок вичерпності й, отже, здороження енергоресурсів 
світовий ринок світлодіодної техніки надалі стрімко зростатиме. Укра-
їна має унікальні розробки в цій сфері, а також підприємства, здатні 
масово виробляти світлодіодні системи освітлення. Вже у найближчому 
майбутньому в нашій країні має не тільки відбуватися збирання таких 
систем, а й здійснюватися повний цикл виробництва. До 2020 р. 80% 
освітлювальних приладів в Україні базуватимуться на світлодіодах. 

технології майбутнього
Минулого року світ відзначив 10-річчя нанотехнологічної ініціати-

ви сШа, яка надала поштовх відповідним дослідженням у країнах єс і 
Японії та відкрила нову еру науково-технологічного розвитку. Україна 
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нині здатна стати лідером на світовому ринку за такими напрямами у 
галузі нанотехнологій, як суперконденсатори, синтез порошків, біоім-
плантанти, біомаркери, аморфні матеріали, мембрани різного призна-
чення та матеріали тертя. Значних успіхів досягнуто й у використанні 
нано- та біотехнологій у сфері медицини та фармацевтики. Зробивши ці 
напрями пріоритетними, ми отримаємо можливість суттєво розширити 
високотехнологічний сектор економіки. Застосування нанотехнологій 
у медицині, сільському господарстві та сфері охорони навколишнього 
середовища дасть змогу значно підвищити якість життя громадян і 
водночас зміцнити безпеку держави.

наразі в Україні реалізується Державна цільова науково-техноло-
гічна програма “нанотехнології та наноматеріали” на 2010—2014 роки. 
Її метою є формування наноіндустрії, що передбачає, зокрема, створен-
ня промислово-технологічної інфраструктури, сприяння використанню 
результатів фундаментальних і прикладних досліджень у реальному 
секторі економіки, а також підготовку висококваліфікованих наукових 
та інженерних кадрів. Головне на сьогодні — показати реальні резуль-
тати впровадження в економіку розробок у сфері наноматеріалів, на-
ноелектроніки та нанофотоніки. Для комерціалізації винаходів та за-
пуску їх у серійне виробництво ми маємо використовувати можливості 
міжнародної співпраці. так, перспективи подібної співпраці з Росією 
наявні у сфері наномедицини та наноматеріалів, зокрема у виробництві 
й використанні багатошарових конденсаторів, а також нанопорошків.

Варто зазначити, що з кожним роком вплив нанотехнологій збіль-
шуватиметься практично в усіх технологічних кластерах — від елек-
троніки до медицини. наприклад, нанобіотехнології мають ключове 
значення для розроблення й виробництва оригінальних лікарських за-
собів. Згідно з нещодавно прийнятою Державною цільовою науково-
технологічною програмою розроблення новітніх технологій створення 
вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я лю-
дини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011—2015 роки 
у 2012 р. в Україні буде сформовано відповідну технологічну базу, адже 
саме сучасні досягнення у галузі нанобіотехнологій здатні істотно ско-
ротити як термін, так і вартість створення нових лікарських засобів.

Результати, яких Україна досягла у сфері нанотехнологій, дають змо-
гу нашій країні виглядати досить достойно у світі, проте ми маємо відшу-
кати оригінальні ніші в цій галузі й потужно заявити про себе. інтелекту-
альний і технологічний потенціал для цього у нас, безперечно, є.

* * *
Рік тому Президент України поставив перед владою і суспільством 

амбітну мету: до 2020 р. Україна має ввійти до кола держав — світо-
вих лідерів. не будемо заперечувати: нині для багатьох успіхи нашої 
країни, яких можна досягти завдяки інноваційній перебудові еконо-
міки, здаються утопією. але насправді утопія — це спроби України 
зберегти економічний суверенітет у сучасному світі, залишивши свою 
економіку сировинною та енерговитратною. Ще раз підкреслю: у нас 
немає вибору. сьогодні ми робимо лише перші кроки до майбутньої 
конкурентоспроможності. цей шлях не буде легким. Проте якщо все ж 
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таки наважимося ним пройти, то вже через п’ять років ми не впізнаємо 
Україну. і тоді у День незалежності України ми щиро пишатимемося 
нашими реальними досягненнями, а не перераховуватимемо, чого б мо-
гли досягти, але вкотре втратили свій шанс.
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В.П. семиноженко. Агентство пере мен.
обосновывается мнение, что путь Украины к мировому лидерству состоит в 

наращивании инноваци онной составляющей экономи ки и приоритетном развитии 
отра слей, являющихся базовыми для современного технологического уклада. Расс-
матриваются основные на правления развития научно-техни чес кой и инновацион-
ной сфер: ин фор матизация как средство преодоления отчуждения власти от людей, 
іт-бизнес как локомотив новой экономики, налаживание ме ханизмов венчурного 
финансиро вания как фундамента инноваци онных реформ, осуществление про рыва в 
энергосбережении, развитие нанотехнологий.

V.P. Seminozghenko. Agency for Chal lenges.
The viewpoint that the way for Ukraine to world leadership is based on strengthening 

of innovation segment of national economy and putting priorities to spheres, which 
are basic for modern technological lifestyle, is presented. The main directions for 
further development are: informatization as a way to reduce distance between state and 
public, IT-busi ness as locomotive for new economy, development of venture financing 
mechanisms as the base for innovation reforms, breakthrough in energy saving and 
development of nanotechnologies.
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тРАНсФОРмАціЯ іНтЕЛЕКтУАЛьНОГО КАПітАЛУ 
В мАтЕРіАЛьНі тА ДУХОВНі БЛАГА —  
ОсНОВА іННОВАціЙНОГО РОЗВитКУ  

НАціОНАЛьНОї ЕКОНОміКи

Розглянуто основні завдання, що постають перед Державною службою інтелек-
туальної власності України у зв’язку з необхідністю виведення віт чизняної економі-
ки на траєкторію сталого розвитку: формування підґрунтя для ефективного іннова-
ційного розвит ку на законодавчому й управлінському рівнях, широке впровадження 
елект ронного документообігу, удосконалення якості експертизи заявок, забезпечен-
ня адміністративного й судового захисту прав на результати творчої діяльності з 
урахуванням новацій міжнародного правового регулювання у цій сфері, розвиток 
системи професійної освіти та поширення знань з метою формування в населення 
правової культури у галузі інтелектуальної власності, набуття Державною службою 
інтелектуальної власності та Укрпатентом статусу міжнародного пошукового органу 
і міжнародного органу попередньої експертизи в системі міжнародного Договору про 
патентну кооперацію.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інноваційні технології, 
промислова власність, конкурс, винахід року

нині Україна як держава здатна зацікавити світову спільноту ін-
телектуальним потенціалом своїх громадян, привернути увагу до но-
вих унікальних розробок вітчизняних винахідників, новаторів, вче-
них, творців — тих, хто невтомною працею, постійним прагненням 
до прогресу творить нові знання, сприяє удосконаленню економічної, 
культурної й соціальної сфер. на жаль, все це здійснюється не так 
активно, як того потребує сучасний стан світового економічного роз-
витку. безумовно, щоб науково-технологічний прогрес набув реальних 
обрисів, владі необхідно на державному рівні підтримувати таланови-
тих і творчих людей, тим більше, що нині в Україні створено законо-
давчі передумови для використання новаторських ідей, інтелектуаль-
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них напрацювань в усіх сферах життєдіяльності нашого суспільства. 
Впевнений, що утворені у грудні 2010 р. внаслідок адміністративної 
реформи центральні органи виконавчої влади, які відповідають за по-
літику у сфері інтелектуальної власності, і передусім Державна служба 
інтелектуальної власності України (далі — Державна служба), макси-
мально сприятимуть діяльності фахівців, здатних генерувати нові ідеї, 
створювати конкурентоспроможну продукцію, збагачувати духовність 
і культуру нації. 

безумовно, для України, яка сьогодні обирає шлях кардинальних 
реформ, спрямованих на виведення економіки з кризи на траєкторію 
сталого розвитку, пріоритетом має бути ефективне використання інте-
лектуального капіталу нації. саме впровадження інновацій є головною 
умовою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
нині в нашій країні наявні всі можливості заробляти на інтелекті, 
знаннях, творчих досягненнях так, як це робиться в усіх економічно 
розвинених державах. слід зазначити: в інтелектуальному, творчому 
середовищі українського суспільства вже давно є розуміння того, що 
саме інтелектуальному капіталу належить головна роль у формуванні 
економіки нового типу, але далі цього усвідомлення істотних зрушень 
поки що не відбувається. найголовніше тепер для Державної служби — 
створити на законодавчому й управлінському рівнях підґрунтя для 
ефективного інноваційного розвитку економіки держави. 

це цілком реально, що засвідчують статистичні дані стосовно ви-
нахідницької активності та світове визнання творчих досягнень укра-
їнців. найвпливовіші міжнародні організації у галузі інтелектуальної 
власності — Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВоіВ) і 
європейська патентна організація (єПо) — відносять Україну до дер-
жав з високим інтелектуальним потенціалом і ефективною державною 
системою правової охорони інтелектуальної власності. Важливо зазна-
чити, що, на думку єПо, наше співробітництво з цією організацією з 
площини отримання технічної допомоги від єПо вже перейшло у сферу 
взаємовигідних партнерських відносин.

Влітку 2010 р. генеральний директор ВоіВ доктор Френсіс Гаррі 
перебував в Україні з офіційним візитом, у результаті чого було під-
писано Програму співробітництва між кабінетом Міністрів України і 
ВоіВ на 2010—2012 роки, у якій заплановано конкретні дії на най-
ближчі роки щодо реалізації базової Угоди про співробітництво між 
кабінетом Міністрів України і ВоіВ, затвердженої Постановою кМУ 
від 26 вересня 2002 р. № 1421. цю подію слід вважати свідченням 
визнання міжнародним співтовариством успіхів нашої країни у сфері 
розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної влас-
ності й доказом наявності перспектив подальшого співробітництва 
України з ВоіВ.

Досягнення України за останні дев’ять років підтверджено наго-
родженням 47 вітчизняних винахідників золотими медалями ВоіВ у 
різних номінаціях і присудженням сімом українським підприємствам з 
інноваційною діяльністю почесної відзнаки ВоіВ у вигляді пам’ятного 
знака особливого зразка. це також є свідченням високого міжнарод-
ного визнання здобутків країни у галузі інтелектуальної власності. 
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 Щорічний всеукраїнський конкурс “Винахід року” показує, що здій-
снені нашими співвітчизниками винаходи, зокрема в галузі медицини, 
аграрної промисловості, електроніки й комунікацій, можуть бути осно-
вою найсучасніших технологій і приносити державі суттєві прибутки. 
Проте, на жаль, значну кількість об’єктів права інтелектуальної влас-
ності в Україні не включено в цивільний обіг. нові товари, послуги, 
об’єкти авторського права та суміжних прав, на які поширюються пра-
ва інтелектуальної власності, не представлені навіть на національному 
ринку, а це ж величезний резерв і для економіки держави в цілому, і 
для прибутку окремих підприємств. інноваційний процес є багатосту-
пеневим комплексом робіт, у якому задіяні автори ідеї, винахідники, 
новатори, виробники, менеджери, що займаються виготовленням та 
просуванням продукції на внутрішній і зовнішній ринки. 

Важливо розробити механізми ефективного перетворення інте-
лектуальних ресурсів нації, інтелектуального капіталу українського 
суспільства у виробництво матеріальних і духовних благ. Потрібно 
на державному рівні чітко визначити, які саме українські винаходи, 
новітні технології, досягнення у сфері культури й мистецтва забезпе-
чать необхідний рівень конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, і докладати максимум зусиль для розвитку саме 
цих напрямків. на мою думку, ця проблема актуальна для багатьох 
країн, що розвиваються. без відповідного бізнес-плану і без достатньо-
го грошового капіталу винахіднику важко запустити свій винахід у 
виробництво. У нас немає механізму для впровадження новітніх ідей. 
Український винахідник не зможе дати чітку відповідь на запитання, 
скільки треба вкласти грошей для запуску його винаходу у виробни-
цтво і через скільки років ці гроші повернуться. У європі винахідник 
теж не дасть такої відповіді, але там за останні 50 років розвинулась 
особлива інфраструктура — спеціалізовані компанії, які допомагають 
автору втілити його винахід у життя. В Україні таку інфраструктуру 
тільки починають створювати.

Держава також має постійно враховувати новації міжнародного 
правового регулювання у сфері інтелектуальної власності та сучасні 
пріоритети внутрішньої й зовнішньої політики і тим самим створюва-
ти умови, за яких бізнесу було б вигідно інвестувати капітал у новітні 
технології, та стимулювати пошук і впровадження новаторських ідей. 
наприклад, доцільно звільнити виробників новітньої техніки та тех-
нологій від податків на декілька років, аби заохотити представників 
бізнесових кіл працювати у цій галузі. 

Важливим фактом є те, що упродовж останніх років в Україні вста-
новилася стабільна тенденція до щорічного збільшення кількості за-
явок на видачу охоронних документів майже на всі об’єкти права про-
мислової власності. За статистичними даними, до Державної служби 
щороку надходить у середньому близько 35 тис. заявок (причому понад 
15% з них — від іноземних заявників), а видається до 25 тис. охорон-
них документів. ця тенденція попри економічну кризу поновилася в 
цьому році. Ми навіть спостерігаємо зростання активності серед іно-
земних заявників, особливо зі сШа, німеччини, Франції, Швейцарії. 
це свідчить про те, що ринок України цікавий для іноземних заявни-
ків з економічно розвинених країн. безумовним досягненням вважаємо 
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скорочення строків розгляду заявок завдяки запровадженню відповід-
них організаційно-технічних заходів. Якщо в 2000 р. заявка на вина-
хід розглядалася в середньому 33 місяці, то у 2010 р. цей показник 
зменшився до 15 місяців. така сама тенденція спостерігається й щодо 
торговельних марок. 

Улітку 2010 р. на сервер державного підприємства “Український 
інститут промислової власності” (далі — Укрпатент) надійшла перша 
електронна заявка на винахід з використанням електронного цифрово-
го підпису, і тепер заявки активно подаються в електронному вигляді, 
що відкриває нові широкі можливості для вдосконалення системи на-
буття прав на об’єкти промислової власності в Україні. З 1 березня 
до 30 грудня 2011 р. Укрпатент проводитиме дослідні випробування 
процесів складання, подання та експертизи електронних заявок на 
об’єкти права інтелектуальної власності. сподіваємося, інформація 
про перспективні об’єкти винахідницької діяльності сприятиме прак-
тичному здійсненню та просуванню на вітчизняний і світовий ринки 
винаходів, що можуть успішно використовуватися в майбутньому. не 
можна не висловити задоволення помітним прогресом, пов’язаним із 
застосуванням найсучаснішої техніки та нових інформаційних тех-
нологій у процедурі набуття прав на об’єкти промислової власності. 
Державна система правової охорони інтелектуальної власності нині 
активно працює в напрямку широкого впровадження електронного 
документообігу, використовуючи найновіші технології для інформа-
ційного забезпечення й удосконалення якості експертизи заявок. Пов-
ний перехід від паперового до електронного діловодства є пріоритет-
ним завданням інформаційного забезпечення діяльності Державної 
служби і Укрпатенту. 

ці досягнення дають підстави для реалізації досить амбітної мети — 
набуття Державною службою та Укрпатентом статусу міжнародного 
пошукового органу і міжнародного органу попередньої експертизи в 
системі міжнародного Договору про патентну кооперацію (Рст). 

Усім відомо, що Україна здобула право разом із Польщею проводи-
ти у 2012 р. чемпіонат європи з футболу. тому для нас вкрай важли-
во виконувати норми Закону України “Про організацію та проведення 
фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу в Україні” 
щодо забезпечення прав інтелектуальної власності УєФа, зокрема під 
час здійснення експертизи заявок. З цією метою відповідно до норм 
ч. 3 ст. 6 згаданого Закону Державною службою утворено Постійно 
 діючу групу експертів з питань інтелектуальної власності УєФа. У 
ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу 
виникла потреба внесення змін у норми згаданого Закону задля визна-
чення конкретних повноважень правоохоронних і контролюючих орга-
нів щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності УєФа 
та її комерційних партнерів і його припинення, а також недопущення 
паразитичного маркетингу. Реалії сьогодення вимагають упроваджен-
ня ефективних механізмів дії правових норм, чіткого формулювання 
понятійного апарату Закону, розмежування повноважень державних 
органів влади тощо. безперечно, ми повинні ще більше уваги приді-
ляти захисту прав інтелектуальної власності УєФа. З цією метою у 
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містах, що прийматимуть чемпіонат, постійно проводяться відповідні 
семінари.

Зауважу, що законодавство України, і насамперед та його важлива 
складова, котра спрямована на захист прав інтелектуальної власності, 
сьогодні відповідають міжнародним нормам і стандартам, які викорис-
товуються в країнах — членах світової організації торгівлі, а біль-
шість його норм адаптовано до змісту відповідних Директив Ради єс. 
однак необхідно активізувати роботу щодо подальшого вдосконалення 
положень, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, що 
містяться в загальному й спеціальному законодавстві України. Першо-
черговим завданням є адаптація національного законодавства до зако-
нодавства єс. Потрібно також узгодити правові норми й термінологію, 
що застосовуються в кодексах України та спеціальних законах у сфе-
рі інтелектуальної власності. Вимагають удосконалення правові норми, 
пов’язані з введенням об’єктів права інтелектуальної власності в цивіль-
ний обіг, оцінюванням вартості прав інтелектуальної власності та ін. 

Значну увагу Державна служба продовжує приділяти питанням 
забезпечення ефективного адміністративного й судового захисту прав 
на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Захист цих прав в 
Україні здійснюють такі органи державної виконавчої влади, як Мі-
ністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державна служба інтелек-
туальної власності, Міністерство внутрішніх справ, Державна митна 
служба, антимонопольний комітет, служба безпеки, Державна подат-
кова служба, а також суди всіх рівнів. нині частина цих органів за-
знала реорганізації внаслідок згаданої вище адміністративної реформи, 
проте їхні основні функції залишились. 

Захист прав інтелектуальної власності також здійснюється в рам-
ках цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, 
митного законодавства. Власник прав має можливість звернутися для 
їх захисту до державних органів виконавчої влади, до судів чи до від-
повідних контролюючих або правоохоронних органів на власний вибір, 
але в межах компетенції цих органів. У загальних і господарських су-
дах успішно функціонують спеціалізовані палати та/або колегії з най-
кваліфікованіших суддів для розгляду спорів з питань інтелектуальної 
власності. Відповідно до норм кодексу адміністративного судочинства 
України діють адміністративні суди, що є спеціалізованими судами, де 
може бути оскаржено будь-які рішення, дії або бездіяльність суб’єктів 
владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій 
або бездіяльності конституцією чи законами України встановлено ін-
ший порядок судового розгляду. Уведені в Україні механізми захисту 
прав інтелектуальної власності дають можливість юридичним і фізич-
ним особам ефективно захищати свої права. Як свідчить аналіз судової 
практики розгляду спорів, пов’язаних з об’єктами права інтелектуаль-
ної власності, сьогодні юридичні й фізичні особи активніше захищають 
свої права в судах усіх рівнів, ніж кілька років тому, і кількість таких 
справ постійно збільшується. саме це дає нам підстави вивчати можли-
вості створення в Україні Патентного суду (суду з питань інтелектуаль-
ної власності). також не залишаються поза увагою питання, пов’язані з 
упровадженням механізмів позасудового вирішення спорів (медіації).
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аналіз міжнародного співробітництва дає підстави сказати, що 
представники України як держави — члена ВоіВ постійно беруть ак-
тивну участь у визначенні політики та стратегічних цілей цієї орга-
нізації, а також в удосконаленні міжнародного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності. є намір розширювати співпрацю зі Всесвіт-
ньою академією ВоіВ, реальних обрисів набула перспектива створен-
ня міжнародного навчально-наукового центру. Першим кроком можна 
вважати успішну діяльність упродовж останніх трьох років Міжнарод-
ної літньої школи з питань інтелектуальної власності при одеській на-
ціональній юридичній академії. Заснування літніх шкіл ініційовано 
Державною службою разом з ВоіВ, і вони щороку збирають молодих 
фахівців з різних країн світу, які цікавляться питаннями інтелекту-
альної власності. 

У рамках міжнародної співпраці значно активізувалася діяльність 
Українсько-американської групи співробітництва з питань забезпечен-
ня виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності. Відбу-
лося вже 16 засідань цієї групи. Представники сШа відзначили сут-
тєве поліпшення ситуації щодо захисту прав інтелектуальної власності 
в нашій державі. американська сторона активно підтримує прагнення 
України бути виключеною зі “списку 301” (Special 301). У брюсселі 
також регулярно проводяться засідання комітету з питань співробітни-
цтва між Україною та єс. 

особливої уваги потребує підготовка кваліфікованих фахівців з пи-
тань інтелектуальної власності. на сучасному етапі, як і раніше, це за-
лишається одним із важливих завдань Державної служби. Підготовку 
фахівців зі спеціальності “інтелектуальна власність” в Україні нині 
здійснюють 16 вищих навчальних закладів, зокрема інститут інтелек-
туальної власності одеської національної юридичної академії в м. ки-
єві. Розроблено галузеві стандарти та програми вищої освіти за цією 
спеціальністю, які планується й надалі вдосконалювати. на сьогодні 
залишаються актуальними питання підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-
нов і організацій у сфері інтелектуальної власності. обов’язково вдо-
сконалюватиметься й система безперервної освіти шляхом широкого 
застосування дистанційних технологій навчання та сучасних форм ор-
ганізації навчального процесу. на мою думку, поліпшення структури 
й змісту вищої освіти відбуватиметься завдяки включенню в освітні 
програми питань інноваційної діяльності (стратегічного менеджменту, 
маркетингу, технологічного аудиту, фінансів, комерціалізації резуль-
татів інтелектуальної діяльності тощо).

Важливими передумовами якісної підготовки фахівців мають стати: 
— розвиток міжнародного співробітництва з питань освіти у сфері 

інтелектуальної власності шляхом створення міжнародного навчально-
наукового центру та реалізації міжнародних магістерських програм 
підготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, трансферу тех-
нологій та інноваційної діяльності;

— надання можливості отримати одночасно два дипломи різних 
ВнЗ, у тому числі зарубіжних освітніх закладів; 
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— удосконалення науково-методичного забезпечення освітньої ді-
яльності; 

— створення умов для підготовки наукових кадрів у сфері інтелек-
туальної власності; 

— навчання нових категорій населення, насамперед шкільної 
молоді.

Як і в минулі роки, важливою складовою діяльності Державної 
служби є поширення знань та інформаційне забезпечення у галузі 
інтелектуальної власності з метою формування в населення правової 
культури й базових знань у цій сфері. Ми постійно здійснюємо комп-
лектування Фонду патентної документації громадського користуван-
ня, що забезпечує доступ громадськості до національної патентної 
документації та патентної документації зарубіжних країн. комплек-
тування фонду відбувається як завдяки міжнародному обміну патент-
ною документацією, так і в межах міжнародного співробітництва з 
ВоіВ і єПо у сфері патентної документації й інформації. на сьогодні 
цей фонд є найповнішим і найсучаснішим зібранням патентної доку-
ментації в Україні й фактично виконує функції загальнодоступної па-
тентної бібліотеки. але перед Державною службою стоїть конкретне 
завдання — створити загальнодоступну цифрову патентну бібліотеку, 
і першим етапом цього є розроблення відповідної концепції й заходів 
щодо її реалізації. 

Підводячи підсумки, хочу підкреслити, що державна система право-
вої охорони інтелектуальної власності в Україні впевнено наближається 
до міжнародних стандартів, і ми маємо намір здійснити всі необхідні 
організаційно-правові заходи, спрямовані на її подальше вдосконален-
ня. а ще дуже важливо об’єднати людей національною ідеєю — Україна 
має стати високорозвиненою країною з високою духовністю та гідним 
її талановитого народу рівнем життя. Думаю, ні в кого немає сумніву, 
що ми того варті.
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Н.В. Паладий. Трансформация интеллектуального капитала в материальные и 
духовные блага — основа инновационного развития национальной экономики.

Рассмотрены основные задачи, стоящие перед Государственной службой интел-
лектуальной соб ственности Украины в связи с не обходимостью выведения оте че-
ственной экономики на траекторию ус тойчивого развития: форми рование фундамента 
для эффективного инновационного развития экономики государства на законода-
тельном и управленческом уровнях, широкое внедрение элек тронного документообо-
рота, усовер шенствование качества экспертизы заявок, обеспечение административ-
ной и судебной защиты прав на результаты твор ческой деятельности с учетом новаций 
международного правового регулирования в данной отрасли, развитие системы про-
фессионального образования и распространение знаний с целью формирования у 
населения правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности, получение 
Государственной службой интеллектуальной собственности и Укрпатентом статуса 
международного поискового органа и международного органа предварительной экс-
пертизы в системе международного Договора о патентной кооперации.



24 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

м.V. Paladіy. Transformation of human resources towards wealth and spiritual 
values is a base for innovation deve lopment of economy.

The main tasks for Intellectual Property State Agency aimed to push Ukrainian 
economy to sustainable development are elaborated. It is: to form the basis for effective 
innovative development at legal and administrative level, to implement electronic way 
to work documentation, to improve quality of expertise for applications on in novations, 
to provide effective pro tection at administrative and court level for rights on results of 
creativity, to review novelties of international legal norms for intellectual properties, 
to develop professional education system and spreading knowledge aimed to form legal 
culture on intellectual property issues among wide public, to be recognized as international 
search agency according to international Patent Cooperation Treaty (Рст).



25
тенденЦії інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

ШЛЯХи ПОДОЛАННЯ КРиЗи 
і ЗАБЕЗПЕчЕННЯ іННОВАціЙНОГО РОЗВитКУ 

АРХітЕКтУРНО-БУДіВЕЛьНОї ДіЯЛьНОсті В УКРАїНі
Результати архітектурно-містобудів ної діяльності становлять основну частину на-

ціонального багатства, відображають рівень матеріального добробуту суспільства, його 
науково-технічні досягнення та естетичні уподобання. на основі детального аналізу 
головних складових архітектурно-будівельної діяльності сформульовано пропозиції 
щодо захисту внутрішнього ринку будівництва, заохо чення розробок і збільшення 
обсягів про ектно-конструкторських робіт, подальшого розвитку стандартизації та 
норму вання в будівництві, вдосконалення профільної освіти й підготовки кадрів та 
взаємодії з профільними громадськими організаціями.

Ключові слова: проблеми архітектурно-будівельної галузі, держав-
не регулювання, інвестиційно-фінансове, науково-технічне і проектне 
забезпечення, підготовка кадрів

архітектурно-будівельна діяльність упродовж усієї історії людства 
формує, вдосконалює і підтримує життєве середовище, в якому роз-
вивається світова цивілізація. Результати архітектурно-містобудівної 
діяльності становлять основну частину національного багатства, відоб-
ражають рівень матеріального добробуту суспільства, його науково-
технічні досягнення та естетичні уподобання всіх історичних епох і 
народів. Поряд із цим, така діяльність є масштабним споживачем про-
дукції потужної галузі виробників будівельних конструкцій та матері-
алів, обладнання та інженерно-технічного забезпечення, меблів і сто-
лярних виробів тощо.

Переважна більшість громадян України зацікавлені в зростанні якос-
ті архітектури та прискоренні темпів будівництва як основи підвищення 
добробуту й забезпечення населення власним житлом, а також виробни-
чими, торговими, культурно-розважальними, освітніми та іншими ти-
пами будівель. Глобальна фінансово-економічна криза, що розпочалася 
в 2008 р., вкрай негативно вплинула на архітектурно-будівельну діяль-
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ність: припинилося фінансування наукових, проектних і будівельних 
робіт, відбулося масове звільнення висококваліфікованих працівників, 
зросло безробіття. ця стаття є підсумком виконаної за ініціативою Укра-
їнської академії архітектури (Уаа) роботи щодо з’ясування причин і на-
слідків названих процесів, пошуку ефективних шляхів виходу з кризи 
та визначення основних напрямів інноваційного розвитку галузі1.

Основні складові архітектурно-будівельної діяльності  
та оцінка ситуації
архітектурно-будівельна галузь — це багатофункціональний комп-

лекс, у якому можна виокремити найважливіші функціонально-
типологічні складові (блоки), що мають свої функції, права, повнова-
ження та відповідають за їх виконання: 

— законодавчо-нормативне підґрунтя (органи державного і місцево-
го управління визначають стратегію, пріоритети та програми розвитку 
галузі, забезпечують регулювання та реалізацію загальносуспільних, 
громадських та приватних інтересів громадян, встановлюють закони й 
нормативи та здійснюють контроль за їх застосуванням);

— замовник (інвестор), який замовляє архітектурно-будівельну про-
дукцію і фінансує її створення;

— наука (забезпечує виконання фундаментальних, прикладних 
та експериментальних досліджень, визначає оптимальні напрямки і 
шляхи інноваційного розвитку галузі та здійснює науковий супровід 
архітектурно-будівельної діяльності);

— проектування (розроблення архітектурно-будівельної проектної 
документації та нагляд за її реалізацією);

— будівництво і промисловість будівельних матеріалів (забезпечу-
ють здійснення проектів);

— кадрове забезпечення (підготовка і підвищення кваліфікації 
 кадрів архітектурно-будівельного комплексу);

— громадські професійні об’єднання (об’єднання, спілки, творчі 
 союзи тощо, які сприяють розвитку архітектурно-будівельної діяльнос-
ті та захищають інтереси її учасників). 

будь-які помилки чи збої в роботі однієї чи кількох складових 
архітектурно-будівельної галузі позначаються на її загальній ефектив-
ності й у разі критичного їх накопичення можуть призвести до кризи, 
що вплине на всі суміжні напрями діяльності суспільства.

Глобальна фінансова криза 2008 р. є об’єктивним свідченням та 
яскравим відображенням на практиці недосконалості наявної політич-
ної й фінансово-економічної системи світу, що повною мірою виявилось 
і в архітектурно-будівельній галузі України.

1 При підготовці статті використано пропозиції, зауваження та побажан-
ня з питань вдосконалення розвитку вітчизняної архітектурно-будівельної 
галузі членів Уаа: В.а. абизова, л.Г. бачинської, В.М. бєльчикова, є.В. бон-
даренка, Ф.і. боровика, В.М. Вадімова, В.к. Горбоноса, В.Ф. Гершковича, 
л.Г. Дмитрієва, а.о. економова, л.Я. ісайко, о.В. кащенка, л.М. коваль-
ського, М.Я. ксеневича, В.В. куцевича, і.М. лебедича, т.Ф. Панченко, 
л.В. Прибєги, В.і. Проскурякова, ю.Г. Рєпіна, і.а. соколова, В.П. Уреньова, 
с.а. Фадєєва, В.о. хесіна, ю.Ф. худякова, б.с. черкеса, с.Г. чечельницького 
та ін. 
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Поряд із цим, у нашій державі криза загострилася через припущені 
в період переходу до ринкових відносин стратегічні помилки, зокрема 
в архітектурно-будівельній діяльності. серед них:

— недооцінення ролі науки і як результати — втрата вітчизняного 
інтелектуального потенціалу, що знизило інноваційно-технічний рівень 
розвитку, скорочення наукомісткого вітчизняного продукту і втрата 
висококваліфікованих кадрів;

— ручне, безсистемне керування процесами розвитку, у тому числі й 
архітектурно-будівельною діяльністю, яке призвело до виникнення грубих 
містобудівних помилок, тотальної корупції та збоїв у розвитку галузі;

— нездатність передбачити виникнення передкризових симптомів та 
вчасно відреагувати і вжити необхідних заходів щодо зменшення кризи;

— помилкова орієнтація на масовий імпорт зарубіжної наукомісткої 
продукції (комп’ютерів, автомобілів, побутової техніки, обладнання і 
матеріалів), що призвело до критичної залежності вітчизняного вироб-
ництва від високотехнічних імпортних товарів, втрати масового спожи-
вацького ринку, внаслідок чого постала серйозна загроза перетворення 
української держави на сировинний придаток розвинених країн;

— безконтрольне надання споживчих кредитів на будівництво пе-
редусім житла високого комфорту та предмети його облаштування 
 викликало зростання цін на його придбання і зробило це житло недо-
ступним для переважної більшості громадян.

наслідками кризи в архітектурно-будівельній галузі стали:
— припинення фінансування архітектурно-будівельної діяльності;
— згортання та призупинення і раніше мізерних обсягів науково-

дослідних та пов’язаних із проектуванням і будівництвом об’єктів жит-
тєвого середовища робіт;

— зростання масового безробіття;
— додаткові витрати коштів на підтримку безробітних і консерва-

цію та згортання незавершеного будівництва;
— банкрутство і розпад професійно укомплектованих проектних, 

науково-творчих і виробничих колективів, сформованих упродовж три-
валої діяльності;

— втрата досвідчених фахівців та утворення незворотного часового 
розриву в ланцюгові передачі досвіду професіоналів молодому поколін-
ню спеціалістів як основі перспективного розвитку професій архітекто-
ра, будівельника, конструктора, інженера і науковця;

— зниження і втрата вітчизняного інтелектуального потенціалу від-
крили дорогу для завоювання ринку праці іноземними фахівцями.

особливо небезпечними для архітектурно-будівельної діяльності є 
останні три позиції, які загрожують втратою інтелектуального ресурсу, 
професійного досвіду та майстерності, що є незаперечним аргументом 
для подолання в першу чергу саме цього наслідку кризи і негайного по-
шуку способів фінансування найбільш наукомістких проектно-творчих 
робіт, здатних забезпечувати перспективні напрями розвитку галузі. 
Розпад професіональних, творчих колективів різного спрямування, осо-
бливо протягом останнього часу, надасть інвестору, котрий з’явиться 
через рік-два, законний привід запрошувати іноземні фірми як для 
проектування, так і для будівництва. наслідки очевидні й, на жаль, 
цілком реальні, якщо не буде вжито відповідних заходів для збережен-
ня вітчизняних фахових команд. 
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не менш актуальним напрямом має стати об’єднання й використан-
ня інтелектуальних сил для об’єктивного аналізу причин недоліків та 
помилок, подолання корупційних схем, пошуку і впровадження ефек-
тивних шляхів забезпечення інноваційного розвитку галузі під профе-
сійним керівництвом спеціалістів найвищого рівня.

Роль держави та її органів в архітектурно-будівельній 
діяльності
керівні органи держави визначають загальнодержавну довгостро-

кову стратегію і політику щодо реалізації задекларованих конститу-
цією України прав громадян та створення для них соціально доступно-
го життєвого середовища на справедливих засадах, задоволення їхніх 
духовних і культурних потреб.

Для цього держава через свої управлінські структури має стати за - 
мовником загальнодержавної стратегії розвитку архітектурно-будівель-
ної діяльності, забезпечити розроблення і прийняття необхідних зако-
нів, визначення термінів її реалізації, фінансування фундаментальних 
досліджень і створення умов для залучення приватних інвесторів до 
здійснення прикладних та експериментальних досліджень, програм і 
проектів, які уможливлять інноваційний розвиток галузі.

Держава відповідає за вироблення і реалізацію загальнодержавної 
стратегії формування життєвого середовища своїх громадян, контролює 
виконання і дотримання законів та нормативів, сприяє проведенню і 
впровадженню результатів наукових досліджень, що забезпечують ін-
новаційне спрямування розвитку архітектурно-будівельної діяльності.

Для ефективного подолання кризи необхідно на державному рівні:
— визначити державні пріоритети, стратегічні напрями й етапи фор-

мування та поліпшення життєвого середовища для праці, відпочинку, 
задоволення духовних, матеріальних, культурних потреб громадян; 

— реформувати архітектурно-будівельну діяльність, чітко розмежу-
вавши функції, права, обов’язки та відповідальність усіх її учасників: 
держави, інвесторів, науковців, проектувальників, будівельників, за-
кладів із підготовки кадрів і громадських організацій — щодо реаліза-
ції стратегії створення і вдосконалення життєвого середовища та забез-
печення інших потреб громадян; 

— враховуючи величезне значення архітектурно-будівельної діяль-
ності в поліпшенні життєвого рівня людей, доцільно відновити діяль-
ність Державного комітету з архітектури і містобудування, очолювати 
який має керівник з фаховою архітектурною освітою та практичним 
досвідом професійної, творчої й управлінської діяльності; 

— створити академію архітектури і будівельних наук України як го-
ловний загальнодержавний науково-дослідний, методичний, координа-
ційний і просвітницький центр та згуртувати в ньому фахівців найвищої 
кваліфікації, спрямувавши їхню діяльність на виконання фундаменталь-
них, прикладних і експериментальних досліджень у галузі архітектурних 
і будівельних наук та підготовку кадрів найвищої кваліфікації як базо-
вої основи забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівельної 
сфери, й встановити відповідальність за її професійний рівень;

— доручити новоствореному науковому центру розробити і переда-
ти на затвердження до Верховної Ради України закон про пріоритети 
держави із соціальних програм, які мають реалізовуватися у процесі 
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архітектурно-будівельної діяльності, щодо розвитку і вдосконалення 
гармонійного життєвого середовища;

— рішуче відмовитися від призначення на професійно спрямовані 
посади службовців, котрі не мають базової фахової освіти та досвіду 
роботи в галузі або скомпрометували себе на іншій роботі; 

— розглянути питання створення вертикалі головних архітекторів 
адміністративних одиниць та їх підпорядкування центральному ор-
ганові виконавчої влади, який має очолювати головний архітектор 
України з обов’язковою фаховою архітектурною освітою, і віднести до 
його повноважень питання, пов’язані із забезпеченням архітектурно-
містобудівного розвитку України, регіонів і населених пунктів відпо-
відною проектною документацією та нормативними документами; 

— розробити і впровадити у практику архітектурно-будівельної діяль-
ності дозвільну систему європейського зразка із включенням усіх скла-
дових, починаючи з розроблення стратегії архітектурно-містобудівного 
розвитку території, виділення земельних ділянок, отримання права та 
визначення умов на проектування (в межах 5—10 конкретних вимог), 
будівництво та введення в експлуатацію об’єктів будівництва, що карди-
нально спростить і прискорить роботу в умовах ринкової економіки і вод-
ночас дасть змогу уникнути зловживань та корупції з боку чиновників; 

— узагальнити досвід сШа, Японії, китаю, німеччини та інших 
розвинених країн, розробити і прийняти закон України про відпові-
дальність за корупційні дії у галузі архітектури і містобудування;

— створити сприятливі умови для залучення в проектування та бу-
дівництво коштів, знятих громадянами з депозитів в кризовий та піс-
лякризовий період;

— внести необхідні зміни до законів України “Про архітектурну діяль-
ність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про планування і забудову тери-
торій”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про комплексну рекон-
струкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” та інших 
законодавчих і нормативних актів, спрямовані на створення належних умов 
для розвитку архітектурно-будівельної діяльності в післякризовий період;

— до початку функціонування академії архітектури і будівельних 
наук України сформувати творчі групи для опрацювання робочих доку-
ментів з метою вжиття невідкладних антикризових заходів, залучивши 
до роботи фахівців найвищого рівня;

— для стабільного розвитку архітектурної та будівельної науки до-
цільно створити спеціальний фонд її розвитку, розмір відрахувань в 
який становитиме 3% від вартості будівництва.

оперативне впровадження зазначених вище змін і пропозицій спри-
ятиме прискоренню інноваційного розвитку архітектурно-будівельної 
діяльності, допоможе уникнути містобудівних помилок, позбутися ко-
рупції та прискорить формування сприятливих умов для життя, праці 
й моральних взаємин людей.

Замовник та інвестиційно-фінансове забезпечення 
архітектурно-бу  ді вель  ної діяльності
інвестиційно-фінансове забезпечення архітек турно-будівельної ді-

яльності залежить від її спрямування, а саме:
— з державного бюджету надаються кошти на розроблення загаль-

нодержавної стратегії архітектурно-містобудівного та будівельного 
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розвитку країни, будівництво державних і в першу чергу соціально 
важливих об’єктів, доступного житла, виконання програм і проектів 
розвитку архітектури та будівництва, створення і вдосконалення нор-
мативної бази, проведення фундаментальних науково-дослідних і твор-
чих робіт; 

— з місцевих бюджетів — на місцеві програми і проекти розвитку 
регіонів, поселень;

— приватне фінансування залучають для проектування і будівни-
цтва комерційних об’єктів, будівництва житлових, ділових, промис-
лових та інших об’єктів, проведення прикладних і експериментальних 
досліджень в індустрії з виготовлення будівельних матеріалів, ефек-
тивних конструкцій, обладнання тощо.

У кризовий період основним завданням інвестиційно-фінансового 
блоку має бути підтримка тих напрямів діяльності, метою яких є міні-
мізація втрат від припинення фінансування науково-творчих, проект-
них і будівельних робіт, будівельної індустрії, збереження і залучення 
висококваліфікованих фахівців і творчих колективів для розроблення 
антикризових заходів і перспективних напрямів розвитку архітектури 
та будівництва, а саме потрібно:

— використовувати бюджетне та приватне фінансування для роз-
роблення містобудівної документації, насамперед схем розвитку те-
риторій і генеральних планів міст та містобудівних обґрунтувань, що 
прискорить активізацію будівництва; 

— розробити ефективні й економічно вигідні базові проекти інду-
стріального будівництва соціального житла та об’єктів громадського 
обслуговування; 

— впровадити європейську дозвільну систему та адаптувати її до 
вітчизняних умов;

— реформувати архітектурно-будівельну діяльність в напрямку за-
безпечення її інноваційного розвитку, що сприятиме підвищенню якос-
ті та збереженню творчих колективів і висококваліфікованих кадрів та 
створить належні умови для залучення зарубіжних інвестицій і засто-
сування інноваційних технологій;

— сформувати при будівництві житла і системи обслуговування 
сприятливі умови для залучення коштів, знятих із депозитів у період 
кризи, що нині зберігаються у громадян і зазнають девальвації, заціка-
вивши власників вкладати їх у нерухомість (за експертними оцінками, 
розміри цих коштів становлять до 200 млрд у гривнях і понад 80 млрд 
у доларах сШа, а реальний досвід житлобудівного кооперативу “Міськ- 
буд XXI” доводить ефективність використання коштів громадян для 
будівництва доступного житла, що дасть змогу створити додаткові ро-
бочі місця, застосувати місцеві матеріали і вирішити житлову пробле-
му навіть в умовах кризи);

— передбачити у державному бюджеті кошти для модернізації сис-
теми “наука — проектування і будівництво” на інноваційній основі, 
наукового забезпечення і супроводу архітектурно-будівельної діяльнос-
ті, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду, 
створення вітчизняних інноваційних проектів, високоефективних кон-
струкцій, матеріалів, інженерного обладнання тощо;
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— розробити заходи щодо використання бюджетних і приватних 
джерел та інноваційного і архітектурно-будівельних фондів для роз-
витку архітектурної й будівельної науки, технологій, ефективних ма-
теріалів і конструкцій.

Виконання зазначених рекомендацій щодо використання коштів 
сприятиме прискореному подоланню наслідків кризи, збереженню 
професіональних колективів, зменшенню втрат у галузі архітектурно-
будівельної діяльності та активізації інших сфер розвитку держави і їх 
виходу з кризи.

Науково-технічне і творче забезпечення та супровід 
архітек тур но-будівельної діяльності
Після здобуття Україною незалежності та переходу нашого суспіль-

ства від командно-планової до ринкової економіки докорінно змінилися 
взаємовідносини між учасниками архітектурно-будівельної діяльності, 
що вимагає негайного створення принципово нових, адекватних реаль-
ним умовам організаційних і юридичних основ цієї діяльності, зокре-
ма обґрунтованої законодавчо-правової й нормативної бази, науково-
технічного супроводу і кадрового забезпечення.

більшість колишніх науково-дослідних і проектних організацій, за не-
значним винятком, втративши висококваліфікованих фахівців, вияви-
лися неспроможними забезпечити на належному рівні розвиток вітчиз-
няної архітектурно-містобудівної та будівельної науки і прак тики.

новосформовані творчі майстерні, кооперативи, ательє та інші 
структури за своїм складом і потужністю здатні виконувати тільки 
проектно-пошукові роботи для окремих об’єктів і не можуть вирішува-
ти комплексні наукові архітектурно-будівельні питання.

Відроджені в 1992 р. за підтримки національної академії наук 
України як громадські організації Українська академія архітектури та 
академія будівництва України, незважаючи на їхній значний внесок 
у збереження і консолідацію науково-творчого потенціалу, в умовах 
відсутності матеріально-технічної бази, державного статусу та фінан-
сової підтримки наукових робіт, зазнаючи тиску з боку корумпованого 
чиновництва, обмежені в можливостях вирішення в необхідному обсязі 
комплексу стратегічних проблем розвитку архітектури та будівництва, 
пов’язаних із виконанням фундаментальних, прикладних і експери-
ментальних досліджень, збереженням і підготовкою кадрів найвищої 
кваліфікації, розробленням вітчизняних інноваційних технологій та 
іншими, не менш важливими напрямами діяльності.

Попередні звернення до тодішніх президентів щодо надання Україн-
ській академії архітектури державного статусу та підтримки в боротьбі з 
беззаконням і грубими порушеннями законодавства залишились без від-
повіді. ситуацію ускладнила глобальна криза, яка розпочалася в 2008 р. 

сьогодні склалася ситуація, коли фондоутворювальна архітектурно-
будівельна діяльність, яка створює умови для життєдіяльності сус-
пільства, залишившись без науково-технічного, творчого, кадрового 
і досконалого законодавчо-нормативного забезпечення, приречена без 
проведення радикальних реформ на деградацію, що загрожує повною 
втратою вітчизняного науково-творчого потенціалу архітектурно-
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будівельної діяльності та ставить останню у цілковиту інтелектуальну 
та економічну залежність від розвинених країн. 

Для розв’язання комплексу проблем ефективного розвитку архі тек-
турно-будівельної діяльності необхідно:

— створити в Україні загальнодержавний науковий центр — ака-
демію архітектури і будівельних наук як вищу галузеву науково-
творчу самоврядну установу, надавши їй повноваження головного 
науково-творчого, методичного і координаційно-інформаційного центру 
архітектурно-будівельної галузі України; 

— залучити до академії висококваліфікованих фахівців, розпо-
рошених по різних організаціях, у т. ч. науковий потенціал Україн-
ської академії архітектури, академії будівництва України та науково-
дослідних підрозділів профільних факультетів вищих навчальних 
закладів;

— підпорядкувати академії архітектури і будівельних наук науково-
дослідні організації, які входили до складу колишньої академії архі-
тектури УРсР;

— передати у розпорядження академії матеріальну базу і нерухо-
мість згаданих організацій з метою цільового використання для роз-
витку архітектурно-будівельної науки;

— організувати науково-дослідні роботи на конкурсній основі, із за-
лученням до науково-творчої діяльності академії для вирішення акту-
альних проблем найкваліфікованіших творчих колективів різних форм 
власності, забезпечивши сприятливі умови для їхньої праці.

Перед академією архітектури і будівельних наук необхідно поста-
вити такі завдання:

— створення ідеології формування довгострокової політики і страте-
гії інноваційного архітектурно-будівельного розвитку України; 

— розроблення науково обґрунтованих заходів щодо створення еко-
логічно чистого біосферно-сумісного середовища, сприятливого для лю-
дини і суспільства; 

— визначення і проведення фундаментальних і найважливіших 
прикладних та експериментальних досліджень як базової основи ін-
новаційного розвитку галузі, розроблення державних і регіональних 
програм за напрямами своєї діяльності;

— формування науково-методичної бази для збереження, відро-
дження і використання архітектурно-історичної спадщини міст і сіл;

— створення, експериментальна апробація і впровадження у прак-
тику проектування і будівництва наукомістких проектів, ефективних 
конструкцій, матеріалів, інженерних технологій та обладнання;

— підготовка нормативно-правових документів з питань архітекту-
ри, містобудування та будівництва;

— створення умов для залучення і забезпечення плідної творчос-
ті, зростання професійної майстерності кадрів найвищої кваліфікації, 
ефективного використання наукових і практичних знань;

— сприяння міжнародному співробітництву в галузі архітектури, 
містобудування та будівництва щодо створення інноваційних конструк-
цій, матеріалів і технологій.
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Діяльність академії архітектури і будівельних наук дасть змогу 
отримати такі результати:

— зберегти і консолідувати залишки науково-творчого потенці-
алу України, оперативно вирішувати на належному професійному 
рівні найактуальніші проблеми забезпечення ефективного розвитку 
архітектурно-будівельної галузі України як одного з головних шляхів 
підвищення умов життя; 

— забезпечити розроблення і моніторинг реалізації стратегічних 
напрямів інноваційного розвитку архітектури, містобудування і бу-
дівництва, що дозволить уникати значних архітектурно-містобудівних 
помилок, здійснювати науковий супровід і сприятиме ефективній ро-
боті будівельного комплексу, покращить нормативно-правове регулю-
вання взаємовідносин між державою та замовниками, інвесторами, 
науково-творчими організаціями, проектантами, будівельниками і спо-
живачами;

— вивести з “тіні” проектну і містобудівну діяльність;
— створити умови для збереження і підготовки кадрів найвищої ква-

ліфікації, наукового супроводу проектування, будівництва, розроблення 
і впровадження ефективних технологій, конструкцій, матеріалів та ін-
шого інноваційно-технологічного забезпечення будівель і споруд.

ефективність діяльності академії як науково-дослідної установи 
щодо вирішення найскладніших проблем архітектурно-будівельної 
галузі, подолання негативних наслідків фінансово-економічної кри-
зи 2008 р. може переконливо підтвердити аналіз здобутків академії 
архітектури УРсР, створеної постановою Рнк сРсР від 4 листопада 
1943 р. № 1207 в період розгортання жорстоких боїв за визволення 
території України від фашистської окупації. У важких умовах віт-
чизняної війни й у післявоєнний період академія архітектури УРсР 
відіграла провідну роль у створенні науково-дослідницьких, проект-
них і виробничих структур із відбудови зруйнованих війною міст і сіл 
України, у розв’язанні фундаментальних теоретичних проблем станов-
лення української архітектури і містобудування, консолідації зусиль 
на вивченні та осмисленні передового досвіду, історичної спадщини і 
формуванні вищої школи підготовки висококваліфікованих кадрів. 

на жаль, у період волюнтаристських реформ, необґрунтованих го-
нінь, “розгромів” генетики, кібернетики й архітектурних “надмірнос-
тей” академію архітектури УРсР було реорганізовано в академію бу-
дівництва УРсР, яка, зосередившись на вирішенні суто будівельних 
проблем, “зійшла з дистанції” та була розпущена. Водночас результати 
діяльності академії архітектури УРсР були настільки значущими, що 
у подальшому навіть усі негаразди в галузі архітектури не дали завмер-
ти архітектурній професії, й служили надійним підґрунтям для творчої 
архітектурно-будівельної діяльності України. 

науково-творчу ефективність академічних установ у вирішенні 
архітектурно-містобудівних та будівельних проблем довели Російська 
академія архітектури і будівельних наук, створена після розпаду сРсР 
за наказом президента бориса єльцина, яка, займаючись нагальними 
питаннями архітектурно-містобудівного розвитку Росії, вже сьогодні 
працює над розв’язанням проблем життєздатності суспільства в умо-
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вах біосферних змін, а також Міжнародна академія архітектури, що 
діє під егідою оон, німецька академія архітектури та інші творчі 
організації.

ідею створення української академії архітектури і будівельних 
наук підтримують національна академія наук України, Міжнародна 
академія архітектури, Російська академія архітектури і будівельних 
наук, академія мистецтв України, національна спілка архітекторів 
України, спілка урбаністів України, Український фонд культури та 
інші організації.

Проектне забезпечення архітектурно-будівельної  
діяльності
Про ектування — це процес створення й розроблення містобудівних, 

планувальних, функціональних, конструктивно-технічних, інженер-
них, екологічних, економічних, естетичних, із забудови території та ін-
ших проектів, їх узгодження, затвердження та здійснення авторського 
кон тролю за виконанням проектних рішень під час будівництва.

Проектна діяльність складається з розроблення містобудівної доку-
ментації та розроблення проектної документації будівель і споруд.

Розроблення містобудівної документації охоплює широку палітру 
проектів планування територій, а саме: Генеральну схему планування 
території України, схеми планування територій областей та районів, 
проекти містобудівного розвитку транскордонних регіонів, планування 
територій зон впливу міжнародних транскордонних коридорів, гене-
ральні плани міст і сіл та детальне планування їх окремих частин і 
містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів містобудування.

Для прискорення адаптації законодавчо-правової основи проекту-
вання до ринкових умов в архітектурно-будівельній діяльності необ-
хідно розробити і затвердити державну програму архітектурно-місто-
будівного та будівельного розвитку України і регіональні програми 
забезпечення громадян доступним житлом на період 2011—2020 рр. 
Зокрема, в напрямку містобудівного розвитку міст і сіл:

— активізувати оновлення генеральних планів населених пунктів, 
детальних планів окремих територій та містобудівних обґрунтувань роз-
міщення об’єктів містобудування на потенційних земельних ділянках 
у населених пунктах України для будівництва на 2—5 років із визна-
ченням умов та обмежень для забудови;

— внести зміни до містобудівного законодавства стосовно встанов-
лення пріоритетності містобудівної документації у вирішенні питань 
регулювання розвитку населених пунктів;

— прискорити ухвалення рішень щодо встановлення меж населених 
пунктів з метою впорядкування перспективного розвитку та використання 
територій, законодавчо врегулювати використання та забудову територій, 
що вивільняються від об’єктів спеціального призначення, для задоволен-
ня міських потреб, з урахуванням вимог містобудівної документації;

— розробити місцеві правила забудови територій з високим комер-
ційним потенціалом для обласних центрів, міст києва і севастополя, ін-
ших історичних міст і містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів 
містобудування, а також схеми планування територій — зон впливу 
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великих міст України та обласних центрів з метою врегулювання вза-
ємно узгодженого розвитку;

— привести Державні будівельні норми у відповідність до європей-
ських стандартів, що покращить умови залучення коштів приватних 
осіб та з-за кордону;

— забезпечити прискорене впровадження європейської дозвільної 
системи, яка сприятиме скороченню термінів отримання умов для про-
ектування, строків розроблення, узгодження, будівництва, здачі в екс-
плуатацію об’єктів та зменшенню корупції;

— сформувати регіональні аналітично-прогнозні архітектурно-
містобудівні та проектні структури для розроблення і впровадження 
короткострокових перспективних планів розвитку населених пунктів, 
узгоджених з місцевою владою і громадою, та здійснення нагляду за їх 
реалізацією і внесення коректив і доповнень для наступного етапу впо-
рядкованого розвитку населених пунктів.

Для забезпечення задекларованих конституцією прав людини на 
житло, виходячи з того, що кожна соціальна група населення України 
має бачити реальні перспективи свого майбутнього добробуту, і в першу 
чергу ті, що стосуються розв’язання житлової проблеми, необхідно:

— вивчити і статистично підтвердити соціальну диференціацію на-
селення за рівнем доходів і забезпеченістю відповідним житлом, визна-
чити шляхи (напрями) надання доступного житла оптимального ком-
форту в найближчі терміни (5—10 років), часові параметри, розміри 
бюджетного фінансування і засоби реалізації прав людини на житло;

— розробити програми забезпечення громадян житлом включно із 
системою будівель і споруд, які формують життєве середовище (дитячі 
дошкільні заклади, школи, лікарні, система побутового обслуговуван-
ня, виробничі приміщення й об’єкти, заклади відпочинку, а також бла-
гоустрій територій, озеленення, транспортне сполучення тощо);

— державний та місцеві бюджети (а можливо, й бюджети органі-
зацій і фірм, у яких працюють громадяни, котрі не мають житла або 
мешкають в умовах мінімального комфорту) мають гарантувати вико-
нання програм забезпечення громадян доступним житлом;

— для успішної реалізації та контролю за виконанням програм на-
дати всім зацікавленим сторонам достовірну інформацію щодо термінів, 
кількісних і якісних характеристик забезпечення громадян житлом;

— для комплексного розв’язання проблем акумуляції коштів, ви-
ділення земельних ділянок, розроблення проектної документації, 
здійснення будівництва та експлуатації доцільно створити виконавчі 
структури типу нВМ (спорудження дешевого житла), ніМ (будинки з 
малометражними помешканнями), нВМа (житло покращеної якості), 
скориставшись досвідом будівництва житла в києві та інших містах. 
Держава має забезпечувати суворий нагляд за їхньою діяльністю, аби 
уникнути ситуацій, подібних до афери з “еліта-центром”;

— невідкладно розробити правові й нормативні документи з періо-
дом дії до 10 років, які дозволять будівництво і реконструкцію житла 
допустимого рівня комфорту з обмеженим терміном експлуатації та 
можливістю його реконструкції в житло підвищеного комфорту в пер-
спективі (перепланування без порушення носійних елементів у кварти-
ри підвищеного комфорту, підвищеної поверховості тощо);
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— провести узагальнення світової практики та виконати науково-
дослідні й експериментальні роботи щодо визначення ефективних 
напрямів проектування, експлуатації, модернізації, реконструкції 
наявного житла (п’ятиповерхівок 50—60-х років) та інших шляхів опе-
ративного забезпечення громадян житлом.

Проектування, будівництво й експлуатація сучасних громадських 
будівель і споруд тісно пов’язані із застосуванням нових технологій, 
конструкцій, матеріалів, а також електронного обладнання та інших 
здобутків науки і техніки, залученням до проектування широкого кола 
фахівців і спеціалізованих фірм, які представляють різні напрями 
науково-технічних досягнень світового рівня.

спираючись на досвід наукових досліджень і результати їх впро-
вадження, українські вчені, архітектори й конструктори могли б ви-
йти на міжнародний рівень як із науковими розробками архітектурно-
містобудівних принципів формування міського простору, так і з 
сучасними конструкціями великопрогонових систем, висячих залізо-
бетонних оболонок, мембранних і висячих оболонок із м’яких матеріа-
лів, оболонок, що монтуються без підтримувальних конструкцій, тощо. 
однак ці досягнення та їх розвиток вимагають наукових теоретичних і 
експериментальних досліджень, які могли б здійснюватись в академії 
архітектури і будівельних наук.

Продовження пошуків у згаданих напрямах могло б привести до 
отримання конкурентоспроможних результатів при створенні громад-
ських центрів принципово нового типу із застосуванням у будівництві 
великопрогонових систем покриття, каркасів висотних будинків, мос-
тових переходів та інших споруд, що відкриє нові шляхи архітектурно-
містобудівного та будівельного розвитку України.

Для збереження, реставрації, реконструкції та охорони об’єктів 
історико-культурної та архітектурно-містобудівної спадщини потрібно 
здійснити такі заходи:

— виконати Загальнодержавну програму збереження та викорис-
тання об’єктів культурної спадщини на 2004—2010 роки, затверджену 
Законом України від 20 квітня 2004 р. № 1692-IV, із доповненнями до 
програми, введеними після її затвердження;

— створити єдиний орган — Державний комітет з охорони культур-
ної спадщини при кабінеті Міністрів України;

— створити при Державному комітеті з охорони культурної спад-
щини єдину науково-методичну раду для контролю за містобудівними 
(історико-архітектурні опорні плани та проекти охоронних зон), проект-
ними (паспортизація пам’ятників та проекти реставрації), реставрацій-
ними роботами та реконструкцією пам’ятників державного значення;

— для проведення містобудівних, проектних, реставраційних робіт 
та здійснення ремонту й реконструкції на пам’ятниках національного і 
державного значення необхідно визначати генпідрядника з дозволу зга-
даного вище Державного комітету і тільки з-поміж досвідчених фахів-
ців з реставраційної справи, які мають документально підтверджений 
багаторічний досвід, або спеціалістів інституту “УкрнДіпроектрестав-
рація” та компанії “Укрреставрація”;

— відродити 10%-ві відрахування на розвиток виробництва, про-
ведення реставраційних прикладних робіт та підготовку професійних 
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кадрів з реставрації як окремих об’єктів, так і об’єктів архітектурно-
містобудівного характеру.

економічна ефективність, надійність, довговічність, експлуатаційні 
якості, архітектурні доцільність та виразність будь-якого архітектур-
ного об’єкта залежать від використаних для його вирішення конструк-
тивної основи і матеріалів.

В останні десятиліття архітектурно-будівельна діяльність за кор-
доном розвивалася бурхливими темпами. створено нові конструкції, 
матеріали і технологічні напрями, побудовано сотні об’єктів, у яких 
втілено принципово нові конструктивні системи і підходи до вирішен-
ня містобудівних і архітектурних завдань.

У цей же час в Україні у зв’язку з недооціненням важливості нових 
знань у розвитку архітектури, припиненням фінансування науково-
дослідної діяльності не тільки не розробляють нові, а й навіть не реалі-
зують вже наявні інноваційні проекти і конструкційні рішення.

неодноразові звернення до президентів країни і пропозиції нада-
ти необхідні повноваження Українській академії архітектури, в якій 
зосереджені талановиті й досвідчені архітектори, конструктори та ін-
женери, незважаючи на підтримку нан України, Міжнародної акаде-
мії архітектури та інших авторитетних органів, було проігноровано. 
У результаті Україна втрачає не тільки можливості подальшого ефек-
тивного розвитку архітектурно-містобудівної та будівельної науки, а 
й ексклюзивні напрацювання, на які свого часу було оформлено пра-
ва на винаходи та досягнення, відзначені високими державними пре-
міями, медалями та дипломами, а також кадровий потенціал разом 
із накопиченими знаннями і здобутками. У 2008 р. було ліквідовано 
нДі теорії та історії архітектури і містобудування, на черзі — найпо-
пулярніший за своїми новаціями та масштабами масового будівництва 
“київЗнДіеП”, флагман радянської архітектурно-будівельної науки з 
найбільшою в сРсР експериментальною базою та могутнім інтелекту-
альним потенціалом, який доживає останні дні (чисельність персоналу 
“київЗнДіеП” скоротилася з понад 2,2 тис. до 80 працівників).

іншим показовим прикладом варварського знищення досягнень і на-
працювань вітчизняної архітектурно-конструктивної галузі є ігнорування 
розроблених Українською академією архітектури, Ват “київЗнДіеП” та 
фахівцями “Проектстальконструкції” пропозицій щодо реконструкції 
стадіону “олімпійський” (створення ефективного великопрогонового 
покриття над трибунами, в якому використані оригінальні вітчизняні 
конструкції, що дуже дієво й екологічно вирішують питання виготов-
лення та монтажу без підтримувальних риштувань, тобто апробована 
й засвідчена авторськими правами конструктивна система). столиця 
України не встигла отямитися від забудови площі перед стадіоном, де-
монтаж якої коштував державі понад 200 млн євро, як за рішенням 
непрофесійного або корумпованого керівництва споруджується нове 
“чудо”, вартість якого перевищує вітчизняний проект уп’ятеро!

Для виходу зі становища, що склалося, і збереження залишків ін-
телектуального потенціалу архітектурно-будівельної діяльності про по-
нуємо:

— вивчити, узагальнити й використати вітчизняний досвід ство-
рення і впровадження ефективних конструктивних систем у галузі 
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великопрогонових покриттів, каркасних систем і великопанельного 
будівництва;

— розробити концепцію використання в архітектурно-будівельній 
діяльності високоефективних конструкцій зі сталі, алюмінієвих спла-
вів, тонколистових мембран, м’яких і жорстких композитних матеріа-
лів і пластмас;

— відновити теоретичні дослідження методів розрахунків нових 
просторових конструктивних систем, зокрема стрижневих каркасів, 
мембранних систем, тентових, пневматичних та інших оболонок, які за-
стосовуються у створенні великопрольотних оболонок, каркасів висот- 
них будинків, збірно-розбірних і таких, що трансформуються (розсув-
них) і пересуваються, систем архітектурно-будівельного призначення;

— розпочати, спираючись на міжнародний досвід, розроблення 
ефективних архітектурно-конструктивних рішень висотних будівель і 
споруд;

— удосконалити теоретичну, розрахункову та практичну базу ство-
рення нових конструктивних систем;

— провести цикл науково-експериментальних досліджень щодо роз-
роблення і впровадження у практику ефективних носійних і огороджу-
вальних конструкцій на базі вітчизняної сировинної бази із викорис-
танням новітніх технологій і композитних матеріалів;

— розробити композитні огороджувальні конструкції із застосуван-
ням пористих теплозахисних матеріалів;

— створити програму переорієнтації експорту із постачання сиро-
вини на користь конструктивних елементів архітектурних систем для 
застосування в зарубіжній архітектурно-будівельній практиці;

— узагальнити досвід великопанельного будівництва житлових бу-
динків із упровадженням ефективних архітектурно-планувальних рі-
шень та застосуванням прогресивних напрацювань, пов’язаних зі ство-
ренням нових конструктивних систем, матеріалів і технологій;

— використати вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки і пере-
підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів професійної тех-
нічної освіти. 

Понад 30% енергоресурсів, що споживає суспільство, припадає на 
об’єкти життєвого середовища людини, значна їх частина використову-
ється для утеплення будівель. є два напрями зниження енерговитрат — 
застосування теплоощадних комунікацій і ефективних енергоносіїв.

нині головним видом палива для побуту й опалення є природний 
газ. ціна на нього поступово зростає, тому актуальними стають за-
стосування інших енергоносіїв та енергозбереження, зокрема викорис-
тання побічного продукту виробництва електроенергії електростанція-
ми — тепла, яке тепер скидається до водоймищ, відходить в атмосферу 
і є еквівалентним тепловій енергії при спалюванні 70 млрд м3 природ-
ного газу. Використання тільки 30% цього тепла, що зараз викидаєть-
ся в повітря, може забезпечити тепловою енергією майже всі потреби 
житлово-комунального господарства України. 

Пропонуються такі заходи енергозбереження:
— для здійснення масштабної теплофікації в Україні необхідно у 

процесі реконструкції та модифікації наявних електричних станцій 



39Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

встановити теплофікаційні турбіни і прокласти надійно ізольовані те-
плопроводи до великих міст у межах 100 км;

— забезпечити використання теплоти каналізаційних стоків для 
гарячого водопостачання, що дасть змогу вдвічі скоротити потреби в 
тепловій енергії;

— перейти від газових плит до електричних, що уможливить збере-
ження близько 10 млрд м3 природного газу на рік;

— утеплити наявні будинки, які споживають у 2—3 рази більше 
тепла, відповідними матеріалами та обладнати сучасними приладами 
автоматичного регулювання, що може скоротити обсяг споживання 
газу на 6—7 млрд м3 на рік. термін окупності інвестицій на утеплення 
будинків становитиме близько п’яти років;

— здійснити перехід районних котелень і тец, що працюють у сис-
темі централізованого теплопостачання міст і селищ, на спалювання 
замість імпортного газу вугілля, сміття, сухостою лісів, відходів дере-
вини, інших біомас та дешевої нафти;

— вивчати, вдосконалювати і застосовувати для опалення природні 
джерела енергії — сонця, вітру, припливів, гейзерів, біопалива з грибів 
і водоростей тощо.

Здійснення наведених заходів дасть змогу зменшити обсяги заку-
півлі імпортного газу, а дешевий природний газ українського вироб-
ництва використовуватиметься промисловістю з метою підтримання її 
конкурентоспроможності.

До речі, принципово новий крок у вирішенні проблеми теплопоста-
чання життєвого середовища зробили американські фахівці, створив-
ши так званий “Приватний реактор” (“Hyperion Power Module”). Реак-
тор працює на низькозбагаченому урані й за 1 год здатен генерувати  
27 МВт електроенергії (цього вистачить для енергозабезпечення 140 
десятиповерхових будинків) вартістю близько 10 центів за кіловат-
годину. Вага міні-реактора 15 т, радіус 1,5 м, висота 2 м, він має ци-
ліндричний корпус із нержавіючої сталі й бетонну оболонку.

Реактор закопують у землю, а на поверхні зводиться невелика бу-
дівля для парової турбіни, яка перетворює теплову енергію на елек-
тричну. кожні 5—10 років відпрацьоване паливо замінюється, а ядер-
ні відходи мають розмір футбольного м’яча. Реактор використовує 
у 10—20 разів менше уранового палива, ніж реактор великої аес. 
Він не має рухомих частин, тому аварія, подібна до чорнобильської, 
неможлива. Перший такий агрегат буде змонтовано в Румунії, а з 
2013 р. планується розпочати масове виробництво на трьох заводах 
і виготовити 4 тис. реакторів за 10 років. аналогічний міні-реактор 
створено також у Японії.

Перспективним джерелом альтернативного палива вчені також вва-
жають використання грибків-ендофітів, здатних виробляти комплексне 
паливо. У сШа діють понад 1930 автоматичних заправних станцій, де 
у баки машин заливають пальне е85, яке дешевше за бензин і виготов-
ляється з морських водоростей. світове виробництво біопалива щороку 
зростає майже на 50%!

отже, світ іде семимильними кроками вперед у пошуку ефективних 
засобів життєзабезпечення, і в цьому напрямку доцільно рухатися й 
Україні.
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Пропозиції щодо розвитку будівельного комплексу
1. Потрібно розробити заходи захисту внутрішнього ринку Укра-

їни у зв’язку з посиленням конкурентної боротьби після виходу на 
вітчизняний будівельний ринок іноземних потужних корпорацій та 
компаній.

2. Підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних будівельни-
ків сприятиме вирішення проблемних питань науково-технічного роз-
витку будівництва через розроблення:

— нових конструктивних систем житлових та громадських будин-
ків (висотних для зведення у складних інженерно-геологічних та сей-
смічних умовах, а також у щільній міській забудові);

— нових технологічних рішень улаштування ґрунтових основ та 
фундаментів будинків і споруд;

— методів освоєння ділянок, раніше малопридатних для забудови 
через небезпеку зсувів, складні інженерно-геологічні умови та ін.;

— проектів масового застосування для зведення доступного та со-
ціального житла з використанням виробничих потужностей домобудів-
них комбінатів, місцевих матеріалів та досвіду.

основним напрямом розв’язання проблем будівництва є проведен-
ня конкурсних розробок та збільшення обсягів науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт через заохочення та залучення ко-
штів будівельних корпорацій, компаній та приватних осіб.

3. В Україні активно створюється система нормативної бази будівель-
ної галузі з урахуванням міжнародних і європейських норм переважно 
за рахунок бюджетних коштів та власних коштів розробників норма-
тивних документів. Використання результатів науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт сприяє активізації діяльності зі стан-
дартизації та розроблення проектних рішень масового застосування, 
що можна розглядати як один із напрямів нормування у будівництві.

Джерелами розвитку стандартизації та нормування можуть бути за-
лучення коштів та заохочення будівельних корпорацій та компаній до 
створення власних стандартів.

4. бажано розробити доповнення до Закону України “Про науко-
ву і науково-технічну діяльність” щодо діяльності відомчих наукових 
установ (віднесення робіт зі стандартизації та нормування до науко-
вої діяльності, заохочення взаємодії академічної й галузевої науки та 
співпраці із закладами Мон та ін.).

Освіта і підготовка кадрів
кадрова політика в архітектурно-місто будівній сфері потребує сут-

тєвого вдосконалення. сучасна Україна значно поступається європей-
ським країнам за показником кількості архітекторів у загальній чи-
сельності населення. спеціалісти в галузі архітектури і містобудування 
сконцентровані у великих містах, тому багато штатних посад у про-
фільних установах на регіональному рівні обіймають фахівці без архі-
тектурної освіти.

основними проблемами вітчизняної архітектурної освіти є:
— відсутність узгодженої законодавчо-нормативної бази у форму-

ванні загальної стратегії архітектурної освіти, визначення кваліфіка-
цій за рівнями підготовки, сфер діяльності фахівців;
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— часта заміна на рівні деталей концепцій професійної освіти;
— незавершеність становлення системи неперервної освіти через не-

узгодженість її складових (освітньо-кваліфікаційних і освітніх рівнів);
— відсутність системи моніторингу ринку праці в сучасних умо вах;
— недосконалість системи підвищення кваліфікації викладачів, 

системи перепідготовки архітекторів;
— відсутність мережі підвищення кваліфікації, підготовки і пере-

підготовки кадрів за профілями архітектурно-містобудівної та буді-
вельної діяльності;

— архаїчність програм підготовки фахівців у частині інформацій-
них, інноваційних технологій.

З метою стабілізації та збереження архітектурно-містобудівної сфе-
ри та її кадрового потенціалу в сучасних умовах потрібно внести відпо-
відні зміни до законодавчих і нормативних документів, таких як Закон 
України “Про архітектурну діяльність”, Державний класифікатор про-
фесій, класифікатор видів економічної діяльності, Перелік напрямів 
підготовки. необхідно сконцентрувати зусилля на підготовці фахівців 
з актуальних напрямів і спеціалізацій, пов’язаних з інноваційними 
технологіями, що можуть дати економічний ефект (інформаційні, енер-
гозберігальні технології в архітектурі).

на структурно-організаційному рівні потрібно:
1) оптимізувати мережу вищих навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку архітекторів, шляхом укрупнення закладів освіти, що існу-
ють, і створення на їх основі регіональних центрів архітектурної освіти, 
котрі включають усі рівні освіти (і—іV), аспірантуру, магістратуру, під-
вищення кваліфікації, перепідготовку (при цьому недоцільно відкривати 
підготовку архітекторів у непрофільних вищих навчальних закладах);

2) провести ранжування вищих навчальних закладів щодо спромож-
ності здійснювати освітню діяльність певного рівня (підготовку бака-
лаврів і підготовку магістрів), і підготовку магістрів слід сконцентрува-
ти в університетах за наявності відповідної науково-технічної і кадрової 
бази;

3) здійснити моніторинг сучасного ринку праці з метою визначення 
потреби у фахівцях певного рівня підготовки і спеціалізацій за умов 
ринкової економіки;

4) провести сертифікацію фахівців у галузі архітектури;
5) заборонити заповнення робочих місць архітекторів (штатного роз-

пису організацій) особами без відповідної архітектурної освіти;
6) забезпечити правовий захист молодих спеціалістів;
7) збільшити частку студентів, що навчаються за цільовими догово-

рами для певних організацій, адміністративних органів певних терито-
рій, сільської місцевості;

8) відновити систему кредитування навчання;
9) створити систему перекваліфікації в галузі архітектурної діяль-

ності;
10) розширити сферу діяльності архітекторів шляхом розроблення 

переліку консалтингових послуг у різних сферах (банківській, торгівлі, 
операцій з нерухомістю тощо);
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11) забезпечити симетричні (паритетні) права роботи іноземців-ар хі-
текторів на території України й українських архітекторів на територі-
ях іноземних держав;

12) узгодити нормативну проектну базу України з європейською;
13) з метою підтримки талановитих випускників ВнЗ архітектурно-

будівельного комплексу, підвищення рівня підготовки науково-творчої 
генерації, висококваліфікованого поповнення Української академії ар-
хітектури (а після реорганізації — академії архітектури і будівель-
них наук) запровадити при архітектурних інститутах і факультетах під 
творчим керівництвом академії асистентуру-стажування з терміном 
навчання до трьох років;

14) збільшити набір до аспірантури архітектурного та будівельного 
напрямів;

15) з метою вдосконалення архітектурної освіти розширити наявну 
номенклатуру спеціалізації в підготовці архітектурних кадрів, зокре-
ма започаткувати підготовку за спеціальностями “архітектурознавство 
(теорія та історія архітектурно-містобудівної спадщини)”, “охорона та 
реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини” і “ланд-
шафтна архітектура” та ввести їх у класифікатор;

16) організувати на комерційній основі загальноукраїнський центр 
підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів за про-
філями архітектурно-містобудівної та будівельної діяльності. 

національна спілка архітекторів України, спілка урбаністів, спілка 
будівельників та інші громадські об’єднання мають здійснювати контроль 
за ефективним розвитком вітчизняної архітектури та будівництва, за-
хист прав суб’єктів архітектурно-містобудівної й будівельної діяльності 
та виконувати інші функції, передбачені законодавством України щодо 
громадських організацій і об’єднань. 

 Надійшла до редакції 11.08.2011

В.Г. Штолько. Пути преодоления кри зиса и обеспечения инновационного раз ви тия 
архитектурно-строительной дея тельности в Украине.

Результаты архитектурно-градострои тельной деятельности формируют основ ную 
часть национального богатства, отражают уровень материального благосостояния об-
щества, его научно-технические достижения и эстетические предпочтения. на основе 
подробного анализа главных составляющих архитектурно-строи тельной деятельнос-
ти сформулированы предложения относительно защиты внутреннего рынка строи-
тельства, поощрения разработок и увеличения объемов проектно-конструкторских 
работ, дальнейшего развития стандартизации и нор мирования в строительстве, 
усовершен ствования профильного образования и подготовки кадров и взаимодей-
ствия с профильными общественными организа циями.

V.G. Shtolko. The ways to overcome crisis and to provide innovations in architecture 
and building industry.

Results of architecture and building activity form the main part of national 
values, reflect the level of wealth of society, scientific and technological achieve-
ments and esthetic preferences. At the basis of thorough analyses of main aspects of 
architecture and building activity the next needs are specified: need for protection 
of domestic building market, stimulation of developments and increasing part of 
project designing works, further development of standardization and norm-making 
for building, improving of profile education, professional promotion and cooperation 
with profile public organizations. 
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держаВне реГУлюВання інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

HАПРЯми ВДОсКОНАЛЕННЯ іННОВАціЙНОГО  
ЗАКОНОДАВстВА НА сУчАсНОмУ ЕтАПі  

РОЗВитКУ ДЕРжАВи

Розглянуто сутність поняття “національна інноваційна система”, введеного до 
вітчизняного правового поля з прийняттям концепції розвитку національної ін-
новаційної системи. Детально обґрунтовано актуальність і доцільність проведення 
модернізації та систематизації законодавства з питань інноваційної діяльності, ви-
значено ос новні завдання кодифікації інноваційного законодавства України. іннова-
ційний кодекс має врегулювати відносини, пов’язані з розробленням, створенням, роз-
повсюдженням інноваційних продуктів та їх упровадженням як інновацій протягом 
повного інноваційного циклу, а також із організаційним, фінансовим, правовим забез-
печенням, стимулюванням інноваційних процесів, управлінням і контролем за ними.

Ключові слова: національна інноваційна система, систематизація 
законодавства, Інноваційний кодекс України, стимули до реалізації 
інноваційних проектів

Загострення глобальних проблем, серед яких найвідчутнішими є 
екологічна, сировинна, енергетична та продовольча, поставило на по-
рядок денний практичні питання переходу до моделі сталого еконо-
мічного розвитку, яка може функціонувати лише за умов значного 
скорочення рівня споживання різноманітних ресурсів, інноватизації 
суспільного виробництва й суспільного способу життя. 

Забезпечення інноваційного характеру економічного розвитку є вод-
ночас і найактуальнішим завданням діяльності української держави на 
нинішньому етапі, основним засобом вирішення значної частини сус-
пільних проблем, серед яких слід назвати: відновлення основних вироб-
ничих фондів та об’єктів інфраструктури на новітній інноваційній осно-
ві, структурну перебудову національної економіки та її наближення до 
рівня сучасних технологічних укладів, зниження ресурсо- та енергоміст-
кості національного виробництва, перехід до принципово вищого рівня 
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конкурентоспроможності підприємств національної економіки на світо-
вому ринку, нейтралізацію процесів відпливу інтелекту з України тощо. 
на численних нарадах, форумах, конференціях із зазначених питань, 
а також у концепціях та програмах інноваційного розвитку України, 
актах, виданих Президентом і урядом України, підкреслено труднощі, 
які спіткали Україну на цьому шляху, що свідчить про усвідомлення як 
владою, так і українським суспільством їхньої глибини [1, с. 31].

Звідси постає необхідність інституціоналізації в сучасних умовах 
інноваційної функції держави, й ефективність реалізації цієї мети стає 
ключовим чинником забезпечення економічного суверенітету країни та 
виживання нації як такої. Водночас слід визнати, що ринкова еконо-
міка може вирішити тільки частину завдань із підтримання сучасного 
рівня інноваційності виробництва за рахунок власної саморегуляції та 
за умови функціонування в ній компаній транснаціонального рівня, 
які сприятимуть необхідній концентрації інноваційного потенціалу за 
профільними напрямами діяльності. Фактично такі компанії формують 
власну автономну інноваційну систему, в межах якої наукові розробки 
створюються, доводяться до рівня технологічного продукту і впрова-
джуються у виробництво з подальшим активним просуванням на світо-
ві ринки інноваційної продукції — товарів та послуг. Рушійний при-
ватний інтерес полягає в отриманні інноваційної ренти від реалізації 
товарів, правовий режим обігу яких пов’язаний з охороною прав інте-
лектуальної власності на процес їх виробництва. але такі автономні 
інноваційні системи можуть повноцінно функціонувати лише у разі їх 
“підключення” до національної інноваційної системи — організаційно-
економічного феномена загального характеру і масштабу, національно-
го ринку інноваційних технологічних продуктів.

У цьому сенсі слід зазначити, що забезпечити інноваційний харак-
тер економічного розвитку може лише здійснення державою на по-
стійній основі заходів зі стимулювання функціонування національної 
інноваційної системи та безперервного контролю за її станом з метою 
завчасного запобігання виникненню будь-яких загроз її сталому роз-
витку. така система має бути базою не тільки для вирішення окремих 
інноваційних проблем приватно-корпоративного сектору національної 
економіки, а й проблем суспільного характеру, питань, інноваційне 
розв’язання яких орієнтоване на довгострокову перспективу суспільно-
економічного життя країни.

Відтак створення, законодавче і значною мірою ресурсне та органі-
заційне забезпечення діяльності національної інноваційної системи як 
організаційно-правової форми функціонування національного іннова-
ційного ринку є завданням держави й метою державної інноваційної 
політики. національна інноваційна система являє собою законодавчо 
забезпечений організаційно-правовий механізм поєднання окремих ін-
ститутів інноваційної діяльності в єдиному ланцюзі інноваційного про-
цесу від створення наукової розробки, її трансформації в інноваційну 
розробку й інноваційний продукт до впровадження у виробництво та 
випуску інноваційної продукції. такий механізм функціонує в межах 
спеціально створеної інфраструктури за прямої та регулівної участі дер-
жави і недержавних суб’єктів та учасників інноваційної діяльності.
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У 2009 р. у зв’язку з прийняттям концепції розвитку національної 
інноваційної системи, затвердженої розпорядженням кабінету Міністрів 
України, до правового поля було введено поняття “національна інновацій-
на система” як сукупність законодавчих, структурних і функціональних 
компонентів (інституцій), що задіяні у процесі створення та застосування 
наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організа-
ційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу [2].

У національній інноваційній системі виділяють такі підсистеми: 
а) державного регулювання, що складається із законодавчих, струк-

турних і функціональних інституцій, які встановлюють та забезпечу-
ють дотримання норм, правил, вимог в інноваційній сфері та взаємодію 
всіх підсистем національної інноваційної системи; 

б) освіти, що включає вищі навчальні заклади, науково-дослідні 
установи, науково-виробничі підприємства, державні й місцеві органи 
управління освітою, а також навчальні заклади, які проводять підго-
товку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 

в) генерації знань, що складається з наукових установ та організа-
цій незалежно від форми власності, які проводять наукові дослідження 
і розробки та створюють нові наукові знання і технології, державних 
наукових центрів, академічних та галузевих інститутів, наукових під-
розділів вищих навчальних закладів, наукових та конструкторських 
підрозділів підприємств; 

г) інноваційної інфраструктури, до якої входять виробничо-техноло-
гічна, фінансова, інформаційно-аналітична та експертно-консалтингова 
складові, а також технополіси, технологічні та наукові парки, інно-
ваційні центри та центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори та 
інноваційні структури інших типів, інформаційні мережі науково-
технічної інформації, експертно-консалтингові та інжинірингові фір-
ми, інституційні державні та приватні інвестори; 

д) виробництва, що складається з організацій та підприємств, які 
виробляють інноваційну продукцію і надають послуги та (або) є спо-
живачами технологічних інновацій.

отже, на державному рівні визнано внутрішньополітичне та геополі-
тичне значення та встановлено правовий зміст національної інновацій-
ної системи, що є необхідною передумовою змін векторності державної 
економічної політики у напрямку інноваційних трансформацій та опти-
мізації змісту її інноваційної складової з метою реалізації оптимальної 
з урахуванням світових тенденцій інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку національної економіки. Проте, незважаючи на це, не відбулося 
адаптації вітчизняного інноваційного законодавства, його пристосуван-
ня до формування всіх підсистем національної інноваційної системи та 
створення інноваційного ринку, включення до нього тих норм, які б,   
реалізуючи регулятивно-динамічну функцію права, активізували та 
спрямовували діяльність суб’єктів господарювання в інноваційне русло. 

Ураховуючи системний характер інноваційного ринку як економіч-
ного феномена та національної інноваційної системи як організаційно-
правового утворення логічно надати законодавчому забезпеченню їх 
функціонування форму єдиного, кодифікованого нормативно-правового 
акта, регулятивним впливом якого охоплювалися б усі основні аспекти 
реалізації відносин інноваційного процесу. саме для отримання синер-
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гетичного ефекту, а також із метою суттєвого підвищення ефективності 
кожного з інститутів інноваційного законодавства доцільним, актуаль-
ним й суспільно необхідним є розроблення цілісного та узгодженого 
кодифікованого нормативно-правового акта — інноваційного кодексу 
України [3], адже кодифікація законодавства — це найефективніша 
форма його систематизації.

слід зазначити, що після здобуття незалежності в Україні триває 
активний кодифікаційний процес, котрий полягає у рекодифікації ра-
ніше кодифікованих галузей законодавства й у кодифікації нових сфер 
законодавчого регулювання, джерела якого ще не зазнавали системати-
зації. кодифікація інноваційного законодавства в Україні відбувається 
на базі чинних законів України та підзаконних нормативно-правових 
актів, зокрема законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, 
“Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності”, “Про державне 
регулювання діяльності в сфері трансферу технологій”, “Про наукову 
та науково-технічну діяльність”, “Про наукову та науково-технічну екс-
пертизу” та ін. Водночас зазначена кодифікація не обмежується лише 
законодавчими актами з питань інноваційної діяльності, а здійснюєть-
ся в межах більш загальної систематизації, насамперед господарського 
законодавства (Господарського кодексу України) зі збереженням усіх 
необхідних системно-структурних зв’язків із законодавством цивільним 
(зокрема, в частині права інтелектуальної власності та оборотоздатності 
його об’єктів), фінансовим (наприклад, щодо механізмів державного фі-
нансування проведення наукових досліджень та реалізації інноваційних 
проектів), податковим (з питань умов оподаткування суб’єктів іннова-
ційної діяльності та інших учасників інноваційних відносин) тощо. 

Доцільність проведення систематизації законодавства з питань інно-
ваційної діяльності зрозуміли не лише на теренах України. Думки про 
необхідність розроблення кодифікованого нормативно-правового акта, 
який би визначив засади правового регулювання відносин, пов’язаних 
з отриманням та впровадженням нових результатів інтелектуальної 
діяльності починаючи від стадії досліджень і закінчуючи випуском нової 
продукції, застосуванням таких результатів у господарській діяльності, їх 
використанням при виконанні робіт чи наданні послуг, висловлювалися 
й у Російській Федерації та Республіці білорусь. більше того, у 2008 р. 
комітет Державної Думи РФ з інформаційної політики, інформаційних 
технологій і зв’язку заявив про підготовку проекту інноваційного 
кодексу Російської Федерації, однак його не було передано на громадське 
обговорення та розглянуто Державною Думою. Водночас повідомлялось, 
що проект охоплює питання венчурного інвестування, діяльності 
технологічних парків, використання вільного програмного забезпечення, 
а також до нього було закладено положення щодо спрощеної системи 
оподаткування інноваційних компаній як суб’єктів малого бізнесу [4]. 

У 2004 р. парламентом Республіки Молдова було прийнято кодекс 
про науку та інновації, який регламентує правові відносини, пов’язані 
з розробленням та реалізацією державної політики у сфері науки й 
інновацій, діяльністю у галузі наукових досліджень, інновацій і транс-
феру технологій, науково-технологічної інформації, акредитацією ор-
ганізацій у сфері науки й інновацій, атестацією наукових і науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації, захистом інтелектуальної 
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власності, а також із правовим статусом суб’єктів у галузі науки й ін-
новацій. аналіз положень цього нормативного документа свідчить про 
те, що він більшою мірою регулює відносини у сфері науки та підго-
товки наукових і науково-педагогічних кадрів, ніж встановлює правове 
забезпечення створення національної інноваційної системи та функціо-
нування інноваційного ринку. Проте зазначений підхід може бути вра-
ховано при розробленні проекту інноваційного кодексу України.

окрім згаданих вище прикладів актуальність та доцільність прове-
дення систематизації інноваційного законодавства підкреслює створення 
Міжпарламентською асамблеєю країн — учасниць снД концепції та 
структури Модельного інноваційного кодексу для держав — учасниць 
снД. слід звернути увагу, що ще у 1998 р. постановою Міжпарламент-
ського комітету Республіки білорусь, Республіки казахстан, киргизької 
Республіки та Російської Федерації було прийнято модельний закон “Про 
інновації”, глава 5 якого присвячена інноваційному кодексу, котрий від-
повідно до статей 10 та 11 має бути правовою основою втілення в життя 
інноваційної політики держави. Перелік питань, що має регламентува-
ти інноваційний кодекс, визначено у ст. 12 цього модельного закону:  
створення та функціонування національної державної інноваційно-
інвестиційної мережевої інфраструктури країни з центральним управ-
лінням; створення та функціонування органів, які забезпечують фор-
мування спільного інноваційного простору держав-учасниць; розвиток 
інноваційно-кадастрового потенціалу країни; створення банку даних та 
інформаційної мережі, що обслуговують керівників інноваційних про-
ектів; формування систем управління інноваціями в галузі якості вироб-
ництва. крім того, у цьому документі встановлено перелік законодавчих 
актів, що рекомендується прийняти з питань інновацій в окремих галу-
зях народного господарства та соціальній сфері: закони “Про інновації в 
медицині”, “Про природоохоронну інноватику”, “Про інновації в будів-
ництві”, “Про інновації в ядерній енергетиці”, “Про соціальні інновації”, 
“Про інновації із захисту прав людини”, “Про інновації із забезпечення 
безпеки”, “Про інновації на небезпечних виробництвах” [5]. 

отже, проведення систематизації інноваційного законодавства 
України спрямоване на законодавче забезпечення функціонування 
ефективної національної інноваційної системи, на створення у країні 
інноваційного ринку, що охопив би обіг результатів інтелектуальної 
діяльності — як об’єктів права інтелектуальної власності, так й інно-
ваційних продуктів, на захист прав та законних інтересів вітчизняних 
суб’єктів інноваційної діяльності, авторів наукових розробок та інших 
учасників інноваційних відносин, у тому числі й на зовнішніх ринках 
товарів та послуг, на формування та реалізацію цілеспрямованої дер- 
жавної політики у сфері науки й інновацій як окремого напряму 
 державної соціально-економічної політики.

У концептуальному контексті кодифікація інноваційного законо-
давства України має на меті: 

— законодавче закріплення національної інноваційної системи як 
цілісного ієрархічно побудованого організаційно-правового механізму 
паралельно зі здійсненням її глибокої модернізації;

— створення ефективних правових форм взаємодії між окремими 
ланками інноваційного процесу, що уособлюють відповідно різний 
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суб’єктний склад його учасників, на основі пошуку балансу між при-
ватними та публічними інтересами в контексті функціонування іннова-
ційного ринку як такого;

— захист національних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності в 
Україні, враховуючи жорстко конкурентний характер світового ринку 
інноваційних (технологічних) продуктів;

— законодавче закріплення принципово важливих складових та 
чинників ефективного функціонування національної інноваційної сис-
теми, таких як “інноваційна політика держави”, “інфраструктура на-
ціональної інноваційної системи”, “механізм реалізації державної ін-
новаційної політики”, “господарські зобов’язання інноваційного типу”, 
“інноваційний проект” тощо.

В юридично-технічному сенсі кодифікація інноваційного законо-
давства вирішує цілу низку завдань щодо формування оптимального 
нормативно-правового середовища функціонування національної ін-
новаційної системи відповідно до пріоритетів державної інноваційної 
політики. ці завдання розв’язуються, зокрема, шляхом систематиза-
ції складу всіх важливих елементів інноваційних правовідносин: їх 
суб’єктів та учасників; об’єктів; системи юридичних фактів, що опо-
середковують динаміку інноваційного процесу. 

так, кодифікація має забезпечити відповідними правовими засоба-
ми взаємодію державних органів та суб’єктів інноваційної діяльності 
в системі організаційно-господарських відносин, кінцевою метою яких 
є стимулювання та державна підтримка інноваційної діяльності на те-
риторії України.

наступне юридично-технічне завдання — внесення законодавчих 
пропозицій стосовно нових організаційно-правових форм спеціальних 
суб’єктів інноваційного ринку, що, зокрема, забезпечувало б функціо-
нування його важливих “стикових” сегментів, наприклад, доведення 
інноваційної розробки до рівня інноваційного продукту з подальшим 
впровадженням його у конкретне виробництво. це одна з найпроблема-
тичніших ланок інноваційного процесу.

У цілому слід зазначити, що сам процес створення проекту іннова-
ційного кодексу України за своїм характером також є інноваційним, 
оскільки за змістом інноваційне законодавство України об’єктивно ще 
не готове до поточної кодифікації у штатному режимі законодавчої ді-
яльності. Підготовка проекту є спробою через кодифікацію інновацій-
ного законодавства терміново вирішити низку проблем законодавчого 
регулювання інноваційних процесів, досягти синергетичних ефектів у 
процесі його застосування та реакцією на брак часових ресурсів для 
поступової й фрагментарної модернізації чинного інноваційного зако-
нодавства. У цьому контексті слід зауважити, що низький рівень ба-
зового, “сировинного” нормативно-правового матеріалу компенсується 
надзвичайною суспільною затребуваністю такої кодифікації, адже ця 
форма систематизації й водночас модернізації інноваційного законо-
давства може забезпечити системність і ефективність інноваційних 
процесів в українській економіці [1, с. 180]. 

саме системність правового регулювання відносин в інноваційній сфе-
рі доцільно визнати основним принципом, покладеним в основу розроб-
лення проекту інноваційного кодексу України, дотримання якого при 
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проведенні робіт із систематизації інноваційного законодавства дасть змо-
гу забезпечити правовою базою всі елементи національної інноваційної 
системи, відтворити її в тій правовій формі, що відповідає стратегічному 
 завданню держави — поступово перевести розвиток національної еконо-
міки на інноваційно-інвестиційну модель, котра у розвинених країнах ви-
явила себе надійною альтернативою індустріально-сировинної моделі [3].

Згадані засади систематизації вітчизняного законодавства з питань 
інноваційної діяльності реалізуються за умови дотримання комплексно-
го підходу до визначення та оформлення її результатів у кодифіко-
ваному нормативно-правовому акті, який повинен встановити право-
вий зміст поняття “національна інноваційна система”, її структурні 
елементи й особливо інфраструктуру, сформулювати вимоги до науко-
вої, науково-технічної й інноваційної діяльності, у тому числі щодо 
питань фінансування, страхування та оподаткування, закріпити коло 
суб’єктів інноваційних відносин та їхній правовий статус, чітко визна-
чити об’єкти інноваційної діяльності та регламентувати відносини, що 
виникають у зв’язку з їх створенням та обігом, зокрема за наявності 
іноземної складової. В інноваційному кодексі також має бути врегу-
льовано організаційно-господарські відносини суб’єктів інноваційної 
діяльності з органами державної влади та місцевого самоврядування, 
встановлено форми та умови реалізації державно-приватного партнер-
ства в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, а також 
визначено правовий механізм формування і здійснення державної інно-
ваційної політики, у тому числі засади її моніторингу, проведення дер-
жавного контролю за станом та функціонуванням національної інно-
ваційної системи, організації національної системи науково-технічної 
інформації, забезпечення інноваційної безпеки держави.

невисока інноваційна спрямованість національної економіки та 
низький рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання да-
ють підстави для розроблення та введення у законодавче поле нових, 
ефективніших правових механізмів і засобів регулювання інноваційної 
діяльності, причому на всіх стадіях так званого життєвого циклу інно-
вацій — від виникнення ідеї та проведення щодо неї наукових дослі-
джень до реалізації її у виробничому процесі або діяльності суб’єктів 
господарювання. З цих позицій вкрай важливого значення набуває мо-
делювання нових або вдосконалення наявних організаційно-правових 
форм як для суб’єктів інноваційної діяльності, так і для інших учас-
ників інноваційних відносин, передусім суб’єктів інноваційної інфра-
структури: індустріальних інноваційних парків, компаній з управлін-
ня правами інтелектуальної власності, різних типів венчурних фондів 
(пайовий, корпоративний, державний та довірчого управління).

активізації відносин з обміну результатами інтелектуальної діяль-
ності та створенню інноваційного ринку має передувати чітке законо-
давче розмежування інноваційних об’єктів та об’єктів права інтелекту-
альної власності, встановлення правового режиму їх обігу та розподілу 
майнових прав на них. З урахуванням зазначеної мети досить актуаль-
ним вбачається проведення уніфікації та адаптації до сучасних вимог 
договірних форм передачі результатів інтелектуальної діяльності та 
розроблення для них системи пойменованих договорів. 

Як свідчать практика та статистичні показники інноваційної актив-
ності суб’єктів господарювання, в сучасних економічних умовах підви-
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щення конкурентоспроможності не є дієвим спонукальним фактором 
для застосування ними нових підходів до організації своєї діяльності. 
так, ці суб’єкти вважають, що набагато стабільніше й дешевше вико-
ристовувати вже відомі засоби та діяти традиційними методами, ніж 
залучати нові розробки, котрі як товар мають високу вартість, а ефект 
від їх впровадження та термін отримання результатів зазвичай важ-
ко передбачити. тому зацікавленість суб’єктів господарювання у за-
лученні результатів наукових досліджень у їхню діяльність потрібно 
підвищувати введенням різних правових інструментів стимулювання 
інноваційної діяльності. ефективними з цих позицій виглядають за-
провадження декількох видів спеціальних (пільгових) режимів реа-
лізації інноваційних проектів; введення системи страхування іннова-
ційних проектів (обов’язкового та добровільного) з метою зниження 
ризиків від їх здійснення; визнання рівноправних (партнерських) засад 
державного і приватного фінансування та закріплення їхніх форм (пря-
ме фінансування, кредитування, лізинг та ін.); розширення механізмів 
залучення приватного капіталу до реалізації інноваційних проектів; 
удосконалення правового регулювання патентно-ліцензійної діяльнос-
ті, яка до цього часу не має повноцінної оновленої законодавчої бази 
(Закон України “Про патентних повірених” так і не прийнято, а діє 
Положення про представників у справах інтелектуальної власності (па-
тентних повірених), затверджене Постановою кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 серпня 1994 р.).

назрілу модернізацію інноваційного законодавства доцільно провес-
ти у межах його систематизації, а їх загальні результати отримають 
повноцінну реалізацію та закріплення у кодифікованому акті. іннова-
ційний кодекс України за таких умов має можливість стати базовим спе-
ціальним комплексним нормативно-правовим актом держави з питань 
забезпечення, стимулювання і реалізації суб’єктами господарювання ін-
новаційної діяльності, в якому отримують продовження та уточнення 
норми про інноваційну діяльність Господарського кодексу України, що 
є основним законодавчим актом у сфері господарювання. інноваційний 
кодекс має охопити своїм регулівним впливом відносини, пов’язані з роз-
робленням, створенням, розповсюдженням інноваційних продуктів та їх 
упровадженням як інновацій протягом повного інноваційного циклу, а 
також із організаційним, фінансовим, правовим забезпеченням, стиму-
люванням інноваційних процесів, управлінням і контролем за ними.
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В.Я. таций. Направления усовер шен ствования инновационного законодатель-
ства на современном этапе развития государства.

Рассматривается сущность понятия “национальная инновационная система”, вве-
денного в отечественное правовое поле с принятием концепции развития националь-
ной инновационной системы. Подробно обоснованы актуальность и целесообразность 
проведения модернизации и систематизации законодательства по вопросам иннова-
ционной деятельности, определены основные задачи кодификации инновационного 
законодательства Украины. инновационный кодекс должен урегулировать отноше-
ния, связанные с разработкой, созданием, распространением инновационных про-
дуктов и их внедрением как инноваций на протяжении полного инновационного 
цикла, а также с организационным, финансовым, правовым обеспечением, стимули-
рованием инновационных процессов, управлением и контролем за ними.

V.Y. Tacij Directions to improve innovation legislation at modern stage of state 
development.

The term ‘national innovative system’, which is implemented to domestic leg-
islation since The Concept of National Innovative System has been passed, is ana-
lyzed. The need for modernization and systematization of innovative legi slation is 
figured out, the main tasks for codification of innovative legislation are specified. 
Innovation Code of Ukraine is aimed to regulate relations on design, production, 
spreading of innovative products during full innovative cycle as well as to present 
organisational, financing and legal provisions and impose control.
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стРАтЕГіЯ іННОВАціЙНОГО РОЗВитКУ:
державне підприємство “Антонов” — 20 років діяльності  

в умовах незалежної України

Висвітлено основні напрями діяльності ДП “антонов” — висококваліфікованого 
науково-технічного та виробничого комплексу, здатного створювати нову конкурен-
тоспроможну авіаційну техніку будь-якої складності, застосовуючи як сучасні тра-
диційні, так і сміливі, нестандартні методи та рішення. сьогодні ДП “антонов” за 
своєю структурою нічим не відрізняється від аналогічних підприємств Заходу, під 
загальним керівництвом тут відбувається повний цикл створення літака — від кон-
струювання й випробувань до серійного виробництва та післяпродажної підтримки. 

Ключові слова: технічне оновлення, науковий фундамент розро-
бок, інформаційні та інноваційні технології

20-річчя незалежності України — знаменна дата, яка мимоволі під-
штовхує до здійснення аналізу деяких підсумків нашої роботи. Держав-
не авіабудівне підприємство “антонов” завжди було одним з основних 
підприємств авіаційної галузі колишнього Радянського союзу. Резуль-
тати нашої діяльності за роки незалежності засвідчують, що підпри-
ємство, як і раніше, продовжує працювати творчо й інтенсивно. літаки 
марки “ан” відомі та з успіхом експлуатуються практично в усьому 
світі — від легкого багатоцільового ан-2 до найбільшого в історії авіа-
ції літака ан-225 “Мрія”, рекорди й можливості якого ще багато років 
буде важко перевершити.

сьогодні ДП “антонов” за своєю структурою нічим не відрізняється 
від аналогічних підприємств Заходу. Під загальним керівництвом тут 
здійснюється повний цикл створення літака — від конструювання та 
випробувань до серійного виробництва та підтримки після продажу. 
Для цього функціонують основні підрозділи: дослідне конструкторське 
бюро, дослідний завод, льотно-випробувальний центр та серійний авіа-
завод. крім того, у нас є власна вантажна авіакомпанія, яка не лише 

УДк 658.01

Д.С. Ківа

Президент — генеральний конструктор ДП “Антонов”

© Д.с. ківа, 2011
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допомагає вирішувати поточні економічні проблеми, а й дає безцінний 
досвід експлуатації, необхідний для створення нових проектів. 

аби досягти всього цього, підприємству довелося подолати не-
простий шлях. особливо драматичними виявилися перші роки після 
здобуття Україною незалежності. В умовах розвалу авіаційної про-
мисловості сРсР, руйнування коопераційних зв’язків, які склада-
лися роками, фізичної ліквідації багатьох галузевих підприємств ми 
змогли не лише вистояти, а й знайти можливості для подальшого 
розвитку. 

одна з наших перших робіт — створення та сертифікація комерційно-
го вантажного літака ан-124-100 на базі військово-транспортного літака 
ан-124. ця машина здійснила справжній прорив на ринку вантажних 
авіаперевезень і стала надійним джерелом фінансування підприємства 
в найскладніші роки перехідного періоду. Далі було проведено цілий 
спектр робіт із сертифікації створених раніше машин відповідно до між-
народних норм льотної придатності та їх валідації згідно з національни-
ми вимогами експлуатантів. це заклало основу того, що в 77 країнах сві-
ту сьогодні перебувають в експлуатації понад 6 тис. літаків “антонов”.

не зупиняючись на досягнутому, підприємство продовжило розроб-
лення нових проектів. У 1994 р. в небо піднявся наш первісток у неза-
лежній Україні — багатоцільовий літак ан-38-100. ця крилата машина 
призначалась для місцевої експлуатації в екстремальних умовах північ-
них та східних регіонів Росії, а також у тропічному та вологому кліматі 
Південно-східної азії. ан-38-100 здатен взяти на борт 27 пасажирів або 
2500 кг вантажу. Вперше в практиці ДП “антонов” цю машину було 
обладнано двигунами західного (американського) виробництва. це був 
перший літак на теренах снД, сертифікований за нормами льотної при-
датності аП-25, що гармонізовані з нормами FAR-25 (сШа).

наприкінці 1994 р. ми поставили на крило перший прототип 
оперативно-тактичного літака короткого зльоту та посадки ан-70. ця 
машина стала, напевне, революційною щодо впроваджених інновацій 
не тільки на пострадянському просторі, а й у світі. Вперше у практиці 
ДП “антонов” на цьому літаку було застосовано:

— цифрову електродистанційну та першу у світі резервну гідроме-
ханічну систему керування;

— інтегральний електронний комплекс обладнання;
— “скляну” кабіну екіпажу з повнокольоровими дисплеями та міні-

штурвалами;
— гвинто-вентиляторні двигуни Д-27 вітчизняної розробки та ви-

робництва з електронною системою керування та дворядними гвинто-
вентиляторами сВ-27 з композитних матеріалів;

— унікальне крило з суперкритичним профілюванням з обдувом по-
вітряними струменями від гвинто-вентиляторів та унікальною злітно-
посадковою механізацією;

— суцільне композитне вертикальне та горизонтальне оперення з 
високоефективними дволанковими кермовими поверхнями;

— майже 20% складових з композитних матеріалів у масі конструк-
ції літака та багато іншого.

незважаючи на економічні та політичні виклики минулих років, ви-
пробування та запуск у серійне виробництво цього літака вже виходять на 
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фінішну пряму. але нинішній ан-70 схожий на першу машину лише зо-
вні і є “згустком” унікальних інновацій та передових технологій. Він буде 
обладнаний модернізованою авіонікою на найновішій елементній базі та 
багато в чому перевершить свого європейського опонента а400М. 

набираючи темп, підприємство продовжувало створювати нові літа-
ки. У 1997 р. злетів регіональний турбогвинтовий пасажирський літак 
ан-140, розрахований на перевезення 52 пасажирів на місцевих та ре-
гіональних авіалініях. ан-140 та його вдосконалена версія ан-140-100 
мають замінити “ветерана” ан-24 і перевершують свого попередника 
більше ніж у 1,5 рази за паливною ефективністю та удвічі за дальністю 
польоту з максимальною кількістю пасажирів. ан-140 може перебува-
ти на слабопідготовлених аеродромах з ґрунтовим покриттям, а завдя-
ки наявності бокового вантажного люка його можна використовувати і 
для вантажопасажирських перевезень. 

У 2001 р. ми створили транспортний літак ан-74-300. на відміну від 
попередньої моделі ан-74-100/200 на ньому використано іншу схему вста-
новлення маршових двигунів — на пілонах під крилом. цей варіант лі-
така оптимальніший для вантажних перевезень зі звичайних регулярних 
аеродромів, має на 50 км/год вищу швидкість, на 20% кращу паливну 
ефективність та вдосконалене бортове радіоелектронне обладнання.

У 2005 р. було сертифіковано модернізований вантажний літак  
ан-124-100М-150, що відрізняється від попередника ан-124-100 таки-
ми важливими якостями:

— підвищеним до 150 т комерційним навантаженням;
— збільшеною до 120 т масою моновантажу;
— можливістю виконання польотів за умов точної зональної на-

вігації;
— збільшеними ресурсами та строками служби;
— збільшеною дальністю польоту;
— зменшеним до чотирьох членів льотним екіпажем; 
— зниженим рівнем шуму на місцевості;
— впровадженням 500-годинного регламенту;
— зменшеними експлуатаційними витратами.
створення в 2004—2007 рр., сертифікація та запуск у серію регіо-

нального літака ан-148-100 дозволили підприємству заявити про себе 
як про серйозного учасника ринку сучасної регіональної пасажирської 
авіатехніки. цей факт був дуже важливим для піднесення престижу 
нашої держави як технічно розвиненої країни. 

ан-148-100 також став об’єктом впровадження найбільш передових до-
сягнень авіаційної науки. найважливішими інноваціями цього літака є:

— бортове радіоелектронне обладнання як сукупність бортових комп-
лексів і систем, об’єднаних цифровим зв’язком в єдину інформаційно-
керуючу систему;

— “більш електричний” енергокомплекс з двома гідросистемами та 
системою електричної проводки із захистом від електричної дуги (впер-
ше у світі для літаків транспортної категорії). “більш електрична” кон-
фігурація дала змогу значно скоротити обсяги високотоксичних гідро-
рідин, що знаходяться на борту, знизити масу літака, а відповідно, і 
зменшити шкідливу емісію від двигунів;
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— електродистанційна система керування польотом з електричними 
кермовими приводами (вперше у світі);

— бортова система техобслуговування бсто-148 з регістратором па-
раметрів міцності РПМ (не має аналогів); 

— кабіна екіпажу, побудована на засадах відображення інформації 
“що потрібно коли потрібно”; 

— шасі з найбільшим у світі вмістом титанових сплавів (80%) і з 
новітніми видами покриття рухомих з’єднань;

— застосування новітніх композитних та металевих авіаційних 
матеріалів.

нині серійні літаки ан-148-100, що перебувають в експлуатації в 
авіакомпаніях України та Росії, виконують регулярні рейси як на вну-
трішніх, так і на міжнародних авіатрасах. 

Успіх розробки ан-148-100 було закріплено появою нашого най-
новішого пасажирського літака ан-158, який вперше злетів 28 квітня 
2010 р., а 28 лютого 2011 р. одержав сертифікат типу. ан-158 став 
логічним розвитком свого попередника, має з ним багато уніфікова-
них елементів, але відрізняється більшою пасажиромісткістю та кра-
щою паливною ефективністю. сьогодні літак ан-158 запущено у се-
рійне виробництво, і на нього вже отримано цілу низку замовлень від 
авіакомпаній.

Родина літаків ан-148-100 та ан-158 є основою для подальших пер-
спективних наробок ДП “антонов”. нині наше підприємство працює 
над проектуванням ще двох крилатих машин — бізнес-літака ан-168 та 
багатоцільового транспортного літака ан-178. ан-168 буде так званим 
VIP-варіантом літака ан-148, відрізняючись від нього салоном підви-
щеного комфорту та значно збільшеною дальністю польоту. При розроб- 
ленні транспортного літака ан-178 перед нашим колективом постало 
завдання створити гідну заміну для нашого ж “ветерана” ан-12, який 
протягом довгих років був одним з найкращих військово-транспортних 
літаків планети. У проектуванні цієї крилатої машини планується за-
діяти всі наявні та перспективні наукові та інноваційні ресурси нашого 
підприємства.

За теперішніх політичних та економічних умов конкурентоспро-
можність підприємства безпосередньо пов’язана з його науковим по-
тенціалом, впровадженням інновацій та використанням сучасних тех-
нологій, а також постійною роботою на перспективу. тому інвестиції 
в науку стають не лише необхідністю, а однією з умов виживання. 
це уможливлює розроблення та виготовлення авіатехніки, що не по-
ступається найкращим зарубіжним зразкам. сьогодні ДП “антонов” 
щорічно здійснює понад 200 наукових досліджень за такими напря-
мами, як аеродинаміка, міцність, матеріалознавство, конструювання, 
силова установка, системи літака, авіоніка, технології виробництва, 
інформаційні технології, та за багатьма іншими. Постійна взаємодія з 
національною академією наук (нан) України, провідними науковими 
організаціями Росії та інших країн розширює межі можливостей нашо-
го підприємства. ДП “антонов” активно співпрацює з 20 інститутами 
нан України та понад 50 науковими центрами світу. 

“Візитівкою” літаків “ан” завжди були економічність, надійність, 
невибагливість, а також здатність до роботи в екстремальних умовах. 
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Для вирішення цих завдань ми розвивали в попередні роки і розвиває-
мо сьогодні ті напрями авіаційної науки, які дають змогу з максималь-
ною ефективністю досягти потрібного результату. 

насамперед це аеродинаміка, і ДП “антонов” може пишатися свої-
ми досягненнями в цій сфері. наш ан-124 “Руслан” — перший у світі 
важкий літак з суперкритичним профілюванням крила, що забезпечи-
ло йому унікальні льотні характеристики. цю велику роботу фахівці 
ДП “антонов” виконували разом з цаГі (центральним аерогідродина-
мічним інститутом) та іншими галузевими інститутами. Ми вдало про-
довжили ці розробки і самостійно створили високоефективні крила для 
літаків ан-140, ан-148-100 та ан-158. наш досвід виявився потрібним 
і за кордоном — крило китайського регіонального літака ARJ 21 спро-
ектовано за активною допомогою фахівців ДП “антонов”. 

особливість сьогодення — широке застосування методів чисельної 
аеродинаміки. це дає змогу не лише мінімізувати витрати на дорогі 
натурні експерименти та продування, а й обробляти набагато більші 
масиви даних, максимально оптимізуючи кінцевий продукт. нині ми 
засвоїли чисельні методи формування профілювання крила, відпрацю-
вали розрахунки повнорозмірних тривимірних аеродинамічних компо-
новок літаків, кардинально змінивши для цього як нашу апаратуру, 
так і програмну базу та впровадивши програмно-технічний комплекс 
на базі комп’ютерів кластерної архітектури. Результатом цієї роботи 
стала аеродинамічна компоновка регіонального пасажирського літака 
ан-148-100 — першого в снД літака такого класу, створеного в середо-
вищі цифрових інформаційних технологій. 

У літаку ан-158 ми використали спеціально спроектовані для крей-
серських режимів польоту оригінальні кінцеві аеродинамічні поверх-
ні, які збільшують подовження крила (що скорочує витрати пального) 
та знижують інтенсивність кінцевих вихорів (що дає змогу зменшити  
аеро динамічний шум). 

Важливим аспектом аеродинамічного вдосконалення сучасного 
транспортного літака стає застосування методів енергетичної механі-
зації — використання енергії струменів повітряного потоку від вен-
тилятора турбореактивного двигуна, або повітряних гвинтів. Першим 
практичним успіхом в цьому напрямі була поява легкого військово-
транспортного літака ан-72, на якому вперше в сРсР було реалізовано 
аеродинамічний ефект коанда. Метод енергетичної механізації став ви-
рішальним у забезпеченні унікальних злітно-посадкових характерис-
тик нового військово-транспортного літака ан-70. 

У галузі аеро- та гідродинаміки проводяться й інші роботи. так, 
триває співпраця з інститутом гідромеханіки нан України щодо ство-
рення стенда для дослідження посадки на воду сухопутних літаків. це 
забезпечить економічну вигоду та підвищить оперативність досліджень 
порівняно з виконанням таких досліджень за кордоном.

характеристики міцності та ресурсу — не менш важливі параметри, 
що формують вигляд літака як інженерного об’єкта. нині “антонов-
ську” школу розрахунку характеристик міцності та ресурсу визнано в 
усьому світі. Підприємство має унікальні напрацювання за цією тема-
тикою та постійно їх удосконалює. наш центр випробувань на міцність 
та ресурс — один з найбільших у європі, що дає нам змогу самостійно 
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проводити повний комплекс необхідних робіт. Практичним прикладом 
успішного збільшення ресурсу наших літаків стала велика робота з 
удосконалення важкого транспортного літака ан-124, в результаті чого 
досягнуто збільшення ресурсу та терміну служби на 80%, тобто термін 
служби літака зріс з 25 років до 45, кількість його польотів збільши-
лася з 6 тис. до 10 тис., а льотних годин — з 24 тис. до 50 тис. це до-
сягнення підтверджене доповненням до сертифікату типу. 

Ми активно працюємо й над розробленням методів неруйнівної діа-
гностики конструкцій. так, спільно з науковцями інституту проблем 
міцності ім. Г.с. Писаренка нан України було проведено експрес-
оцінювання показників міцності й тріщиностійкості тонколистових ме-
талів, внаслідок чого вперше було встановлено факт суттєвого впливу 
анізотропії механічних властивостей тонколистового металу на розмір 
депланаційних зміщень. це дослідження було зареєстровано як пріори-
тетну тему комітету CEN/STAR європейського союзу.

Розроблено і поставлено на виробництво серію високочастотних ви-
хрострумових дефектоскопів “леотест ВД”, які наразі включено в ре-
гламент з технічного обслуговування літаків “антонов”. Дефектоскопи 
вперше забезпечили неруйнівний контроль вузлів з титанових сплавів. 
це дало можливість виявляти втомні й корозійні пошкодження під час 
контролю внутрішніх шарів нероз’ємних вузлів, а також під головками 
заклепок, під шаром герметику тощо.

Зіткнення літаків із птахами — лихо сучасної авіації. Для прове-
дення досліджень з птахостійкості авіаційних конструкцій разом з ін-
ститутом машинобудування ім. а.М. Підгорного нан України було 
розроблено оригінальний імітатор птаха, на який одержано національ-
ний патент.

Для реалізації високих вимог, яким мають відповідати наші нові лі-
таки, підприємству необхідно використовувати найсучасніші конструк-
ційні матеріали та технології їх обробки. сьогодні матеріалознавство 
та технологія виробництва, напевно, є найбільшим полем для впрова-
дження інновацій та перспективних конструкторських рішень. 

одним зі вдалих прикладів такої роботи стало широке використання 
титану в конструкціях наших виробів. так, у конструкції шасі ан-148 та 
ан-158 вперше у світі частка титанових сплавів досягла 80%, що умож-
ливило зменшення маси літака. титан застосовується також у силових 
кронштейнах та у кріпленні механізмів крила і трубопроводах повітря-
ної та гідравлічної систем складної просторової геометричної форми. 

Ремонт і збільшення ресурсу авіатехніки також потребують впрова-
дження інновацій та передових технологій. Зниження трудомісткості 
ремонту та відновлення пошкодженого агрегата замість купівлі нового 
забезпечують суттєвий економічний ефект. 

Разом з інститутом електрозварювання ім. є.о. Патона нан України 
було розроблено високоекономічну технологію відновлення рейок меха-
нізації крила з титанових сплавів. У процесі експлуатації ці титанові де-
талі часто зношуються (утворюються вм’ятини до 2 мм), і ми наплавляє-
мо ділянки поверхні рейок шириною до 20 мм. ця технологія з успіхом 
використовується під час ремонту важких транспортних літаків “ан”.

створено оригінальну технологію відновлення працездатності 
кулько-гвинтових механізмів підйомників закрилків і передкрилків та 



58 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

присідання передньої опори шасі літаків ан-124-100 і ан-225, що дає 
великий економічний ефект. 

одним з перспективних напрямів наукових та інноваційних дослі-
джень є створення різних ефективних матеріалів для захисту та бро-
нювання літаків. основними нашими партнерами у виконанні цих 
робіт є інститут електрозварювання ім. є.о. Патона та інститут про-
блем міцності ім. Г.с. Писаренка нан України. Першочерговими на-
прямами цієї тематики стали розроблення ефективної авіаційної броні 
для захисту екіпажу від терористичного нападу, високоміцних стрічок 
балістичного полотна, вогнетривких матеріалів багажника, титанових 
ланцюгів для кріплення вантажів і техніки тощо.

ДП “антонов” було провідним підприємством у галузі використан-
ня композитних матеріалів в авіапромисловості сРсР. цю традицію ми 
зберігаємо донині. так, на літаку ан-70 застосовано великогабаритні 
силові конструкції з композитів, які щодо міцності є агрегатами пер-
шої групи відповідальності. на ан-124 з композитних матеріалів зроб-
лено зализи крила, обтічники шасі, стулки вантажного люка. Широко 
застосовано композити й у найновітніших розробках — літаках ан-148 
та ан-158. Разом із науковими організаціями проводяться дослідження 
паливостійкості, вогнестійкості, шумоглушіння композитів, корозійної 
стійкості кріплень та з’єднань, кліматичного впливу на міцність та 
ресурс таких конструкцій. Розроблюються та впроваджуються техно-
логії серійного виробництва інтегральних конструкцій із полімерних 
композиційних матеріалів. Проводяться заходи, спрямовані на розви-
ток національного виробництва високомодульних вуглецевих волокон 
із поліакрилової сировини.

Разом з інститутами національної академії наук України створено 
оригінальну систему захисту від блискавки літаків ан-148 та ан-158. 
Для цього розроблено мідні сітчасті елементи на поверхнях з компози-
тів та налагоджено серійне виробництво цих сіток з метою забезпечен-
ня ними підприємств України та Росії. 

Разом з інститутом проблем матеріалознавства ім. і.М. Францевича 
нан України впроваджено технології нанесення антифрикційних по-
лімерних покриттів на поверхні компенсаторів нової конструкції пові-
тряних систем наших літаків:

— створено антифрикційне покриття з фторопласту-4Д, наповнено-
го графітом, для нанесення на робочі поверхні сфер з титану, що пра-
цюють при терті й температурі до 300 °с у сполученні компенсаторів 
нової конструкції;

— розроблено й виготовлено технологічне оснащення для підготов-
ки робочих поверхонь сфер і формування на них полімернаповненого 
покриття заданої товщини;

— виготовлено сфери з полімернаповненим покриттям, нанесеним 
безпосередньо на робочу поверхню, та плазмовим напилюванням брон-
зи на робочу поверхню з подальшим нанесенням на нього полімерна-
повненого покриття.

сьогодні ДП “антонов” також співпрацює з вітчизняними науково-
дослідними інститутами і за іншими напрямами авіаційних наук. основ-
ні учасники від нан України — інститут механіки ім. с.П. тимошен-
ка, Відділення фізико-технічних проблем енергетики, інститут проблем 
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моделювання в енергетиці, інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. У 
цих роботах також беруть участь і спеціалісти національного авіацій-
ного університету. один з важливих напрямів нашої діяльності — ство-
рення комплексного авіаційного тренажера нового рівня, що передба-
чає проведення відповідних наукових досліджень та розроблення:

— методів комплектування авіаційного обладнання;
— принципів візуалізації позакабінного простору;
— технологій широкоформатної індикації;
— систем імітації акселераційних впливів;
— методик оцінювання натренованості пілота/екіпажу;
— методик визначення аеродинамічних характеристик.
Практичними результатами цих робіт та досліджень стали конструю-

вання, введення в дію та сертифікація комплексного авіаційного тренаже-
ра ктс-148 — першого авіатренажера рівня D на пострадянському про-
сторі, який дає змогу моделювати всі можливі польотні ситуації літака.

Велика увага приділяється застосуванню інновацій в галузі тех-
нології дослідного та серійного виробництва наших літаків. так, на 
ДП “антонов” нині впроваджено перспективну систему обліку засо-
бів технологічного оснащення (Зто) та керування ними. авіаційне до-
слідне й серійне виробництво вимагає максимальної гнучкості та мо-
більності й тому пов’язане з величезною кількістю Зто. багато видів 
технологічного оснащення, яке застосовують в авіації, — це науко- і 
матеріаломісткі вироби, досить складні й дорогі, спроектовані з ви-
користанням систем 3D-моделювання та виготовлені із застосуванням 
верстатів зі чПк. 

Розроблення сучасного інженерного продукту неможливе без ши-
рокого впровадження інформаційних технологій. на нашому підпри-
ємстві діє мережа, що складається з 2550 персональних комп’ютерів, 
300 графічних станцій, 43 комунікаційних вузлів, 40 серверів та двох 
серверних вузлів. Практичним результатом роботи цього комплексу 
стало створення літака ан-148-100, під час проектування якого було 
розроблено понад 164 тисячі 3D-моделей. 

Зазначимо, що все, викладене вище, — лише мала частина новацій, 
які застосовуються при розробленні та впровадженні в серію наших 
літаків. 

безперечно, такий спектр робіт неможливо виконувати самотужки. 
і в попередні роки, і сьогодні генеральною лінією нашого підприєм-
ства є послідовний розвиток взаємовигідної співпраці з підприємства-
ми авіаційної промисловості та науковими центрами Росії, і ці процеси 
останнім часом особливо активізувалися. За схвалення та підтримки 
урядів України та Російської Федерації 27 жовтня 2010 р. між росій-
ським Ват “об’єднана авіабудівна корпорація” та українським дер-
жавним авіабудівним концерном “антонов” було підписано угоду про 
заснування спільного підприємства “оак-антонов”. наразі воно вже 
 створене та координує роботу за програмами будівництва літаків  
ан-148, ан-140, ан-70 та ан-124. 

ДП “антонов” співпрацює також із багатьма авіапромисловими 
компаніями європи, америки та азії. так, у розробленні та виробни-
цтві літаків ан-148-100 та ан-158 беруть участь понад 200 підприємств 
із 15 країн світу. 
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отже, сьогодні ДП “антонов” — це висококваліфікований науково-
технічний та виробничий комплекс, здатний створювати нову конку-
рентоспроможну авіаційну техніку будь-якої складності, застосовуючи 
як традиційні, так і сміливі нестандартні методи та рішення. на порозі 
21-го року незалежності України ДП “антонов” має багато нових твор-
чих задумів та проектів, і ми впевнені, що наш колектив спроможний 
їх реалізувати.
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Д.с. Кива. Стратегия инновационного развития.
освещены основные направления деятельности ГП “антонов” — высоко ква ли-

фицированного научно-технического и производственного комплекса, способного 
создавать новую авиационную технику любой степени сложности, используя как 
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современные традиционные, так и смелые, нестандартные методы и решения. сегод-
ня ГП “антонов” по своей структуре ничем не отличается от аналогичных предпри-
ятий Запада, под общим руководством тут осуществляется полный цикл создания 
самолета — от конструирования и испытаний до серийного производства и послепро-
дажного обслуживания.

D.S. Kiva. Strategy for innovative development.
The main activities of State Enterprise ‘Antonov’ — highly professional scientific 

and technological industrial complex, which is able to produce new competitive aeronautic 
technique of any grade of complexity using as modern as well as traditional methods and solu- 
tions — are presented. Today, SE ‘Antonov’ in its structure is similar to Western 
standards completely. Under the general system of management the total cycle of 
aircraft production is performed — from design and testing to mass production and 
post-sale services. 
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КОсмічНА ДіЯЛьНість —  
іННОВАціЙНиЙ ПРіОРитЕт УКРАїНи

Розглянуто суттєві зміни в організації діяльності космічної галузі, здійсне-
ні в Україні після розпаду сРсР з метою забезпечення  конкурентоспроможності 
вітчизняної космонавтики на світово му ринку. Головними завданнями в цій 
сфері на найближчу перспективу є продовження реалізації міжнародних проектів 
“Морський старт”, “наземний старт”, українсько-російського проекту “Дніпро” та 
українсько-бразильського проекту “циклон-4”, а також створення і функціонування 
системи дистанційного зондування Землі “січ” та системи телекомунікації “либідь”, 
оскільки всі вони мають комерційну привабливість та інвестиційний потенціал.

Ключові слова: космічні системи на службі людства, розвиток 
української космонавтики, політика Державного космічного агент-
ства України

сучасний стан економіки держави характеризується наявністю в її 
структурі великої кількості інноваційних проектів, використанням у 
щоденній роботі передових наукових розробок та новацій в організації 
економічної діяльності.

Як показує приклад останніх кількох років, світова ринкова еконо-
міка потребує реформування, модернізації та нових форм управління 
для підвищення її ефективності й уникнення криз та врахування спе-
цифіки кожної країни, яка увійшла в систему світової економіки.

Друга половина хх та початок ххі ст. характеризувалися тим, що 
головний внесок у розвиток країн з плановою та ринковою економікою 
здійснювали такі технологічно місткі галузі, як авіація та космонав-
тика. Вони дали поштовх для розвитку кібернетики, систем зв’язку, 
мікроелектроніки та ін.

на всесвітньому форумі зі сталого розвитку, який проходив на ви-
щому рівні у 2002 р., також зазначалося, що не може бути сталого 
розвитку без достовірної інформації про стан Землі та довкілля, яку 
найбільш оперативно можна одержати саме з космосу. 

УДк 629.7

Ю.С. Алексєєв

Голова Державного космічного агентства України

© ю.с. алексєєв, 2011
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космічні системи та окремі апарати дають змогу як на глобальному, 
так і на локальних рівнях проводити комплексні спостереження Землі й 
отримувати об’єктивні відомості про стан її атмосфери, суходолу, водної 
поверхні та приполярних льодових покривів. Завдяки цій інформації 
складаються точні прогнози погоди і майбутніх врожаїв, визначають-
ся перспективні місця для геологічної розвідки та рибних промислів, 
вирішуються питання оптимального використання земельних і лісо-
вих ресурсів, розвитку населених пунктів, прокладання транспортних 
 магістралей, збереження довкілля, запобігання надзвичайним ситуа-
ціям та багато інших актуальних питань. одним з них є дослідження 
глобальних змін клімату та навколишнього середовища, що так актив-
но відбуваються в останні десятиліття, адже з цим пов’язані не тільки 
проблеми безпечного проживання, а й самого існування людства. 

космічна діяльність розглядається як важлива складова сталого 
соціально-економічного розвитку і запорука національної безпеки. наяв-
ність власних ракетно-космічних засобів суттєво сприяє проведенню зва-
женої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, 
концепцій і програм у політичній, економічній, соціальній, військовій, 
екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах. 

У космонавтиці кожне покоління ракет-носіїв, космічних апаратів 
як військового, так і цивільного призначення — це результат копіт-
кої роботи вчених, конструкторів, інженерів провідних країн світу, їх 
уміння реалізувати інноваційні проекти, які зазвичай випереджають 
свій час на десятки років.

Завдяки тому, що космічна діяльність інтегрує в собі найостанні-
ші досягнення науки і техніки, відкриває нові горизонти у пізнан-
ні нашої планети та Всесвіту, стимулює розвиток багатьох галузей, 
вона є інноваційною за своєю суттю і належить до сфери високих 
 те хнологій.

В епоху постіндустріального, інформаційного суспільства, глобалі-
зації суспільних, господарських і політичних процесів та проблем не 
можна досягти соціально-економічного поступу без застосування пере-
дових технологій, до яких, зокрема, належать супутникові телекомуні-
каційні, навігаційні та інформаційні системи, дистанційне зондування 
Землі з космосу. У свою чергу, впровадження інновацій у космічній 
промисловості у вигляді новітніх матеріалів, технологій та комплекту-
вальних виробів забезпечило суттєве збільшення експлуатаційного ре-
сурсу і зменшення габаритних параметрів космічної техніки, водночас 
якісно розширивши її функціональні можливості.

В українській космонавтиці після розпаду сРсР відбулися суттє-
ві зміни щодо організації цієї діяльності, спрямовані на забезпечення 
конкурентоспроможності нашої техніки на світовому ринку.

цікавими виявилися роботи щодо впровадження системи одно-
пунктного управління космічними апаратами на відміну від колиш-
нього  багатопунктного.

З метою забезпечення контролю за початковим періодом польоту 
ракети-носія розроблено схему застосування виносного інформацій-
ного пункту. створено програму для спектрофотометричного датчика 
з визначення вмісту хлорофілу в рослинах. У проекті “алкантара-
циклон-4-спейс” для управління ракетою-носієм використовується 
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розроблена українськими фахівцями система бінс (безплатформна 
інерціальна навігаційна система). створено нову систему заправлення 
ракети-носія, що забезпечує високий рівень захисту навколишнього се-
редовища. Україна — одна з небагатьох країн, які мають технології 
створення лазерних гіроскопів для космічних апаратів.

Для космічної діяльності на сучасному етапі характерне те, що пус-
кові послуги, дистанційне зондування Землі з космосу, супутникові 
телекомунікаційно-навігаційні системи є надзвичайно привабливими 
для інвестицій галузями і в останні роки практично повністю функціо-
нують та розвиваються на комерційних засадах.

При створенні ракетно-космічної техніки забезпечено безперервний 
інноваційний процес. кожна ракета-носій, кожний космічний апарат 
або прилад для нього є унікальним виробом і передбачає впровадження 
інновацій. це забезпечує конкурентоспроможність нашої техніки на 
світовому ринку, тому щороку Україна укладає від 350 до 400 між-
народних контрактів на виготовлення вітчизняної ракетно-космічної 
техніки та її складових для інших країн світу. 

такий підхід до впровадження інновацій у виробництво ракетно-
космічної техніки сприяє припливу інвестицій у цю галузь та появі 
нових міжнародних замовлень на її продукцію.

Внаслідок цього з’явилися проекти “наземний старт” (2008), 
“таурус-2” (2010), наші підприємства брали участь в європейському 
проекті “Вега” (2007) та ін.

космічна діяльність у нашій державі здійснюється під егідою Дер-
жавного космічного агентства України (ДкаУ) у тісній співпраці з ін-
шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, націо-
нальною академією наук України, а також у широкій міжнародній 
кооперації відповідно до законів та урядових нормативних документів, 
якими передбачено базові засади космічної політики і науково-технічні 
завдання та заходи на п’ять років.

До головних аспектів космічної діяльності в Україні належать 
 наукові дослідження й розробки, спрямовані на розвиток базових еле-
ментів космічної техніки  — ракет-носіїв, космічних апаратів і тех-
нології. також значну увагу ДкаУ приділяє питанням використання 
космічних систем і технологій для забезпечення громадян, державних 
установ та ринків послугами у сфері телекомунікації, навігації, метео-
рології, моніторингу довкілля тощо.

крім того, в рамках державних програм з інноваційно-інвестиційної 
діяльності розробляються і виконуються проекти щодо загального тех-
нологічного розвитку, застосування технологій космічного сектору в 
інших галузях.

Політика Державного космічного агентства України у цьому на-
прямку в останні роки залишається незмінною: пошук нового, модерні-
зація, випередження конкурентів для забезпечення надійності та ефек-
тивності нашої техніки.

Заробляючи для держави великі кошти під час реалізації комерційних 
проектів, ДкаУ потребує значної підтримки для впровадження наукових 
розробок, створення нових космічних технологій, які б сприяли подаль-
шому інноваційному розвитку галузі, стимулювали вітчизняне вироб-
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ництво та залучали інвесторів для динамічнішого розвитку української 
економіки.

Головним завданням у найближчій перспективі є продовження 
реалізації проектів, спрямованих на забезпечення надійного досту-
пу в космічний простір: “Морський старт” (міжнародний), “Дніпро” 
(українсько-російський), “наземний старт” (міжнародний), “циклон-4” 
(українсько-бразильський), — а також тих, що є основою для створен-
ня та функціонування національних космічних систем для дистанцій-
ного зондування Землі — “січ” та телекомунікації — “либідь”. 

ці проекти мають значну комерційну привабливість та інвести-
ційний потенціал, а державна підтримка гарантуватиме залучення 
інвестицій, створення умов для державно-приватного партнерства, 
реструктуризацію державних підприємств, розроблення та створення 
принципово нових технологій. 

Заходи, спрямовані на вирішення цих проблем, зосереджені у май-
бутній 5-й космічній програмі та знайшли відображення у концепції 
розвитку космічної галузі України до 2032 року.

Приклад багатьох країн з обмеженими сировинними природними 
ресурсами (Японія, Південна корея, Малайзія), які приділили значну 
увагу інноваційному розвитку економіки та спрямували на це відповід-
ні кошти, підтверджує необхідність всіляко підтримувати, стимулюва-
ти та розвивати інноваційні процеси в економіці держави. це єдиний 
правильний шлях, яким має йти наша країна у ххі ст. 

наявний науково-технічний та виробничий потенціал вітчизняної 
космічної промисловості, набутий досвід інноваційної діяльності та за-
лучення інвестицій дають підставу стверджувати, що Україна й надалі 
посідатиме гідне місце серед потужних держав, які є лідерами в кос-
мічній діяльності. 
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Ю.с. Алексеев. Космическая деятель ность — инновационный приоритет 
Украины.

Рассматриваются изменения в организации деятельности космической от-
расли, осуществленные в Украине после распада сссР с целью обеспечения кон-
курентоспособности отечественной космонавтики на мировом рынке. Главными 
задачами в этой сфере на ближайшую перспективу являются продолжение ре а-
лизации международных проектов “Морской старт”, “наземный старт”, украинско-
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российского проекта “Днепр” и украинско-бразильского проекта “ци клон-4”, а также 
создание и функционирование системы дистанционного зон дирования Земли “сич” 
и системы телекоммуникаций “лыбидь”, поскольку все они обладают коммерческой 
привле ка тельностью и инвестиционным потенциалом.

Y.S. Alekseev. Cosmic activity as innovation priority for Ukraine.
Shifts in cosmic branch management aimed to provide competiveness at world mar-

ket since USSR has been disintegrated are investigated. The main tasks for short term 
perspective are: to continue implementation of international projects ‘See Start’ and 
‘Land Start’, Ukrainian-Russian project ‘Dniper’, Ukrainian-Brazilian project ‘Cyclon-4’ 
as well as development and exploitation of Earth distant probing system ‘Sich’ and the 
system for telecommunication ‘Lybid’. These projects have commercial usage and capac-
ity for investments. 
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ПОЛНОцЕННАЯ иНВЕстициОННО-иННОВАциОННАЯ 
ЭКОНОмиКА: мЕХАНиЗмЫ ЗАПУсКА и РАЗВитиЯ

Предпринятая 20 лет назад попытка наладить адекватный хозяйственный ме-
ханизм оказалась крайне неуклюжей — Украина пережила невиданный техно-
логический “дефолт”, а образованное население — масштабную гуманитарную ка-
тастрофу, и преодолеть эти явления до сих пор не удалось. Подчеркивается, что 
от политики либерализации необходимо срочно переходить к политике повышения 
уровня капитализации, базирующейся на понятии актива, наполняющей его адек-
ватным смыслом, развивающей и укрепляющей ключевые тезисы о рынке и частной 
собственности и опирающейся на действующее законодательство.

Ключевые слова: политика капитализации, бухгалтерский учет, 
размер активов субъекта хозяйствования, нематериальные активы, 
объекты права интеллектуальной собственности, законодательство 
в сфере интеллектуальной собственности, бизнес-инкубация, управ-
ленческий и технологический аудит

как известно, Украина обладает двумя глобальными преимущества-
ми: землей (сельскохозяйственными угодьями) и высокообразованным 
населением. однако оба эти преимущества до сих пор остаются 
потенциальными. необходимость широкого внедрения инноваций, пе-
рехода к инвестиционному развитию экономики обсуждается на про-
тяжении десятилетий, но на реальное состояние дел эти разговоры 
никак не влияют. Почему это происходит и как изменить ситуацию?

Заглянем в корни. бурное индустриальное развитие Украина пере-
живала в середине хх века, начиная с 30-х годов, и эту тенденцию не 
ослабила даже Великая отечественная война — в послевоенный период 
внимание к формированию инновационного потенциала во всех сферах 
экономики со стороны государства усилилось, а внедрение инноваций 
продолжалось весьма напряженными темпами. сбои начались где-то в 
середине 70-х, причем именно в инновационной части — инвестиций 
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со стороны советского государства всегда хватало. инновационные раз-
работки в научно-технической сфере появлялись регулярно, но меха-
низма их эффективного ввода в хозяйственный оборот не существовало. 
современные высокотехнологичные активы создавались, но повсемест-
но зависали в воздухе. 

Попытка наладить адекватный хозяйственный механизм оказалась 
крайне неуклюжей. Все рухнуло на голый потребительский рынок, 
похоронив под собой не только накопленные инновационные активы, 
но даже само представление о технологическом и управленческом 
профессионализме. страна осталась без активов — любых, не только 
инновационных и высокотехнологических. на потребительский рынок 
хлынул импорт, а создатели современных инновационных разрабо-
ток и инвестиционных механизмов отправились на базары торговать 
предметами, созданными подчас на основании их собственных ноу-
хау, с легкой руки Вака подаренных всему миру. Украина пережила 
невиданный технологический “дефолт”, а образованное население — 
масштабную гуманитарную катастрофу. и преодолеть оба эти явления 
до сих пор не удалось. 

Причиной тому являются мифы, цепко удерживающиеся в обще-
ственном сознании. на бытовом уровне такие мифы превращаются 
в систему стереотипов, блокирующих восстановление полноценного 
функционирования современной экономики в Украине. и первым из 
них, конечно же, является миф об иностранных инвестициях. но по-
чему деньги должны приходить из-за рубежа, тогда как внутри страны 
в воздухе висит практически все национальное достояние? несмотря 
на все пережитые кризисы, банки по-прежнему нацелены на кредито-
вание потребления и, как огня, боятся кредитовать развитие активов, 
в то время как именно последние и только они генерируют стабильные 
денежные потоки во всех сферах экономики, включая торговлю. 
сомнительный термин “предпринимательство” до сих пор употребля-
ется там, где речь идет о полноценном экономическом развитии. более 
того, эти слова неизменно друг другу противопо ставляются. общество 
продолжает уповать на частного собственника и упорно закрывает гла-
за на совершенно очевидные факты уничтожения приватизированных 
активов, используемых новоявленными “эффективными” собственни-
ками исключительно в целях перепродажи и спекуляций.

Власть неизменно заявляет о серьезном подходе к вопросам эконо-
мического развития и в то же время регулярно делает ставку на ди-
летантов. Даже в свои самые мрачные времена советская власть не 
рисковала остаться без профессиональной поддержки интеллектуалов. 
Украинская власть благополучно без них обошлась. недосчитавшись, 
правда, при этом нескольких миллионов населения… 

ситуацию в экономике Украины нужно срочно и кардинально из-
менять. от политики либерализации, завязанной на подсказках из-за 
рубежа, существенно искаженных в ходе перевода и интерпретации 
местной “прогрессивной общественностью”, нужно переходить к поли-
тике повышения уровня капитализации, формируемой и проводимой 
отечественной интеллектуальной элитой. такая политика не только не 
отбрасывает ключевые тезисы о рынке и частной собственности, но на-
полняет их адекватным смыслом, развивает и укрепляет.
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Политика повышения уровня капитализации опирается на понятие 
актива. однако этот параметр в масштабах национальной экономики 
пока что находится в зародышевом состоянии — понятие актива на-
полнено практическим смыслом разве что в банковской и частично в 
страховой сфере. от уровня капитализации — размера собственных ак-
тивов — зависит возможность банков привлекать денежные средства. 
способность предприятия привлекать инвестиции также тесно связа-
на с размером его активов. но эти два параметра пока что никто не 
соотносит друг с другом, тогда как именно работа с активами явля-
ется основой полноценного инновационного и инвестиционного разви-
тия, и для этого в современном украинском законодательстве есть все 
необходимые основания. 

но прежде чем остановиться на описании норм законодательства, об-
ратимся к самому понятию актива и покажем, как с данным понятием 
связано инвестиционное и инновационное развитие. Для этого нужно 
преодолеть еще один глубоко укоренившийся стереотип и согласиться с 
тем, что понятие “инновация” касается не только сферы материального 
производства, но и активов как таковых, и прежде всего — в их нема-
териальной составляющей. ни здания, ни сооружения, ни оборудование 
сами по себе активами не являются, ибо денежных потоков не генериру-
ют. средства поступают на счет предприятия в результате использования 
всех этих материальных ценностей в определенных технологических ци-
клах, нацеленных на производство товаров или услуг. следовательно, 
активами как таковыми являются прежде всего объекты интеллекту-
альной собственности — производственные и управленческие техноло-
гии, в которые в определенных местах в нужных дозах “вкраплены” 
материальные ценности. собственно говоря, интеллектуальная собствен-
ность всегда ставилась во главу угла экономики — и не только современ-
ной. серийное промышленное производство изначально базировалось 
на описании последовательности операций. и именно это обусловило 
революционный скачок в экономической эффективности. теперь же ис-
токи здравого экономического смысла почему-то оказались забыты…

суть перехода к инновационному развитию украинской экономики 
состоит в том, что инновации — технологические и управленчес-
кие — оформляются документально, оцениваются, ставятся на ба-
ланс субъектов хозяйствования и служат основой для привлечения 
инвестиций. Все очень просто. но эта система не работает. Графа 
“нематериальные активы” в балансах предприятий Украины была и 
остается пустой в массовом порядке. 

как же сдвинуть инвестиционное и инновационное развитие с мерт-
вой точки? на этот вопрос давно дал ответ профессиональный консал-
тинг. Прежде всего, нужно провести диагностику состояния активов 
предприятия, затем на основании полученной информации определить 
пути оптимального развития и приступить к выполнению намеченных 
планов за счет средств, привлеченных под размер активов предприятия, 
выявленных и введенных в оборот на стадии диагностики. Всё это может 
сделать и само предприятие, но лучше доверить данную задачу консал-
тинговой фирме как профессиональному диагносту и врачевателю. 

В результате проведения диагностики состояния активов предприя-
тия изолированные, исключенные из хозяйственного оборота, “висящие 
в воздухе” активы ставятся “на землю”, а в оборот вводятся крупные 
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суммы. общий размер активов, которые могут быть оперативно введены 
в хозяйственный оборот и служить основой для инновационного разви-
тия национальной экономики Украины, оценивается, по крайней мере, 
в 5 трлн грн (около 850 млрд долл. сШа). Эту цифру, подкрепленную 
соответствующими расчетами, мы озвучили во время слушаний в ко-
митете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики 
17 июля 2010 г. тезис о необходимости проведения политики повышения 
уровня капитализации реального сектора экономики был поддержан пол-
ностью. Затем аналогичный доклад был сделан на заседании научного 
совета в Министерстве экономики. но ситуация с мертвой точки так и 
не сдвинулась. на деле оказывается, что 5 трлн грн для инновационного 
развития экономики стране не нужны. Проще и удобнее каждый год 
униженно выпрашивать у международных организаций несколько мил-
лионов долларов, отягощенных к тому же немалыми процентами, чем 
признать состоятельность отечественных специалистов.

Законодательно-нормативная база для функционирования полно-
ценной экономики начала формироваться уже на самых ранних этапах 
рыночных преобразований в Украине. Штамп “основні засоби, немате-
ріальні активи”, в котором материальная и нематериальная составля-
ющие шли рука об руку, кочевал из документа в документ. на ранних 
этапах развития частного сектора нематериальные активы номинально 
фигурировали в уставных фондах предприятий даже в массовом порядке. 
а затем возобладала интересная тенденция: позиции нематериальных 
активов в национальном законодательстве упрочились, но из практики 
хозяйствования они исчезли повсеместно. 

какова же законодательная основа работы с нематериальными акти-
вами и связанного с ними инновационного и инвестиционного развития 
экономики? Прежде всего, это нормы четвертой книги Гражданско-
го кодекса Украины. Заметим к слову, что в Украине законодатель-
ство, защищающее права интеллектуальной собственности, начало дей-
ствовать на четыре года раньше, чем в России. Помимо трех объектов 
интеллектуальной собственности, известных отечественной научно-
технической общественности еще с советских времен, — изобретения, 
полезной модели, промышленного образца — оно вводит ряд намного 
более интересных возможностей. такие объекты, как коммерческое 
наименование, рационализаторское предложение и коммерческая тай-
на (ноу-хау), исключительно просты в регистрации и эффективны в 
экономическом смысле. Украинское законодательство предусматривает 
для них полноценное участие в хозяйственном обороте: они могут слу-
жить вкладом в уставный фонд предприятия, рассматриваться в ка-
честве залога, быть предметом лицензионных договоров и договоров 
купли-продажи. имеются даже образцы типовых договоров для опера-
ций с объектами интеллектуальной собственности, утвержденные при-
казом Министерства образования и науки Украины № 986 от 28 дека-
бря 2004 г., а нормы обязывающего права детально прописаны в Пятой 
книге Гражданского кодекса Украины. 

еще раньше началось бухгалтерское обустройство работы с нема-
те риальными активами, пик которого пришелся на 1999—2004 гг. 
национальный стандарт бухгалтерского учета № 8 “нематериальные 
активы” утвержден приказом Министерства финансов № 242 от 18 ок-
тября 1999 г., а План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, 
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обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций — 
приказом № 291 от 30 ноября 1999 г. аналогичный документ издан 
Государственным казначейством даже для бюджетных организаций (при-
каз № 114 от 10 декабря 1999 г.). Приказ Министерства финансов № 732 
от 22 ноября 2004 г. вводит карточки учета объектов права интеллекту-
альной собственности в составе нематериальных активов предприятий. 
Полностью сформирована нормативная база для оценки нематериальных 
активов. кабинетом Министров Украины даже утвержден специальный 
национальный стандарт № 4 “оценка имущественных прав интеллек-
туальной собственности” (постановление № 1185 от 3 октября 2007 г.); 
кроме того, существуют нормы Закона Украины “об оценке имущества, 
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в 
Украине”, предусматривающие полный паритет оценки активов в мате-
риальной и нематериальной части. Приказ Министерства финансов № 
69 от 11 августа 1994 г. и аналогичный приказ Государственного каз-
начейства № 64 от 17 июля 2000 г. требуют надлежащего выявления 
всех активов и ценностей в ходе очередной инвентаризации. но вопросы 
выявления нематериальных активов регулярно остаются за кадром — 
субъекты хозяйствования их упорно и неуклонно игнорируют, а власти 
столь же упорно и неизменно закрывают на это глаза. 

стоит упомянуть и еще одно, почти курьезное обстоятельство, ка-
сающееся мифов нашей национальной экономической ментальности. 
Все внимание общества сегодня приковано к вопросам собственности, 
которая отождествляется с корпоративными правами — частью владе-
ния уставным капиталом. но никто не обращает внимания на то, что в 
балансах предприятий есть две статьи с конкретными “именами”. Это 
счета бухгалтерского учета “нематериальные активы” — права интел-
лектуальной собственности и “Уставный капитал” — права собствен-
ности на активы предприятия. смысл этих прав состоит в том, что 
право собственности фиксируется в уставе предприятия или в реестре 
акционеров и позволяет в той или иной степени участвовать в приня-
тии решений по ключевым вопросам деятельности предприятия. Право 
интеллектуальной собственности регистрируется в упомянутой выше 
инвентаризационной карточке и предоставляет возможность разрешать 
или запрещать использование объекта интеллектуальной собственности. 
В существующей практике хозяйствования эти две “именные” статьи, 
как правило, между собой не увязаны, право собственности и право ин-
теллектуальной собственности могут принадлежать разным людям или 
организациям. Причем право интеллектуальной собственности поми-
мо того, что более обстоятельно и профессионально оперирует деталя-
ми системы управления предприятием, является еще и более сильным 
юридически, поскольку его смысл зафиксирован в ст. 424 Граждан-
ского кодекса. содержание права собственности фиксируется в уставе 
предприятия и должно соответствовать нормам законодательства, т.е. 
нормам ст. 424 Гражданского кодекса. Другими словами, собственник 
прав интеллектуальной собственности всегда может диктовать условия 
номинальному хозяину предприятия. 

активы приносят доход своим собственникам: права на владение 
предприятием — в форме дивидендов, получаемых в результате распре-
деления прибыли, права на объекты интеллектуальной собственности в 
составе нематериальных активов — в форме роялти. Право собственнос-
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ти оценивается по взаимному соглашению участников хозяйственного 
общества и фиксируется в его уставе (в случае изменения уставного 
капитала нужна перерегистрация). согласно нормам законодательства, 
право интеллектуальной собственности фиксируется в ходе очередной 
инвентаризации, оценивается по затратному методу и вносится на ба-
ланс протоколом инвентаризационной комиссии. Во время очередной 
инвентаризации оно переоценивается по рыночной стоимости. Заме-
тим здесь в скобках, что вся приватизация была проведена с наруше-
нием прав интеллектуальной собственности. нематериальные активы 
не были поставлены на балансы предприятий. Фонд государственного 
имущества торговал некачественным товаром и в массовом порядке на-
рушил права интеллектуальной собственности, принадлежавшие госу-
дарству и научно-техническому персоналу. Мы пытались убедить ФГи 
исправить создавшееся положение и в свое время  (август — октябрь 
2008 г.) разработали рекомендации по идентификации, инвентариза-
ции, оценке и постановке на баланс объектов интеллектуальной соб-
ственности в составе нематериальных активов предприятий. с целью 
реализации решения слушаний Верховной Рады Украины Фонд госу-
дарственного имущества 15 ноября 2010 г. издал приказ № 1675 об осу-
ществлении пилотного проекта по введению нематериальных активов в 
хозяйственный оборот на базе Пао “Завод “Маяк”. но воз и ныне там: 
рекомендации проигнорированы, пилотный проект провален.

как же перейти на практике к полноценному инвестиционному и ин-
новационному развитию экономики Украины? идеальный путь состоял 
бы в том, что на государственном уровне авторитетные лица заявили бы 
о переходе к политике повышения уровня капитализации экономики 
и удерживали бы контроль над воплощением данного тезиса в жизнь. 
на практике это означало бы, что установлен жесткий контроль за 
выполнением норм бухгалтерского законодательства в части проведения 
полноценной инвентаризации. что налажена работа с нематериальными 
активами — организовано их массовое введение в оборот и последую-
щее наращивание. что активизирована деятельность в трех секторах — 
 освоения новых рыночных ниш (стартапы, в народе эта сфера известна 
еще и как бизнес-инкубация), дальнейшего развития активов действую-
щих субъектов хозяйствования (инвестиционные проекты) и реструкту-
ризации неэффективных активов, в первую очередь банковских. 

ооо “агентство развития” готово участвовать в реализации поли-
тики повышения уровня капитализации на практике. кроме инстру-
ментария идентификации, оформления, оценки и введения в оборот 
нематериальных активов, за которыми стоит 5 трлн грн, мы обладаем еще 
и внушительным портфелем стартапов общей стоимостью 560 млрд грн. 
нами разработана система торговли активами, которая в отличие от фон-
дового рынка, нацеленного на торговлю пассивными корпоративными 
правами, оперирует понятием “целостный имущественный комп-
лекс” и гарантирует адекватное документирование и реальную оцен-
ку выставленных на продажу активов предприятий. Эта система яв-
ляется составной частью механизма кредитования развития активов 
предприятий со стороны банковской сферы, который мы также готовы 
передать по лицензионному соглашению любому из банков с украин-
ским капиталом. кроме того, нами учреждено специализированное 
юридическое лицо ооо “баланс-капитал”, которое функционирует в 
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режиме бухгалтерского аутсорсинга и служит депозитарием для вве-
дения в оборот объектов интеллектуальной собственности. Данным ин-
струментом, в частности, могут воспользоваться авторы этого журнала 
и многочисленные диссертанты для того, чтобы конвертировать свои 
научные достижения в объекты реального хозяйствования.

но самое главное — это профессиональная среда. Мы искренне привет-
ствуем появление журнала “Проблемы инновационно-инвестиционного 
развития” и его команду, ибо до сих пор волны информации о пу-
тях налаживания полноценного функционирования инвестиционно-
инновационной экономики распространяются в безвоздушном про  - 
странстве. Мы очень надеемся, что вокруг этого журнала сгруппи-
руются люди, способные предложить пути выхода из нынешнего 
экономического кризиса и примером личных наработок продемонстри-
ровать направление развития и процветания. 

Украине давно пора реализовать свои глобальные преимущества, 
опереться на интеллектуальный потенциал и из третьесортной страны, 
прозябающей на экспорте сомнительного сырья, превратиться в адек-
ватное государство ххі века, живущее за счет роялти от глобального 
внедрения инноваций. 
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пуску й розвитку. 

Здійснена 20 років тому спроба налагодити адекватний господарський ме ханізм 
виявилася вкрай недолугою — Україна пережила небачений технологічний “дефолт”, 
а освічене населення — масштабну гуманітарну катастрофу, і подолати ці явища 
досі не вдалося. наголошується, що від політики лібералізації потрібно терміново 
переходити до політики підвищення рівня капіталізації, яка базується на понятті 
активу, наповнює його адекватним змістом, розвиває і зміцнює ключові тези про 
ринок та приватну власність і спирається на чинне законодавство. 

L.V. Starikova. Adequate investment-innovative economy: mechanisms to push and 
to develop.

The attempt to establish appropriate economic mechanism, which had been done 
20 years ago, failed dramatically — Ukraine overcome the unusual technological 
default and its educated population were thrown into humanitarian catastrophe. The 
urgent need to shift from policy of economic liberalization to policy of capitaliza-
tion is recognized. Such a policy is based on the term of ‘assets’, fills this word with 
appropriate sense, develops and strengthening key points of market approach and 
private property institutions and is based on legislation in force. 
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сОціАЛьНі ПРОЕКти ЯК ОБ’ЄКт  
ДЕРжАВНОГО УПРАВЛіННЯ НА РЕГіОНАЛьНОмУ РіВНі

Визначено основні напрями, шляхи та пріоритети вдосконалення механізмів 
державного управління соціальними проектами на регіональному рівні. Досліджено 
принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування та розглянуто 
можливі сценарії реформування державного управління системою соціального стра-
хування, соціальних проектів та соціального захисту населення в Україні у посткри-
зовий період.

Ключові слова: механізми державного управління, соціальні проекти, 
регіональний рівень, соціальний захист, соціальне страхування, реформи

Питанню управління соціально-економічним розвитком регіонів на-
лежить ключове місце у системі регіональної політики України, котру, 
на нашу думку, слід розуміти як комплекс заходів, спрямованих на 
розроблення й реалізацію ефективних механізмів управління економіч-
ним, соціальним, культурним та екологічним розвитком регіональних 
спільнот на основі узгодження державних і регіональних інтересів та 
раціонального використання специфічного потенціалу регіонів.

У цьому контексті регіональна політика тісно пов’язана з іншими 
сферами державної політики, що реалізуються на різних рівнях тери-
торіальної організації влади (див. рис. 1). 
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Рис. 1. місце регіональної політики в системі державної соціально-еко-
номічної політики України

Важливим кроком у напрямі нормативно-правового забезпечення 
соціально-економічної політики в регіонах стане прийняття Закону 
України “Про стимулювання розвитку регіонів”, який визначить право-
ві, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної 
політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання їх депре-
сивності. За цим Законом організаційне забезпечення державного стиму-
лювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ державної 
регіональної політики, державних програм економічного і соціального 
розвитку України, законів про Державний бюджет України, загально-
державних програм, інших законів та актів законодавства України, а 
також програм економічного і соціального розвитку автономної Респу-
бліки крим, областей, міст києва і севастополя, місцевих бюджетів.

на виконання згаданого вище Закону кабінет Міністрів України 
має ухвалити постанову “Про затвердження Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2025 року”, яка визначить ключові 
проблеми регіонального розвитку, пріоритети державної регіональної 
політики під кутом зору загальнонаціональних потреб та захисту со-
ціальних інтересів населення.

сьогодні суб’єктами управління соціально-економічним розвитком 
регіонів є:

1) Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, центральні органи виконавчої влади (визначення основних 
напрямів внутрішньої політики та створення нормативно-правового 
поля регіонального розвитку, спрямування процесів комплексного 
соціально-економічного розвитку регіонів, моделювання інструментів 
та механізмів регіонального розвитку);
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2) місцеві органи виконавчої влади (задіяння інструментів та меха-
нізмів регіонального розвитку на місцевому рівні з метою розв’язання 
найактуальніших проблем економічного і соціального розвитку);

3) органи місцевого самоврядування (застосування інструментів та 
механізмів регіонального розвитку на місцевому рівні).

об’єктом управління є регіональна соціально-економічна система, 
якій притаманні такі особливості:

— це динамічна система, що складається з керуючої та керованої підсис-
тем, має велику кількість комунікативних зв’язків, змінюється з часом та 
зазнає значного впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища;

— характеризується окресленням меж, цілісністю, відносною відок-
ремленістю від зовнішнього середовища, неоднорідністю елементів та 
розбіжністю їхніх інтересів, багатофункціональністю тощо;

— у процесі функціонування та розвитку в ній виникає багато су-
перечностей, зокрема між спеціалізацією та комплексністю;

— чутлива до найменших змін, які відбуваються у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах.

Механізми, що характеризують регулівний вплив держави на соці-
ально-економічний розвиток регіонів, показано на рис. 2.

Угоди щодо 
регіонального  

розвитку

інвестиційні 
субвенції

соціальний  
захист жителів 

гірських  
населених пунктів

система заходів 
з реалізації  
Загально-
державної  
програми  
розвитку  

малих міст

Програми 
підтримки  

депресивних 
територій

соціальний  
режим 

інвестування

Удосконалення 
бюджетного  
процесу та  
бюджетне 

вирівнювання

Галузеві  
програми, якими 
передбачається 

виділення коштів 
на підтримку 
територій, що 

мають проблеми 
розвитку,  

та соціальний  
захист їх жителів

інші сфери політики

Регіональні стратегії розвитку

стратегія економічного  
і соціального розвитку України

Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2015 року

Підтримка розвитку  
транскордонного,  

прикордонного співробітництва

Механізми  
регулювання  
локального  
розвитку  
регіонів

Програми 
державної 
підтримки 
соціально-

економічного 
розвитку  

окремих регіонів 
та територій

механізми державного  
регулювання розвитку регіонів

РеГіональна Політика

Рис. 2. механізми державного регулювання розвитку регіонів
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незважаючи на необхідність застосування правових інструментів 
управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні, 
кількість нормативно-правових актів, предметом регулювання яких 
є власне регіональний рівень державної політики, незначна. крім за-
значених проектів це закони України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, а також концепція дер-
жавної регіональної політики, затверджена Указом Президента Украї-
ни (2001 р.), концепція державної регіональної політики, затверджена 
на засіданні кабінету Міністрів України 2 липня 2008 р. (на стадії 
розгляду перебуває проект розпорядження кабінету Міністрів України 
“Про затвердження плану заходів з реалізації концепції державної ре-
гіональної політики”) тощо. 

Питань регіонального розвитку торкаються окремі норми бюджет-
ного та Земельного кодексів. однак немає базового закону щодо ре-
гулювання розвитку регіонів. таку прогалину нині може заповнити 
Закон України “Про засади державної регіональної політики”, проект 
якого розроблено за дорученням кабінету Міністрів України на вико-
нання концепції державної регіональної політики.

слід зазначити, що одним з гострих питань розвитку України та її 
регіонів є реалізація соціальної політики, створення ефективної сис-
теми соціального захисту населення на регіональному рівні. В умовах 
фінансової кризи та у посткризовий період, коли потрібна жорстка еко-
номія бюджетних коштів, а переважна більшість людей не в змозі само-
стійно забезпечити собі гідний рівень життя, зростає роль ефективної 
соціальної допомоги держави, що вимагає вдосконалення механізмів 
державного управління соціальними проектами на регіональному та 
загальнонаціональному рівнях. актуальність цього питання в Україні 
постійно зростає. лише на засадах функціонування розвиненої системи 
соціального захисту населення (у тому числі й на регіональному рів-
ні) Україна може сподіватися на віднайдення у ххі ст. власного без-
печного та стабільного шляху до становлення соціально орієнтованої 
ринкової економіки і на практичне втілення стратегії щодо приєднання 
до складу розвинених країн світу. така постановка питання зумовлює 
актуальність та своєчасність дослідження цієї системної проблеми.

Засади функціонування системи державного управління соціальним 
захистом населення в умовах ринкової економіки у своїх працях ви-
світлили відомі західні вчені В. беверідж [1], Г. браун [2], а. Мюллер-
армак [3], Дж. хабермас [4] та ін. специфіку реформування системи 
соціального захисту населення у процесі трансформаційних перетво-
рень української економіки проаналізували а. Вдовиченко [5], В. близ-
нюк [6], е. лібанова [7; 8], а. Гвелесіані, і. літвін [9], о. новікова [10] 
та ін. Водночас комплекс питань, пов’язаних з ефективним функціону-
ванням механізмів державного управління соціальними проектами на 
регіональному рівні в Україні у посткризовий періоді досі залишається 
невисвітленим. актуальність проблеми та недостатній рівень її розроб-
лення й зумовили необхідність написання цієї статті.

Мета статті полягає у визначенні основних напрямів, шляхів та пріо - 
ритетів удосконалення механізмів державного управління соціальни-
ми проектами на регіональному рівні та системи соціального захисту 
населення в Україні у посткризовий період. Для досягнення цієї мети 
потрібно розв’язати такі завдання:
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— встановити принципи, на яких базується система загальнообо-
в’яз кового державного соціального страхування, що діє в Україні;

— проаналізувати можливі сценарії щодо визначення спеціального 
уповноваженого органу у сфері загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування з урахуванням специфіки посткризового розвитку 
системи соціального захисту населення в Україні;

— виявити переваги та недоліки запровадження єдиної структури 
адміністрування соціального внеску в Україні як складової реформуван-
ня державного управління системою соціального захисту населення;

— запропонувати підходи до структурної реорганізації страхових 
фондів (системи соціального страхування), що існують в Україні, у 
посткризовий період.

базовим принципом удосконалення системи державного управлін-
ня соціальним захистом населення на загальнонаціональному та регіо-
нальному рівнях слід вважати перехід від бюджетного до страхового 
принципу фінансування значної частини видатків на соціальний за-
хист. одним із перспективних напрямів поліпшення управління систе-
мою державного соціального страхування залишається запровадження 
єдиного соціального внеску. При цьому має бути збережено основні 
засади, на яких базується чинна система загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, а саме: страховий принцип фінансу-
вання видатків на соціальну сферу; відокремлення коштів державно-
го бюджету і бюджету соціального страхування; управління фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування з дотри-
манням принципу паритетності сторін соціального партнерства.

Зазначимо, що єдиний соціальний внесок — це консолідований 
страховий платіж, що здійснюється до системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 
регулярній основі з метою забезпечення прав застрахованих осіб на 
отримання страхових виплат за всіма видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Реалізація ідеї єдиного соціаль-
ного внеску в умовах України потребує першочергового вирішення низ-
ки питань. Перше питання пов’язане з економічною сутністю цього 
поняття: чи можна віднести єдиний соціальний платіж до податків, 
чи його слід розглядати як страховий внесок. Від відповіді на нього 
багато в чому залежить вирішення і другого питання, пов’язаного з 
реформуванням системи управління державним соціальним страхуван-
ням, щодо вибору механізму адміністрування збору та обліку єдиного 
соціального внеску. Запровадження єдиного соціального платежу здій-
снюється з метою заміни страхових внесків до всіх фондів соціально-
го страхування. таким чином, за своєю економічною сутністю він є 
страховим внеском і не може розглядатися як податок. Водночас варто 
зазначити: якщо разом із введенням єдиного платежу не передбачити 
впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка базується на 
персоніфікації пенсійних рахунків, то єдиний соціальний внесок нічим 
не відрізнятиметься від податку. на сьогодні відрахування у солідар-
ний пенсійний фонд в Україні за своєю сутністю є податком, оскільки 
вони не пов’язані із сумами, які реально отримує громадянин на пенсії. 
те саме стосується й відрахувань до інших фондів. отже, якщо не буде 
запроваджено персоніфікацію державного соціального страхування, то 
єдиний соціальний платіж може бути прирівняно до податку. Водно-
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час, враховуючи те, що в країні відбувається реформування системи 
пенсійного забезпечення та планується введення державного медично-
го страхування на принципах персоніфікації соціального страхування, 
єдиний соціальний платіж має розглядатися як страховий внесок. цей 
висновок лежить в основі аналізу можливих напрямів удосконалення 
державного управління системою соціального страхування.

нагальна потреба запровадження єдиного соціального платежу 
 зумовлює й структурне реформування системи соціального страхуван-
ня, що діє в Україні. насамперед, необхідно визначити структуру, яка 
має виконувати функції адміністрування збору внесків на соціальне 
страхування та розподілу їх між відповідними страховими фондами. 
слід зазначити, що в Україні серед вчених та фахівців досі немає єди-
ного погляду щодо шляхів вирішення цієї проблеми.

Зауважимо, що головною метою адміністрування збору та обліку 
єдиного соціального внеску є уніфікація системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. При цьому створюється цілісна 
система планування надходжень від сплати єдиного соціального внеску 
та забезпечується проведення єдиної державної політики щодо збору та 
обліку встановлених державою загальнообов’язкових платежів на со-
ціальне страхування. Прозорість системи збору та обліку єдиного соці-
ального внеску дає змогу здійснювати ефективний державний контроль 
за сплатою єдиного соціального внеску за рахунок забезпечення обліку 
в єдиній інформаційній системі.

В оновленій системі соціального забезпечення система адміністрування 
збору та обліку єдиного соціального внеску має виконувати такі функції:

— прийняття та оброблення звітності від платників щодо сум на-
рахованої до виплати заробітної плати (отриманого доходу) та нарахо-
ваних сум єдиного соціального внеску;

— оброблення даних про сплату єдиного соціального внеску та зі-
ставлення їх зі звітною інформацією суб’єктів господарювання;

— облік надходжень від сплати єдиного соціального внеску в систе-
мі централізованих рахунків;

— розподіл надходжень від сплати єдиного соціального внеску за 
видами соціального страхування;

— ведення державного реєстру соціального страхування;
— підготовка офіційної звітності про надходження до фондів загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування від сплати єдино-
го соціального внеску.

на практиці впровадження єдиного соціального внеску передба-
чає визначення спеціального уповноваженого органу у сфері загально-
обов’язкового державного соціального страхування, який забезпечить 
виконання згаданих вище функцій адміністрування. Поряд із цим, має 
бути обрано спеціалізовану розрахункову установу, яка здійснювати-
ме операції з обліку надходжень від сплати єдиного соціального вне-
ску та розрахункові операції щодо розподілу цих надходжень за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (без акуму-
ляції коштів). У цілому зауважимо, що можна спрогнозувати кілька 
сценаріїв стосовно визначення таких структур, кожен з яких характе-
ризується позитивними та негативними рисами. так, перший сценарій 
передбачає, що роль такого уповноваженого органу має відігравати один 
з чотирьох фондів соціального страхування, які нині існують. У цьому 
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разі найоптимальніше обрати Пенсійний фонд України (ПФУ). на ко-
ристь прийняття такого рішення свідчить те, що ПФУ на сьогодні має 
найбільш потужне та розгалужене інформаційне і кадрове забезпечення. 
Враховуючи, що до його функцій належать облік усіх застрахованих 
осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створен-
ня та забезпечення функціонування єдиного державного автоматизова-
ного банку відомостей про застрахованих осіб, вибір Пенсійного фонду 
як уповноваженого органу адміністрування єдиного соціального внеску 
є виправданим. До позитивних наслідків такого сценарію слід віднести 
зосередження функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів та 
веденням єдиної для всіх фондів інформаційної бази, в одному уповно-
важеному органі. це сприятиме забезпеченню прозорості фінансових по-
токів, підвищенню платіжної та звітної дисципліни платників страхових 
внесків і, відповідно, має привести до збільшення надходжень до фондів 
соціального страхування.

на сьогодні зі страхових фондів, що діють в Україні, лише Пенсійний 
фонд має статус центрального органу виконавчої влади. таким чином, 
вибір ПФУ як уповноваженого органу значно посилить вплив держави 
на управління системою соціального страхування, створюючи умови для 
прямого державного втручання у фінансову діяльність фондів. Звернемо 
увагу й на те, що у випадку, який розглядається, матеріально-технічна 
база та інші ресурси, пов’язані зі збором страхових внесків, будуть 
 зосереджені в одному з фондів — Пенсійному, а це порушує принцип 
незалежності фінансової діяльності фондів соціального страхування. і 
хоча формально за іншими фондами залишатимуться всі їхні основні 
функції (керівництво та управління окремими видами соціального стра-
хування, акумуляція страхових внесків, контроль за використанням ко-
штів, забезпечення фінансування виплат за соціальним страхуванням та 
інші функції згідно зі статутами фондів), фактично рівень залежності їх 
від Пенсійного фонду зростатиме, що створюватиме загрозу можливого 
нецільового використання страхових коштів (наприклад, на потреби ви-
плат солідарного рівня пенсійного забезпечення тощо).

За другим сценарієм функції адміністрування збору та обліку єди-
ного соціального внеску мають виконувати спеціальні підрозділи Дер-
жавної податкової адміністрації (ДПа) України, а розподіл внеску 
між страховими фондами має здійснювати Державне казначейство 
України. Перевагою такого підходу є вдосконалення системи облі-
ку коштів, які спрямовуються на соціальний захист населення. При 
цьому в держави з’являється можливість ефективніше контролювати 
кошти соціального страхування та управляти ними. Передбачається 
забезпечити якісно новий рівень персоніфікованого обліку страху-
вальників завдяки гармонізації їх з реєстром фізичних осіб — плат-
ників податків. крім того, передача функцій адміністрування єдиного 
соціального внеску ДПа уніфікує відносини між підприємцями та 
податковою адміністрацією при сплаті податків та зборів (особливо це 
важливо на рівні регіональної економіки, бо спрощує сплату внесків 
і підвищує прозорість цього процесу).

саме другий сценарій, на нашу думку, забезпечує незалежність 
фондів соціального страхування один від одного, але при цьому знач-
но зростає залежність їх від органів виконавчої влади. такий під-
хід може призвести до посилення державного втручання у діяльність 
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фондів, створити умови, коли на фонди соціального страхування може 
бути покладено зобов’язання щодо нецільових виплат, не передбаче-
них  законодавством. Приклади “ручного управління” та адміністра-
тивного державного втручання наявні й нині. кілька років поспіль 
законами про Державний бюджет на Фонд соціального страхування 
на випадок безробіття покладались обов’язки оплачувати витрати 
на соціальні послуги та матеріальне забезпечення незастрахованих 
осіб. Держава зобов’язала Фонд соціального страхування з тимчасо-
вої втрати праце здатності оплачувати перші п’ять днів тимчасової 
непрацездатності працівникам бюджетних організацій, що також су-
перечить базовому закону і спричиняє додаткові витрати фонду. По-
кладання функцій щодо адміністрування єдиного соціального внеску 
на державний орган виконавчої влади створює сприятливі умови для 
поширення такої практики [11].

Реалізація другого сценарію буде виправданою тільки в тому разі, 
якщо єдиний соціальний внесок прирівняти до податку. У цьому ви-
падку ті важелі та способи, якими податкова адміністрація контролює 
сплату податків та зборів, можуть бути застосовані й до єдиного соці-
ального внеску. негативними наслідками зазначеного підходу можна 
вважати відхід від таких принципових засад функціонування системи 
соціального страхування, як відокремлення коштів державного бю-
джету і бюджету соціального страхування та додержання принципу 
паритетності сторін соціального партнерства (останній передбачає, що 
управління коштами фондів соціального страхування не повинні ви-
конувати виключно державні органи влади).

третій з можливих сценаріїв визначення спеціального уповноваже-
ного органу у сфері загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування — об’єднання всіх страхових фондів, що існують, у єдиний 
фонд державного соціального страхування, який має взяти на себе ви-
конання функцій адміністрування збору та обліку єдиного соціального 
внеску. це забезпечить зосередження пов’язаних з формуванням стра-
хових коштів функцій (збору, обліку, контролю за повнотою і вчасністю 
сплати єдиного соціального внеску) та ведення єдиної для всіх фондів 
інформаційної бази в одному органі — об’єднаному Фонді соціального 
страхування, що має сприяти прозорості фінансових потоків і підвищен-
ню платіжної та звітної дисципліни платників страхових внесків.

такий підхід передбачає, що буде збережено основні засади діяль-
ності фондів соціального страхування, а саме: страховий принцип фі-
нансування; відокремлення бюджетних і страхових коштів; принцип 
паритетності сторін соціального партнерства (оскільки об’єднаний 
фонд має бути побудований саме на таких засадах). Держава у цьо-
му випадку братиме участь в управлінні коштами фонду на пари-
тетних засадах разом з іншими сторонами соціального партнерства. 
отже, втілення третього сценарію на практиці значно зменшує загро-
зу можливого ігнорування принципів соціального партнерства з боку 
державної виконавчої влади, обмежуючи ступінь її впливу на діяль-
ність страхових фондів. Водночас негативною рисою такого сценарію 
є створення досить громіздкої установи зі складною та негнучкою 
організаційною структурою, в якій роль фондів, що нині існують, 
відіграватимуть окремі підрозділи. Всі протиріччя та неузгодже-
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ності, котрі виникатимуть у відносинах між фондами, автоматично  
будуть перенесені всередину структури — єдиного Фонду державного 
соціального страхування. така ситуація може ще більше загострити 
наявну нині проблему непрозорості роботи страхових фондів. слід 
враховувати суттєві відмінності в діяльності окремих фондів — вони 
розрізняються за базами нарахування страхових внесків у ці фонди, 
за формами фінансової звітності та звітними періодами, за категоріями 
платників страхових внесків тощо. отже, об’єднання їх в єдиній струк-
турі можливе тільки після виконання значного обсягу робіт щодо уніфі-
кації відмінностей та узгодження діяльності фондів.

Як переконує досвід розвинених країн світу, оптимальним є четвер-
тий сценарій визначення спеціального уповноваженого органу у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, що перед-
бачає створення окремої структури, основною функцією якої є адміні-
стрування збору та обліку єдиного соціального внеску. Розподіл коштів 
між фондами покладається на Державне казначейство. такий сценарій 
позбавлений тих головних недоліків, що роблять усі попередні сценарії 
неефективними.

Упровадження єдиної системи збору та обліку внесків на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування може бути реалізовано 
шляхом об’єднання спільних функцій, які виконують окремі фонди со-
ціального страхування, і зосередження їх здійснення у новоствореній 
спеціальній структурі. це дасть змогу зменшити витрати на управлін-
ня соціальним страхуванням за рахунок усунення дублювання однако-
вих функцій фондами соціального страхування. нова структура — ад-
міністратор єдиного соціального внеску організовується з урахуванням 
принципу паритетності. його головне завдання — створити єдину сис-
тему збору страхових внесків, їх обліку та контролю за повнотою і вчас-
ністю сплати, а також єдину інформаційну систему платників страхових 
внесків та застрахованих осіб. ця структура має бути самоврядною не-
прибутковою організацією, керівництво якою здійснюватиме правління, 
сформоване на основі паритетності представниками держави, застрахо-
ваних осіб і роботодавців. Для збереження принципу паритетності голо-
ва правління фонду та його заступники повинні обиратися на певний 
термін почергово від кожної сторони, а також вони мають бути представ-
никами трьох різних представницьких сторін. Представників від держа-
ви призначає і відкликає кабінет Міністрів України, а представники від 
застрахованих осіб та роботодавців делегуються сторонами самостійно.

основною перевагою такого сценарію є те, що буде створено єдину 
систему збору, обліку та контролю за сплатою страхових внесків. цен-
тралізована база даних про роботодавців і застрахованих осіб дасть змогу 
швидко виявляти неплатників або тих, хто сплачує внески вибірково 
чи не у повному обсязі. отже, додатково така система сприятиме скоро-
ченню проявів тіньової економіки. Поряд із цим, наявність єдиної бази 
даних про застрахованих осіб забезпечить посилення контролю за цільо-
вим використанням страхових коштів унаслідок призначення страхо-
вих виплат не за довідками роботодавців, а за даними персоніфіковано-
го обліку. натомість її відсутність не сприятиме зміцненню фінансової 
стабільності системи соціального страхування та матиме інші негативні 
наслідки. При запровадженні єдиної структури адміністрування соці-
ального внеску значно спрощується процедура взаємодії роботодавця з 
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фондами соціального страхування. У цьому сценарії роботодавцю потріб-
но буде контактувати тільки з адміністратором єдиного соціального вне-
ску. також значно спростять справу єдина база для нарахування страхо-
вих внесків і одна форма фінансових звітів та актів перевірок.  Завдяки 
цьому суттєво скоротяться адміністративні видатки роботодавців на 
оформлення платежів і на підготовку та подання звітності. Водночас не 
передбачається обмеження сфери застосування принципу паритетності 
сторін соціального партнерства в управлінні страховими коштами.

основною метою реалізації цього сценарію є внесення змін в адмі-
ністрування системи збору страхових внесків та усунення дублювання 
функцій фондами соціального страхування. такий перебіг подій не пе-
редбачає відхилення від згаданих вище принципових засад діяльнос-
ті системи загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня: страхового принципу фінансування видатків на соціальну сферу, 
відокремлення коштів державного бюджету і соціального страхуван-
ня, управління фондами загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування на паритетних засадах представниками тих сторін, за 
рахунок яких формуються кошти фондів. Розрахунковою установою, 
котра має здійснювати операції щодо обліку надходжень від сплати 
єдиного соціального внеску та розподілу цих надходжень за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (без аку-
муляції коштів), має стати Державне казначейство України. До по-
зитивних наслідків такого підходу з погляду функціонування системи 
державного соціального страхування в цілому слід віднести зменшен-
ня адміністративних витрат страхових фондів, підвищення дисциплі-
ни сплати страхових внесків та посилення контролю за їх збиранням. 
Разом із тим, втілення на практиці четвертого сценарію сприятиме 
вдосконаленню взаємовідносин всередині страхової системи: для стра-
хувальників зникне потреба в реєстрації в кожній окремій установі 
(страховому фонді), зменшиться кількість звітів та заходів контролю. 
Реалізація цього сценарію передбачає не тільки створення нового органу 
адміністрування єдиного соціального внеску, а й структурну реорганіза-
цію страхових фондів, що існують. Можливі два підходи до реорганіза-
ції: перший базується на аналізі категорій населення, яким надаються 
відповідні страхові послуги, другий — на групуванні залежно від видів 
страхування та основних функцій, що виконують страхові фонди.

За видами страхування система соціального страхування України по-
діляється на: пенсійне страхування; страхування від безробіття; страху-
вання з тимчасової втрати працездатності; медичне страхування; страху-
вання від нещасного випадку на виробництві. Як показує аналіз, медичне 
страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності мають 
багато спільних рис. Потреба в медичному обслуговуванні та наданні 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та поло-
гами для осіб, що працюють, у більшості випадків виникає при настанні 
одного й того ж страхового випадку. Зазначені випадки регулюються 
положеннями конвенції Міжнародної організації праці “Про медичну 
допомогу та допомогу у випадку хвороби” (№ 130 від 4 червня 1969 р.), 
що передбачає управління цими видами допомоги однією установою 
[12]. необхідно також зауважити, що зниження рівня захворюваності, 
зменшення витрат на виплату допомоги за страхуванням з тимчасової 
втрати працездатності значною мірою залежать від  якості  медичного 



85Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

 обслуговування застрахованих осіб і являють собою єдину систему 
медико-соціального забезпечення тих, хто працює. Виходячи з цього, 
створення окремої структури з медичного страхування крім збільшення 
витрат на організаційні заходи призведе також до значного зростання 
витрат внаслідок дублювання низки функцій зі страхування здоров’я, 
які покладено нині на Фонд соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності (зокрема, щодо відновлення здоров’я застрахованих 
осіб та членів їхніх сімей, дітей, у тому числі на потреби фінансування 
заходів профілактичного характеру). на нашу думку, всі види матері-
ального забезпечення та соціальних послуг, що зараз надаються застра-
хованим особам за загальнообов’язковим державним соціальним стра-
хуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, мають бути 
представлені у складі медичного страхування. таким чином, найбільш 
ефективним кроком, на наш погляд, є збереження трьох фондів, що іс-
нують (пенсійного, на випадок безробіття та від нещасного випадку на 
виробництві), та створення нового фонду медичного страхування, який 
поєднуватиме медичне страхування та страхування з тимчасової втрати 
працездатності.

Висновки
основою вдосконалення системи державного управління соціальним 

захистом населення в Україні у посткризовий період має стати перехід 
від механізмів бюджетного до страхового принципу фінансування знач ної 
частини видатків на соціальний захист населення на регіональному та за-
гальнодержавному рівнях. одним із перспективних напрямів поліпшення 
управління системою державного соціального страхування залишається 
запровадження єдиного соціального внеску, введення якого здійснюється 
з метою заміни всіх різновидів страхових внесків до всіх фондів соціаль-
ного страхування, що нині існують в Україні. За економічною сутністю 
єдиний соціальний внесок є страховим внеском і не може розглядатись як 
податок. Водночас, якщо разом із введенням єдиного соціального платежу 
не передбачити запровадження накопичувальної пенсійної системи (котра 
базується на персоніфікації пенсійних рахунків), то єдиний соціальний 
внесок нічим не відрізнятиметься від податку. отже, враховуючи те, що 
в Україні має відбутися реформування системи пенсійного забезпечен-
ня та планується впровадження державного медичного страхування (на 
принципах персоніфікації соціального страхування), єдиний соціальний 
платіж потрібно розглядати як страховий внесок, що має використову-
ватися тільки за цільовим призначенням. Введення єдиного соціального 
внеску передбачає обрання спеціального уповноваженого органу у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, до повнова-
жень якого належатиме забезпечення виконання зазначених функцій ад-
міністрування. крім того, виникає потреба у визначенні спеціалізованої 
розрахункової установи, котра здійснюватиме операції щодо обліку над-
ходжень від сплати єдиного соціального внеску та розрахункові операції 
щодо розподілу цих надходжень за видами загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування (без акумуляції коштів).

В Україні доцільно створити окрему структуру, основною функцією 
якої має стати адміністрування збору та обліку єдиного соціального вне-
ску. Розподіл коштів між фондами (найімовірніше)  покладатиметься 
на Державне казначейство. Запровадження єдиної системи збору та об-



86 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

ліку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
може бути реалізовано через об’єднання спільних функцій, виконува-
них окремими фондами соціального страхування, і зосередження їх у 
новоствореній спеціальній структурі. це уможливить зменшення ви-
трат на управління соціальним страхуванням за рахунок усунення дуб-
лювання функцій фондами соціального страхування. До позитивних 
рис такого підходу з погляду функціонування системи державного со-
ціального страхування слід віднести зменшення адміністративних ви-
трат страхових фондів, підвищення дисципліни сплати страхових вне-
сків і посилення контролю за їх збиранням.

цей підхід сприятиме вдосконаленню взаємовідносин всередині 
страхової системи: страхувальникам (у тому числі на регіонально-
му рівні) буде не потрібно реєструватися в кожній окремій установі, 
зменшиться кількість звітів та заходів контролю. Водночас реалізація 
такого сценарію передбачає не тільк и створення нового органу адміні-
стрування єдиного соціального внеску, а й структурну реорганізацію 
страхових фондів, що нині існують. Ми вважаємо, що найефективні-
ше зберегти в Україні три вже наявні фонди соціального страхуван-
ня (пенсійний, на випадок безробіття та від нещасного випадку на 
виробництві), а також створити новий фонд медичного страхування, 
який поєднає медичне страхування та страхування з тимчасової втра-
ти працездатності.
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В.Е. Воротин, Р.Е. Демчак. Социальные проекты как объект государственного 
управления на региональном уровне.

определены основные направления, пути и приоритеты совершенствования ме-
ханизмов государственного управления социальными проектами на региональном 
уровне. исследованы принципы общеобязательного государственного социального 
страхования и рассмотрены возможные сценарии реформирования государственного 
управления системой социального страхования, социальных проектов и социальной 
защиты населения в Украине в посткризисный период.

V.Y. Vorotin, R.Y. Demchak. Social projects as as an issue for state admini stration 
in regions.

The main directions, priorities and ways to improve mechanisms of governmental 
administration for social projects in regions and to reform system of social protection 
in Ukraine in the post-crisis period are specified. Principles of obligatory state social 
insurance are investigated and scenarios for reforms in administration of social insurance, 
social projects and social protection system are considered.
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іНститУціЙНА сКЛАДОВА стРУКтУРНиХ РЕФОРм  
У РЕАЛьНіЙ ЕКОНОміці

Здійснено аналіз взаємозв’язку сучасних організаційних структур та ефектив-
ності господарювання в економіці України. Запропоновано шляхи раціо налізації 
організаційно-правових форм господарювання та підвищення дієвості державного 
регулювання інституційних змін у реальній економіці.

Ключові слова: організаційні структури, модернізація, корпорати-
зація, державне регулювання

інституційні реформи забезпечують синергетичний ефект, дають 
змогу краще структурувати економіку, адаптувати її до змін, повніше 
використати конкурентні переваги, впорядкувати відносини влади й 
бізнесу. актуальною проблемою сучасної економіки стає формування 
інституцій, здатних мобілізувати інвестиції, реалізувати базисні інно-
вації, налагоджувати коопераційні зв’язки, підвищувати конкуренто-
спроможність економіки, сприяти збільшенню надходжень до бюдже-
ту, здіснювати соціальні та екологічні проекти. 

серед базисних організаційно-економічних інновацій виокремлюють 
два типи [10]. До першого відносять галузеву і технологічну реструкту-
ризацію економіки, до другого — радикальні зміни у формах власності, 
методах та організаційних формах господарювання. інновації другого 
типу є похідними, проте мають і самостійне значення, оскільки ство-
рюють гнучкі механізми для мотивації нововведень, мобілізації інно-
ваційних інвестицій. багатоукладна економіка не є новацією нашого 
часу, проте нині вона трансформується в інтегровану економіку, де гар-
монійно сполучаються всі форми власності (дрібна приватна, корпора-
тивна, державна, міжнародна) і капітали різного розміру. 

конкурентні переваги країни найліпше реалізують транснаціональ-
ні корпорації та інші потужні організаційні структури. Завданням дер-
жави при цьому є узгодження процесів транснаціоналізації та розвитку 
економіки з інтересами держави і суспільства. конкурентоспроможність 
країни зумовлюється наявністю міцного корпоративно-коопераційного 
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каркасу економіки та розширенням участі національних компаній у 
міжнародному поділі праці. найбільші виробничі ресурси перебувають 
у розпорядженні великих корпорацій, проте останні не можуть розши-
рювати ринки та генерувати інновації, не спираючись на малий і серед-
ній бізнес, а особливо — на венчурний бізнес. Запорукою ефективності 
економіки стають симбіоз великого і дрібного бізнесу, різноманітність 
організаційних форм та розмірів компаній [1—12].

Метою цієї статті є оцінювання ефективності організаційних форм 
господарювання під кутом зору їх відповідності національним особли-
востям модернізації економіки та умовам глобалізації економічного 
простору, а також оновлення методологічних і методичних підходів до 
раціоналізації організаційних структур в економіці України. 

конкурентоспроможні організаційні структури мають представляти 
інтереси країни на світових ринках, сприяти формуванню національної 
моделі модернізації, забезпечувати зменшення операційних і трансак-
ційних витрат та стійкість національної економіки під час кризи [13]. 
оновлення теорії модернізації пов’язане з появою національних моделей 
модернізації і переходом розвинених країн до постіндустріальної еконо-
міки [14]. Зауважимо, що індустріальний сектор у європі довгий час був 
провідним (в англії — понад століття, у німеччині — близько 80 років). 
Україна повністю не опанувала переваги індустріалізації, а в окремих 
галузях її господарства навіть спостерігається деіндустріалізація. тому 
реальним для нашої держави завданням є індустріалізація економіки на 
основі технологічної модернізації та розширення присутності на світо-
вих ринках з поступовим переходом до постіндустріальної економіки.

Раціоналізація організаційно-правових форм господарювання є 
важливою умовою модернізації реальної економіки. недостатня кіль-
кість конкурентоспроможних структур звужує можливості мобіліза-
ції інвестиційних ресурсів та інноваційного розвитку економіки. Роль 
промисловості в економіці України лишається значною, відбулася ди-
версифікація промислового комплексу, і до його складу увійшли кон-
салтингові, фінансові, банківські, логістичні, лізингові, торговельні та 
інші структури. Проте загострилися проблеми, викликані подрібненням 
промисло вих структур у процесі приватизації, неналежним контролем 
за виконанням приватизаційних угод, руйнуванням територіально-
виробничих комплексів, скороченням попиту на засоби виробництва 
всередині країни, низьким рівнем менеджменту. нині спостерігається 
тенденція зниження фізичних обсягів випуску низки важливих видів 
промислової продукції (див. табл. 1).

За 2005—2010 рр. частка промисловості у загальному обсязі валової 
доданої вартості зменшилася з 30,9 до 27,6%, частка випуску промисло-
вої продукції у загальному обсязі випуску продукції — з 47,8 до 43,5%, 
кількість найманих працівників — з 3913,3 тис. до 2833,7 тис. осіб, а 
частка збиткових підприємств зросла з 37 до 42% [15]. Зношеність основ - 
них засобів за період 2005—2009 рр. зросла з 57,9 до 61,8%. 

організаційно-правові форми промислових підприємств у процесі 
ринкових перетворень, приватизації, реформ у законодавстві зазнали 
певних змін. серед визначених у законодавстві організаційно-правових 
форм у промисловості на 1 січня 2011 р. переважали товариства 
з обмеженою відповідальністю (48,6%), друге місце посідали при-
ватні підприємства (25,8), третє — акціонерні товариства (5,3), чет-
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верте — відокремлені підрозділи (4,5), на п’ятому місці були кому-
нальні  підприємства (2,7), на шостому — дочірні підприємства (2,6%).  
частка державних підприємств становила 0,9% (у добувній промисловос-
ті — 3,0%), спільних  — 0,7, іноземних підприємств — 0,2% (табл. 2). 

Таблиця 1. Виробництво окремих видів промислової продукції в Україні*

Вид продукції 2006 2007 2008 2009 2010

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 

Вугілля готове, млн т 61,7 58,9 59,5 55,0 54,4

нафта сира, млн т 3,3 3,3 3,2 2,9 2,6

Газ природний, млрд м3 20,1 20,2 20,6 20,7 19,1

Легка промисловість

тканини, млн м2 99,9 114,3 109,1 86,8 87,8

Шкіра оброблена, млн м2 4,2 3,8 4,4 2,9 2,6

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

бензин моторний, млн т 3,9 4,2 3,2 3,3 2,9

Мазути паливні важкі, млн т 3,8 3,5 2,5 2,6 2,4

Мастила, масла інші, тис. т 210 214 188 103 110

Хімічна та нафтохімічна промисловість 

Волокна хімічні, тис. т 39,9 40,3 34,8 15,7 15,2

Шини, тис. шт. 9245 7411 6631 4805 5430

Машинобудування

Верстати, шт. 289 336 307 97 66

екскаватори, шт. 813 1044 921 143 106

телевізори, тис. шт. 431 507 558 238 67

автомобілі легкові, тис. шт. 267 380 402 65,7 75,3

автобуси, тис. шт. 7,7 9,1 10,2 1,5 2,7

автомобілі вантажні, тис. шт. 12,1 11,4 11,8 2,5 4,9

* Складено за: статистичний щорічник України за 2009 р. / Держкомстат 
України. — к. : інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 566 с.; статистичний бюле-
тень “Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2010 
року” [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>. 

Таблиця 2. Форми господарювання у промисловості України (станом 
на 01.01.11)*, од.

Форма господарювання Усього Добувна Переробна

Виробництво  
і розподіл 

електроенер гії, 
газу, води

Усього 127 503 5075 116 707 5721

  з них:

Приватне підприємство 32 898 835 31 738 325

колективне підприємство** 3 862 61 3 760 41

Державне підприємство 1 179 152 981 46
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Форма господарювання Усього Добувна Переробна

Виробництво  
і розподіл 

електроенер гії, 
газу, води

комунальне підприємство 3 543 36 1 270 2237

Дочірнє підприємство 3 416 134 3 111 171

іноземне підприємство 204 4 198 2

орендне підприємство** 152 8 125 19

спільне підприємство** 856 14 841 1

акціонерне товариство 6 785 357 6 200 228

  з них:

публічне (Пат) 287 16 246 25

приватне (Прат) 316 16 293 7

відкрите (Ват)** 2 902 178 2 622 102

закрите (Зат)** 3 167 141 2 934 92

товариство з обмеженою 
відповідальністю 61 921 3016 57 500 1405

товариство з додатковою 
відповідальністю 105 12 91 2

Повне товариство 182 4 177 1

командитне товариство 83 — 83 —

кооператив 1 756 30 1 633 93

організація 461 2 436 23

асоціація 120 4 112 4

корпорація 82 5 71 6

консорціум 16 1 15 —

концерн 39 3 35 1

Філія (окремий підрозділ) 5 810 344 4 436 1030

споживче товариство 361 3 339 19

спілка споживчих  
товариств 23 — 23 —

Громадська організація 33 — 31 2

* Складено за: Показники єДРПоУ на 01.01.11 р. експрес-випуск Держав-
ної служби статистики України № 12 від 20.01.2011 р. [електронний ресурс]. — 
Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

** чинним законодавством не передбачено реєстрацію нових підприємств з 
такими організаційно-правовими формами. 

Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” від 17 ве-
ресня 2008 р. Ват і Зат повинні здійснити реорганізацію. наразі біль-
шість акціонерних товариств є закритими (2,5%), частка Ват перебу-
ває на рівні 2,3%, Прат — 0,3, Пат — 0,2%. 

кількість великих підприємств та об’єднань (асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни) незначна, тоді як саме вони забезпечують ос-
новну зайнятість, найбільший обсяг реалізації продукції та капіталь-
них інвестицій (табл. 3). 

Закінчення табл. 2
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Таблиця 3. Показники промислових підприємств за їх розмірами в Україні*

Показник
Підприємства

великі середні малі

Частка підприємств, % до загальної кількості 
2006 1,2 12,7 86,1
2009 1,6 11,0 87,4
Кількість найманих працівників, % до загальної кількості 
2006 51,7 37,7 10,6
2009 58,3 30,2 11,5
Середньомісячна зарплата найманих працівників, грн
2006 1458,89 874,98 571,14
2009 2560,66 1403,76 1015,82
Обсяг реалізованої продукції, % до загального обсягу 
2006 69,7 25,2 5,1
2009 71,7 23,1 5,2
Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн 
2006 92,0 99,9 100,0
2009 98,8 99,2 100,5
Валові капітальні інвестиції, % до загального обсягу
2006 72,9 22,0 5,1
2009 74,8 21,0 4,2

* Джерело: Діяльність суб’єктів господарювання. 2009 : стат. зб. / Держ-
комстат України. — к. : інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 448 с.

операційні витрати у великих підприємств є меншими, рентабель-
ність операційної діяльності в них у 2009 р. становила 2,1%, тоді як 
у середніх — 1,1%, а у малих — взагалі була від’ємною (–0,9%) [16]. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в ці-
лому по промисловості у 2009 р. був від’ємним (–4788,1 млн грн), по 
великих підприємствах — додатним (159,3 млн грн), по середніх і ма-
лих — від’ємним (відповідно –315,6 млн грн і –1631,8 млн грн). част-
ка підприємств державного сектору в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції у 2009 р. становила 12,7% [17]. 

одним з напрямів раціоналізації організаційних структур у промис-
ловості є корпоратизація, яка передбачає формування вертикальних 
і горизонтальних корпорацій, у тому числі за участю держави [18]. 
Фактично, внаслідок помилок в організації приватизаційних процесів 
було зруйновано окремі виробничо-технологічні комплекси, звузилися 
можливості випуску кінцевої продукції. натомість з’явилася величез-
на кількість дрібних підприємницьких структур, які внаслідок відчу-
ження від основних засобів виробництва не здатні випускати конкурен-
тоспроможну, високотехнологічну продукцію. Реальна корпоратизація 
може сприяти відновленню коопераційних зв’язків та виробничо-
технологічних циклів, концентрації капіталів різних розмірів, здій-
сненню масштабних інвестиційних та інноваційних проектів. 

У рамках раціоналізації форм господарювання слід переглянути по-
літику щодо великих підприємств та їх об’єднань.

В Україні наразі законодавчо не врегульовано питання створення 
фінансово-промислових груп (Закон України “Про промислово-фінансові 
групи в Україні” втратив чинність). Водночас у державі створено дивер-
сифіковані бізнес-групи, які за структурою відповідають ФПГ (табл. 4).
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Таблиця 4. Бізнес-групи України 

назва основні сфери діяльності

“скМ” (“SCM”, 
“System Capital 
Management”) 

ГМк, енергетика, фінанси, телекомунікації, торгівля нафто-
продуктами, нерухомість, машинобудування, медіа, футбол

“Приват” нафтоперероблення, ГМк, фінанси, аграрна галузь, харчова 
промисловість, машинобудування, хімічна промисловість, 
ЗМі 

“індустріальний 
союз Донбасу”

Металургія, аПк, видобування вугілля, туризм, готельний 
бізнес, ЗМі 

“Укрпромінвест” харчова промисловість, автомобілебудування, авторинок, 
ЗМі

“Фінанси  
і кредит”

Фінанси, машинобудівна і хімічна промисловість, 
металургія, фармацевтика

“смарт-холдинг” 
(“смарт-груп”)

суднобудування, транспорт, ГМк, будівництво, вироб-
ництво нерудних матеріалів, машинобудування, фінанси, 
аПк

“EastOne” Фінанси, транспорт, металургія, роздрібна торгівля, труби, 
ЗМі

“Запоріжсталь” Металургія, виробництво коксу, фінанси, видобуток та зба-
гачення вугілля

“ілліч-сталь” ГМк, машинобудування, страхова діяльність, ЗМі, транс-
порт 

“Донецьксталь” ГМк, фінанси, аграрна галузь, машинобудування, 
вугільна промисловість, видобування залізної руди, 
транспорт, ЗМі

“Універсальна 
інвестиційна 
група”

торгівля нафтопродуктами, фінанси, транспорт, будівниц-
тво та нерухомість, харчова промисловість, хімічна про-
мисловість

“тас” Фінанси, машинобудування 

найуспішніші компанії України представлені у переліку емітен-
тів “блакитних фішок”, що є ядрами бізнес-груп (табл. 5). Українські 
емітенти “блакитних фішок” належать переважно до обробної про - 
мисловості, а наприклад, у Росії ці компанії є монополістами у добув- 
ній промисловості та енергетиці (Рат “єес Росії”, Ват “лУк ойл”, 
Ват “Газпром”, ГМк “норильський нікель”, Ват “татнафта”, Ват “По-
люс Золото” та ін.).

Таблиця 5. Перелік емітентів “блакитних фішок”(станом на 01.01.10)*

біржа найменування емітента
цінні 
папери

Рівень 
лістингу

ПФтс

Ват “Маріупольський металургійний комбінат 
ім. ілліча”

акції

2

Ват “Західенерго” 1

Ват “центренерго” 1

Ват “Укрнафта” 1
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біржа найменування емітента
цінні 
папери

Рівень 
лістингу

ПФтс Ват “інтерпайп нижньодніпровський трубо-
прокатний завод”

акції

2

Ват “Мотор січ” 1

Ват “азовсталь” 2

Ват “Дніпроенерго” 1

Ват “єнакіївський металургійний завод” 2

Ват “алчевський металургійний комбінат” 2

Ват “Донбасенерго” 1

Ват “концерн “стирол” 1

Ват “Полтавський ГЗк” 2

Ват “Маріупольський завод важкого  
машинобудування” 2

Ват “сумське машинобудівне нВо  
ім. М.В. Фрунзе” 2

Ват “Укртелеком” 1

Уб
Ват “концерн “стирол” 2

Ват “Мотор січ” 1

* Джерело: Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку за 2009 рік [електронний ресурс]. — к., 2010. — с. 26. — Режим до-
ступу: <http://www.ssmsc.gov.ua>.

серед механізмів державного управління на утворення форм гос-
подарювання найбільше впливає антимонопольне регулювання. Зміна 
підходів до антимонопольного регулювання у світі передбачає враху-
вання особливостей злиття й поглинання. Злиття здатне підсилити 
конкурентоспроможність національних компаній на світовому ринку. 

У сШа антимонопольне регулювання визнають доцільним тільки 
стосовно природних монополій, а щодо звичайних монополій вважаєть-
ся необов’язковим позбавляти фірму монопольного становища, якщо 
воно досягнуте завдяки високим діловим якостям. У середині 80-х 
років хх ст. сШа внесли зміни до антитрестівського законодавства 
на користь наукомістких галузей. У цій країні не заперечують проти 
злиття, якщо індекс Герфіндаля після цього не перевищує 1000 пунк-
тів. Злиття може бути визнане доцільним у галузях, в яких відбува-
ються технологічні зміни, якщо є докази підвищення в цьому випадку 
ефективності виробництва, запобігання банкрутству тощо. наприклад, 
рішення про злиття корпорацій “Chrysler” і “American Motors” не ска-
сували, оскільки “American Motors” було визнано банкрутом. Проте 
злиття забороняють тоді, коли воно створює бар’єри для виходу на 
ринок нових фірм, або у разі, якщо викрито таємні угоди стосовно об-
меження конкуренції. 

В європейських країнах антимонопольна політика більшою мірою 
регламентує діяльність вже сформованих монополій незалежно від 

Закінчення табл. 5
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того, якими шляхами вони домоглися монопольного становища, при 
цьому регулювання не передбачає структурних змін, тобто не містить 
вимог про подрібнення компаній. однією з причин саме такого підходу 
до монополій є те, що європейські країни на відміну від сШа розташо-
вані на порівняно малих територіях. У таких умовах для досягнення 
ефективного масштабу виробництва виникає потреба дозволяти провід-
ним фірмам укрупнювати своє виробництво. 

В Україні інноваційні структури формуються повільно.  характер-
ними рисами нашої країни є розрив між академічною, університетською 
і фірмовою наукою, слабкий розвиток інноваційної інфраструктури. За 
період 2007—2009 рр. частка реалізованої інноваційної продукції в об-
сязі промислової продукції зменшилася в Україні з 6,7 до 4,8% [19]. 
інноваційна активність станом на 1 січня 2010 р. у промисловості ста-
новила 12,8% [20]. 

У розвинених країнах більшість нДДкР зосереджено у великих 
корпораціях. У промисловості сШа концентрація нДДкР у вели - 
ких корпораціях становить близько 50% і поєднується з високою част-
кою самофінансування цих робіт (понад 90% всіх витрат на нДДкР 
у промисловості) [21]. У промисловості України нДДкР в 2009 р. фі-
нансувалися у таких пропорціях: власні кошти — 10,3%, кошти дер-
жавного бюджету — 18,9, кошти місцевих бюджетів — 0,1, кошти 
позабюджетних фондів — 0,2, замовлення резидентів — 29,9, кошти 
нерезидентів — 38,9, інші джерела — 1,7%. Відповідно, джерела фі-
нансування інноваційної діяльності розподілялися так: власні кошти — 
65%, кошти державного бюджету — 1,6, кошти місцевих бюджетів — 
0,1, кошти вітчизняних інвесторів — 0,4, кошти нерезидентів — 19, 
кредити — 11,8, інші джерела — 2,1% [20, с. 84, 199]. 

У зарубіжних корпораціях відбувся перехід до відкритої моделі 
інноваційної діяльності через децентралізацію нДДкР. В інновацій-
ній сфері ефективно співпрацюють великий и малий бізнес: корпора-
ції скуповують малі інноваційні фірми, укладають з ними ліцензій-
ні й контрактні угоди, стають інвесторами їхніх нДДкР, утворюють 
партнерства для реалізації нововведень, що сприяє подоланню техніч-
ної та ринкової невизначеності нових продуктів. корпорації надають 
позики та здійснюють операції з акціями малих фірм. Досвід дово-
дить ефективність таких структур, як технологічні альянси [22], вен-
чурні й аутсорсингові фірми, науково-дослідні консорціуми, у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнологій, виробництва 
нових матеріалів, аерокосмічній та хімічній галузях. наприклад, до 
об’єднання “Chemical Industry VISION 2020 Technology Partnership” 
входять 15 компаній-членів, а також 167 компаній, 39 університетів та 
21 державна установа у статусі учасників [23]. 

Важливою умовою активізації інноваційної діяльності є партнер-
ство між урядом, промисловими компаніями, вищими навчальними 
закладами та місцевими органами влади в рамках формування націо-
нальної й регіональних інноваційних систем. стимулом інноваційного 
розвитку стають технологічні трансферти — передача акціонованим 
підприємствам результатів нДДкР, створених у державному секторі 
або за кошти держави.
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У світовій практиці апробовано заходи, що мотивують розвиток ре-
гіональних інноваційних структур: наукових, технологічних, іннова-
ційних і промислових парків; інкубаторів малого інноваційного біз-
несу; центрів трансферу технологій. це, зокрема, реалізація цільових 
програм, прямі державні субсидії та цільові асигнування місцевих ор-
ганів влади, податкові пільги. В Україні законодавством передбачено 
фінансову підтримку технопарків [24]. Відповідно до цього зареєстро-
вано 16 технопарків [25]. технопарки з 2000 по 2009 р. реалізували 
інноваційної продукції на суму 12,2 млрд грн, проте у 2009 р. цей по-
казник дорівнював лише 341,7 млн грн, що на 509,8 млн грн менше, 
ніж у 2008 р. частка технопарків в обсязі реалізованої інноваційної 
продукції у 2008 р. становила тільки 1,9%, тоді як у 2005 р. — 9,1% 
[20, с. 236—238; 26]. Зменшення обсягів інноваційної продукції відбу-
вається внаслідок блокування статей законів України “Про інновацій-
ну діяльність” і “Про спеціальний режим діяльності технопарків”. 

Досвід переконує, що найбільш динамічно розвиваються регіони, 
в яких сформовано промислові кластери. територіальна близькість 
компаній полегшує обмін капіталами, ідеями і досвідом, поліпшує 
логістику. інвестиційна привабливість підприємств зростає через вхо-
дження їх у мережеві структури типу кластерів, які забезпечують 
ефективний діалог між бізнесом і урядом та можливості поєднання 
державних і приватних інвестицій. Держава може перейти від під-
тримки окремих галузей до підтримки кластерів, оскільки це дає 
змогу спрямувати ініціативи уряду на вирішення спільних для бага-
тьох компаній проблем без загроз для конкуренції. Дохід від цільо-
вих урядових інвестицій у розвиток кластерів, за інших рівних умов, 
може бути більшим, ніж від інвестицій у окремі галузі та в економіку 
в цілому. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про такі недоліки 
організаційних структур та пов’язані з цими недоліками ризики:

1. В умовах глобалізації загострюється конкуренція, водночас в 
Україні повільно відбуваються процеси концентрації ресурсів і збіль-
шення капіталізації бізнесу. Подрібнення організаційних структур і 
територіально-виробничих комплексів під час приватизації призвело 
до розривання коопераційних зв’язків, звуження внутрішнього попиту 
на засоби виробництва, зменшення фізичних обсягів випуску продук-
ції, скорочення кількості працівників. 

2. саме великі промислові структури України забезпечують основну 
частку зайнятих, найбільший обсяг реалізації продукції та капітальних 
інвестицій. недостатня кількість таких структур заважає формуванню 
коопераційного каркасу промисловості. найуспішнішими є диверсифі-
ковані бізнес-групи, проте вплив їх на ринок обмежений. 

3. інноваційні структури у промисловості України перебувають у 
зародковому стані, не враховується зарубіжний досвід створення тех-
нологічних альянсів, частка технопарків у реалізованій інноваційній 
продукції зменшується. 

4. Повільно здійснюються заходи щодо формування регіональних 
мережевих структур, що звужує можливості поєднання державних і 
приватних інвестицій, ефективного використання ресурсів, цільової 
державної пітримки промислових кластерів.
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5. Зазначене зумовлює посилення загроз економічній безпеці дер-
жави: зростання зношеності основних засобів; погіршення структури 
експорту; збільшення частки іноземного капіталу у стратегічних га-
лузях; технологічне відставання; зниження конкурентоспроможності 
продукції; поширення іноземної технічної й технологічної експансії. 

Для раціоналізації організаційно-правових форм господарювання 
доцільно реалізувати такі заходи:

1. Забезпечити моніторинг показників економіки стосовно організа-
цій но-правових структур з метою оцінювання їхнього внеску в розвиток 
країни та обґрунтування пропозицій щодо приватизації підприємств, 
їх модернізації й об’єднання, управління корпоративними правами 
держави.

2. опрацювати схему утворення корпорацій за участю держави через 
отримання нею корпоративних прав в обмін на передачу до статутного 
капіталу прав на нематеріальні активи, створені за державні кошти, 
або прав держави на користування природними ресурсами. Розглянути 
можливість участі регіональної влади в капіталі корпорацій.

3. З метою раціоналізації форм господарювання переглянути дер-
жавну політику стосовно великих підприємств та їх об’єднань, сприяти 
корпоратизації на основі вертикальної інтеграції. наприклад, укладан-
ня концесій, виділення землі та надання дозволів на розкривні роботи 
щодо видобутку корисних копалин мають здійснюватися за умов вклю-
чення компаній з видобутку корисних копалин до вертикальних корпо-
ративних структур металургійної, хімічної та інших галузей. 

4. З метою підвищення конкурентоспроможності компаній в умовах 
міжнародної конкуренції й поширення процесів злиття та поглинання 
слід переглянути антимонопольну політику, яка не повинна перешко-
джати створенню інтегрованих корпоративних структур, насамперед у 
наукомістких галузях. Доцільно опрацювати досвід країн, де антимо-
нопольне регулювання вважається необхідним стосовно природних мо-
нополій і зосереджує увагу на контролі за монопольними цінами. 

5. У рамках інвестиційної реформи необхідно реалізувати завдан-
ня щодо створення інвестиційної інфраструктури, у тому числі Укра-
їнського банку розвитку, фонду регіонального розвитку, регіональних 
агенцій розвитку, фонду фінансування проектної документації, фонду 
адміністрування державних гарантій.

6. З метою посилення позицій на ринках високотехнологічної про-
дукції особливу увагу треба приділити партнерству держави і бізнесу в 
рамках національної та регіональних інноваційних систем. стимулом 
інноваційного розвитку можуть стати технологічні трансферти — пе-
редача акціонованим підприємствам результатів нДДкР, створених за 
підтримки держави.

7. У кожному з регіонів України залежно від економічної спеціа-
лізації необхідно розробити програми розвитку промислових клас-
терів на основі диверсифікації міжсекторальних зв’язків. Державна 
підтримка інвестиційної діяльності має бути орієнтована насамперед 
на ті регіони, де створено такі програми. Держава повинна перейти 
від підтримки галузей до підтримки кластерів. 

8. Забезпечити державну підтримку розвитку регіональних клас-
терів на основі кооперації великих промислових і великотоварних 
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сільськогосподарських підприємств. такі об’єднання можуть сприяти 
відродженню легкої промисловості (бавовняно-текстильної, льняної, 
шкіряної та ін.). Зокрема, вирощування бавовни на херсонщині за нови-
ми технологіями дає змогу, на думку експертів, отримувати 15—25 ц/га  
бавовни та мати власну сировинну базу для текстильної й швейної 
промисловості. 

9. напрямами державної підтримки промислових кластерів ма-
ють бути: передача цим структурам об’єктів незавершеного будівни-
цтва; створення загальної інфраструктури для зменшення трансакцій-
них витрат; об’єднання державних і приватних інвестицій; формування 
державного замовлення на продукцію кластерів; організація урядових 
агентств із розвитку кластерів; орієнтація на кластери спеціальних 
(вільних) економічних зон з метою поєднання виробничих та організа-
ційних конкурентних переваг.

10. Доцільно використати досвід Великої британії, урядом якої було 
створено “корпорацію з реорганізації промисловості” як незалежну 
організацію, що мала основним завданням підвищення ефективності 
функціонування промисловості через стимулювання раціоналізації ор-
ганізаційних структур, зокрема злиття малих фірм у великі.
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А.и. сухоруков. Институциональная составляющая структурных реформ в 
реальной экономике.

Представлен анализ взаимосвязи со временных организационных структур и 
эффективности хозяйствования в экономике Украины. Предложены пути рациона-
лизации организационно-право вых форм хозяйствования и повышения действен-
ности государственного регулирования институциональных изменений в реальной 
экономике.

A.I. Sukhorukov. Institutional aspect of structure reforms in real sector.
Analysis on relationship of modern organizational structures with management 

efficiency in economy of Ukraine is presented, ways to streamline the organizational 
structure and effectiveness of state regulation for institutional changes in the real 
sector is proposed.
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ПРО місцЕ іННОВАціЙ В ЕКОНОмічНіЙ систЕмі  
сУчАсНОї УКРАїНи

Розглянуто стан і проблеми розвит ку вітчизняної науково-технологічної та ін-
новаційної сфери. наведені дані свідчать про різке скорочення частки наукових та 
науково-технічних робіт у валовому внутрішньому продукті, наявність суттєвих не-
доліків у системі управління наукою. Зазначено, що подолання Україною економіч-
них труднощів залежить від її здатності нейтралізувати негативні аспекти іннова-
ційних зрушень і пристосувати інституційні форми інноваційного підприємництва 
до свого історичного досвіду і традицій.

Ключові слова: гармонійний розвиток потенціалу, управління інно-
ваційною діяльністю, інноваційне підприємництво, залучення інвестицій

Пропаганда інноваційного шляху розвитку України спирається на, 
здавалося б, незаперечний авторитет досягнень передових високорозви-
нених країн. єдиний недолік цієї пропагандистської кампанії полягає 
в тому, що приклади досягнень ніби “насмикані” з досвіду різних країн 
і часто суперечать один одному. тому ми маємо гарний “букет” доказів, 
з якого при всьому бажанні практично неможливо побудувати несупе-
речливу вітчизняну схему інноваційного розвитку економіки.

Проте в Україні за час її незалежного існування сформувалося досить 
розгалужене законодавче забезпечення інноваційної діяльності. окремі 
напрями та складові інноваційної моделі економічного роз витку країни 
визначено концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 13 липня 
1999 р. № 916-XIV, та стратегією економічного та соціального розвитку 
України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004—2015 роки, затвер-
дженою Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493/2004.

Після підписання Угоди про партнерство і співробітництво між 
Україною і європейськими співтовариствами та їх державами-членами 
від 14 червня 1994 р., яка набула чинності 1 березня 1998 р., та затвер-
дження Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 
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стратегії інтеграції України до європейського союзу Україна обрала 
курс на розвиток національної економіки за інноваційною моделлю.

стан розвитку науково-технологічної та інноваційної сфер неодно-
разово розглядала Рада національної безпеки і оборони України 
(РнбоУ). Зокрема, за результатами засідання РнбоУ, яке відбулося 
6 квітня 2006 р., Президент України видав Указ від 11 липня 2006 р. 
№ 606/2006 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-технологічної сфери та 
заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”. одним із 
завдань, визначених в Указі № 606/2006, було розроблення концепції 
розвитку національної інноваційної системи та плану заходів щодо її 
реалізації. цю концепцію схвалено розпорядженням кабінету Міністрів 
України № 680-р від 17 червня 2009 р. Її метою є встановлення основних 
засад формування та реалізації збалансованої державної політики з пи-
тань забезпечення розвитку національної інноваційної системи, спрямо-
ваної на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Перелічені нормативно-правові акти певною мірою враховують той 
факт, що основним змістом програм соціально-економічної реконструкції 
більшості країн східної і центральної європи, що стали на шлях еконо-
мічної трансформації, є заміна централізованого планування економіч-
ного розвитку системою децентралізованих ініціатив суб’єктів господар-
ської діяльності. саме об’єднання таких ініціатив у систе му — одне 
з першочергових завдань держави в перехідний період, сутність якого 
головним чином полягає в заміні переважно централізованого управ-
ління економікою системою переважно ринкових відносин. це, у свою 
чергу, передбачає створення інститутів і юридичних основ соціально-
економічної реконструкції, визначення конкретних сфер галузевого та 
регіонального протекціонізму, сприяння зростанню кваліфікації кадрів, 
формування соціально-економічного контексту, в якому участь окремих 
громадян і громадських груп у перетвореннях диктується прагненням 
задовольнити інтереси не тільки власні, а й співтовариства.

на жаль, треба констатувати, що розвиток вітчизняного науково-
технічного та інноваційного потенціалу навряд чи можна назвати гар-
монійним. Про це свідчить той факт, що згідно з даними Державного 
комітету статистики України (Держкомстату), загальна чисельність зай-
нятих у сфері науки з 1995 по 2010 р. зменшилася удвічі — з 179 799 
до 89 534 осіб, а порівняно з 1990 р. — у 3,5 разу. Водночас чисельність 
докторів наук за той самий період збільшилася в 1,48 разу, а канди-
датів наук — у 1,46 разу. крім того, привертає увагу зміна структури 
фінансування дослідницького процесу (табл. 1). ці дані характеризу-
ють вплив науково-технічної сфери на макроекономічні показники, а 
саме — на структуру валового внутрішнього продукту. 

Таблиця 1. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт*

Рік

частка у загальному фінансуванні науки частка обсягу  
виконаних  

науко вих і науково-
технічних робіт  

у ВВП

Фундамен- 
тальні 

дослідження

Прикладні 
дослідження

Розробки
науково-
технічні 
послуги

1996 12,6 28,9 54,6 3,8 1,36

2010 22,2 16,4 51,0 10,4 0,90

*Розраховано за даними Держкомстату.
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Дані, наведені в табл. 1, свідчать про різке скорочення частки об-
сягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у валовому вну-
трішньому продукті України і відповідно про суттєві недоліки систе-
ми управління наукою. крім того, навряд чи значне збільшення частки 
фундаментальних досліджень у загальному обсязі фінансування  науки є 
показником спрямованості діяльності наукових інституцій на вирішен-
ня оперативних завдань економіки країни. одночасне різке зменшення 
частки прикладних досліджень створює майже нездоланні перешкоди 
для орієнтації результатів фундаментальних досліджень на завдання 
практичної економіки. Доцільніше було б, навпаки, посилити сектор 
прикладних досліджень, що дало б змогу актуалізувати результати фун-
даментальної науки минулих років. іноді кажуть, що протягом тривало-
го часу не затребуваний науковий результат старіє і стає “непридатним”. 
та насправді всі видатні інновації є фактично освоєнням наукових до-
сягнень 30—50-річної давності. Досить згадати, що “p-n”-перехід було 
запатентовано на початку 1920-х років, а напівпровідникова техніка по-
сіла панівні позиції на ринку електроніки лише в середині 1950-х. ін-
ший приклад — нанотехнології. тунельний ефект Георгій Гамов відкрив 
наприкінці 1920-х років, але бум нанотехнологій розпочався в 1980-х, 
коли з’явилася можливість не тільки “бачити” елементарні частинки ре-
човини, а й маніпулювати ними. ці приклади свідчать про те, що справ-
ді інноваційно перспективний результат фундаментальних досліджень 
має дочекатися свого “зоряного часу”, який визначається ситуацією на 
ринку і технологічним рівнем виробництва. У цьому випадку інновацій-
ний бізнес уже стає не таким ризикованим.

Ще одна проблема організації науково-технологічного розвитку Укра-
їни — це управління інноваційною діяльністю. основним фактором, що 
характеризує інноваційність економіки в Україні, вважається показник 
інноваційної активності, який фіксується у звітності Держ комстату. 
 Динаміку зміни цього показника наведено в табл. 2. Зменшення за 
останнє десятиліття частки підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю, майже у півтора разу свідчить про відсутність у підприємств 
інтересу до інновацій як фактора конкурентоспроможності.

Таблиця 2. інноваційна активність*

Рік
частка підприємств,  

що займалися 
інноваціями

частка у загальних витратах на інноваційну діяльність

Дослідження  
і розробки**

Придбання машин, обладнання  
та програмного забезпечення***

2000 18,0 15,1 61,0

2010 13,8 12,4 62,8

* За даними Держкомстату.
** З 2007 р. сума внутрішніх та зовнішніх нДР.
*** До 2007 р. придбання машин та обладнання, пов’язане з упроваджен-

ням інновацій.

структура основного показника інноваційної активності викликає 
сумнів, що доводить, до речі, й уточнення способу визначення складу 
та змісту елементів цього параметра (див. примітки до табл. 2), проте 
деякі висновки з аналізу даних табл. 2 можна зробити. Ми бачимо, що 
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помітно знизилася частка витрат на дослідження і розробки у загальних 
витратах на інноваційну діяльність, що суперечить даним про частку 
фінансування фундаментальних досліджень у загальному обсязі витрат 
на наукову і науково-технічну діяльність (див. табл. 1). цей факт також 
свідчить про незацікавленість підприємств активно використовувати 
нові знання для підвищення власної конкурентоспроможності. Водночас 
частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забез-
печення у загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність навіть 
дещо зросла. Постає запитання: для чого ж використовуються нові ма-
шини, обладнання та програмне забезпечення, якщо зниження відносної 
частки витрат на прикладні розробки фактично блокує комерціалізацію 
результатів технологічно орієнтованих фундаментальних досліджень?

Відповідь на це запитання слід шукати в аналізі складу замовників ін-
новаційної продукції. Зокрема, дані табл. 3 свідчать про те, що за останнє 
десятиліття істотно зросла роль іноземних інвесторів як джерел фінансу-
вання інноваційної діяльності (до 30% в 2010 р.). Зрозуміло, що закор-
донні інвестори не зацікавлені в комерціалізації результатів нових дослі-
джень, та ще й не підкріплених прикладними дослідженнями, бо це дуже 
ризикований бізнес. Водночас відносні витрати на розробки в загально-
му фінансуванні науки і науково-технічної діяльності досить великі (див. 
табл. 1). Можна припустити, що ці розробки стосуються комерціалізації 
саме тих результатів наукових досліджень, які дочекалися свого “зоряно-
го часу”. нашим підприємствам така комерціалізація все одно не потріб-
на, але зарубіжні інвестори з великим задоволенням вкладають один до-
лар, щоб отримати мільйон, у комерціалізацію результатів, які не тільки 
пропагуються розробниками, а й реально затребувані ринком.

Таблиця 3. Джерела фінансування інноваційної діяльності*

Рік
частка коштів щодо загальних сум витрат, %

власних іноземних інвесторів

2000 79,6   7,6

2010 59,3 30,0

*Розраховано за даними Держкомстату.

Зниження інтересу до інновацій у вітчизняних підприємств підтвер-
джують дані табл. 4, з яких випливає, що частка підприємств, котрі впро-
ваджують інновації, протягом останнього десятиліття помітно зменшува-
лася. Питоме значення інноваційної продукції, реалізованої в загальному 
обсязі промислової продукції, знижується ще швидшими темпами.

цікаво, що досить помітно зростає кількість найменувань освоєних 
у виробництві інноваційних видів продукції. очевидно, цей факт су-
перечить даним про частку реалізованої інноваційної продукції і може 
бути пояснений тим, що до звітів потрапляють не тільки справді інно-
ваційні види продукції, а й “метафоричні”. Значне місце серед іннова-
ційних видів продукції належить маловідходним та ресурсозберігаль-
ним. аналізуючи дані табл. 4, можна дійти висновку, що кількість 
найменувань продукції цього виду також поступово зменшується: від 
30% усіх освоєних інноваційних видів продукції в 2000 р. до 23% у 
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2010 р. Винятком є 2005 і 2009 рр. У 2005 р., до речі, було зафіксовано 
найменше значення частки підприємств, що впроваджували інновації 
(8,2%), при цьому маловідходні та ресурсозберігальні види становили 
38% усіх інноваційних видів продукції. цей факт можна, напевно, від-
нести до числа артефактів. У 2009 р. частка маловідходних та ресурсо-
зберігальних видів дорівнювала майже 40%. не виключено, що сплеск 
інтересу до маловідходної і ресурсозберігальної тематики можна по-
яснити кризою 2008 р., коли в майже безвихідній ситуації бізнесмени 
спробували використати інновації як останню соломинку в ринковій 
безодні кризи.

Таблиця 4. Впровадження інновацій на промислових підприємствах*

Рік

частка 
підприємств,  

що впроваджу-
вали інновації, %

частка реалізо-
ваної інноваційної 
продукції в обсязі 
промислової, %

освоєно 
вироб ництво 
інноваційних  

видів продукції** , 
найменувань

У т. ч. 
маловідходні, 
ресурсозбері-

гальні

2000 14,8 6,8 1403 430

2005   8,2 6,5 1808 690

2009 10,5 4,8 1893 753

2010 11,5 3,8 2043 479

* Розраховано за даними Держкомстату.
** До 2003 р. — нових видів продукції.

Зарубіжний досвід доводить, що успіх реформування економіч-
ної системи та збереження її стабільності багато в чому залежать від 
правильної організації управління наукою, а ширше — від активної 
державної підтримки інноваційного підприємництва. Проблеми інно-
ваційного розвитку економіки перебувають сьогодні серед найвищих 
пріоритетів державної політики високорозвинених у промисловому від-
ношенні країн. саме досягнення науки стали вихідним джерелом на-
ціональних багатств, якими нині володіють ці країни. 

Зі сказаного можна зробити висновок, що дієвими ліками для оздо-
ровлення економіки України може стати добре організована науково-
технологічна система держави. це передбачає створення системи ката-
лізаторів, які стимулюють сприйняття науково-технічних результатів 
виробництвом і економікою.

однією з умов успішного інноваційного розвитку економіки є 
створення необхідної інфраструктури, що дає змогу сформувати по-
требу в нововведенні та забезпечує виникнення відповідного рин-
ку пропозицій. об’єктивно ринок інноваційних пропозицій завжди 
більш насичений, ніж ринок попиту. Відомо, що зовсім мале число 
нових ідей успішно реалізується через інновації. Потрібно перероби-
ти, осмислити, змоделювати й експериментально перевірити вели-
чезну кількість ідей і тверджень, аби хоча б одна ідея чи одне твер-
дження виявилися, з одного боку, плідними, а з іншого — такими, 
що реалізовуватимуться. 

Проте не можна сказати, що у співтоваристві промислово розвине-
них країн склалася абсолютно безхмарна ситуація у сфері формування і 
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реалізації інноваційної політики. Головна їхня перевага — це бажання 
і спроможність об’єктивно розібратися з проблемами, що виникають, і 
розробити конкретні заходи для подолання виявлених перепон.

У березні 2000 р. в лісабоні європейська Рада визначила для єв-
ропейського союзу стратегію на наступне десятиліття щодо створення 
найдинамічнішої у світі економіки, яка базується на знаннях, здатна до 
постійного зростання і забезпечує найбільшу кількість кращих  робочих 
місць, а також тісне соціальне об’єднання. одним з головних завдань 
цієї стратегії стало досягнення до 2010 р. обсягу фінансування науки і 
науково-технічної діяльності у розмірі 3% від сукупного (по єс) ВВП, 
проте його не було виконано. судячи з даних табл. 5, фінансування в 
єс до кінця запланованого періоду залишилося майже на колишньому 
рівні, підвищившись усього лише в 1,03 разу. така сама ситуація з фі-
нансуванням досліджень і розробок у сШа — воно збільшилось тільки 
в 1,01 разу, однак його абсолютний рівень незрівнянно вищий, і ме-
тоди збереження світового лідерства в науково-технічній сфері у сШа 
дещо інші, ніж нарощування прямого фінансування.

Таблиця 5. Фінансування досліджень і розробок у деяких країнах, % від 
ВВП*

Рік

країни

Японія
Південна 

корея
сШа єс-27 китай

2000 3,04 2,39 2,73 1,85 0,90

2009 3,44 3,22 2,76 1,90 1,52

* Джерело: Janssen L. Innovation Union and Common Strategic Framework // 
Workshop “Innovation in the Wider Black Sea Region: Policies and Structures”, 
16 June 2011, Athens.

такий нищівний факт нездатності європи досягти запланованих 
цілей примушує замислитися, що ж є справжньою причиною неспро-
можності України вийти на рівень законодавчо затверджених обсягів 
фінансування науки — недбалість фінансових менеджерів вищого рів-
ня або все-таки певні об’єктивні обставини. серед причин, які пере-
шкодили членам єс підвищити рівень фінансування науки до 3% від 
ВВП, на думку самих європейців, є досить прозаїчні. По-перше, це 
несприятливі рамкові умови (погана доступність фінансування, до-
роге патентування, непередбачувана фрагментація ринку, застарілі 
правила та процедури, повільна нормотворча діяльність, неефективне 
використання державних закупівель науково-технічної продукції для 
стратегічних цілей), а по-друге,  неузгодженість зусиль і дублюван-
ня витрат. Водночас досягнення рівня фінансування науки і науково-
технічної діяльності у розмірі 3% від сукупного ВВП, на думку екс-
пертів, дасть змогу створити до 2020 р. 3,7 млн нових робочих місць. 
Для вирішення цих завдань буде потрібен ще мільйон дослідників [1]. 
але не факт, що зазначені робочі місця посилюватимуть виробничий 
потенціал саме європи. У своєму інтерв’ю енді Гроув (один із заснов-
ників фірми Intel) стверджував, що активна інноваційна діяльність 
американців справді сприяла появі величезної кількості нових робочих 
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місць на підприємствах електронної промисловості, але переважно у 
Південно-східній азії. а в силіконовій долині — Мецці фахівців з 
інформаційних технологій — рівень безробіття у півтора разу вищий, 
ніж у середньому по сШа [2]. 

саме з недостатнім обсягом фінансування науково-технічної діяль-
ності в європі пов’язують брак коштів, потрібних для діяльності інно-
ваційних компаній, що тягне за собою повільне перетворення малих і 
середніх компаній на великі технологічні підприємства. Додатковою 
причиною такої ситуації є ринкові бар’єри для виходу на ринок інно-
ваційних компаній, які швидко зростають. і нарешті, як з’ясувалося, 
європейські інноваційні проекти не враховують розвитку галузевих 
ринків.

Для подолання цих негативних ефектів європейська комісія запро-
понувала: розробити нові фінансові інструменти для європейського ін-
вестиційного банку; створити транскордонні венчурні фонди; упоряд-
кувати партнерські стосунки між малими і середніми підприємствами, 
з одного боку, й інвесторами — з іншого; забезпечити державну під-
тримку всіх видів інновацій. очевидно, що перераховані заходи пога-
но застосовні до структурних та інституціональних реалій української 
економіки. Водночас наявна політика інтеграції з європейським сою-
зом у сфері інноваційного розвитку заснована на адаптації досвіду єс, 
що в самому єс зарекомендував себе, як бачимо, не з кращого боку.

єдиний вихід із ситуації, що склалася, — визначити й усвідоми-
ти основні соціально-економічні проблеми нашої держави — не миттє-
ві, а базові, потім спроектувати використання вітчизняного науково-
технічного й інноваційного потенціалу для їх подолання та докласти 
усіх зусиль для реального включення інтелектуального потенціалу на-
ції в розв’язання соціально-економічних проблем — як у найближчій, 
так і у віддаленій перспективі. Здавалося б, сьогодні є принаймні два 
прийнятих на найвищому рівні документи, спрямовані на реалізацію 
саме такого підходу, — Програма розвитку інвестиційної та інновацій-
ної діяльності в Україні, затверджена постановою кабінету Міністрів 
України від 2 лютого 2011 р. № 389, а також Програма економічних 
реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава”, розроблена комітетом з еконо-
мічних реформ при Президентові України.

Позитивно, що проблеми розвитку науково-технічної та інновацій-
ної сфери у Програмі економічних реформ розглядаються у розділі 
“Поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій”. цим визнаєть-
ся, що науково-технічна та інноваційна сфера безпосередньо впливає 
(чи має безпосередньо впливати) на розвиток економіки країни. також 
нові мотиви відчуваються у Програмі розвитку інвестиційної та іннова-
ційної діяльності в Україні. Зокрема, завданнями цієї Програми прого-
лошено створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою 
забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інф-
раструктури, підвищення ефективності механізму надання державної 
підтримки, збільшення обсягу інвестицій, кредитування економіки, 
державних капітальних вкладень та забезпечення їх концентрації на 
модернізації виробництва, впровадження високих технологій. наголос 
саме на створенні умов можна зрозуміти як намагання докласти зусиль 
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для комплексної зміни і структури економіки, і сприйняття суспіль-
ством інноваційного шляху соціально-економічного розвитку держави. 
Важливо, що залучення інвестицій передбачається з метою розвитку 
не тільки базових галузей економіки, а й інноваційної інфраструктури. 
справді, створення інноваційної інфраструктури суттєво сприятиме са-
морозвитку економіки країни.

Водночас слід констатувати, що для реального включення іннова-
ційного фактора у механізм перетворень і модернізації економіки 
необхідно глибше зрозуміти сутність інновацій. Поки що інновації 
керівництво держави сприймає як додатковий інструмент розвитку ви-
робництва, фактично вважаючи головними факторами виробництва, 
як і в часи адама сміта, лише землю, працю та капітал, а четвертий 
фактор — підприємництво — притаманним переважно малим та серед-
нім формам виробництва. Проте маржиналісти, котрі ввели підприєм-
ництво до складу головних факторів виробництва, розуміли, що воно є 
оптимізацією спільного використання перших трьох факторів виробни-
цтва, а це не що інше, як інноваційна діяльність [3], тобто інновації й 
підприємництво є по суті синонімами.

Виходячи з цієї тези, при реалізації настанов головних держав-
них  документів, які визначають напрями інноваційного розвитку 
 вітчизняної економіки, слід змінити деякі концептуальні погляди на 
інновації. 

Досі інноваційні менеджери будь-якого рівня розуміють інновації 
як щось єдине, нероздільне, соціально й технологічно аморфне. однак 
теорія і практика інноваційного розвитку економіки переконливо свід-
чать про те, що в тій або іншій ситуації, для того чи іншого соціального 
середовища різні інновації неоднаково сприймаються як соціумом, так 
і сферою виробництва. основи інноваційної політики держави у кож-
ному окремому випадку формуються саме виходячи із загальних цілей 
соціально-економічного розвитку. і перш ніж ухвалювати рішення про 
підтримку, стимулювання, розповсюдження інновацій, треба визначи-
тися, яких соціально-економічних і технологічних критеріїв ми праг-
немо досягти і яке місце серед факторів виробництва, на нашу думку, 
належатиме при цьому інноваціям.

Усі інновації схожі одна на одну тільки зовні — своєю спрямованіс-
тю на підвищення продуктивності праці, зниження витрат та усунення 
перешкод для розвитку (економічного, технологічного, соціального). 
однак інновації можуть дуже сильно відрізнятися просторовим ареа-
лом поширення й інтервалом часу, протягом якого відчувається їхній 
вплив. 

є інновації, що не приводять до драматичних наслідків, їхні резуль-
тати локалізуються найчастіше на виробничій дільниці, у цеху, рідше 
охоплюють підприємство в цілому. інтервал часу, протягом якого від-
чувається їхній вплив, — переважно один-два роки. хоча в тому про-
сторовому ареалі й на тому часовому проміжку, де і коли вони здійсню-
ють вплив, ці інновації можуть мати істотне значення для зростання 
продуктивності праці.

Межі впливу іншої групи інновацій ширші. локалізація результа-
тів таких інновацій — підприємства певної галузі або навіть кількох 
споріднених галузей. інтервал часу, протягом якого відчувається їхній 
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вплив — кілька років. ці інновації називають радикальними, а їхні 
результати можуть спричиняти помітні зміни не тільки в мікро-, а й у 
макроекономіці.

крім радикальних є ще найрадикальніші інновації, які сприяють 
настільки глибоким змінам у технологіях, що істотних трансформацій 
можуть зазнавати відразу кілька галузей економіки. більше того, ці 
інновації здатні стимулювати появу абсолютно нових секторів як ви-
робництва, так і споживання. Відповідні зміни зазвичай ґрунтуються 
на безпосередньому використанні принципових результатів наукових 
досліджень минулих років, а також супроводжуються організаційними 
та управлінськими інноваціями. інтервал часу, протягом якого відчу-
вається їхній вплив — не менше десяти років, а просторовий ареал, як 
правило, не має кордонів. 

і нарешті, є інновації, що фактично стають стрижнем технологічних 
укладів, тобто часова зона їхнього впливу — кондратьєвський цикл, а 
просторово вони охоплюють планетарну економіку в цілому. Доведе-
но, що нові технологічні уклади встановлюють домінанту соціально-
економічного розвитку після структурних криз, викликають глибокі 
соціальні та інституціональні зміни, перебудову всіх галузей економіки 
[4]. такі зміни зазвичай незворотні та є підсумком тривалих пошуків у 
відповідь на наближення до межі економічного зростання.

Практичний, оперативний інтерес для інноваційних перетворень 
економіки на національному рівні мають передусім радикальні ін-
новації, потреба в яких з’являється тоді, коли виникають сумніви в 
ефективності звичних прийомів праці та найпоширеніших інструмен-
тів ринкової конкуренції виробників товарів і послуг. очевидно, що 
такі інновації порушують структуру галузевих ринків, і це викликає 
опір основних ринкових гравців. саме тому радикальні інновації ма-
ють спиратися на підтримку держави. Для цього насамперед потрібне 
спеціальне законодавство, яке й визначає, чому ті економічні агенти, 
що працюють в режимі радикальних інновацій, повинні почуватися 
більш захищеними від впливу ринкових хвиль, аніж ті, котрі ігнору-
ють такі інновації. 

Законодавство зазвичай — лише формальна основа суб’єктно-
об’єктних відносин економічних агентів. є ще й чинник внутрішньої 
налаштованості на участь в інноваціях та їх підтримку. і тут іннова-
ційна культура може мати більше значення, ніж інноваційне законо-
давство. Проте без формальної основи, тобто без законодавства, інно-
ваційна культура теж мало чого варта. тому для того, щоб правильно 
розставити акценти в національному інноваційному законодавстві, важ-
ливо зрозуміти сутність впливу радикальних інновацій на соціально-
економічний розвиток конкретної держави.

і тут слід намагатися уникати “модних” підходів, що базуються, як 
правило, на вражаючих прикладах, але не враховують глибинних при-
чин поведінки засновника моди. До таких підходів сьогодні належать, 
наприклад, венчурне фінансування, кластеризація економіки, техно-
парки і технополіси. При цьому часто не зважають на те, що певний 
“модний” підхід уже не є популярним у його засновників. Прикладом 
цього може бути венчурне фінансування. Якщо подивитися на дина-
міку використання цього підходу його апологетами — сШа і єс, то 
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ми побачимо, що у 2000 р. частка венчурного фінансування становила 
у сШа 1,01% ВВП, в єс — 0,22% ВВП, а вже у 2009 р. спостеріга-
лося значне її скорочення до 0,13% ВВП у сШа та 0,09% ВВП в єс 
[5]. ці дані свідчать, по-перше, про неоднакові можливості залучати 
 венчурний капітал навіть у найбільш розвинених країн світу, а по-
друге, про суттєве зниження чи інтересу, чи можливостей доступу до 
венчурного фінансування у цих країнах. це є переконливим доказом 
того, що Україна навряд чи зможе використовувати венчурне фінансу-
вання в класичному вигляді в найближче десятиліття. а через десять 
років за такої динаміки його застосування розвиненими країнами вен-
чурне фінансування може взагалі зійти нанівець. справді, як доводить 
світова практика, для фінансування інноваційного розвитку потрібні 
привабливі для бізнесу механізми вкладання коштів у високоризикові 
проекти. але тут слід шукати підходи, які можуть бути реалізовані 
саме в Україні, та вміти ці підходи вдосконалювати і розвивати залеж-
но від змін в економіці.

Варто ще раз наголосити, що наявність інноваційного потенціалу 
не має безпосереднього зв’язку із впливом інновацій на рівень ринко-
вої конкуренції та на економічне зростання. наприклад, досліджен-
ня, проведені на початку минулого десятиліття компанією BKG Profit 
Technology, показують, що на більшості російських промислових під-
приємств 85—90% щойно освоєних продуктів не мали бажаного обсягу 
збуту [3]. тому доводиться визнати, що мати великий потенціал ви-
робництва інновацій не достатньо, а потрібен ще й значний потенціал 
споживання нової техніки і технології, який можна виявити завдяки 
застосуванню систематизованих і впорядкованих маркетингових про-
цедур із вибору і поставлення на виробництво нової продукції. саме 
тоді інновації перетворяться на дієвий чинник, що стимулює конкурен-
цію, але рівень такої конкуренції залежатиме, знову ж таки, від того, 
наскільки вдало вибрано механізми організації трансферу технологій. 

Підводячи підсумок сказаного вище, слід констатувати, що іннова-
ції є двосічним інструментом інноваційного розвитку економіки. Для 
того, щоб успішно користуватися цим інструментом, треба не тільки 
захоплюватися новими досягненнями у сфері технологій і з нетерпін-
ням чекати нових проривних нововведень, а й пам’ятати про зворотний 
бік медалі, якою нагороджують найуспішніші країни. Варто пам’ятати, 
що інновації по суті є руйнівниками галузевих ринків. це добре розу-
міють основні гравці цих ринків і намагаються не допустити на ри-
нок проривні інновації, вкладаючи величезні кошти в розроблення так 
званих підтримувальних інновацій. слід враховувати, що інноваційне 
законодавство не може бути відокремленим від інших розділів еконо-
мічного й соціального законодавства, і при цьому закони прямої дії 
мають стосуватися інновацій з цілком певними часом і ареалом впливу 
на економіку. Доводиться визнати, що національне інноваційне зако-
нодавство поки що не здатне регулювати появу і поширення інновацій, 
які стимулюють виникнення нових технологічних систем. У зв’язку з 
цим необхідно приділяти значну увагу гармонізації національного за-
конодавства у сфері технологічного розвитку. 

і, нарешті, потрібно позбутися ілюзії, що інноваційний розвиток 
залежить від кількості інноваційних структур з такими гучними на-
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звами, як “технопарки”, “технополіси”, “бізнес-інкубатори”, “наукові 
парки” тощо. Промислово розвинені країни стали технологічними ліде-
рами не тому, що набудували в себе технопарків та бізнес-інкубаторів, 
а тому, що змогли вирішити свої соціально-економічні проблеми, орі-
єнтуючись на використання інноваційного підприємництва в найбільш 
прийнятній саме для них інституційній формі, і лише потім дали цим 
структурам популярні сьогодні назви. тому подолання Україною су-
часних економічних труднощів залежить передусім від її здатності 
правильно визначити джерела цих проблем і зрозуміти, як правильно 
використовувати землю, працю й капітал для нейтралізації негативної 
сили, випромінюваної зазначеними джерелами. інституційна ж форма 
такого інноваційного підприємництва має бути пристосована до досві-
ду і традицій кожної країни, а які назви отримають після цього такі 
інституції — не так уже й важливо.

сПисок ВикоРистаноЇ літеРатУРи
1. Zagam P. The cost of a non-innovative Europe [електронний ресурс]. — 

Режим доступу : <http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-
research-achievements_en.html>. 

2. Гроув Э. Перестаньте смазывать гильотину! [Электронный ресурс] / 
Э. Гроув. — Режим доступа : <http://slon.ru/articles/420240/>.

3. современные экономические теории Запада / под общ. ред. а.н. Марко-
вой. — М. : Финстатинформ, 1996. — 93 с.

4. Глазьев С.Ю. стратегия опережающего развития России в условиях гло-
бального кризиса / с.ю. Глазьев. — М. : Экономика, 2010. — 255 с.

5. Presentation of J.M. Barroso to the European Council, 4 February 2011.
6. Кудинов А. Реформирование промышленных предприятий. Результаты 

и перспективы [Электронный ресурс] / а. кудинов // BKG. — 29 декабря 
2003 г. — Режим доступа: <http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1272>.

 Надійшла до редакції 22.07.2011

В.П. соловьев. О месте инноваций в экономической системе современной 
Украины.

Рассматриваются состояние и проблемы развития отечественной научно-тех-
нологической и инновационной сферы. Приведенные данные свидетельствуют о 
резком сокращении удельного веса научных и научно-технических работ в вало-
вом внутреннем продукте, существенных недостатках в системе управления наукой. 
отмечается, что преодоление Украиной экономических трудностей за висит от ее 
способности нейтрализовать негативные аспекты инновационных сдвигов и приспосо-
бить институциональные формы инновационного предпринимательства к своему ис-
торическому опыту и традициям.

V.P. Solovjov. On the role of innovations for modern economy in Ukraine.
Problems of domestic scientific and technological development are specified. Referred 

data show drastic reducing of scientific and technological activities within general 
domestic product, faults of science management. Overcoming of economic difficulties 
depends on abilities of Ukraine to neutralize negative influence of innovation shifts and 
to adapt institutional forms of innovation entrepreneurship to historical experience and 
traditions.
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мАРКЕтиНГОВі КОмУНіКАції  
ЯК іНстРУмЕНт АКтиВіЗАції  

іНВЕстиціЙ В ЕКОНОміКУ УКРАїНи

У статті розглянуто проблеми залучення інвестицій в українську економіку. Як 
один зі шляхів формування позитивного міжнародного іміджу України та пов’язаної 
з цим активізації інвестицій у вітчизняну економіку запропоновано застосування мар-
кетингових комунікацій. наведено порівняльну характеристику методів поліпшення 
іміджу різних країн, обґрунтовано потребу розроблення в Україні власного механізму 
використання маркетингових комунікацій з метою підвищення інвестиційної привабли-
вості, що є нагальним завданням національного інвестиційно-інноваційного розвитку.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний 
клімат, інвестиційні ризики, маркетингові комунікації, імідж країни

В умовах структурної перебудови економіки України питання 
необхідності залучення інвестицій не має альтернатив. адже досвід 
європейських країн доводить, що підвищення технологічного рівня 
вітчизняного виробництва, забезпечення конкурентоспроможності націо-
нальної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, 
збільшення припливу експортного капіталу з-за кордону за рахунок 
мобілізації лише власних коштів неможливі. Результати фундаменталь-
них досліджень українських та зарубіжних вчених однозначно свідчать 
про те, що процеси економічного зростання зумовлюються обсягом і 
темпами збільшення інвестицій, їхніми структурою та якісними ха-
рактеристиками. однак в умовах трансформації економічних відносин 
продовжують діяти чинники, що стримують розвиток інвестиційної та 
інноваційної діяльності. В Україні гостро не вистачає інвестиційних 
ресурсів та не створено сприятливих умов для їх нагромадження.

отже, постає проблема залучення інвестицій та забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату. Застосування маркетингових 
комунікацій для створення позитивного іміджу України може стати 
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дієвим засобом привернення уваги інвесторів до високого інвестиційного 
потенціалу країни та досягнення високого рівня національної кон ку-
рентоспроможності.

актуальність зазначеної проблеми закономірно привертає увагу 
багатьох вітчизняних та іноземних вчених-економістів, які пропону-
ють різні підходи до вирішення поставлених питань. сучасний погляд 
на проблему залучення інвестицій формують праці таких науковців, 
як т. Піккард, а.В. скрипник, а. Дамодаран, о.і. баєв, Г.ю. Яго-
да, М. Гостюк, о.к. Малютін, о.В. Гаврилюк, а.а. Даниленко та ін. 
Розроблені ними підходи до підвищення інвестиційної привабливості 
дуже різноманітні за обраною сукупністю критеріїв та показників, які 
враховуються при визначенні інвестиційного клімату. 

однак нині в Україні немає загальновизнаної універсальної методи-
ки залучення інвестицій та власної системи оцінювання інвестиційного 
клімату. іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних фірм, 
які регулярно стежать за інвестиційним кліматом у багатьох країнах 
світу, в тому числі й в Україні. однак оцінки інвестиційного клімату 
в нашій державі, що оголошуються закордонними експертами під час 
регулярних засідань відповідних органів, є результатом досліджень, 
проведених за межами України й без участі українських експертів, і 
тому уявляються малодостовірними [1].

Метою статті є дослідження корисності маркетингових ко му нікацій 
як інструменту активізації інвестицій.

Вступ України до сот відкриває перед вітчизняними виробника-
ми  великі перспективи. Водночас Україна, ставши на шлях ринкової 
трансформації, погодилася тим самим із загальноприйнятими на 
міжнародному рівні “правилами гри” та опинилася у конкурентному 
середовищі, до якого її економіка виявилася не готовою через низку 
суттєвих недоліків. йдеться насамперед про невідповідність структу-
ри зовнішньої торгівлі сучасним тенденціям у світовій економічній 
системі та про низькі конкурентні переваги у більшості традиційних 
і потенційних експортних галузей. Для забезпечення необхідного 
якісного рівня виробництва крім мобілізації внутрішніх ресурсів по-
трібно залучати іноземні інвестиції, здатні значно прискорити темп 
економічного розвитку України [2].

Важливою складовою процесу інвестування є прийняття інвестором 
обґрунтованого рішення щодо вкладення капіталу, підставою для якого 
є позитивна оцінка інвестиційного клімату в країні, регіоні або галузі. 
Досі немає однозначного трактування поняття “інвестиційний клімат”. 
б. карпінський [3] вважає, що інвестиційний клімат є досить мінливою 
та різноплановою характеристикою умов інвестиційної діяльності, що 
визначає необхідність створення системи його моніторингу. Зважаючи 
на багатоаспектність інвестиційного клімату, у світовій практиці від-
працьовано відповідний методичний апарат його оцінювання. найваж-
ливішими факторами впливу, на думку дослідників з Гарвардської шко-
ли, є правовий режим інвестування, можливості репатріації капіталу, 
стабільність національної валюти, політична ситуація, рівень інфляції, 
перспективи використання національного капіталу. оцінювання цих по-
казників, як правило, здійснюється на основі публікацій інформаційних 
агентств та опитувань жителів країни і службовців компаній, що беруть 
участь у вивченні інвестиційної привабливості країни.



113Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

Проведення експертно-аналітичного оцінювання інвестиційного клі мату 
пов’язане з обчисленням інтегрального показника ризику та відповідним 
ранжуванням країн шляхом визначення їхнього інвестиційного рейтингу 
через аналіз факторів політичного, економічного, соціально-культурного, 
інституціонального середовища, ресур сів та інфраструктури [3].

Рейтинг 20 найконкурентоспроможніших країн світу у 2010—
2011 рр., здійснений швейцарським Міжнародним інститутом розвит-
ку менеджменту, наведено у табл. 1 [4].

Таблиця 1. Конкурентоспроможність країн світу (2010—2011 рр.)

Місце 
країни

назва країни
Місце 
країни

назва країни

1 Швейцарія 11 Гонконг
2 Швеція 12 Велика британія
3 сінгапур 13 тайвань, китай
4 сполучені Штати америки 14 норвегія
5 німеччина 15 Франція
6 Японія 16 австралія
7 Фінляндія 17 катар
8 нідерланди 18 австрія
9 Данія 19 бельгія

    10 канада 20 люксембург

З посткомуністичних країн у цьому рейтингу, до якого увійшли 139 
країн, чеська Республіка посіла 36-те місце, Польща — 39-те, Росія — 
63-тє, а Україна — 89-те місце.

Для того, щоб створити сприятливий інвестиційний клімат, спо-
чатку необхідно сформувати позитивний імідж країни, що допоможе 
інвестору не вагаючись вкладати кошти в українське виробництво та 
бути впевненим у їх поверненні [3].

економічним інструментом формування позитивного іміджу країни 
можуть стати маркетингові комунікації. Проблеми зі сприйняттям 
іззовні нині мають чимало країн. скажімо, сШа після подій 11 верес-
ня 2001 р. значно активізували іміджеву політику у країнах мусуль-
манського сходу. Росія докладає великих зусиль для позбавлення від 
свого “радянського” іміджу. 

Певні іміджеві проблеми виникають і у країн європейського со-
юзу. так, відмова населення Франції та нідерландів підтримати на 
референдумі конституційний договір продемонструвала, що брюссе-
лю слід якнайшвидше зміцнити образ успішного інтеграційного про-
екту єдиної європи не тільки в уявленні міжнародної спільноти, а й, 
передусім, серед громадян країн єс. нещодавно ФРн розпочала мас-
штабну іміджеву кампанію під гаслом “німеччина — земля ідей” задля 
поліпшення своєї доброї репутації.

спроби сформувати привабливий імідж на міжнародній арені 
здійснює й Україна. Проте ці намагання не мають бажаних наслідків 
не тільки через їх необдуманість та нелогічність, а підриваються ще 
й внутрішньополітичною нестабільністю, приховати яку не можуть 
жодні іміджеві акції та програми.

нині важко знайти країну, яка б не дбала про свій імідж та не 
мала іміджевої програми. Щороку витрати на реалізацію цих програм 
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зростають. так, у державному бюджеті сШа на 2007 р. на публічну 
дипломатію (метою якої і є створення привабливого іміджу сШа в 
усіх регіонах світу) було асигновано 1 млрд дол., а у 2008 р. ці витрати 
становили вже 1,2 млрд дол. саудівська аравія витрачає на подібні 
заходи близько 6 млрд дол. Водночас Росія виділяє на поліпшення 
своєї репутації лише кілька мільйонів доларів. Проте в умовах світової 
фінансової кризи уряди багатьох країн намагаються виваженіше ста-
витися до таких видатків та ретельніше оцінювати ефективність 
відповідних політичних програм.

більшість сучасних дослідників проблем іміджу держави погоджу-
ються, що визначити, наскільки ефективною може бути та чи інша 
стратегія формування зовнішнього іміджу, дуже важко. Ускладню-
ють цей процес сам феномен іміджу держави та величезна кількість 
факторів, що впливають на його формування. Проте деякі західні 
країни вже мають певний досвід оцінювання іміджевої політики.

слід зауважити, що як в Україні, так і в країнах близького 
зарубіжжя все ще немає комплексних досліджень проблеми оцінювання 
ефективності іміджевої політики держави. Розгляд окремих аспектів 
питання можна знайти у таких авторів, як В. кононенко, а. багріна, 
е. Галумов. Праці, присвячені дослідженню безпосередньо ефективності 
політики формування іміджу, належать таким зарубіжним авторам, як 
с. анхольт, X. Дейл, л. Вінтер, Д. нокс, М. Водсворз. отже, недостатнє 
наукове осмислення питання ще раз підкреслює його актуальність.

Під іміджевою політикою розуміють комплекс дій і заходів, що пла-
нуються, реалізуються і контролюються державною владою з метою 
створення привабливого іміджу держави у межах стратегії забезпе-
чення національних інтересів. У таких країнах — піонерах іміджевих 
стратегій, як сШа і Велика британія, іміджева політика реалізується 
в рамках публічної дипломатії.

незважаючи на певні труднощі, спеціалісти у сфері репутаційної 
політики Великої британії здійснили спробу розробити систему оцінювання 
ефективності іміджевої політики через логічне порівняння окреслених 
державою цілей, проміжних результатів та результатів на виході [5].

наслідком глобалізації все частіше стає перехід маркетингових 
досліджень від вивчення іміджу продуктів з певних країн до іміджу 
самих країн. Зміну об’єкта зацікавлення зумовило спостереження, що 
хоча часто єдиним спільним знаменником, який поєднує різні, жодним 
іншим чином не пов’язані між собою продукти, є бренд, однак назва 
країни — це символ, що охоплює ще ширшу сферу продуктів і послуг. 
назва країни як своєрідний бренд пов’язана з відповідним іміджем, 
який допомагає споживачам оцінити невідомі йому бренди продуктів 
на основі інформації про країну походження, а також полегшує прий-
няття рішення про купівлю, оскільки вводить у дію відповідний ев-
ристичний механізм. назва країни виділяє певний продукт з-поміж 
інших і є гарантією якості, подібно до бренда продукту [6].

Провівши паралель між покупцями та інвесторами, можна з 
упевненістю сказати, що зазначений механізм працюватиме і для 
інвестицій, тобто відповідний імідж країни спонукатиме до вкладення 
капіталів в її економіку. 

отже, значення маркетингу на рівні країни важко переоцінити. 
адже, як вважає М. Гостюк [7], інвестори у країні, що приймає, зай-
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маються бізнесом, а не благодійністю, відшукуючи найменш ризико-
вану сферу інвестування, а імідж країни та всі інструменти, залучені 
для його створення, допомагають інвесторам зробити вибір на користь 
країни з гарним іміджем. 

Якою ж бачать іноземці Україну? аби відповісти на це запитан-
ня, українські експерти проводили й проводять чимало моніторингів 
публікацій закордонних ЗМі. Зокрема, фахівці Українського центру 
економічних і політичних досліджень ім. о. Разумкова в результаті 
такого доволі ґрунтовного дослідження дійшли висновку, що уявлен-
ня іноземних журналістів про Україну є поверховими, фрагментарни-
ми і переважно негативними. Зокрема, північноамериканські видання 
пишуть здебільшого про корумпованість української влади, розквіт 
злочинності, економічну розруху. не зникає з газетних шпальт і чор-
нобильська тема. Звичайно, трапляються й приємніші для нас повідом-
лення, що стосуються, зокрема, вдалих науково-технічних розробок, 
спортивних досягнень або мистецьких проектів, проте автори таких 
статей обов’язково згадують про те, в яких злиденних умовах працю-
ють наші науковці (спортсмени, митці). 

У свою чергу, західноєвропейські ЗМі приділяють дещо більшу 
увагу конструкторським розробкам українських вчених, які можуть 
скласти гідну конкуренцію американським проектам. однак і вони не 
забувають згадувати про українську злиденність та про наступи влади 
на свободу слова. 

Значно привітніше, як свідчить дослідження “разумковців”, став-
ляться до України ЗМі центрально-східної європи. Вони, і в першу чер-
гу польські мас-медіа, визнають важливе значення нашої держави для 
зміцнення стабільності центральноєвропейського регіону. Проте й тут 
можна знайти чимало статей про українську мафію та про поневіряння 
українських нелегальних мігрантів. не ображають неувагою нашу краї-
ну і сусіди-росіяни: у більшості центральних російських засобів масової 
інформації регулярно з’являються публікації, присвячені Україні. 

отже, іноземна преса вважає Україну державою зі значним науково-
технічним потенціалом та багатими природними й людськими ресурса-
ми, проте відзначає її неспроможність належним чином розпорядитися 
своїми ресурсами. ці висновки добре ілюструє табл. 2, яка містить дані 
опитування, здійсненого Всеукраїнською громадською місією “Україна — 
відома” [8], котра докладає чималих зусиль для поліпшення іміджу 
України у світі. 

Таблиця 2. Найхарактерніші риси України за результатами опитувань за-
кордонних експертів

характеристика країни частка респондентів, %

Загалом невідома країна  67,77

культурна нація  38,02

Ринок надій  37,19

спортивна нація  19,01

Військова міць  15,70

надійний партнер    5,79
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У дослідженні, проведеному на базі києво-Могилянської школи 
журналістики, є. Дзюба зазначає, що, виходячи з характеру інформа-
ції у повідомленнях закордонної преси, Україна постає в них як краї-
на “пострадянська”, як територія “сірої зони”, котра знаходиться між 
Росією та новорозширеним європейським союзом і ображена новим 
світопорядком, за якого їй не знайшлося місця в європі [9]. Якщо ж 
говорити про внутрішнє життя, то для іноземних оглядачів наша краї-
на демократично недосконала (позбавлена свободи слова) та надзвичай-
но корумпована, що, у свою чергу, заважає зміцненню її ще “крихкої” 
незалежності. У нечастих повідомленнях про суспільне життя укра-
їнців на перший план виходить інформація про загрозливу тенденцію 
розповсюдження сніДу, а також про торгівлю людьми та нелегальну 
міграцію наших співгромадян. 

слід також зауважити, що “дзеркал” нашого закордонного іміджу 
багато, оскільки для кожної країни ми цікаві чимось іншим. Зрозуміло, 
чому американці виявляють підвищений інтерес до нашого військово-
промислового комплексу та піратства у сфері виробництва відео- та 
аудіопродукції, німці — до долі відшкодувань українським остарбайте-
рам часів Другої світової війни, росіяни — до системи транспортування 
енергоносіїв, а поляки — до долі українських заробітчан у Польщі. 
Проте загалом Україну бачать однобічно, крізь призму старих та нових 
стереотипів. 

Дуже велика роль у поширенні інформації належить телебаченню. 
на російському телебаченні, на превеликий жаль, як і раніше, домінує 
негативна інформація про Україну, а позитивні сюжети й досі мають 
безсистемний та випадковий характер (табл. 3).

Таблиця 3. тональність сюжетів про Україну на російському телебаченні

телеканал
кількість 
сюжетів

тональність сюжетів

позитивна негативна нейтральна

оРт  76 5  51 20

нтВ 140 3 111 26

РтР  68 0  43 25

таким чином, як бачимо, маркетингові комунікації працюють не на 
користь іміджу України. Величезний інформаційний простір, зайнятий 
Росією, позиціонує Україну як небезпечну й нестабільну країну [10].

інвестиційну привабливість вітчизняної економіки зумовлює низ-
ка переваг, завдяки яким відбувається залучення інвестованих коштів 
до створення ВВП. це дешева робоча сила, кваліфікований персонал, 
зручне географічне розташування, велика кількість ресурсів — як 
людських, так і природних. однак для того, щоб мати можливість ско-
ристатися усіма цими перевагами, необхідно зламати такий бар’єр, як 
обережне ставлення інвесторів до України.

аналіз доробку вітчизняних та іноземних авторів дає змогу зробити 
висновок, що формування позитивного іміджу України та його викори-
стання для залучення іноземних інвестицій в її економіку може стати 
вирішальним кроком на шляху до виходу з кризи, розвитку економічної 
сфери та країни в цілому. У подальших дослідженнях ми плануємо 



117Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

здійснити розроблення власного механізму використання маркетин-
гових комунікацій з метою підвищення інвестиційної привабливості 
та розрахунок бюджету, необхідного Україні для цього. Застосування 
таких інструментів сприятиме виходу країни на якісно новий рівень 
розвитку, залученню потрібних обсягів інвестицій, які, у свою чергу, 
приведуть до підвищення національної конкурентоспроможності.
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и.А. Гринева. Маркетинговые коммуникации как инструмент активизации 
поступлений инвестиций в экономику Украины.

В статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций в украинскую 
экономику. В качестве одного из путей формирования позитивного международно-
го имиджа Украины и связанной с этим активизации поступлений инвестиций в 
отечественную экономику предлагается использовать маркетинговые коммуника-
ции. Приведена сравнительная характеристи ка методов улучшения имиджа разных 
стран, обоснована необходимость разработки в Украине собственного механизма ис-
пользования маркетинговых ком муникаций с целью повышения инвестиционной 
привлекательности, что является насущной задачей национального инвестиционно-
инновационного развития.

I.A. Grinyova. Marketing communications as instrument to activate investments to 
Ukraine economy.

Problem to engage investments to Ukrainian economy are specified. Marketing com-
munications are recommended as a way to improve international image of Ukraine. 
Comparative analysis for methods aimed to improve image of Ukraine is done.
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ЯК НЕВіД’ЄмНА сКЛАДОВА іННОВАціЙНиХ ПРОцЕсіВ  

У ГАЛУЗі ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я УКРАїНи

наголошено, що обов’язковою передумовою ефективного функціонування будь-
якої ланки економіки держави, у тому числі й медичної галузі, є вдосконалення управ-
ління результатами на у кової та науково-технічної діяльності. Для координації зусиль 
МоЗУ і наМнУ, спрямованих на реалізацію у стратегічній перспективі національних 
інтересів України, доцільно визначити порядок проведення експертизи та створити  
реєстр розробок вітчизняних науковців, опрацювати механізми передавання розробок 
у практику роботи установ охорони здоров’я із забезпеченням авторського нагляду за 
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них клінік і фармацевтичних підприємств за впровадження вітчизняних розробок.
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В умовах ринкової економіки науково-технічний та економічний 
розвиток будь-якої держави все більше залежить від усвідомлення сус-
пільством значущості творчої діяльності людини для розвитку країни і 
забезпечення на державному рівні сприятливих умов для такої діяль-
ності та комерціалізації її результатів. сучасне суспільство зацікавлене 
у появі нових виробів, які б сприяли науково-технічному прогресу та 
задовольняли потреби, що постійно зростають. основним фактором ви-
робництва в економіці стали знання та технології, а не володіння мате-
ріальними й енергетичними ресурсами, хоча такі ресурси є необхідними 
складовими виробничого процесу. на сьогодні конкурентоспроможність 
багатьох товарів та послуг передусім зумовлюється кількістю та якістю 
нових технологій, застосованих у їх виробництві [1].

світова практика свідчить, що ключовим аспектом передових стра-
тегій соціально-економічного та інноваційного розвитку є підвищення 
конкурентоспроможності, в тому числі за рахунок інвестицій у наукові 
дослідження, міжнародної економічної інтеграції наукових розробок і до-
сліджень та оптимізації управління інтелектуальною власністю [2, 3]. 

на сьогодні в Україні ситуація в науковій сфері залишається неспри-
ятливою. Протягом тривалого часу щодо науки здійснювалася безпер-
спективна політика “виживання” наявного науково-технічного потен-
ціалу замість його оновлення та якісного поліпшення для приведення 
у відповідність до потреб ринкової економіки. Малоефективна система 
фінансування української науки надзвичайно залежить від державних 
коштів, при цьому відбулося значне скорочення обсягів інвестування в 
науку як державою, так і недержавним сектором [4].

Водночас інтелектуальний потенціал України залишається досить 
потужним, незважаючи на істотне зменшення за останні роки його ка-
дрових і технічних ресурсів. За оцінками фахівців, науково-технічний 
потенціал суттєво перевищує обсяги платоспроможного попиту вну-
трішнього ринку, а вітчизняна наука, яка має значний науковий доро-
бок, усе ще недостатньо інтегрована в українську економіку [5].

У квітні цього року Президент України В.Ф. Янукович з метою зосе-
редження державних ресурсів для розв’язання актуальних проблем у сфе-
рі національної безпеки країни та впровадження ефективної інноваційної 
моделі розвитку економіки доручив кабінету Міністрів України активізу-
вати діяльність щодо аналізу ефективності реалізації науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт, державних, галузевих, регіональних 
та інших програм, які фінансуються за рахунок державного бюджету.

отже, удосконалення управління результатами наукової та нау-
ково-технічної діяльності стає обов’язковою передумовою ефективного 
функціонування будь-якої ланки економіки держави, у тому числі ме-
дичної галузі. таке управління має гарантувати її стійкий розвиток, за-
лучення позабюджетних коштів, та при цьому бути достатньо гнучким, 
щоб постійно забезпечувати узгодження наукових цілей з конкретними 
суспільними потребами та реальними можливостями фінансування.

Постає запитання: чи достатній внесок здійснює академічна медич-
на наука у створення інноваційного потенціалу розвитку галузі охоро-
ни здоров’я в Україні?

нині в 36 наукових установах національної академії медичних 
наук України (наМнУ) за рахунок коштів державного бюджету фінан-
сується виконання фундаментальних (кПкВ 6561020 “Фундаментальні 
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дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини”) і приклад-
них (кПкВ 6561040 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державними 
замовленнями у сфері профілактики і лікування хвороб людини, під-
готовка наукових кадрів”) досліджень.

створення і трансфер нових способів, методів і технологій діагности-
ки, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань людини 
(у т. ч. нових лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного 
призначення) — одна з найважливіших складових діяльності  наМнУ 
щодо реалізації інноваційної політики держави в галузі охорони здоров’я, 
зокрема стратегічних і середньострокових пріоритетних напрямів інно-
ваційної діяльності галузевого рівня, визначених Законом України “Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” [6]. 

При виконанні науково-дослідних робіт (нДР) в інститутах наМнУ 
щорічно у середньому створюється 400 нових методів діагностики, лі-
кування і профілактики та вдосконалюється близько 250. більшість 
нових розробок захищено патентами України. З 2003 р. здійснено дер-
жавну реєстрацію близько 900 технологій.

Медичній галузі традиційно притаманна достатньо висока винахід-
ницька активність, що є одним з основних індикаторів науково-технічного 
прогресу. наприклад, протягом 2006—2010 рр. до ви нахідницької діяль-
ності було залучено понад третину наукових спів  робіт ників підвідомчих 
установ наМнУ. частка нДР, при виконанні яких створено об’єкти 
права інтелектуальної власності, в середньому становила 83%.

Як відомо, однією з категорій показників для здійснення аналі-
зу впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток на 
макроекономічному рівні є показники загальної характеристики ре-
зультативності науково-технічної діяльності, до якої входять дані про 
безпосередні результати цієї діяльності [7]. Проведений аналіз інди-
каторного показника кількості отриманих патентів у патентних ві-
домствах свідчить про стабільну позитивну динаміку щодо одержання 
установами наМнУ охоронних документів на об’єкти права інтелекту-
альної власності протягом 1993—2010 рр. (див. рис.).

Рис. Охоронні документи на об’єкти промислової власності, створені в 
установах НАмНУ при виконанні НДР за рахунок коштів державного 
бюджету України (1993—2010 рр.)

Примітка. стовпчиками показано загальну кількість патентів, отри-
маних усіма установами за певний рік. лінія тренду відображає динаміку 
змін кількості отриманих патентів у розрахунку на одну підвідомчу уста-
нову (загальна кількість установ змінювалася).
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При цьому слід брати до уваги, що частка наМнУ у загальному 
обсязі фінансування наукових і науково-технічних робіт (у фактичних 
цінах) у 2000 р. становила 1,2%, а у 2008 р. — 2,5% (для порівняння: 
частка національної академії наук (нан) України стабільно та суттєво 
зростала з 15% у 2000 р. до 24% у 2008 р.) [8].

більшість розробок спрямовано на вирішення актуальних питань 
сучасної клінічної та санітарно-гігієнічної практики в Україні, частина 
з них має світовий рівень новизни. Фахівці наМнУ брали участь у роз-
робленні методів оригінального термоструминного з’єднання біологіч-
них тканин та безконтактного зварювання трубчастих і порожнистих 
органів (ДУ “національний інститут хірургії і трансплантології імені 
о.о. Шалімова” наМнУ), низки приладів та пристроїв, лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів та комплексів для лікувально-
профілактичного харчування. оцінці внеску медичної науки у розви-
ток охорони здоров’я України було присвячено Загальні збори наМнУ, 
які відбулися у києві 31 січня — 1 лютого 2011 р. [9].

Вперше в Україні та на теренах колишнього сРсР за участі нау ковців 
ДУ “інститут гігієни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” розробле-
но, науково обґрунтовано та впроваджено на алчевському водоочисному 
заводі нову сучасну багатоступеневу промислову технологію підготовки 
питної води з мінералізованої поверхневої водойми, в якій акумулюються 
шахтні води. бар’єрну роль для мінеральних речовин виконує баромемб-
ранний модуль (нанофільтраційні машини), і забезпечуються демінералі-
зація води від суми солей, видалення  хлорорганічних сполук, очищення 
від хлороформу, бромдихлорметану, дибромхлорметану та бромоформу. 
наказом Міністерства житлово-комунального господарства України вве-
дено в дію інструкцію з експлуатації заводу з виробництва питної води у 
м. алчевську (технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги).

наМнУ разом з Міжнародною клінікою відновлювального ліку-
вання у м. трускавці розпочинає створення на базі ДУ “інститут гігі-
єни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” науково-практичного 
центру медичної реабілітації, який, по суті, стане пілотним проектом 
відродження в Україні відновлювальної медицини. центр забезпечить 
науково-методичний супровід міжнародного медичного екоміста на 
арабатській стрілці (до речі, найсучаснішого інноваційного проекту). 

Медична реабілітація — необхідна складова лікування важких за-
хворювань після надання хворому спеціалізованої допомоги. Як ефек-
тивний засіб повернення людині здоров’я цей напрям інтенсивно роз-
вивається у багатьох країнах і дає змогу набагато зменшити витрати 
коштів на лікування хворих, знизити рівень інвалідизації, прискорити 
відновлення працездатності. В Україні, на жаль, методи медичної реа-
білітації впроваджуються в роботу медичних закладів надто повільно, 
не здійснюються їх науковий супровід і підготовка фахівців. сучасних 
багатопрофільних медико-реабілітаційних центрів взагалі немає. Функ-
ціонування згаданого центру та розбудова екоміста дозволять активно 
розвивати фундаментальні та прикладні аспекти реабілітаційного на-
пряму і впроваджувати їх у практику охорони здоров’я.

науковці наМнУ у складі робочої групи працюють над національ-
ним проектом зі створення вітчизняного конкурентоспроможного ви-
робництва радіофармпрепаратів і прискорювачів для променевої терапії 
онкозахворювань, здійснюваним за ініціативи президента нан Украї-
ни, академіка б.є. Патона.
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Розпочато серійне виробництво вітчизняних лікворошунтувальних 
клапанів, які розроблені в ДУ “інститут нейрохірургії імені акад. а.П. Ро-
моданова” та впроваджені у клінічну практику цього інституту та нейро-
хірургічних відділень України. З використанням лікворошунтувальних 
клапанів вітчизняного виробництва у 2010 р. у лікувальних закладах 
України виконано 550 втручань. клінічні дані свідчать про позитивні ре-
зультати їх застосування. Пристрій сертифіковано, а вартість виробництва 
одного такого пристрою становить 1500 грн, тоді як закордонні аналоги 
(фірм Medtronic, Codman) коштують 2400—3200 грн. отже, прямий еко-
номічний ефект від впровадження лікворошунтувальних клапанів вітчиз-
няного виробництва становить близько 495 тис. грн на рік. 

За участі науковців ДУ “інститут неврології, психіатрії і нарколо-
гії” розроблено швидкодіючий “аналізатор неінвазивний формули кро-
ві аМП” та програму “USPIH”, які дають змогу протягом 3—6 хвилин 
одержати неінвазивним способом понад 100 параметрів стану різних 
функцій організму. Прилад може працювати у стаціонарних і польових 
умовах та дозволяє без суттєвих матеріальних витрат й спеціального 
обладнання дістати інформацію про різні порушення гомеостазу 
людини. Метод широко впроваджений та отримав високу оцінку в 
різних областях України, а також в умовах Українського антарктичного 
центру та в багатьох країнах світу (Російській Федерації, Польщі, 
німеччині, австрії, китаї, об’єднаних арабських еміратах та ін.).

В ДУ “інститут загальної та невідкладної хірургії” створено вдос-
коналений пристрій, який дає змогу звести до мінімуму можливість 
газової емболії легеневої артерії або її гілок при мінімальній травмати - 
зації тканин і покращенні технологічності процесу. Застосування при-
строю дозволяє здійснювати розділення біологічних тканин з міні-
мальною травматизацією клітин в зоні поверхні, яка підлягає резекції, 
а також уникнути їх гідратації і формування коагуляційного некрозу. 
Пристрій може бути використано в абдомінальній, торакальній хірургії 
або урології при резекціях органів, насамперед паренхіматозних.

В ДУ “інститут нейрохірургії імені акад. а.П. Ромоданова” створено 
інфузійну систему для постійного введення лікарських речовин з метою 
здійснення регіонарної фармакотерапії, що може застосовуватися при 
хронічних захворюваннях (наприклад, цукровому діабеті) та при хроніч-
них больових синдромах і спастичності. клінічні дослідження свідчать 
про позитивні результати лікування у 85—90% хворих. Міністерство 
охорони здоров’я України (МоЗУ) надало дозвіл на використання цієї 
системи. Потенційно в Україні щороку її потребуватимуть 45—50 тис. 
осіб, а вартість за одиницю становить близько 5—10 тис. грн, тоді як за-
кордонні аналоги коштують близько 10 тис. євро.

В ДУ “інститут урології” розроблено технічну документацію та 
модель пристрою для інтраопераційної електростимуляції верхніх се-
човивідних шляхів, а також модель електрода та спосіб відведення 
біоелектричної активності верхніх сечовивідних шляхів. створення мі-
ніінвазивних методів лікування гідронефрозу та уретерогідронефрозу 
з обґрунтуванням використання інтраопераційної електростимуляції 
верхніх сечовивідних шляхів відповідає світовому рівню досліджень.

В ДУ “інститут отоларингології імені професора о.с. коломійчен-
ка” опрацьовано дослідний зразок цифрового аудіометра, сучасного за 
конструкцією та будовою, який має необхідне оснащення та функціо- 
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нальні можливості, відповідає стандартам щодо аудіометрів і може 
працювати згідно з вимогами. 

В ДУ “інститут гематології та трансфузіології” розроблено новий 
метод вірусінактивації крові, що на відміну від уже наявних перед-
бачає елімінацію вірусних контамінантів з плазми крові за допомогою 
імуномагнітних нанорозмірних біосорбентів.

науковці ДУ “інститут ендокринології та обміну речовин імені 
В.П. комісаренка” спільно з колегами з інституту молекулярної біоло-
гії та генетики й інституту біохімії імені о.В. Палладіна нан України 
створили новий вітчизняний продукт нанобіотехнологій для доставки 
антиангіогенного цитокіну еМаР іі на основі альгінату натрію та гіа-
луронової кислоти, який не має світових аналогів і може бути застосо-
ваний для нанотерапії злоякісних пухлин людини.

Гемоконсервант “адглюфоцит” та розчини для ресуспендування 
еритроцитів “Глюкофосфоксил” і “сахарофосфоксил” — це практично 
перші українські розробки такого класу речовин, здійснені ДУ “інсти-
тут патології крові та трансфузійної медицини”. В Україні досі не було 
вітчизняних розчинів для ресуспендування еритроцитної маси після 
консервування як при додатній температурі, так і після заморожу-
вання. на основі комплексного оцінювання результатів лабораторно-
експериментальних та клінічних досліджень гемоконсервант “адглю-
фоцит” зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських 
засобів України. Розгляд розчинів для ресуспендування еритроцитів 
показав, що розроблені прописи, технологія виготовлення та методи 
контролю є технологічними та придатними для серійного виробництва. 
наявність високоякісних гемоконсервантів і розчинів для ресуспенду-
вання еритроцитів відкриває нові перспективи для створення запасів 
та оптимального застосування донорської й автологічної еритроцитар-
ної маси, а також має велике значення для вдосконалення діяльності 
закладів служби крові та трансфузіологічної допомоги.

ДУ “інститут патології хребта та суглобів імені М.і. ситенка” 
спільно з інститутом фізики твердого тіла, матеріалознавства та тех-
нологій ннц “хФті” нан України на основі нанотехнологій розро-
блено покриття на титан з антибактеріальною дією, яка індукується 
рентгенівським випромінюванням. створено нові види імплантатів із 
вуглець-вуглецевого композитного матеріалу для остеосинтезу при ме-
тафізарних та метадіафізарних переломах довгих кісток, що відтворю-
ють анатомічну будову метафізарного відділу кістки, а також розро-
блено нові способи операцій, покладені в основу оригінальних методів 
лікування переломів у хворих похилого віку з використанням вугле-
цевих імплантатів.

створені в ДУ “інститут мікробіології та імунології імені і.і. Меч-
никова” молекулярно-генетичні тест-системи для виявлення резис-
тентних до протитуберкульозного препарату ізоніазиду мікобактерій 
туберкульозу дають можливість швидко (протягом одного дня порівня-
но з традиційним бактеріологічним методом культивування, за якого 
інформація про негативний результат надається через 90 днів) виявити 
резистентність/чутливість мікобактерій туберкульозу безпосередньо у 
клінічному зразку. Розроблений метод детекції може використовувати-
ся в обласних туберкульозних диспансерах МоЗУ для коректного не-
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відкладного призначення відповідних хіміотерапевтичних препаратів 
для ефективної протитуберкульозної терапії.

У ДУ “інститут гематології та трансфузіології” та “інститут епі-
деміології та інфекційних хвороб імені л.В. Громашевського” також 
було отримано протикоровий імуноглобулін для внутрішньом’язового 
введення з титром антитіл 1:960—1:1440 (75,0—122,0 Мо/мл), що 
у 2—3 рази перевищує вміст відповідних антитіл у нормальному 
імуноглобуліні. 

науковці ДУ “інститут педіатрії, акушерства та гінекології” спільно 
з технологами харчової промисловості розробили технології створення 
продуктів на основі сої для дітей з алергією до білків тваринного по-
ходження (сухі адаптовані суміші з гідролізованим білком для дитячо-
го лікувального харчування та сухі каші швидкого приготування для 
дитячого харчування починаючи з 5—6-місячного віку). технологію 
отримання на основі переробки соєвого та інших білків високоякісних 
спеціалізованих продуктів із заданими властивостями для дитячого 
лікувально-профілактичного харчування (суміш суха адаптована з гід-
ролізованим білком для дитячого лікувального харчування “Малютка 
Га”) впроваджено у виробництво Ват “хорольський молочноконсерв-
ний комбінат дитячих продуктів”.

В ДУ “інститут стоматології” розроблено рецептури препаратів з 
вмістом речовин природного походження для профілактики та ліку-
вання стоматологічних захворювань (зубні еліксири “лізомукоїд”, 
“санодент”, “цикорій” та ін.; зубні пасти “бактулін”, “інулін” та ін.). 
Виробництво засобів гігієни ротової порожнини здійснюється на 
нВа “одеська біотехнологія”.

У результаті наукових досліджень створено низку нових лікар-
ських засобів (“нейрогерін”, “кораргін” (ДУ “інститут геронтології”), 
“есмін”, “Вітам”, “ліпофлавон” (ДУ “інститут фармакології та токси-
кології”), “Реосорбілакт”, “сорбілакт”, “Глюксил”, “ксилат” (ДУ “ін-
ститут патології крові та трансфузійної медицини”) та ін.). Розробки 
науковців наМнУ впроваджені або перебувають на стадії підготовки 
до впровадження на фармацевтичних підприємствах (Зат “технолог” 
(м. Умань), Зат нВц “борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” 
(м. київ), Зат “київський вітамінний завод”, “біофарма” (м. київ), 
тоВ “юрія-фарм” (м. київ), на луганській фармацевтичній фабриці).

ДУ “інститут педіатрії, акушерства та гінекології” спільно з тоВ “Ме-
діфлора” (м. київ) налагоджено промисловий випуск комплексів для 
лікувально-профілактичного харчування із застосуванням спеціа лізованих 
дієтичних добавок “бронхо-флора”, “Гастрин-флора”, “Релакс-флора” та 
ін., розроблено медико-біологічне обґрунтування та нормативно-технічну 
документацію на нову дієтичну добавку “іму но-флора” на основі проро-
щених злаків “солоди-флора” та лікарських трав.

В ДУ “інститут гігієни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” 
створено рецептури харчових продуктів для корекції раціону харчуван-
ня населення України: “М’ясні консерви для дитячого та дієтичного 
харчування”, “сирний десерт для дитячого та дієтичного харчування”, 
“лікувально-профілактичний напій”, “консерви м’ясо-рослинні для 
дитячого та дієтичного харчування” та ін. У ДУ “інститут стоматоло-
гії” розроблено лікувально-профілактичний засіб “біопшениця” й тех-
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нологію його отримання із зерна пшениці молочної стиглості. його за-
стосування значно знижує ступінь дисбіозу травної системи та сприяє 
загоєнню виразок слизових оболонок.

З використанням технології отримання хлорсульфонілізоціана-
ту — вихідної речовини для одержання цукрозамінника ацесульфа-
му калію (розробка ДУ “інститут ендокринології та обміну речовин 
імені В.П. комісаренка”) створено дослідні партії ацесульфаму калію, 
які було передано підприємству “житомирські ласощі” та чернігів-
ській компанії “Ясен” для відпрацювання рецептури кондитерських 
виробів із низьким гіпоглікемічним індексом. нині є вже три рецеп-
тури, придатні для застосування у виробництві дієтичних продуктів 
для хворих на цукровий діабет, і дослідження тривають. Розроблено 
нормативно-технічну документацію (лабораторний регламент, тУ) для 
організації виробництва ацесульфаму калію в Україні, зокрема фірмою 
“Укроргсинтез”.

співробітники ДУ “інститут невідкладної та відновної хірургії імені 
В.к. Гусака” вперше в Україні провели операції інтракардіальної авто-
трансплантації культури мезенхімальних стовбурових клітин кістко-
вого мозку при рефрактерній стенокардії з позитивними найближчими 
результатами.

науковцями наМнУ створено програмні продукти для забезпечен-
ня потреб галузі охорони здоров’я, зокрема програму автоматизованого 
долікарського обстеження функціонального стану особи похилого віку, 
програму для визначення хімічного складу (за 70 хімічними елемента-
ми) та харчової цінності фактичного раціону харчування людини, про-
грамне забезпечення оперативного реєстру хворих на цукровий діабет 
(передано в області та регіони України), програмний продукт “інформа-
ційна система для скринінгових досліджень” та ін.

У цілому в управлінні наМнУ перебуває більше ніж 1100 об’єктів 
права інтелектуальної власності, кількість яких щорічно збільшується. 
інформація про наукові пропозиції підвідомчих установ, рекомендова-
ні для впровадження в практику закладів охорони здоров’я, щорічно 
публікується в “інформаційному бюлетені” (у 2011 р. побачив світ 31-й 
випуск [10]), що узгоджується з міністром охорони здоров’я України 
та доводиться до відома обласних управлінь охорони здоров’я, науково-
дослідних установ і вищих навчальних закладів системи МоЗУ.

Проведений аналіз свідчить, що медична наука зберегла здатність 
(за умов забезпечення розвитку кадрового потенціалу та матеріально-
технічної бази) виконувати дослідження та отримувати результати сві-
тового рівня з таких напрямів: 

— створення нових біосумісних матеріалів для використання в ор-
топедії, травматології та щелепно-лицьовій хірургії;

— розроблення нанотехнологій для цілеспрямованого транспорту-
вання лікарських засобів у організмі людини;

— створення технологій та комплексу апаратури для зварювання 
живих тканин при хірургічних втручаннях;

— використання стовбурових клітин в регенеративній медицині для 
відновлення пошкоджених структур паренхіматозних органів (міокард, 
нирки, підшлункова залоза та ін.), нервової та гемопоетичної систем;
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— створення препаратів крові, комплексних трансфузійно-
інфузійних препаратів та гемоконсервантів;

— розроблення та вдосконалення технологій трансплантації вну-
трішніх органів.

Зрозуміло, що ефективність інноваційних процесів залежить не 
тільки від результативності діяльності наукових установ та організа-
цій, а й від їхньої взаємодії як елементів колективної системи створен-
ня та використання знань [11]. В Україні ж паралельно розвиваються 
дві незалежні, проте тісно взаємопов’язані системи — галузь охорони 
здоров’я, якій виділяються певні фінансові ресурси для закупівлі за 
кордоном наукомісткого устаткування для оснащення лікарень, пере-
дусім обласних, і система медичної науки, фінансування якої постій-
но перебуває на гранично низькому рівні, а матеріально-технічна база 
майже не оновлюється.

Для підвищення ефективності співробітництва та координації зу-
силь МоЗУ та наМнУ, спрямованих на впровадження розробок віт-
чизняних науковців у медичну практику, доцільно:

1) вирішити питання щодо порядку проведення експертизи науко-
вих розробок перед впровадженням їх у практику;

2) створити на базі центру наукової медичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи МоЗУ Реєстр розробок вітчизняних науковців, які 
рекомендуються для впровадження, і відпрацювати умови та порядок 
внесення відомостей до цього реєстру;

3) опрацювати механізми передавання розробок у практику охорони 
здоров’я із забезпеченням авторського супроводу та нагляду за їх впро-
вадженням, оцінки економічного та соціального ефекту впровадження, 
технології зворотного зв’язку щодо ефективності впровадження;

4) розробити механізми стимулювання державних закладів охорони 
здоров’я, приватних клінік і фармацевтичних підприємств за впрова-
дження вітчизняних розробок.

Врахування зарубіжного досвіду науково-технічної інтеграції при 
посиленні спеціалізації країн у міжнародному поділі праці та праг-
ненні сконцентрувати на власній території фактори, які стануть ви-
значальними у конкурентній боротьбі третього тисячоліття, набуває 
важливого значення для встановлення власних переваг. У стратегічній 
перспективі це має забезпечити конкурентоспроможність економіки та 
реалізацію національних інтересів України.
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А.м. сердюк, Л.м. Овсянникова, Е.В. Носач. Академические научные исследова-
ния как неотъемлемая составляющая инновационных процессов в системе здраво-
охранения Украины.

Подчеркивается, что обязательным условием эффективного функциониро вания 
любого звена экономики государ ства, в том числе и медицинской отрасли, являет-
ся усовершенствование уп равле ния результатами научной и научно-технической дея-
тельности. Для координации усилий МЗУ и наМнУ, направленных на реализацию в 
стратегической перспективе национальных интересов Украины, целесообразно опре-
делить по рядок проведения экспертизы и создать реестр разработок отечественных 
ученых, сформировать механизмы передачи разработок в практику здравоохране-
ния, обеспечив авторский надзор за их внедрением, и механизмы стимулирования 
государственных учреждений, частных клиник и фармацевтических предприятий за 
внедрение отечественных разработок.

A.M. Serdyuk, L.M. Ovsyannikova, O.V. Nosach. Academic studies as natural part 
of innovative processes in health care system.

Improvement of innovative scientific and technological management is recog-
nized as obligatory reason for effective functioning of any branch of national econo-
my, including healthcare sphere. To coordinate efforts of profile Ministry Academy 
of Science, the next measures are recommended: to establish procedure for expertise 
and registry of innovative products produced by domestic scientists; to develop tools 
for transfer of innovative products into business and to provide author supervising; 
to develop instruments for state institutions, private clinics and pharmaceutical en-
terprises to push domestic innovations into practical life. 
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ПРОБЛЕми іННОВАціЙНО-іНВЕстиціЙНОГО  
РОЗВитКУ НАУКи і ЕКОНОміКи УКРАїНи

Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняної науки, вказано на наявні 
недоліки і висловлено пропозиції щодо поліпшення ситуації в науковій галузі. об-
ґрунтовано необхідність розроблення й реалізації національної ідеї соціально-
економічного лідер ства України через впровадження інно ваційно-інвестиційної 
моделі розвитку економіки. окреслено шляхи й перспективи вирішення про-
блем будівельної галузі.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційна 
стратегія, фінансування

на сучасному етапі історії людства науці належить особливе місце — 
саме вона встановлює пріоритетні напрями розвитку техніки і суспіль-
ства, сприяє збереженню природи нашої планети, визначає безкризо-
вий шлях розвитку світової економіки та економіки окремих держав і 
має на меті забезпечити гармонійний розвиток суспільства та вирішен-
ня соціальних проблем людства.

У цьому відношенні ситуація, в якій опинилась Україна, є особли-
вою. В 1990 р. наша держава за виробництвом валового внутрішнього 
продукту (ВВП) на душу населення входила до десяти найрозвинені-
ших країн світу, була третьою з ядерних держав, мала 6,5% світового 
наукового потенціалу і великі перспективи розвитку.
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однак в Україні склалися такі обставини, коли науку фактично було 
відсторонено від управління державою та реформування її економіки, 
роздержавлення здійснили за допомогою чужоземних радників, змі-
ни у промисловості й аграрному секторі враховували інтереси великих 
сільськогосподарських підприємств, а управління фінансово-кредитною 
сферою було спрямовано на використання короткотермінових кредитів 
для торгівлі. Внаслідок цього було зруйновано промисловість, і Украї-
на перетворилась на аграрну країну, проте й базу сільського господар-
ства було знищено фізично. 

сьогодні активно піднімаються питання торгівлі землею. Українські 
вчені й економісти категорично заперечують проти цього, оскільки в кон-
ституції України записано: земля, надра, повітря і вода є власністю всьо-
го українського народу, а не обраних чи тих, хто перебуває при владі. 
на селі нині панує такий хаос, що коли влада почне торгувати землею, 
сільські жителі фактично опиняться в залежному стані. схожу думку ви-
словив лев толстой у знаменитому романі “Воскресіння”: “не може земля 
бути предметом власності, не може вона бути предметом купівлі та про-
дажу, як вода, як повітря, як проміння сонця. Усі мають однакове право 
на землю і на всі переваги, які вона дає людям. <…> Землю … не можна ні 
продавати, ні купувати, бо якщо можна продавати її, то ті, у кого є гроші, 
скуплять її всю... будуть брати гроші за те, щоб стояти на землі”.

У 1990 р. вартість матеріальної бази сільського господарства Украї-
ни становила 97 млрд крб, а сьогодні — лише близько 9 млрд грн.

нині основні економічні показники української держави вражають: 
валовий внутрішній продукт на душу населення перебуває на рівні аф-
риканських країн, а за обсягами вивезеного капіталу на 1 млн жителів 
Україна вийшла на перше місце у світі, тоді як за всіма соціальними 
показниками вона є найбіднішою країною європи. Згідно з оцінками 
міжнародних економічних структур, за рівнем оподаткування наша 
країна посідає 170-те місце у світі.

Внаслідок проведення необґрунтованих економічних реформ за 
останні 10 років Україна втратила 75% економічного потенціалу, що 
вдвічі більше, ніж за роки Другої світової війни.

Потрібно відверто сказати, що за роки незалежності було принижено 
основну цінність нації — науку. За останні 10 років за кордон виїхали 
600 докторів наук і 1000 кандидатів наук, пішли працювати у сферу 
бізнесу 2000 докторів і кандидатів наук, а оскільки це переважно молоді 
люди, то науковий потенціал України зменшився більш як утричі.

основна причина такої ситуації — низький рівень фінансування 
 науки в Україні. У 1990 р. бюджетні витрати на вітчизняну науку 
становили 3,1% ВВП, або близько 1,90 млрд дол. сШа. нині розвине-
ні країни світу на фінансування науки витрачають понад 2% ВВП, а 
Україна — 0,4%, тобто в абсолютній величині фінансування на 1 млн 
жителів в 50 разів менше, ніж Данія і норвегія, разом узяті.

Фінансування науки в нашій державі здійснюється на рівні відста-
лих країн африки. Витрати на наукові дослідження з розрахунку на 
одного вченого в Україні втричі менші порівняно з Росією, у 18 разів — 
з бразилією, у 34 рази — з Південною кореєю і більш як у 70 разів — 
із сШа. Як наслідок, роль науки зведено до обслуговування невідомо 
чиїх інтересів.
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стосовно інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України 
варто зазначити таке. на основі аналізу досвіду подолання фінансово-
економічної кризи розвиненими країнами світу можна з упевненістю 
стверджувати, що вихід вітчизняної економіки з кризового становища 
можливий передусім завдяки активізації інноваційно-інвестиційної ді-
яльності (ііД) на всіх рівнях. Учені-економісти давно про це говорили, 
а сьогодні таку думку вже поділяють керівники підприємств, сільсько-
господарських виробництв, народні депутати, інтелігенція.

Вирішенню теоретичних і практичних проблем побудови основ 
організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвес-
тиційної діяльності на рівні держави, областей, органів місцевого само-
врядування та підприємств, об’єднань тощо присвячено наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів о.і. амоші, і.П. булє-
єва, З.с. Варналія, В.М. Гейця, М.і. Долішнього, З.В. Герасимчук, 
а.і. соленик, й. Шумнера, Ф. броделя та ін. В їхніх дослідженнях 
встановлено шляхи й основні елементи організаційно-економічного ме-
ханізму активізації ііД, однак не розроблено цілісний організаційно-
економічний механізм активізації цієї діяльності з визначенням його 
оптимальних варіантів на обласному та державному рівнях, з одного 
боку, і на рівні підприємств, організацій тощо — з іншого.

В Україні нині на державному рівні немає широкомасштабної про-
грами інноваційно-інвестиційного розвитку країни на найближчу пер-
спективу, а також не створено і прогнозів на майбутнє.

наявність проблеми підтверджується тим, що багато областей Укра-
їни самостійно розробили і прагнуть реалізувати перспективні стратегії 
інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах. В умовах незавершеності 
конституційної реформи та загальної політичної нестабільності в країні 
необхідна активна діяльність органів управління, у тому числі й місцево-
го самоврядування, щодо впровадження й захисту власних пріоритетів і 
цінностей на державному рівні. обласні й місцеві органи самоуправління 
мають скеровувати соціально-економічний розвиток та інтереси населен-
ня своїх територій на забезпечення зростання рівня добробуту людей. 
тому особливо актуальною стає необхідність відображення інтересів об-
ласних і місцевих органів самоуправління на національному рівні. За 
прикладом країн єс з цією метою потрібно створити відповідну організа-
ційну структуру — асамблею областей і міст України, до якої крім уже 
названих органів управління мають увійти обласні громадські організації. 
об’єднання національних інтересів українського народу, як переконує 
досвід країн світу на початку ххі ст., можливе на основі розвитку націо-
нальної економіки в інноваційно-інвестиційному напрямі в найближчій 
перспективі, а надалі має відбутися формування інформаційного суспіль-
ства та економіки знань. таким чином, взаємозв’язок національних інте-
ресів інтеграції та економічних можливостей областей створює в Україні 
підґрунтя для національної ідеї — досягнення економічного й соціаль-
ного лідерства шляхом забезпечення інноваційно-інвестиційного “прори-
ву” у найближчі п’ять років. Використовуючи світовий досвід, потрібно 
розробити національну стратегічну програму соціально-економічного й 
інноваційно-інвестиційного лідерства, а глобальною українською цільо-
вою установкою відповідно до цієї національної програми має стати роз-
ширення наявних і створення нових виробничих комплексів із випуску 
експортної конкурентоспроможної продукції.
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Згадана вище асамблея областей і міст України покликана на на-
ціональному рівні сприяти врахуванню думок територіальних громад 
при прийнятті державних рішень. одночасно ця асамблея повинна 
встановити тісні зв’язки з асамблеєю регіонів європи та іншими між-
народними організаціями. асамблея областей і міст України має взає-
модіяти із Президентом України, Верховною Радою України, кабіне-
том Міністрів України та іншими державними органами, а також тісно 
співпрацювати з національною академією наук України, галузевими 
академіями, науково-дослідними інститутами та вищими навчальними 
закладами, будуючи свою роботу тільки на результатах їхньої діяль-
ності та наукових розробках.

основною функцією асамблеї може стати розроблення й реалізація 
національної ідеї соціально-економічного лідерства України шляхом 
впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки (за 
прикладом китаю, Японії та ін.), що має забезпечити високий рівень 
життя населення країни. За прикладом розвинених країн світу, це необ-
хідно здійснити на основі партнерства всіх органів державного, обласного 
і місцевого управління й самоуправління, з одного боку, та представників 
бізнесових і підприємницьких структур та громадськості — з іншого. 
Головним завданням усіх зазначених суб’єктів є розроблення згаданої 
вище національної стратегічної програми щодо реалізації національної 
ідеї українського лідерства в інноваційно-інвестиційному напрямі.

економічна стратегія розвитку України має базуватися на інтересах 
усього народу та соціально-економічних особливостях і можливостях 
областей України, а також ураховувати тенденції глобалізації світової 
економіки і регіональних ринків (європейського, азійського, африкан-
ського та ін.). Геополітичне і геоекономічне положення на шляху “схід —  
Захід” зумовлює фактичні характеристики й можливості України, яка 
має розвинену інфраструктуру, значний економічний, науковий, ви-
робничий та інший потенціал. В умовах глобалізації міжнародних і 
регіональних ринків важливим фактором входження України до кола 
країн — світових лідерів є наявність розвиненої мережі телекомуніка-
цій і широке використання інформаційних технологій. саме потужність 
інформаційної, фінансової, інноваційної інфраструктури стає основою 
економічної могутності сучасних високорозвинених держав. Україна 
має великі потенційні можливості для розвитку інформаційних, кос-
мічних та інших високих технологій.

на основі аналізу досвіду розвитку економіки Японії — унітарної дер-
жави із сильною виконавчою владою — доцільно розробити спеціальну 
програму взаємодії України зі світовими регіонами — “схід — Захід —  
2017”, яка б відповідно до основних стратегічних цілей містила такі роз-
діли:  “інформація, створення телекомунікаційних мереж, системи тех-
нологічних парків і технополісів з реалізацією науково-технологічних 
програм”, “Фінанси, ринковий капітал, міжнародні товарні й фінансові 
біржі”, “транзит, експорт, селективне заохочення імпорту і реструкту-
ризація економіки”, “енергетика, енергозбереження, новітні техноло-
гії”, “стратегічні міжнародні союзи, космос, наука”, “освіта та підготов-
ка інноваційних і інвестиційних підприємств”, “інвестиційно-будівельна 
діяльність і реконструкція підприємств, споруд та інженерних мереж”.
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необхідно зауважити, що у реалізації національної ідеї щодо досяг-
нення лідерства пріоритетне місце належить економічній базі України, 
а саме експортно орієнтованим підприємствам, корпораціям, фінансово-
промисловим групам, особливо з інноваційною продукцією і послугами. 
У цілому держава має координувати роботу всіх суб’єктів інноваційно-
інвестиційної діяльності як національного, так і обласного рівнів.

Ядром української національної стратегії досягнення лідерства по-
винні стати спільні науково-технічні програми з найпередовіших на-
прямів розвитку науки і техніки.

Як відомо, будівництво, будівельна галузь і будівельна діяльність — 
це серцевина економіки, успіхи в якій неможливі без їх інтенсивно-
го розвитку. тому, розглядаючи проблему інноваційно-інвестиційного 
розвитку економіки, зупинимося на її складовій — будівельній галузі.

криза в будівельній галузі викликана значним скороченням іпотеч-
ного кредитування бан ками, зростанням цін на енергоносії та на біль-
шість товарів і послуг, вироблених в Україні, а також значним рівнем 
інтегрованості економіки України в загальносвітову економіку і відпо-
відним впливом збільшення рівня світової інфляції.

Визначення стратегічних напрямів розвитку держави та процеси ін-
теграції Укра їни в європу та світове співтовариство стимулюють ство-
рення інноваційно-інвестиційної моделі ро звитку України. адже вироб-
ництво конкурентоспроможної продукції в сучасних умовах можливе 
лише на інноваційній основі, а матеріальну базу сучасної будівельної 
галузі створює інвестицій ний потік.

інноваційно-інвестиційний розвиток нашої держави регулюють від-
повідні закони: “Про нау кову і науково-технічну діяльність”, “Про 
наукову і науково-технічну експертизу”, “Про спеціа льний режим ін-
вестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про 
інвестиційну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про запобі-
гання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі 
та житлового будівництва”, “Про пріоритетні напрями інноваційної ді-
яльності в Україні”.

Прийняття Закону України “Про запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, 
що набрав чинності 14 січня 2009 р., мало на меті досягнення стабілі-
зації у розвитку будівельної галузі, підвищення платоспроможнос ті на-
селення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потре-
бують державної підтримки, та стимулювання житлового будівництва 
в умовах світової фінансової кризи.

однак відбулося суттєве погіршення ситуації у будівельній та су-
міжних з нею галузях, що пояснюється впливом низки об’єктивних об-
ставин (обмеження інвестиційних можливостей бюджету та населення 
внаслідок подорожчання і зменшення доступності кредитних ресурсів, 
нестабільність грошово-валютної політики, інфляційні очікування та 
значне зростання цін). Відповідно скоротився внутрішній попит на бу-
дівельні матеріали та збудоване житло.

Закон “Про інноваційну діяльність” визначає правові, економічні 
та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяль-
ності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інновацій-
них процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки Украї-
ни інно ваційним шляхом. Згідно із цим Законом державну підтримку 
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одержують суб’єкти господарю вання всіх форм власності, що реалізу-
ють в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, 
які мають статус інноваційних.

У Законі “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні” встановлено правові, економічні та організаційні засади формуван-
ня та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Для будівельної галузі України на сьогодні актуальною є інновацій-
на стратегія, яка визначає шлях соціально-економічних перетворень. 
інноваційні механізми економічного розвитку мають використовувати 
наявний науково-технічний потенціал будівельної галузі та базуватися 
на відпо відній інфраструктурі.

активізація інноваційної діяльності у будівництві потребує нових 
форм та методів упрова дження досягнень науки і техніки, насамперед 
за рахунок розширення інноваційного ринку. ос новними недоліками 
розвитку інноваційного ринку будівельної галузі є неринковий харак-
тер ціноутворення, безсистемність у визначенні безпосередніх замовни-
ків та споживачів виконаних розробок; відсутність аукціонних торгів 
інноваційними розробками та проектами, інно ваційних бірж та брак 
ефективної реклами; дефіцит маркетингових досліджень, низька част-
ка витрат на інноваційну діяльність у капіталовкладеннях будівельної 
галузі тощо.

Формування інноваційного ринку будівельної галузі стримується 
недостатніми темпами створення недер жавних науково-дослідних та 
проектно-конструкторських організацій.

Для ефективного розвитку інноваційного ринку у галузі будівни-
цтва потрібна реалізація ши рокого спектру заходів:

— забезпечення фінансування пріоритетних напрямів наукових 
розробок;

— розширення джерел фінансування на основі спеціальних цільо-
вих, венчурних фондів;

— створення механізмів державного стимулювання ефективного ви-
користання приватних та іноземних інвестицій у наукомісткі галузі, у 
пріоритетні науково-технічні розробки; зменшення імпортозалежності 
економіки;

— розширення форм інфраструктури інноваційного ринку (технопар-
ки, технополіси, бізнес-інкубатори, наукові центри, торговельні іннова-
ційні біржі, використання можливостей малого та середнього бізнесу).

Державне регулювання інноваційного ринку (в межах максималь-
ної гармонізації законодав ства України з міжнародними стандартами, 
прийнятими в розвинених країнах світу) передбачає пільгове оподатку-
вання і кредитування інноваційної діяльності у будівельній галузі.

В умовах світової кризи головним завданням для підприємств галузі 
будівництва та представ ників середнього бізнесу є скорочення витрат. 
У вирішенні такого складного завдання може допо могти держава, ство-
ривши належні умови для забезпечення постійного трансферу знань у 
виробництво.

Важливо усвідомити, що криза не лише призводить до негативних 
наслідків, а може спричинити ліквідацію за старілих, неефективних 
систем та стимулювати економічну реструктуризацію, оскільки під 
час скорочення кадрів на під приємствах до лав безробітних потрапля-
ють раціоналізатори, які у подальшому знаходитимуть нову роботу на 
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успішніших підприємствах. саме такі компанії утворять підґрунтя для 
еко номічного розвитку України після кризи.

При цьому вітчизняним підприємцям не слід забувати про закор-
донних конкурентів, які також зацікавлені в реалізації власних інно-
ваційних проектів за рахунок українських вчених.

У більшості держав — членів організації економічного співробіт-
ництва та розвитку (оесР), до якої входять 30 найрозвиненіших країн 
світу, спостерігається зростання частки іноземних партнерів у фінансу-
ванні науково-дослідних, будівельних та конструкторських робіт.

У багатьох державах оесР ринок для висококваліфікованих спеці-
алістів стає привабливішим з кожним роком, і додатковим стимулом 
для цього є нові ініціативи, спрямовані на більшу мобі льність робочої 
сили. тому для України принципово важливо створити привабливе се-
редовище для захисту власного інтелектуального багатства та розвитку 
інноваційних технологій.

Про серйозні прорахунки у цьому напрямі свідчать дані Держком-
стату, які ілюструють тен денцію скорочення чисельності науковців в 
Україні протягом 1990—2009 рр. Якщо на початку зазначеного періоду 
в нашій країні нараховувалось 313 тис. вчених, то до 2009 р. їхня чи-
сельність зменшилася в 3,3 разу, тобто становила лише 94,1 тис. осіб. 
Потрібно вжити дієвих заходів, бо інакше така тенденція спостерігати-
меться й надалі.

недостатня підтримка виробництва з боку науковців може спричини-
ти певні прорахунки у прийнятті стратегічних управлінських рішень.

У рамках європейського союзу прийнято орієнтир для визначення 
обсягів зростання інноваційної складової, який до 2011 р. має стано-
вити не менше ніж 3% національ ного ВВП. слід зауважити, що це 
завдання надзвичайно складне навіть для країн єс, оскільки у 2006 р. 
середній показник фінансування для єс дорівнював 1,7% ВВП.

на сьогодні в Україні рівень фінансування у сфері інновацій стано-
вить менш як 0,85% ВВП, і це свідчить про необхідність формування 
нових підходів до розвитку “розумної” економіки.

оскільки в Україні основним джерелом фінансування інноваційно-
го розвитку є державний бюджет, ключовою залишається роль уряду. 
Влада повинна стати каталізатором активізації про цесу інноваційних 
розробок та їх впровадження в реальному секторі економіки.

скорочення фінансування є негативним фактором для розвитку ба-
гатьох галузей та економіки країни в цілому.

Враховуючи сказане вище, можна зробити такі висновки і внести 
відповідні пропозиції:

1. У сфері науки потрібно реформувати й відновити на новій 
науково-технологічній основі державні наукомісткі нДі у поєднанні з 
науково-дослідницькою і виробничою базою, науковим та фінансовим 
забезпеченням.

2. необхідно проводити обмін і стажування спеціалістів та вчених у 
розвинених країнах світу з метою здобуття нових знань та запозичення 
передового науково-технічного досвіду.

3. слід вважати вирішення інноваційно-інвестиційної проблеми   
пріоритетним напрямом діяльності органів управління України у 
2011—2015 рр. 
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Підсумовуючи висловлені міркування та пропозиції, зазначимо: ми 
абсолютно впевнені в тому, що Україна неминуче прийде до власної 
істинно цивілізованої державності, коли всі гілки влади працювати-
муть для досягнення добробуту всієї громади і держави, відчуваючи 
відповідальність перед законом, народом і країною. Запорука цього — 
єдність народу та його прагнення усіма засобами відстоювати і берегти 
незалежність та суверенність України, що має стати нормою життя 
кожного громадянина.
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А.м. Ливинский, А.Д. Есипенко. Проблемы инновационно-инвестиционного раз-
вития науки и экономики Украины.

Проанализировано современное состояние отечественной науки, указаны име-
ющиеся недостатки и высказаны пре дложения по улучшению ситуации в научной 
сфере. обоснована необходимость разработки и реализации национальной идеи 
социально-экономического лидерства Украины через внедрение ин новационно-
инвестиционной модели развития экономики. очерчены пути и перспективы реше-
ния проблем строительной отрасли.

O.M. Livinskyi, A.D. Yesipenko. Problems of innovation and investment way of 
development in Ukraine.

The analysis of modern stage of development in science sphere is done, existing 
faults are underlined and proposals for comparative improvements are presented. 
Characteristic for innovation and innovation development of economy and building 
branch are presented and perspectives for further development are elaborated.
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іННОВАціЙНість ЯК мОРАЛьНість  
сУчАсНОї ОсОБистОсті

У статті зазначено, що особливістю глобалізації є свідома орієнтація на новизну — 
у знаннях, досвіді, політичних і культурних досягненнях. специфічне налаштування 
на інновацію в сучасному світі є основною сутнісною рисою прогресивного роз витку 
суспільства. Висвітлено сутність феномена інновацій та розглянуто пов’язані з ними 
завдання науки й освіти.

Ключові слова: інновація, прогресивний розвиток суспільства, освіта

Ґенеза і розвиток культури, науки, освіти є необхідною умовою 
життєдіяльності суспільства. У свою чергу, соціальна система є не про-
сто “зовнішнім середовищем”, в якому існують, функціонують та засво-
юються результати продуктивної діяльності людини. Вона породжує 
інтелектуальне буття, детермінує дію його внутрішнього механізму 
та форми вияву, структурно-функціональні характеристики та дина-
міку поступу, духовність у різних формах. наука, мистецтво, освіта 
як соціально-духовні феномени справляють необхідний вплив на ха-
рактер і розвиток решти компонентів соціоекономічного і політико-
культурного простору малого та великого масштабу. 

тому виявлення соціальної детермінованості інтелектуального бут-
тя і пізнавальної діяльності здійснюється за допомогою аналізу місця й 
ролі форм духовно-інтелектуальної діяльності в сукупності суспільних 
явищ і подій, дослідження каналів, які іманентно та функціонально 
включають їх у соціокультурну цілісність.

Для реалізації цієї грандіозної мети необхідно повсякчас оновлюва-
ти засоби і методи пізнавальної діяльності, що виокремлює як особли-
вий феномен концепт інновації. Її актуальність зумовлена прогресом 
соціуму, основна ознака якого — постійне оновлення завдяки властивій 
людському інтелекту здатності осмислювати дійсність, трансформувати 
діяльність та вносити елемент новизни. спроможність людини до продук-
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тивної діяльності, до прийняття та адаптації відповідно до своїх нагальних 
потреб результатів цієї діяльності створює умови для змін і переходу до 
нового у різних сферах соціокультурного буття, тобто прогрес відбуваєть-
ся завдяки нововведенням, інноваційній діяльності, інноваціям. основ-
ною, сутнісною рисою прогресивного розвитку є свідома орієнтованість 
на здобуття нового — знань, досвіду, на економічні, політичні, культурні 
досягнення, а також специфічна налаштованість на інновацію, у зв’язку з 
чим і постає необхідність з’ясування сутності останньої.

Звичайно, мисляча, активна, діяльно-творча частина суспільства 
вже давно переконалася, що вимогою суспільного розвитку в усіх 
сферах соціального життя є інновація, інноваційна діяльність. але 
поняття інновації неоднозначне. Під нею розуміють упровадження 
нових ідей, технологій у виробництво та управління галуззю, під-
приємством; в іншому аспекті інновація — це нововведення, ще не-
достатньо поширене в суспільній діяльності чи виробництві. іннова-
цією також вважається кінцевий наслідок упровадження досягнень 
науково-технічного прогресу з метою здобуття соціального, політич-
ного, економічного, науково-технічного або іншого результату. без 
сумніву, нове застосування наукових, культурних, технічних знань, 
що забезпечують економічний, політичний, адміністративний успіх, 
також завжди є інновацією. 

У методологічному плані інновація — це ідеї, пропозиції, наукові 
розробки, які можуть стати і стають основою створення нових страте-
гій розвитку, нових видів продукції, нових об’єктів матеріального та 
ідеального буття, значно поліпшують споживчі характеристики (еко-
номічні, культурні, освітні, технічні тощо) явищ, процесів, товарів. 
Все, що здатне вдосконалити якість життя і процес розвитку людства, 
є інновацією.

У різних формах інновації існували завжди, відіграючи надзвичай-
но важливу роль у розвитку людського суспільства та кожної окремої 
держави. та чи інша країна тільки тоді ставала на чолі прогресу й 
досягала успіхів, коли намагалася створити і постійно вдосконалюва-
ти інфраструктуру для підтримки процесу впровадження інновацій. У 
такому аспекті інноваційність є загальною властивістю, притаманною 
культурі в цілому та її окремим складовим, істинно людською, суспіль-
ною потребою. За суттю мотивації — це особливе явище, котре потре-
бує уваги й обережного ставлення. 

ознака інновації — те, що вона є основним механізмом форму-
вання нових технологій, нових моделей діяльності та поведінки, ор-
ганізації знань, створюючи передумови для пошуку альтернативних 
шляхів розвитку суспільства, особливо коли воно перебуває у стані 
нестабільності, переходить до нових рівнів буття в соціоекономічному 
розвитку.

Як інструмент перетворення інновації набули значного поширення 
в різних сферах соціально-культурної діяльності. Показово, що нині 
в науці виник новий напрям — інноватика з її власним методологіч-
ним обґрунтуванням. інноватика сформувалася у відповідь на потре-
би промислово розвинених країн у створенні нових галузей знання, у 
спеціальних дослідженнях, необхідних для ефективнішого вирішення 
завдань інтенсифікації та прискорення виробництва. своєю головною 
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проблемою інноватика оголосила творення нововведень, дифузію їх 
усередині соціальних систем і взаємодію між ними, адаптацію до них 
людини, вироблення інноваційних підходів та рішень.

теорія і практика інновацій ще не ввійшли органічно в соціальні 
механізми нашого суспільства, в життєдіяльність людей, їхню куль-
туру. Перехід від окремих, фрагментарних, одиничних інновацій до 
системної діяльності, спрямованої на перетворення наукового знання і 
технологічних розробок у новий удосконалений продукт, якого потре-
бує людина, остаточно не закінчено. безумовно, такий стан речей відо-
бражає суб’єктивні особливості господарської поведінки та мислення 
людей, їхні ціннісні орієнтації і, отже, може трактуватися в термінах 
соціокультурної реальності. найзручнішим об’єктом для вивчення но-
ваторства як системи є науково-пізнавальна діяльність.

Дослідження механізму розвитку інновації дає можливість оцінюва-
ти динаміку інноваційного наукового знання як саморух, зумовлений 
внутрішньою духовно-інтелектуальною енергією. і ситуація народжен-
ня нових парадигм постає як самозаперечення попередньої парадигми, 
що дійшла апогею та створює умови для настання нового “нормаль-
ного” наукового періоду, в якому наукове знання досягає потрібного 
рівня оновлення, “прориву” у майбутнє, тобто для реалізації свого ін-
новаційного потенціалу.

наукова інновація з її гносеологічними і соціальними властивос-
тями є чинником, що виражає самодостатність усієї науки та інтелек-
туальної діяльності в цілому, моделює її динамізм і модернізаційну 
орієнтацію.

Як відомо, виникнення терміна “інновація” пов’язане з іменем 
австрійського вченого, економіста, мислителя хх ст. й. Шумпетера 
[7, c. 120—141]. хоч історія суспільства завжди здійснюється через 
інновації, для позначення явищ, пов’язаних із впровадженням чогось 
нового, використовували супутні терміни — “нове”, “нововведення”, 
“модерн”, “модерний” тощо, особливо в первісний період становлення 
ринкової економіки та в перехідні періоди, пов’язані з соціально-
політичними змінами, науково-технічними, технологічними досягнен-
нями, революціями в науці та суспільстві.

Перенесення наукового аналізу у сферу виробництва, поглиблене ви- 
вчення внутрішніх закономірностей економічної системи, пошук об’єк-
тивних законів її функціонування і розвитку дає змогу визначити ново-
введення як головну рушійну силу соціально-економічного прогресу і 
започаткувати теоретико-методологічні дослідження інноваційних про-
цесів.

становлення теорії інновацій розпочинається наприкінці хіх ст. 
з її іменної персоніфікації, відколи у працях культурологів для 
характеристики одного з наслідків культурного дифузіонізму — про-
цесу перенесення елементів однієї культури в іншу — з’являється 
порівняно вузьке за змістом поняття “інновація”. Воно позаекономічне 
й ототожнюється не з новоcтвореннями, а лише з копіюванням досвіду 
традицій і моделей іншої діяльності та творчості в різних сферах [4]. 

інновація також є визначальною рисою науки. свідома орієнто-
ваність на здобуття нового знання, специфічна налаштованість на 
новизну є її основною, сутнісною особливістю. Якщо розглянути 
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історичну динаміку наукового знання, описану т. куном, де найбільш 
чітко виявляється парадоксальність характеру науково-пізнавальної 
діяльності, котра базується на новизні знань, які здобувають вчені, 
то побачимо, що розвиток апробованої парадигми робить дослідницьке 
начало професійно дедалі досконалішим і глибшим. Учені з більшою 
увагою реагують на “аномалії”, які з’являються на фоні парадигми, 
розпізнають, осмислюють, прагнуть до все чіткішого їх обґрунтування. 
це неминуче виводить науковий пошук на чергові інновації, що 
потребують досконаліших прийомів пояснення. таким чином, колишня 
нова парадигма не просто стає традиційним знанням, а своїм 
саморозвитком готує появу нової “дисциплінарної матриці” [3, c. 61—
67]. сягнувши вершини свого якісного стану, вона, тепер уже втра-
тивши новизну, породжує “кризовий стан науки” (культури, моралі, 
політики тощо), який долається і вирішується завдяки черговим інно-
ваціям. і в цьому плані наукове дослідження є ніщо інше, як “свідо-
ме руйнування з наступним творенням”. У цьому випадку приходимо 
до синергетичної парадигми. одна з її головних, принципових особ-
ливостей — “множинність структур, що виникають, параметри яких 
визначаються властивостями самої системи і характером взаємодії з 
 навколишнім середовищем. саме це визначає здатність цих систем до 
еволюції — послідовної зміни структур у процесі розвитку, причому 
реалізація конкретної структури буде багато в чому визначатися флук-
туаціями і принципово непередбачувана” [2, c. 61] .

нагадаємо, що флуктуація — випадкове відхилення системи від її 
закономірного стану. Флуктуації в самоорганізації кожної системи є 
основним моментом, фактором у становленні, функціонуванні, розвитку 
і неминучій загибелі (або переході до іншого виникнення, народження) 
будь-якої організації, в тому числі соціальної. В цьому випадку іннова-
ція і є флуктуацією, адже одна з особливостей останньої — відігравати 
роль “зародка” нового стану: за сприятливих умов окрема флуктуація 
здатна викликати зрушення всередині системи і готовність до зміни 
стану всієї системи. Флуктуація ніби порушує замкненість системи. 
так само й інновація ніби “пробиває” межі “закритості”, що сприяє 
взаємодії, тобто обміну енергією, інформацією, знаннями, досягнення-
ми тощо.

Як процес і діяльність інновація невід’ємна від суб’єкта пізнаваль-
ної діяльності, котрий у багатьох випадках визначає її спрямування. 
Якщо проаналізувати три рівні існування суб’єкта пізнання — інди-
відуальний, колективний та суспільний у розумінні охоплення всього 
соціального цілого, то на індивідуальному рівні суб’єктом є окремий 
дослідник, учений, котрий займається науковою, пізнавальною, освіт-
ньою, пошуковою діяльністю.

на колективному рівні суб’єкт пізнання розглядається в соціально-
історичному контексті, а не тільки з урахуванням індивідуально-
психологічних позицій. тут суб’єкт вимальовується як професійне 
угруповання, спільнота, колектив, у якому загальна праця вчених пе-
реростає в спільну працю. системоутворювальним поняттям, що аку-
мулює нормативно-ціннісний характер інтелектуальної праці подібних 
спільнот, є поняття “наукове співтовариство” [3, c. 38—39].
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Потрібно згадати про механізм сприйняття, який функціонує в 
корпусі науки, привертаючи увагу у випадках разючої розбіжності в 
оцінках, за конфліктних ситуацій, “патології” сприйняття дійсності. 
Знання подібних чинників не тільки є необхідною передумовою 
розкриття причин неадекватної інтерпретації інноваційних ідей і навіть 
їх несприйняття, а й допомагає осягненню загальних закономірностей і 
механізмів розвитку науки в цілому. 

колізії, що охоплюють повний шлях до інновації, від виявлення 
“аномалії” аж до переможного встановлення нової парадигми, дають 
можливість відстежити типові особливості розвитку науки за його 
“піками”, тобто крайніми точками. саме в них відбуваються зрушення 
в концептуальному характері знання, “зрушення, здійснені самою 
інновацією” [5, c. 181—186].

на суспільному рівні суб’єкт наукового пізнання постає як цілісний 
суспільний організм, а окремі вчені та наукові співтовариства — як 
його індивідуалізовані органи (функції).

кожен індивідуальний наукотворчий акт людини містить і відтво-
рює в собі умови та внутрішні зв’язки всієї науки. така властивість ці-
лісності, неподільності онтології світу з епістемним актом як черговим 
фактором самопізнання, включення світу в ноосферу мовою синергети-
ки може бути позначена як фрактальність. отже, інноваційний харак-
тер притаманний науково-пізнавальній діяльності в цілому. свідома 
орієнтованість на здобуття нового знання, специфічна налаштованість 
на новизну є основною, визначальною рисою науки.

інноваційний процес у науці починається з фундаментальних до-
сліджень, передумовою яких є більш загальний етап наукової творчос-
ті, що дістав назву “дологічне дослідження”. це — художньо-образна 
основа інтелектуальної діяльності мислення: інтуїція, уява, асоціативні 
здібності, методи та прийоми наукового пізнання, що охоплює соціаль-
ну методологію конкретних наук. Дологічні (інтуїтивні, ірраціональні) 
передумови є початком ланцюга “творчість — наука — виробництво”, 
хоч і містять мінімум наукової точності. наприклад, якщо процес ви-
робництва нового продукту або створення нового технологічного, по-
літичного, педагогічного методу ґрунтується на новій науковій ідеї, то 
витік цієї ідеї у “дологічній” роботі мислення [1, с. 47—49].

Фундаментальні дослідження — це розроблення у конкретних сфе-
рах наукової діяльності гіпотез, концепцій, теорій, які є основою для 
створення нововведень. Вони спрямовані на здобуття нових наукових 
знань, виявлення суттєвих закономірностей розвитку природи та сус-
пільства, їхньою метою є пізнання об’єктивних законів розвитку Все-
світу. Фундаментальні дослідження поділяють на теоретичні та пошу-
кові. Результатом теоретичних досліджень є наукове відкриття законів 
і закономірностей розвитку світу, обґрунтування нових понять, ство-
рення нових теорій.

теоретичні дослідження є найважливішою складовою в системі 
пошуку нових наукових знань, бо наукові теорії дають змогу пізна-
ти процеси і явища, що існують, проаналізувати вплив на них різ-
них чинників і запропонувати рекомендації щодо використання їх у 
практичній діяльності. Поки відповідних законів не відкрито, людина 
може лише описувати явища, збирати та систематизувати факти, але 
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не може передбачити і пояснити їх дію. самі по собі факти — ще не 
наука. Вони стають складовою наукових знань тільки в систематизова-
ному й узагальненому вигляді, і невідомо, коли і як саме на практиці 
їх буде застосовано. цілеспрямовані фундаментальні дослідження — 
це відбір принципів, явищ, закономірностей, що визначають стратегію 
розвитку. 

наступний етап — пошукові дослідження, об’єктом яких є пробле-
ма синтезу прикладних теорій, вироблення наукових основ констру-
ювання, проектування, побудови й експлуатації підприємств; вивчен-
ня можливостей одержання нових видів продуктів (машин, приладів, 
систем, споруд, технологій джерел енергії), створення нових власти-
востей матеріалів та їх сполучень, визначення нових методів у науці, 
освіті, культурі, розроблення рекомендацій і методик інноваційної 
діяльності.

Розвиток науки є вихідною базою для виникнення нових галузей 
виробництва, суспільних, педагогічних, політичних, філософських 
концепцій. наука стає безпосередньо виробничою і творчою силою сус-
пільства, бо в її надрах народжуються нові види діяльності, нові тех-
нології, нові знання. Пріоритетна роль фундаментальної науки в роз-
витку інноваційних процесів визначається тим, що вона є генератором 
ідей, торує шляхи в нові сфери знань. наукові знання — своєрідний 
товар. наукові ідеї не вмирають, а продовжують жити в поєднанні з 
новими ідеями або як база для розроблення нових ідей, теорій, концеп-
цій. наприклад, відкриття, здійснені видатними вченими в попередні 
епохи, і надалі використовуються суспільством, людиною, наукою та 
виробництвом, стаючи знаряддям нових відкриттів та їх матеріально-
го втілення в усіх сферах соціального буття. У сучасному обладнанні, 
устаткуванні, технологіях, типах мислення, ідеалах, темпах розвитку 
реалізуються інтелектуальні інновації вчених багатьох поколінь.

суспільна цінність і значення наукової інновації виявляються піс-
ля того, як вона стає загальним надбанням. хто б не був фактичним 
творцем інноваційної наукової ідеї, якому б власнику чи приватній 
компанії не належало юридичне право на її використання, однак рано 
чи пізно “право власності” на цю ідею набуває все суспільство, всі одер-
жують право на її застосування.

отже, відкриття як інтелектуальний продукт не мають ринкової 
вартості, бо на них неможливо оформити ліцензію, оскільки вони не 
сумісні з яким-небудь еквівалентом. Їхня висока евристична цінність, 
як правило, визначається суспільним і міжнародним визнанням. інно-
ваційні результати фундаментальних досліджень є базою і рушійною 
силою розвитку всієї системи науки, техніки, технології, організації 
й управління процесами виробництва, вирішення соціальних проблем, 
проблем розвитку суспільства в цілому і кожної особистості зокрема. 
Розвиток науки має значно випереджати розвиток техніки і виробни-
цтва, а матеріальне виробництво має бути достатньо динамічним у ви-
користанні наукових результатів, мобільно перебудовуючись залежно 
від цих результатів.

сфера матеріального виробництва охоплює прикладні дослідження, 
технічні розробки, первинне опанування новацій та їх поширення, про-
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мислове виготовлення нового продукту. це — технічний, технологіч-
ний та експлуатаційний етапи інноваційного процесу.

Прикладні дослідження спрямовані на пошук шляхів практично-
го використання вже відкритих явищ і процесів. науково-дослідна 
робота прикладного характеру ставить за мету розв’язання техніч-
них і технологічних проблем стосовно конкретної галузі виробництва. 
на цьому етапі інноваційні ідеї перевіряються на життєздатність та 
ефективність.

активним джерелом і первнем освіти, як і мистецтва, політи-
ки, науки, також є інновація. В освіті цим терміном не позначають 
“фрагментарні”, одноразові “осяяння геніальності”. Він насамперед 
є характеристикою процесу і наукотворчої діяльності. освітня і нау-
кова інновація — це здобуття знання, якого не було раніше в рамках 
домінуючої світоглядної чи пошукової парадигми і яке не тільки не 
можна було використовувати для здобуття нового знання, а й поширю-
вати в суспільстві.

інновації, таким чином, є невід’ємною частиною розвитку науки 
і культури в цілому та освітньо-педагогічної теорії зокрема, оскільки 
саме за допомогою інновацій освіта робить крок уперед. крім того, ін-
новації сприяють вирішенню низки завдань, що дає можливість суттє-
во змінити наявний стан соціоекономічного і культурного буття. Про-
те, коли йдеться про інноваційні теорії, то вченим стає легше просто їх 
поліпшувати або робити схожі речі в подібних напрямах, а не прагнути 
відкрити нові. це пояснює те, що у часі інновації розподілені нерівно-
мірно, а тому виникають у певні періоди. У соціальній, економічній, 
освітній системах вони також розподілені не випадково, а мають тен-
денцію концентруватися у певних секторах. інновація дає змогу отри-
мувати нові результати в будь-якій теорії, котра у свою чергу розвиває 
і весь спектр інших наук та освітніх практик [4].

У сучасній соціокультурній, освітній та економічній практиці інно-
вації відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки дають поштовх 
до змін і вдосконалення. Проте на нинішньому етапі розвитку вітчиз-
няної соціально-економічної й політичної практики та науки постала 
проблема, коли ті, від кого це залежить, не розробляють інноваційних 
теорій, а тільки вдосконалюють старі. натомість на Заході наука роз-
вивається саме завдяки постійному пошуку інновацій та їх енергійно-
му втіленню.

Зазначимо, що інновація — не лише нововведення, а й здатність 
до нового мислення, до переосмислення існуючих теорій, сталих іс-
тин, правил та норм поведінки в науці, освіті, політиці, культурі тощо. 
жодне нововведення не відбудеться, якщо мислення не буде інновацій-
ним. крім того, інноваційного мислення вимагає сама динаміка мінли-
вого світу. Проникаючи в сутність реалій — соціальних, економічних, 
освітніх, культурних, інноваційне мислення здійснює зворотний вплив 
на їх розвиток, а в кінцевому підсумку на темп і якість суспільного 
розвитку, на спосіб діяльності та поведінку соціального суб’єкта — лю-
дини, колективу, співтовариства. В такому контексті перед нами постає 
проблема інноваційної людини, а її вирішення нині багато в чому за-
лежить від культурного середовища, суспільного комфорту, особистого 
 добробуту, інноваційної освіти. саме інноваційна людина може осмислити 
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проблеми та суперечності, породжені сучасним етапом розвитку науково-
технічної революції. Визначальна серед них — інформаційна революція, 
яка окреслила основні контури сучасного глобалізованого світу.

освіта має вирішальне значення для формування інтелектуального 
потенціалу, побудови демократичного суспільства, у здобутті знання, 
потрібного для вдосконалення всіх сфер життя. однак не менш важли-
ву роль у забезпеченні стійкого економічного і соціального зростання, 
підвищення життєвого і культурного рівня населення відіграє іннова-
ційне знання. нині знання перетворились на найважливіший чинник 
економічного розвитку. В доповіді світового банку про сучасний роз-
виток підкреслюється базування більшості передових у технологічному 
аспекті економік на знаннях, на їх нових напрямах і дисциплінах. 
У країнах-лідерах реальне зростання доданої вартості в галузях, що 
ґрунтуються на інноваційних знаннях, за останні десятиліття постійно 
перевищує темпи загального економічного зростання в середньому на 
10% (у німеччині — 9%, Великій британії — 11, Фінляндії — 8, Фран-
ції — 9% тощо). Процес глобалізації прискорює ці тенденції, оскільки 
у формуванні конкретних переваг тієї чи іншої країни на чільне місце 
дедалі більшою мірою ставляться знання. Порівняльні переваги кра-
їн все менше визначаються багатством природних ресурсів або деше-
вою робочою силою і все більше — технічними інноваціями та конку-
рентним застосуванням знань або тим й іншим у поєднанні. наочний 
приклад цьому — бангалор, індійська столиця індустрії програмного 
забезпечення. У міжнародній торгівлі частка товарів високо- і серед-
ньотехнологічних виробництв зросла до 55% проти 35% п’ятнадцять 
років тому [6, c. 14].

економічне зростання сьогодні такою самою мірою є процесом 
накопичення знань, як і нагромадження капіталу. У розвинених країнах 
обсяги капіталовкладень у нематеріальні активи, які формують базу 
знань, а саме — у науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, 
освіту і програмне забезпечення для обчислювальної техніки, співмірні з 
капіталовкладеннями у фізичне обладнання або навіть перевищують їх. 

насправді потенціал генерування і використання знань з метою 
забезпечення сталого розвитку і підвищення рівня життя в різних 
країнах далеко не однаковий. це зумовлюється, зокрема, відчутною 
нерівністю науково-технічного потенціалу та інвестицій у багатих і 
бідних країнах. 

на відміну від бідних країн держави з передовою економікою 
отримують плоди від результатів наукових досліджень, що забезпечує 
виробництво нових багатств, завдяки яким у держави з’являються 
ресурси, необхідні для підтримки подальших наукових досліджень.

Вища освіта — один із найважливіших комплексних чинників, які 
визначають не лише величину сукупних факторів виробництва в певній 
економіці. Вищим навчальним закладам належить найважливіша роль 
у реалізації стратегії економічного зростання на основі знань та у 
формуванні демократичного й соціально розвиненого суспільства. 

Вища освіта сприяє удосконаленню інституціонального режиму 
через підготовку компетентних і відповідальних спеціалістів, потрібних 
для вмілого управління макроекономічною сферою, соціальним і 
культурним розвитком, державним сектором. академічна діяльність 
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вищих навчальних закладів і наукові дослідження в системі освіти є 
найважливішим підґрунтям для національних інноваційних систем. 

Університети також беруть участь у створенні національної 
інформаційної системи, виступаючи як середовища зберігання і 
провідники інформації (через бібліотеки), головні вузли комп’ютерних 
мереж, розповсюджувачі інтернет-послуг. крім того, норми, настанови, 
морально-етичні та естетичні цінності, які виховуються у студентів 
вищих навчальних закладів, становлять фундамент соціального 
капіталу, необхідного для формування здорового громадянського 
суспільства і культури — того, що міститься в основі оптимальної 
системи управління та демократичної політичної системи [6, с. 23].

У такому контексті потрібно враховувати найширші напрями ді-
яльності вищої школи, які сприяють формуванню демократичного сус-
пільства, що ґрунтується на знаннях: підтримка інновацій за рахунок 
створення нових знань, забезпечення доступу до глобальних джерел 
знань та адаптації знань до національних умов; внесок у формуван-
ня людського капіталу через підготовку висококваліфікованої робочої 
сили, в тому числі вчених, спеціалістів, технічних працівників, вчите-
лів, а також керівників усіх рівнів; участь у державному будівництві 
та встановленні соціального взаємозв’язку.

Постає питання: а що таке інноваційна система освіти? Зазначимо, 
що знання самі по собі не трансформують економіку, і немає гарантії 
того, що інвестування в наукові дослідження, розробки або в інші про-
дукти вищої освіти принесе позитивну віддачу. це пояснюється тим, 
що найбільша вигода від знань можлива в тому випадку, коли вони 
використовуються в межах комплексної системи закладів, організацій 
і процесів, відомої під назвою “національна інноваційна система”. Ви-
щій школі в цій системі належить важлива роль — бути не тільки 
основою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, а й мере-
жевою базою для обміну інформацією та знаннями.

незважаючи на труднощі, пов’язані з формуванням адекватної на-
ціональної інноваційної системи, є низка сприятливих чинників, що 
допомагають країнам подолати відставання від передових досягнень 
науки. По-перше, завдяки глибоким дослідженням у галузі соціальних 
наук люди більше дізнаються про процес інновацій, і цей масив знань, 
що зростає, можна використовувати при виборі знарядь політики і ме-
тодів підвищення ефективності капіталовкладень у розвиток людських 
ресурсів. По-друге, міжнародне наукове співтовариство за своєю приро-
дою здебільшого відкрите для транскордонної співпраці, оскільки про-
грес науки залежить від культури вільного обміну базовими знаннями. 
По-третє, нові інформаційні та комунікаційні технології забезпечують 
небачений раніше доступ до цих знань [6, с. 25]. Який би конкретний 
шлях не обрала країна для подолання свого відставання, їй потрібно 
підвищувати рівень і якість людських ресурсів. тобто мислення люди-
ни має бути інноваційним.

Згідно з даними праць про визначальні чинники інноваційного по-
тенціалу, “країни, котрі зосередили більшість своїх наукових дослі-
джень і практичних розробок у сфері освіти, зуміли досягти значно ви-
щої результативності” [6]. американський вчений М. Портер зауважує, 
що “освіта і професійна підготовка, мабуть, є одним із найпотужніших 
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довготривалих важелів для модернізації промисловості в розпоряджен-
ні державної влади на всіх її рівнях” [8, c. 71].

стратегія інноваційного розвитку, яка може бути опорою еконо-
мічного зростання на основі знань, вимагає наявності розгорнутих 
систем освіти, котрі охоплюють усе ширші верстви насе лення. Потріб-
но, щоб ці системи формували сприятливі умови для навчання людей, 
приділяючи особливу увагу творчому началу та гнуч кості з метою 
розвитку здатності постійно адаптуватися до вимог економіки, яка 
ґрунтується на знаннях.

основні вимоги до інноваційної освіти можна сформулювати таким 
чином. Перший принцип — більше освіти для усіх людей. аналіз сучасного 
стану країн, які розвиваються, показує, що економіка, заснована на 
знаннях, ставить вищі вимоги до рівня кваліфікації працівників, котрі 
у свою чергу демонструють продуктивну віддачу від вищої освіти. 
Зростання попиту на кваліфікованих працівників позначається не лише 
на рівні заробітної плати, а й на можливостях працевлаштування.

Другий принцип — навчання впродовж усього життя. Потреба в 
неперервній освіті та професійній підготовці зумовлена коротким 
“життєвим циклом” знань, навичок і професій. Внаслідок цього все 
важливішими стають неперервність освіти та регулярне оновлення 
індивідуальних здібностей, підвищення кваліфікації. Вимоги, які 
ставляться до неперервної освіти, можуть також привести до поступового 
стирання меж між базовим і подальшим навчанням, а також між 
професійним навчанням молоді та підготовкою спеціалістів у процесі 
їхньої професійної діяльності.

У концепції неперервної освіти пріоритет належить тому, хто на-
вчається. ВнЗ повинні підлаштовувати організацію своєї роботи під по-
треби в освіті та професійному навчанні дедалі різноманітніших категорій 
населення: студентів, які працюють, студентів зрілого віку, студентів, 
котрі навчаються вдома, навчаються неповний день, часто їздять, 
навчаються у вихідні дні тощо. Виникає попит на нові форми навчання, 
що передбачають відвідування студентом кількох навчальних закладів 
або участь у кількох програмах послідовно. тим самим студент бере на 
себе ініціативу щодо визначення власного профілю на ринку праці.

Важливий наслідок прискорення науково-технічного прогресу — 
послаблення акценту на запам’ятовуванні нескінченних фактів порівняно 
зі зростанням значимості методологічних знань та творчих навичок, 
необхідних для вміння мислити й самостійно аналізувати інформацію. 
Процес навчання нині має все більше ґрунтуватися на здатності 
знаходити знання і звертатися до них, застосовуючи їх для вирішення 
завдань і проблем. Вчитися тому, як вчитися, як трансформувати 
інформацію в нові знання, в конкретні пропозиції — все це важливіше, 
ніж запам’ятовувати конкретну інформацію. У цій новій парадигмі 
найголовніше — здатність шукати й знаходити нову, потрібну, актуальну 
інформацію, яка відповідає вимогам часу.

Міжнародне визначення кваліфікаційних вимог — третій принцип 
змін у структурі попиту на професійне навчання, зумовлений зростанням 
привабливості дипломів та атестатів, які мають міжнародне визнання. 
В умовах глобальної економіки збільшується попит на кваліфікаційні 
атестати, визнані на міжнародному рівні.
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Поряд із реорганізацією діяльності вищих навчальних закладів і 
використанням нових технологій не менш важливо прищеплювати 
студентам основні цінності, необхідні для того, щоб жити в умовах 
суперечностей і складнощів демократичного суспільства. За змістом 
освіта ххі ст. повинна стимулювати розвиток усіх аспектів людського 
інтелектуального потенціалу. Вона має не просто робити акцент на 
доступі до світової бази знань у сфері науки та управління, а й сприяти 
збереженню багатства національних культур і цінностей.

Iнноваційна освіта передбачає також розвиток здатності людини 
систематично аналізувати найважливіші питання і проблеми, вміщуючи 
факти в ширший контекст, оцінювати моральне значення дій і вибору, 
а також ефективно передавати знання і порушувати питання. навички 
постановки інноваційних завдань та аргументації потрібно формувати в 
межах різноманітних нових навчальних програм та з допомогою різних 
педагогічних методів. Завдяки трансляції демократичних цінностей і 
культурних норм вища школа є фундаментом для утворення та зміцнення 
соціального капіталу. освіта може і повинна сприяти консолідації 
суспільства, стимулювати суспільну діяльність, допомагати розвитку 
різних форм навчання і втіленню інновацій.
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В.Г. Кремень. Инновационность как моральность современной личности.
В статье указано, что особенностью гло бализации является сознательная ори ентация 

на новизну — в знаниях, опыте, политических и культурных достижениях. специфи-
ческая настроенность на инновацию в современном мире стала основной сущностной 
чертой прогрессивного развития общества. Раскры вается суть феномена инноваций и 
изложены связанные с ними задачи науки и образования.

V.G. Kremen. Innovations as morality for modern people.
Specifics of globalization — to be oriented towards novelties in knowledge, experience, 

political and cultural achievements — is recognized. Orientation to innovations is 
appeared as the main feature of developing world. The essence of innovation phenomena 
and following tasks for science and education are specified.
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ПРОБЛЕмА иННОВАциЙ В УКРАиНЕ

Подчеркивается, что решение задач модернизации всех сторон жизни Украины 
зависит не только от подъема экономики и решения традиционных социальных во-
просов, но и от выведения этноса из состояния неверия и депрессии. Перечислены 
факторы, мешающие осуществлению модернизации в Украине, и определены пути 
выхода государства из кризисной ситуации, одним из которых может быть вступле-
ние в таможенный союз с Россией.

Ключевые слова: оздоровление общества, модернизация, ментальность 
людей

иллюстрацией того, как важен был на заре украинской сувереннос-
ти разворот в русло инноваций, может стать один посыл, исходящий от 
двух гениальных физиков.

В период, когда сссР был успешным, а советская наука и инно-
вационный локомотив поражали воображение Запада, великий фи-
зик нильс бор спросил у столь же великого советского физика Петра 
капицы, почему в советской науке так много молодых талантов. Петр 
капица ответил: потому, что в сссР нет рынка.

и, осуществляя в Украине переход к рынку, мы, конечно же, должны 
были предвидеть, что в условиях рыночной ситуации все талантливые и 
энергичные — причем это касается именно молодого поколения — ри-
нутся в бизнес. а в заведомо нерыночную и беззащитную науку пойдут 
середняки или те, кто уж совсем не способен делать из денег деньги.

чтобы не допустить этого, государству следовало совершить маневр — 
в нужной степени перераспределить финансовые средства от бизнеса 
в пользу научных учреждений мирового уровня. нет сомнений, что 
это быстро окупилось бы. но государство действовало в соответствии 
с западными рецептами, истинной целью которых было избавиться от 
столь опасных конкурентов. соответственно, по линии так называемого 
вашингтонского консенсуса был запущен лозунг: “чем меньше госу-
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дарства, тем лучше, а рынок сам все расставит по местам”. и Украина 
пошла америке навстречу. 

но возникает вопрос: почему менее развитая по тем временам Поль-
ша отвергла этот посыл Запада, а Украина не только приняла его, но, 
реализуя, даже “перестаралась”? Да и Россия тоже, как могла, спасала 
науку, несмотря на бешеное давление со стороны “реформаторов”, в 
частности а. чубайса. а в Украине даже появился лозунг: “из ракет 
будем делать кастрюли!”.

Причина столь странного поведения связана с особенностями укра-
инской истории, оказавшими влияние на формирование менталите-
та украинцев. чтобы вкладывать деньги в науку и несмотря на риск 
вероятных неудач и потерь годами ждать результатов, надо быть наро-
дом, нацеленным на будущее. Украина же, в течение долгих лет оста-
вавшаяся несамостоятельной, в силу этого не имела (да и сейчас не 
имеет) потребности строить будущее через реализацию долгосрочных 
проектов. Поэтому, даже став суверенной, наша страна избрала мо-
дель примитивной культуры времени, в рамках которой диапазон де-
яний ограничен так называемым циклическим временем — “от уро-
жая до урожая”, “от бюджета до бюджета”. естественно, что наука, 
как и научно-технический прогресс, в такой временной режим не 
укладывались. отсюда — обреченность науки на жалкое выживание и 
вырождение. а значит, и обреченность инноваций.

Главным источником бед в Украине является неготовность украин-
ского этноса к самостоятельному большому “плаванию”. а каков на-
род, таковы и вожди. Украина присутствует в двух опубликованных 
оон списках несостоявшихся стран, что говорит о многом. Возникает 
вопрос: как это преодолеть?

В нынешней Украине решение проблем модернизации меньше всего 
зависит от технологий как таковых. технологии станут важны, когда 
для их реализации появятся условия, а сейчас технологические нов-
шества отторгаются не только институтами (т. е. правилами) в системе 
экономики, но и всей общественной системой. 

Поэтому, если на данном этапе сосредоточиться лишь на технологи-
ях, толку не будет. сначала нужно уделить внимание экономической 
и социальной инновационно привлекательной среде. У нас ведь до сих 
пор создаются высококлассные модели самолетов, разработаны кос-
мические технологии, имеются многие другие достижения. но без 
адаптивных перемен все это остается неподъемным.

иллюзия — считать, что для инноваций достаточно иметь деньги, и 
все образуется. нет, деньги сами по себе ситуацию не спасут, они сей-
час “не в коня корм”. Для их успешного модернизаторского освоения, 
да и для наращивания объемов инноваций необходимо прежде всего 
оздоровление общества.

В Украине, склонной (как писал В. короленко) к бутафории, до сих 
пор не поставлен диагноз тому, что произошло со страной. а ведь она, 
как ни одно другое государство в мире, совершила беспрецедентный 
деградационный транзит. Этот невиданный перепад от высокого к низ-
кому стал главной причиной не только упадка экономики, но и превра-
щения одного из самых веселых этносов в народ, рекордно депрессивный 
и, согласно опросам, самый несчастный в европе.
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с учетом всех этих обстоятельств становится ясно, что успех мо-
дернизации зависит не только от подъема экономики и не только от 
решения традиционных социальных задач, но и от выведения этноса из 
состояния депрессии и безверия.

игнорировать последнее обстоятельство — значит провалить все 
остальное. Мировой опыт свидетельствует, что источником успешных 
модернизаций — от протестантской англии и соединенных Штатов 
америки до советского союза 30-х годов и современного китая — всег-
да были мощные всплески пассионарной энергии, то есть энергии духа, 
основанные на вере в будущее.

обществу необходимо поставить диагноз — выявить не совместимые 
с модернизацией негативы, а также обозначить благоприятствующие 
успеху обстоятельства и действия.

начнем с факторов, не совместимых с модернизацией, и перечис-
лим хотя бы некоторые из них.

на первое место среди упомянутых негативных обстоятельств следу-
ет поставить коррупцию и связанный с ней передел собственности. Мне 
скажут: коррупция есть везде, даже в китае, где, впрочем, сановных 
коррупционеров расстреливают. Да, это так, однако наша коррупция 
существенно отличается от коррупции в успешных странах. В Украине 
она является чуть ли не главным регулятором и экономики, и многих 
сегментов социальной сферы общества (достаточно лишь вспомнить о 
проблеме “справедливости” наших судов). естественно, без преодоле-
ния такой всеобъемлющей коррупции модернизация невозможна.

следующий фактор, исключающий модернизацию, — это чрезмерный 
разрыв в уровне жизни богатых и бедных, порождающий несовместимые 
с модернизаторским духом отчужденность, чувство несправедливости 
и, соответственно, депрессию. Да, конечно, уровень жизни не одинаков 
и в успешных странах. но наши люди, пережившие слишком резкий 
переход от того, что раньше считалось справедливостью, к ситуации, 
когда наверху оказались те, кто обрел сверхбогатство неправедным пу-
тем, воспринимают такой разрыв  очень болезненно, и именно это во 
многом предопределяет рекордный уровень депрессивности.

кстати, в китае, когда разрыв между богатыми и бедными ока-
зался чрезмерным для восприятия простого люда, данный вопрос был 
вынесен на рассмотрение съезда, и в результате принятия соответству-
ющих мер разрыв был оптимизирован.

еще один негатив, стоящий на пути инновационного развития, — 
масштабное истощение финансов страны вследствие выведения дохо-
дов крупного бизнеса в оффшоры. и несмотря на то, что в мире сейчас 
(кстати, по инициативе сШа) разворачивается борьба с размещением 
доходов в оффшорах, капитал из которых массово изгоняется и пере-
водится в страны его происхождения, Украина об этом как бы не знает 
и знать не желает. Понятно, что без пресечения масштабнейшей утечки 
капитала модернизация невозможна.

Препятствует инновациям и уже упоминавшееся воцарение в Укра-
ине примитивной, почти племенной культуры времени. В стране де-
сятилетиями торжествует сиюминутность, поскольку диапазон деяний 
ограничен годичным циклом. Разумеется, технологический прогресс 
с его долгосрочными проектами в эту ущербную модель времени не 
помещается.
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отметим, что прижившаяся в стране примитивная культура вре-
мени не так уж безобидна и в социальном измерении. само отсутствие 
долгосрочных вложений в инновации, а значит, в развитие страны, 
лишает народ надежд на лучшее будущее, становясь одним из главных 
источников неверия и масштабной депрессии.

В чем же выход, и возможен ли он в обозримом будущем?
Полагаю, что именно сейчас, при определенных условиях, он возможен.
начнем с того, что в ситуации безнадеги и неверия даже слабый 

луч надежды может стать источником духовного подъема, оптимизма 
и готовности активно действовать.

не исключаю, что предложенный Россией и отработанный вместе 
с Украиной проект таможенного союза может пробить первую брешь 
надежд в ситуации безысходности. Ведь проект этот — не пустые обе-
щания типа “мы будем в европе”, он подкреплен реальными расчета-
ми, которые вселяют надежду на успех.

но дело здесь не только в материальной стороне. Главное — возмож-
ность появления благоприятных сдвигов в ментальности. По данным 
социо логических опросов, чем дальше мы отходим во времени от развала 
сссР, тем больше украинцев хотят находиться в едином пространстве 
с Россией.  Вопреки мнениям некоторых, для большинства русских и 
украинцев российско-украинская отчужденность была невыносимой и 
несправедливой. Великий н. Гоголь неслучайно писал, что великороссы 
и малороссы как бы созданы друг для друга. Украинцы и русские мен-
тально взаимно дополняют друг друга. Русские — максималисты, сто-
ронники высоких горизонтов и долгосрочных стратегий, чего так не-
достает Украине. а украинцы — носители культуры исполнения, они 
более скрупулезны и “помірковані”. и если эти взаимно благоприят-
ствующие черты ментальности совместить с подъемом экономики за 
счет увеличения масштаба рынка в пределах таможенного союза, то 
успех может быть возведен в степень.

В Украине все чаще задается вопрос об источниках и причинах 
роковых для страны неудач.

Вначале казалось, что сбои случайны, что та или иная политическая 
сила допустила просчет, что стране были навязаны проигрышные ре-
форматорские рецепты. Впрочем, все перечисленное имело место быть, 
но главное не в этом.

теперь, когда в режиме неудач страной пройден двадцатилетний 
путь, приходится признать, что только к случайностям или чьим-то 
просчетам дело не сводится. Этим заведомо нельзя объяснить переход 
страны от высокоразвитости к отсталости и тотальной деградации.

тем же, кто привык воспринимать Украину как страну отсталую, 
напомним, что в составе советского союза (т. е. совсем недавно) Украи-
на входила в десятку наиболее развитых стран мира. Ясно, что с учетом 
этого обстоятельства сам ее транзит в состояние недоразвитости являет-
ся в современной мировой практике беспрецедентным. соответственно, 
напрашивается вывод, что причины такого падения заключаются не в 
дефектах тех или иных политических или хозяйственных практик, а 
коренятся в глубинах соцэкогенеза украинского этноса.

чтобы убедиться в этом, начнем с общеизвестного: двигателями 
экономического и социального успеха всегда являются цивилизационные 
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ценности, заряженные пассионарной созидательной энергией их носите-
лей. именно это обычно решает судьбы и отдельных стран, и сообществ, 
объединяющих много государств. кстати, Дж.М. кейнс подчеркивал, 
что важно не только решение проблемы спроса с помощью финансовых 
методов, но и подъем духа в ходе инвестирования. Можно привести мно-
жество примеров, иллюстрирующих данный тезис. Это и стремительное 
военное, а затем культурное и экономическое освоение арабами в VII 
веке огромного пространства от африки и испании до китая, начатое 
затерянным в песках аравии племенем бедуинов. Это и освоение, в том 
числе экономическое, огромных просторов планеты англией, “разбужен-
ной” и “вздыбленной” ценностями протестантизма. Это и невиданный 
(как отмечал посол сШа в советском союзе) ни до, ни после этого гигант-
ский индустриальный скачок сссР в 1928—1935 гг., подпитывавшийся 
ценностями справедливости и верой в лучшее будущее1. и, наконец, это 
современный китай, претендующий благодаря актуализации ценностей 
конфуцианства и даосизма на мировое лидерство.

но как же выглядит на фоне преуспевающих государств суве-
ренная Украина, и на какие ценности она опирается? отвечая на 
поставленный вопрос, важно учитывать, что цивилизационные ценнос-
ти не являются чем-то мимолетным или случайным. Подобные цен-
ности, если они созидательны, есть плоды преуспевания, реализуемого 
через пассионарные вспышки, а вспышки эти подспудно вызревают в 
течение длительного времени. так, ценности социализма в сссР столе-
тиями закладывались в российских общинах, хотя идеи шли с Запада. 
и сам к. Маркс не исключал, что именно по причине общинности его 
идеи впервые могут быть реализованы именно в России. ценности со-
циализма в России и сейчас пробивают твердь квазикапиталистическо-
го асфальта. 

кстати, инновационная деятельность в сссР была образцово-по-
казательной, хотя и неприемлемой для современной жизни. тогда, в 
отличие от рыночных экономик, государство на главных направлениях 
само создавало спрос. Достаточно вспомнить о космическом проекте, 
реализация которого дала импульс широчайшему спектру производных 
научных и практических направлений, в частности развитию мате-
матики, астрономии, физики, материаловедения, приборостроения, 
медицины, микробиологии… В документах того времени поражают точ-
ность формулировок и тщательность проработки конкретных поруче-
ний, исходивших от высшего руководства страны. стремительной была 
скорость и чрезвычайной — точность их исполнения. В созидательные 
процессы наряду с кб, нии, предприятиями, клиниками вовлекались 
и ведущие университеты.

о стремительности происходившего свидетельствовало и то, что от 
первой докладной записки о ракете до ее запуска прошло всего два 
года, и столько же — от поручения определить возможности полета в 
космос человека до полета ю. Гагарина.

В Украине же процесс становления стабильно-созидательных цен-
ностей тормозится. Эти ценности сходят с арены, поскольку для укоре-

1 Дж. М. кейнс, побывав в сссР в эти годы, заявил, что мировой “бульон” 
пе реместился в советскую Россию. 
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нения нуждаются в долгосрочности, а не сиюминутности. естественно, 
что данная ситуация пагубна для страны, причем именно в контексте 
инноваций. В итоге Украина без видимых причин оказалась в тенетах 
отсталости и живет лишь близкими ожиданиями. естественно, что та-
кая страна не только лишается надежд на лучшее будущее, но и губит 
настоящее. В производственной сфере начинается стремительная дегра-
дация, а в социальной — крах жизненных надежд. Модернизацию спо-
собен осуществлять только жизнерадостный народ. человек, ощущаю-
щий себя несчастным, становится покорным судьбе и, следовательно, 
лишается энергии борьбы за лучшее будущее. Зато нынешней Украине — 
к радости “верхов” — не грозит ни арабский вариант бунтов, ни смена 
разложившейся элиты демократическим путем. 

но власть, лишенная шансов вытянуть страну из состояния упадка, 
на всякий случай народа побаивается и хочет поэтому подвести Укра-
ину “под крылышко” европы. не думаю, что украинское руководство 
не понимает бесперспективности таких проектов. европа ведь “трещит 
по швам”, и уже создана комиссия по выработке механизма выведения 
проблемных стран (Греции, ирландии, Португалии) за рамки ес (для 
начала — из еврозоны). нарастание конфликтов с переполняющими 
европу агрессивными мигрантами отнюдь не располагает евросоюз к 
дальнейшему расширению — тем более за счет страны-неудачницы. а 
зона свободной торговли — это однобокая открытость.

Между прочим, в России (в отличие от Украины) власти уделяют ин-
новациям существенное внимание. Первоочередной задачей руководства 
страны является поддержка крупных конкурентоспособных центров 
фундаментальной и прикладной науки. симптоматично, что в последние 
годы государство оказывает поддержку не только научной, но и ком-
мерческой деятельности — речь идет о коммерциализации результатов 
инновационных исследований, причем путем прямого финансирования. 
Государство также опекает процессы создания технико-внедренческих 
особых экономических зон, сети центров трансферта технологий, 
инжиниринговых центров дизайна, сертификационных центров. кро-
ме того, набирает силу софинансирование государством инновационных 
промышленных проектов. Готовятся программы инновационного раз-
вития и технологической модернизации всех крупных государственных 
компаний.

а в Украине власть своими векторными маневрами успокаивает не 
столько народ, сколько бизнес-элиту. именно бизнес-элита, тормозящая 
инновации посредством выведения доходов в оффшоры, учитывая про-
российские настроения большой части украинцев, опасается интеграции 
с Россией из-за заведомо проигрышной конкуренции с российским капи-
талом. народ же в течение всех последних лет наращивает стремление 
интегрироваться в Россию, или (что одно и то же) — в еЭП. Показатель-
но и то, что, согласно опросам, украинцы предпочли бы проживать не в 
евросоюзе, а в бывшем сссР. так, на вопрос о том, где бы респонденты 
хотели жить: в нынешней Украине, в евросоюзе или в бывшем сссР, 
ответы распределились следующим образом: в Украине — 6%; в евро-
союзе — 20, а в бывшем сссР — 35%. Возникает вопрос: а почему еще 
недавно, в 90-е годы прошлого века, неприятие сссР было тотальным? 
ответ простой: Украина, вопреки всем радужным ожиданиям, оказа-
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лась модернизаторски несостоятельной. Меня “свідомі” часто упрека-
ют за критику, но ведь нужно что-то делать, как-то решать возникшие 
проблемы, ибо самое опасное — закрывать глаза на провалы и ограничи-
ваться ультрапатриотическими трелями. нельзя усыплять бдительность 
уверениями, что мы скоро будем в европе, ибо всякая самоуспокоен-
ность в нашей ситуации вредна как отвлекающий от правды самообман. 
Я же, повторюсь, остаюсь при убеждении, что высказанная н. Гоголем 
максима, согласно которой великороссы и малороссы как бы рождены 
друг для друга, неубиенна. и будущие события это подтвердят. и лишь 
тогда модернизация всех сторон жизни Украины, и особенно технологи-
ческого базиса, станет реальностью.
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Ю.м. Пахомов. Проблема інновацій в Україні.
наголошується, що розв’язання завдань модернізації усіх сторін життя Украї-

ни залежить не лише від підйому економіки та вирішення традиційних соціальних 
питань, а й від виведення етносу зі стану зневіри та депресії. Перераховано факто-
ри, що заважають здійсненню модернізації в Україні, та визначено шляхи виходу 
держави з кризового становища, одним з яких може бути вступ до Митного союзу 
з Росією.

Y.M. Pakhomov. Problems of innovations in Ukraine.
It is underlined, that fulfillment of modernization tasks depends not only on resto-

ration of economy, solving of traditional social tasks but on overcoming of social depres-
sion and lacking of faith. Factors preventing modernization and ways to overcome crisis 
are listed, partially — lack of Ukrainian-Russian cooperation.



156 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

іННОВАціЙНі ВАжЕЛі ДЕмОГРАФічНОї ПОЛітиКи

Зазначається, що намагання покращити демографічну ситуацію виключно або на-
віть переважно традиційними методами (виплата допомоги, поліпшення медичного 
обслуговування, створення нових робочих місць і контроль на кордонах) виявляється 
неефективним. Підкреслюється необхідність застосування інноваційних підходів, що 
поєднують адміністративні та юридичні важелі державного впливу з формуванням 
нової психології населення й адекватними змінами демографічної поведінки. 

Ключові слова: народжуваність, стимули до народжуваності, іннова-
ційні заходи в демографії, тривалість життя

консервація народжуваності на рівні, що далеко не забезпечує на-
віть простого відтворення поколінь, сприйняття продовження життя 
як основної цінності прогресу й досягнення значних успіхів у зниженні 
смертності, неминуче за таких умов старіння населення в поєднанні з 
необхідністю задоволення потреб економіки в робочій силі зумовлюють 
постійну увагу до демографічної політики. Різні країни світу в різні пе-
ріоди існування вживають неоднакових заходів відповідно до специфі-
ки розв’язуваних завдань. У кінцевому підсумку всі ці дії об’єднуються 
за трьома напрямами:

— регулювання народжуваності (в розвинених країнах, де завер-
шено демографічний перехід, діяльність спрямовується на заохочення 
народжуваності, а там, де наявна проблема перенаселення, наприклад 
у китаї, — навпаки, на її обмеження);

— зниження смертності (зусилля концентруються на зниженні 
смертності немовлят та дітей до п’яти років, зменшенні смертності від 
зовнішніх чинників, контролі за умовами праці та пересування в тран-
спорті, профілактиці захворювань, причому основним напрямом дій є 
сприяння поширенню здорового способу життя);

— регулювання міграцій (селекція імміграції, захист емігрантів, за-
безпечення зв’язку з трудовими мігрантами за кордоном тощо).
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Реалізація зазначених заходів радше пом’якшує негативні наслідки 
демографічних зрушень, ніж принципово змінює ситуацію. але так чи 
інакше, країни, котрі найбільш систематично й цілеспрямовано здій-
снюють вплив на демографічні процеси (передусім країни Північної 
європи, канада, австралія, ірландія), зазвичай посідають передові 
позиції і за рівнем людського розвитку, і за соціально-економічною 
ситуацією загалом. на відміну від них країни, в яких демографічна 
політика має еклектичний характер і реалізується переважно шляхом 
грошових виплат, значно частіше потерпають від кризових явищ і в 
демографії, і в економіці, і в соціальній сфері. на превеликий жаль, до 
цієї групи належить і Україна, що вже майже півстоліття перебуває у 
стані глибокої демографічної кризи:

— від середини 1960-х пересічна українська жінка не народжує 
стільки дітей, скільки потрібно для простого відтворення поколінь, у 
результаті чого кожне наступне покоління виявляється чисельно мен-
шим за попереднє;

— від 1970-х смертність в Україні помітно перевищує стандарти 
економічно розвинених країн, особливо великий розрив наявний для 
чоловіків середнього і старшого працездатного віку;

— попри невелике сальдо стаціонарної міграції, її негативний вплив 
на склад населення є доволі значним, оскільки впродовж дуже тривалого 
часу з України виїжджає переважно молодь, а повертаються літні люди.

Все це віддзеркалюється в депопуляції, що спостерігається в Украї-
ні безперервно від 1991 р., скороченні загальної чисельності населення 
від 1993 р. (упродовж перших двох років перевищення числа померлих 
над кількістю народжених компенсувалося міграційним припливом, 
пов’язаним із розпадом сРсР і масовим поверненням на батьківщину 
етнічних українців та осіб, які мали сталі зв’язки з Україною), у гли-
бокому рівні демографічного старіння (рис. 1). 

Рис. 1. чисельність населення України за великими віковими групами, 
тис. осіб на початок року 

Джерело: дані Держкомстату України.
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За темпами зменшення чисельності населення Україна вже трива-
лий час посідає одне з перших місць у світі (масштаби цього явища за 
20 років становлять 6,2 млн осіб, або 11,9%). спостерігається стрім-
ке демографічне старіння: чисельність осіб віком 65 років і старших 
зросла за вказаний період з 6,3 до 7,0 млн, а їх частка — з 12,3 до 
15,3%. і якщо останній показник в Україні відповідає європейським 
аналогам, то причини зрушень вікового складу населення принципово 
відрізняються: в розвинених країнах старіння є наслідком як низької 
народжуваності (і пов’язаної з цим низької частки дітей та молоді), так 
і високої тривалості життя, зокрема в старшому віці, а в Україні — ви-
ключно низької народжуваності. 

Регулювання народжуваності
спроби покращити демографічну ситуацію в Україні переважно стосу-

ються заохочення народжуваності, головним чином, традиційним шляхом 
встановлення високих розмірів допомоги при народженні дитини. Укра-
їна — єдина в європі країна, де грант, що виплачується при народженні 
першої дитини, перевищує річний обсяг мінімальної заробітної плати, бо 
зазвичай він становить 5—10%. оцінка ефективності таких виплат зале-
жить від поставленої мети — збільшення народжуваності чи підвищення 
рівня життя (зниження бідності) в сім’ях з дітьми до трьох років. 

Високу грошову допомогу при народженні дитини запроваджено 
в Україні у 2005 р., а зростання народжуваності спостерігається від 
2002  р. (у більшості країн європи — від 2001, першого поствисокос-
ного року, коли народжуваність в Україні традиційно падає1). Загалом 
збільшення чисельності народжених в Україні становило: у 2006 р. — 
34,3 тис. (у 2005 р., як і слід було очікувати, чисельність народжених 
зменшилась, тобто зростання 2006 р. значною мірою мало компенса-
ційний ефект, про що, зокрема, свідчить випереджальне зростання чи-
сельності народжених первістків); у 2007 р. — 12,3 тис., що є меншим 
за середній показник зростання чисельності народжених у 2002—
2004 рр.; у 2008 р. (після збільшення допомоги при народженні першої 
дитини в 1,4 разу, другої — в 2,9 і третьої — в 5,9 разу) — 37,9 тис., що, 
безперечно, суттєво перевищує українські стандарти останніх десятиріч; 
в 2009 р. — лише 1,9 тис., що, з одного боку, є видатним результатом 
для першого поствисокосного року, а з іншого — може свідчити про те, 
що значна кількість українських родин через кількаразове збільшення 
розмірів допомоги використала свій репродуктивний потенціал у по-
передньому році. У 2010 р. чисельність народжених зменшилась на 
14,8 тис. і хоча 2009 рік — це другий за всі повоєнні часи перший 
поствисокосний рік, коли не спостерігалося зниження народжуваності 
(першим був 1957 р.), загальна динаміка є невтішною (див. рис. 2). 

отже, грошова допомога почасти вплинула на зростання чисельності 
народжених в 2006 і 2008 рр. та протидіяла її зменшенню в 2009 р., 
тобто сумарно за 2006—2009 рр. завдяки цим виплатам в Україні додат-
ково народилось близько 50 тис. малюків. імовірно, що цей позитивний 
вплив продовжився б і в 2010 р., але економічний спад та зумовлені ним 

1 Українці, за традицією вважаючи, що будь-яка справа, розпочата у ви-
сокосному році, буде невдалою, менше беруть шлюб у такий рік, відповідно 
дітей, принаймні первістків, наступного року народжується значно менше.
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зростання безробіття і зниження реальних доходів населення в 2009 р., 
безперечно, далися взнаки. Постають закономірні запитання: велике 
чи замале таке зростання народжуваності і чи можна досягти більшого 
тільки за рахунок грошових допомог? Відповідь на перше запитання 
цілком очевидна: з огляду на те, що протягом останнього десятиліття 
в Україні щорічно народжувалось в середньому по 448 тис. малюків, 
таке зростання є достатньо значним. До того ж народження кожної ди-
тини — величезна цінність не лише для її родини, а й для суспільства 
в цілому, тому не варто все вимірювати тільки витраченими бюджетни-
ми коштами. на жаль, менш оптимістичною є відповідь на друге запи-
тання. Досвід — і міжнародний, і власний український — доводить, що 
ефект від таких грошових виплат дуже короткотривалий. населення 
швидко перестає реагувати бажаним чином, і задля нового зростання 
народжуваності потрібне подальше збільшення допомоги. 

Рис. 2. чисельність народжених в Україні, тис. осіб 

Джерело: дані Держкомстату України.

та й навряд чи можна очікувати докорінної зміни ситуації. Для 
простого відтворення поколінь 100 українських жінок мають за життя 
народжувати 215 дітей, а за даними 2010 р. цей показник становив 145 
і після 1990 р. жодного разу не перевищував 190 (див. рис. 3). і навіть 
у жодній з європейських країн в останні роки його значення не було 
більшим від 210 (див. рис. 4). З огляду на це постає закономірне за-
питання: яким чином досягти в Україні бажаної мети — забезпечення 
розширеного (або навіть простого) відтворення?

але ж кінцевою метою може бути не стільки заохочення народжу-
ваності, скільки зниження бідності в родинах з найменшими дітьми (до 
трьох років, коли мати зазвичай не працює). За розрахунками інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи нан України, 
у 2004 р., перед запровадженням високих виплат, ризик бідності для 
родин із дітьми до трьох років на 62% перевищував середній по країні 
й у 2,5 разу — ризик для сімей без неповнолітніх дітей2. У 2005 р. від-
повідне перевищення становило 34,3% і 2,1 разу, що свідчить про по-
мітне поліпшення ситуації. наступні значні зміни відбулися в 2008 р. 
у зв’язку із суттєвим зростанням розміру допомоги (див. табл. 1). 

2 За відносним критерієм — витрати нижчі від 75% медіанного рівня 
еквівалентних витрат. 
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Рис. 3. сумарний коефіцієнт народжуваності, Україна, кількість дітей, на-
роджених пересічною жінкою за все життя

Джерело: дані Держкомстату України.

Рис. 4. сумарний коефіцієнт народжуваності, вибрані країни Європи,  
2009 р., кількість дітей, народжених пересічною жінкою за все життя 

Джерело: дані євростату.
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Таблиця 1. Характеристика бідності домогосподарств із дітьми до трьох 
років, 2004—2010 рр.*

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рівень відносної бідності, % 44,2 36,4 42,0 39,5 37,6 34,2 35,2

Ризик бідності, % 
порівняно із середнім ризи-
ком по країні
ризиком сімей без дітей 

161,9
245,5

134,3
205,6

149,5
217,6

144,7
203,6

139,3
190,9

129,5
174,5

146,1
224,2

* Джерело: розрахунки інституту демографії та соціальних досліджень іме-
ні М.В. Птухи нан України.

У 2004—2007 рр. допомога при народженні дитини становила 88% 
середньої заробітної плати за рік, в 2006 — 68, в 2007 р. — 52%. Від 
1 січня 2008 р. розмір допомоги диференційовано за черговістю: при 
народженні первістка сплачується 12 240 грн, другої дитини — 25 000, 
третьої і наступної — 50 000; відповідно у 2008 р. зазначені виплати 
становили 57, 115 і 231% середньої зарплати за рік, у 2009 — 54, 109 і 
219%, а у 2010 р. — 46, 93 і 186%. отже, самі по собі виплати є дуже 
значними — заробітки молодих батьків (особливо жінок) практично 
завжди помітно поступаються середнім показникам, і можна говорити 
про дуже високі компенсації доходів, втрачених через перерву в тру-
довій діяльності, зумовлену народженням дитини. однак цілком за-
кономірне — і єдино можливе — випереджальне зростання заробітків 
неминуче зменшує вплив допомоги. Подальший же шлях постійного 
збільшення допомоги видається безперспективним.

Що ж можна запропонувати на додаток до виплати допомоги? Який 
досвід є у світі? Які інноваційні заходи запроваджено?

навряд чи можна очікувати помітних позитивних результатів від та-
ких дій, як заборона абортів чи запровадження спеціального податку з 
бездітних родин (як варіант — з чоловіків). Перша загрожує криміна-
лізацією штучного переривання вагітності та значним негативним впли-
вом на здоров’я жінки, тому продуктивнішою тут видається систематична 
роз’яснювальна робота. Друга — з огляду на вартість виховання дити-
ни — радше “працюватиме” на наповнення бюджету, ніж на зростання 
народжуваності. 

Розглядаючи засоби регулювання народжуваності, застосовувані у 
світі, слід передусім згадати про перехід від універсальних до адресних 
принципів надання допомоги3 і розуміння того, що сім’я з дитиною по-
требує певної матеріальної підтримки протягом тривалого періоду, аж 
до появи у дітей можливості будувати власне життя або, принаймні, 
одержувати власний дохід.

серед інноваційних заходів варто звернути увагу на гнучку систему 
відпусток, розвинуту мережу дитячих дошкільних закладів4 та широке, 

3 наприклад, у Франції за 20 років (з 1970-х до 1990-х) частка допомог, що 
надаються після перевірки нужденності, зросла з 13,5 до 60,0% [1].

4 Досвід навіть розвинених країн доводить, що дитячі дошкільні заклади 
можуть бути орієнтовані на роботу впродовж обмеженого часу (кількох годин 
на день) без кількаразового харчування. це значно спростить їх відкриття, 
наприклад, у сільській місцевості; послугами таких закладів можуть користу-
ватися родини, в яких батьки працюють за гнучким режимом тощо. 
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регламентоване або, принаймні, заохочуване державою залучення чоло-
віків до догляду за дітьми5 — саме це дає змогу реально поєднувати на-
родження дітей та догляд за ними із трудовою діяльністю або навчанням 
батьків, досягати більшої відповідальності саме батька за дитину, що 
врешті-решт сприяє повнішій реалізації репродуктивних настанов.

Політика зниження смертності
насправді головною ознакою демографічної кризи в Україні є зави-

сока смертність населення. За даними 2009 р., Україна за тривалістю 
життя обіймає одну з останніх позицій в регіоні європи та центральної 
азії (рис. 5).

Рис. 5. середня очікувана тривалість життя населення при народженні, 
вибрані країни Європи, 2009 р., років

Джерело: Global Health Observatory Data Repository [електронний ресурс]. — 
Режим доступу: <http://apps.who.int/ghodata>.

5 Досвід скандинавських країн, передусім Швеції, де впродовж тривалого 
часу показник народжуваності сягає 1,8—1,9 дитини в розрахунку на одну 
жінку [2].
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левова частка підвищених втрат людських життів в Україні зумов-
лена передчасною смертністю чоловіків. Зокрема, з кожної тисячі ново-
народжених хлопчиків до 60 років в Україні не доживають 409 — це 
на 331 особи більше, ніж у Швеції, на 327 більше, ніж в італії, на 
322 більше, ніж у норвегії. особливо високою є надсмертність у віці 
від 40 до 60 років — з кожної тисячі 40-річних чоловіків до 60 років 
в Україні не доживають 324, і це на 265 осіб більше, ніж у Швеції, 
на 264 більше, ніж в італії, на 260 більше, ніж у норвегії. серед усіх 
країн європи та центральної азії ситуація в цьому віковому інтервалі 
гіршою є тільки в казахстані (табл. 2). 

Таблиця 2. Підвищені втрати чоловічих життів в Україні в окремих ін-
тервалах віку, порівняно з вибраними референтними країнами Європи, 
2009 р., осіб з кожної тисячі*

Референтна країна До 20 До 40 До 60 20—40 40—60

болгарія 8 78 192 72 146

Велика британія 18 98 308 83 249

Вірменія –4 59 143 65 111

Греція 19 95 298 79 241

Грузія –11 34 147 46 137

естонія 18 69 170 54 131

ірландія 18 93 307 78 253

іспанія 20 105 310 88 244

італія 19 103 327 87 264

казахстан –20 –44 –45 –27 –18

латвія 10 54 117 46 87

литва 11 54 127 45 98

Молдова –1 46 83 49 57

німеччина 19 104 305 88 240

норвегія 19 101 322 85 260

Польща 15 83 205 71 156

РФ 3 –3 8 –6 12

Румунія 7 77 177 72 132

словаччина 14 89 217 78 163

словенія 20 101 274 84 211

туреччина –4 72 253 78 216

Угорщина 17 93 174 79 115

Франція 19 99 287 83 226

хорватія 16 94 249 81 192

чехія 19 99 266 83 205

Швеція 22 106 331 87 265

*Джерело: розрахунки автора за даними: Global Health Observatory Data Reposi-Global Health Observatory Data Reposi-
tory [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://apps.who.int/ghodata>.
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При цьому за 20 років ситуація не тільки не покращилась, а й на-
віть погіршилась. Зростання ймовірності смерті чоловіків у віці від 
40 до 60 років в Україні є найвищим у регіоні європи та центральної 
азії — на 90 осіб з кожної тисячі 40-річних; друге місце посідає ка-
захстан (на 83), третє — РФ (на 56). Водночас у чехії цей показник 
зменшився на 81 смерть, в словаччині — на 74, в туреччині — на 68 
(рис. 6). така динаміка є ще наочнішим свідченням неефективності 
демографічної політики в Україні, ніж високий рівень смертності, 
 зокрема в цій групі. 

Рис. 6. Зміна чисельності чоловіків, які померли до 60 років, з кожної ти-
сячі 40-річних, 1991—2009 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними: Global Health Observatory Data 
Repository [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://apps.who.int/
ghodata>.

Високий ризик смертності українців пов’язаний передусім із неспри-
ятливим способом життя — поширеністю шкідливих та небезпечних 
умов праці, зловживанням алкоголем та масовим палінням, нераціо-
нальним харчуванням і гіподинамією. і, на жаль, майже всі вітчизняні 
спроби залагодити ситуацію виявляються невдалими. Значною мірою 
це зумовлене покладанням відповідальності за стан здоров’я і смерт-
ність населення в Україні на систему охорони здоров’я, хоча фахівця-
ми ВооЗ давно доведено, що громадське здоров’я лише на 15—20% за-
лежить від ефективності медицини, а левову частку (50%) визначають 
особливості способу життя населення, решту — екологічна ситуація та 
генетика. 

В Україні тільки за останні 20 років скоротилася кількість дитячих 
спортивних майданчиків та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, алко-
гольні напої практично безконтрольно реалізуються всім бажаючим, 
включно з неповнолітніми, торговельні точки з продажу тютюнових і 
алкогольних напоїв розміщено поблизу шкіл та автошляхів, фактично 
зберігається реклама тютюнових і алкогольних виробів. 

Ми постійно звертаємо увагу на погіршення стану здоров’я дітей та 
підлітків, нездатність багатьох із них виконувати нормативи на уроках 
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фізичної культури у школах, але нічого не робимо для залагодження 
цієї жахливої ситуації. інтернет-кафе все більше заміщують не тільки 
заняття спортом, а й навіть елементарні рухливі ігри та просто перебу-
вання на свіжому повітрі. на відміну від європейських шкіл вітчизняні 
не організовують походів та виїздів до лісу, “уроків живої природи” в 
садах та парках тощо. До речі, така практика була колись поширена і в 
Україні, але поступово її масштаби все скорочувались. навіть у дворах 
дитячі майданчики то тут, то там забудовують.

У дорослих також практично немає можливостей займатися спор-
том — наявні фітнес-клуби орієнтовані на доволі вузьке коло населен-
ня, та й їх не вистачає. лише 4,3% наших співвітчизників відвідують 
басейн або спортзал, займаються на стадіонах, а 6,2% — бігають та 
здійснюють оздоровчі прогулянки [3]. 

харчовий раціон українців далекий від здорового. Все більшого 
поширення набувають готові й напівготові продукти із дуже високим 
вмістом солі та інших добавок, шкідливих для здоров’я. 

є проблеми з вакцинацією, з методами ранньої діагностики захво-
рювань — не довіряючи медичним працівникам, батьки все частіше 
відмовляються від щеплень своїх дітей. 

населення повсякчасно відчуває емоційну роздратованість, тугу, страх — 
принаймні, так про себе говорять 34,3% українців; 39,7% наших спів-
вітчизників не задоволені своїм життям загалом, а 26,1% вважають, що 
 ніякого покращання в Україні найближчого року не відбудеться [3]. 

неминучими наслідками стали неконтрольоване зростання перед-
часної смертності від хвороб системи кровообігу, поширення захворю-
ваності на туберкульоз і смертності від цієї соціальної хвороби, збіль-
шення смертності від зовнішніх причин, зокрема від суїцидів, спалахи 
інфекційних захворювань. 

натомість широко відомі ефективні результати, яких було досягну-
то в різних країнах світу завдяки цілеспрямованій державній політиці. 
та й Україна не завжди пасла задніх — достатньо згадати швидке зни-
ження смертності в повоєнні часи, наслідком чого стало 7-ме місце у 
світі за тривалістю життя при народженні в 1960 р. 

оскільки найпоширенішою причиною смертей у розвинених краї-
нах є серцево-судинні патології, на які припадає майже половина всіх 
летальних випадків6, найбільшу увагу сьогодні приділяють саме їм. 
Причому якщо раніше акцент робили на індивідуальному підході до 
виявлення та лікування пацієнтів з груп підвищеного ризику, то нині 
знову переважають державні зусилля щодо обмеження дії патогенних 
факторів [4]. Варто згадати досвід Фінляндії щодо поліпшення раціону 
харчування (власники закладів громадського харчування, які пропону-
вали клієнтам “здорові” продукти, отримували різноманітні преферен-
ції, а в засобах масової інформації було розгорнуто масштабну кампа-
нію з роз’яснення та популяризації сприятливих раціонів харчування), 
Данії (заборонено використання гідрогенізованих жирів), традиційну 
роз’яснювальну роботу щодо шкоди гіподинамії, паління та алкоголіз-
му. нещодавно запропоновано комплекс рекомендацій, спрямованих 

6 Від них у країнах єс щорічно вмирають понад 2 млн осіб.
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на зниження рівня серцево-судинних патологій у Великій британії. 
Він передбачає зменшення використання солі при виробництві хар-
чових продуктів (це джерело забезпечує 70—90% споживання солі в 
масштабах популяції), скорочення споживання насичених жирів та 
цукру, причому адміністративні та економічні заходи мають супро-
воджуватись інформуванням населення про заборону продуктів з під-
вищеним вмістом солі, цукру та насичених жирів, здешевленням (за 
рахунок податкових преференцій) продуктів здорового харчування, 
запровадженням спеціального маркування для виокремлення “здоро-
вих” і “шкідливих” продуктів та наданням місцевим органам влади 
повноважень щодо обмеження кількості торговельних точок швидко-
го харчування [5]. Враховуючи українську специфіку, зокрема зумов-
лену зловживанням алкоголем на робочому місці та перед керуванням 
транспортними засобами, варто згадати і належним чином проана-
лізувати досвід адміністративного обмеження вживання алкоголь-
них напоїв 1985 р., використавши ті заходи, що виявились достатньо 
ефективними. 

Регулювання міграцій
Міграційні процеси здійснюють багатоплановий вплив на чисель-

ність і склад населення як регіону-донора, так і регіону-реципієнта.
на сьогодні Україна (принаймні, з урахуванням потоків трудової 

міграції) більшою мірою є регіоном-донором7 і в цій якості щоріч-
но втрачає понад півмільйона найактивніших, достатньо кваліфіко-
ваних і освічених громадян. окрім прямих демографічних втрат у 
такому контексті слід звертати увагу й на те, що вибулі залишають 
свої родини, часто неповнолітніх дітей і немічних батьків. безпереч-
но, переважна більшість мігрантів допомагають родичам грошима, 
за рахунок чого останні мають змогу краще харчуватися й одягати-
ся, задовольняти інші побутові потреби, за необхідності отримувати 
якісну медичну допомогу та освіту, будувати або ремонтувати житло 
тощо. але, по-перше, грошові надходження не можуть замінити по-
всякденне спілкування і безпосередню участь, наприклад, у вихо-
ванні дітей. По-друге, міграції часто із засобу заробляти гроші пере-
творюються на спосіб життя, і мігранти просто не погоджуються на 
інші умови життєдіяльності, навіть за можливості працевлаштуван-
ня, нехай і за дещо меншу заробітну плату. По-третє, діти мігрантів 
(особливо мігрантів до країн єс) також не бачать свого майбутнього 
в Україні й чекають першої-ліпшої нагоди для виїзду. нарешті, по-
четверте, міграції провокують розпад сімей і аж ніяк не сприяють 
народженню дітей. таким чином, оцінки прямого негативного впли-
ву міграції на демографічну ситуацію в регіоні-донорі варто при-
наймні потроїти.

7 До речі, Україна була ним і за часів сРсР, коли різноманітні новобудови 
комунізму залучали кваліфіковану і некваліфіковану, але переважно моло-
ду робочу силу, а столиця була центром тяжіння всіх, хто прагнув зробити 
кар’єру у сфері управління, науки, мистецтва тощо.
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Виходячи з примату прав людини регіон-донор має дуже невели-
кі можливості впливу на міграційну поведінку свого населення. на-
справді вони обмежуються роз’яснювальною роботою, укладанням дво-
сторонніх угод з регіонами-реципієнтами щодо соціального захисту 
мігрантів (це не тільки забезпечуватиме мігрантам належний рівень 
життя під час роботи, а й спрощуватиме можливості повернення, хоча 
б через гарантії прийнятного рівня пенсійного забезпечення), налаго-
дженням контактів з різноманітними об’єднаннями мігрантів за ме-
жами регіону, заходами, спрямованими на полегшення адаптації тим, 
хто повертається. 

не менш складними є проблеми, пов’язані з масштабною іммігра-
цією. Глобалізований світ не припускає ізоляції будь-якого регіону, а 
отже, зворотною стороною забезпечення високого рівня життя, особли-
во високих заробітних плат, є масовий приплив робочої сили з-за меж 
регіону. жодна країна у світі не може викорінити нелегальну іммігра-
цію, яка спричинює дуже серйозні проблеми в різних сферах суспіль-
ного життя і за відсутності уваги до іммігрантів та членів їхніх родин 
здатна перетворитися на джерело поширення інфекцій, кримінальної 
поведінки, соціальної напруги загалом. Україна — не настільки за-
можна країна, аби розраховувати на приплив європейців, і реальною 
може бути імміграція лише мешканців бідніших країн азії та африки, 
які відрізняються від українців і за культурою, і за традиціями, і за 
релігією, і за способом життя. безпосереднім завданням є їх адаптація 
до українського суспільного життя при забезпеченні можливостей для 
збереження самобутності. найбільш вдалим у цьому сенсі є досвід ка-
нади, який варто дуже уважно вивчати вже зараз, аби заздалегідь під-
готуватися до нової ситуації.

Висновки
намагання покращити демографічну ситуацію виключно або навіть 

переважно традиційними методами: виплатою допомоги, поліпшенням 
медичного обслуговування, створенням нових робочих місць і конт-
ролем на кордонах — виявляються неефективними. Вкрай необхідно 
застосовувати інноваційні підходи, що поєднують адміністративні та 
юридичні важелі державного впливу із формуванням нової психології 
населення й адекватними трансформаціями демографічної поведінки. 
створення таких інноваційних підходів потребує систематичного ви-
вчення й узагальнення світового досвіду із подальшою адаптацією його 
найбільш вдалих складових до українських умов. 
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Э.м. Либанова. Инновационные рычаги демографической политики.
отмечается, что стремление улучшить демографическую ситуацию исключи-

тельно или даже преимущественно традиционными методами (выплата помощи, 
улучшение медицинского обслуживания, создание новых рабочих мест и контроль 
на границах) оказывается неэффективным. Подчеркивается необходимость приме-
нения инновационных подходов, сочетающих административные и юридические 
рычаги государственного влияния с формированием новой психологии населения и 
адекватными изменениями демографического поведения.

E.M. Libanova. Innovation levers for demographic policy.
Attempts to improve demographic situation only or even by means of traditional 

methods — governmental financial support, improving of health care, generating of new 
jobs and imposing control on borders — are appeared ineffective. There is an urgent need to 
use innovation methods, which combine administrative and legal levers of state management 
in a line with establishing of new perspectives for people and appropriate shifts in their 
demographic behavior. 
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ГЕРОНтОЛОГіЯ В УКРАїНі: НАУКА тА ПРАКтиКА

Детально розглянуто основні напрями діяльності інституту геронтології наМн 
України, яка полягає в розробленні та впровадженні в практику охорони здоров’я  
нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань і реабілітації 
хворих похилого віку. В умовах загострення в Україні демографічної кризи, про-
ведення пенсійної реформи та реорганізації системи охорони здоров’я інноваційні 
напрацювання інституту набувають державного значення.

Ключові слова: геронтологія, геріатрія, старіння, старість, трива-
лість життя, біологія старіння

Проблема старіння, старості та смерті — одна з тих, які впродовж 
століть намагається вирішити людство. однак тільки у 1906 р. з’явився 
науковий термін “геронтологія”, введений і.і. Мечниковим. З того часу 
інтерес до цієї науки зростав, і нарешті у 1950 р. відбувся перший Між-
народний конгрес геронтологів. історично склалося так, що на теренах 
тодішнього сРсР Україна стала осередком досліджень з проблем герон-
тології, які проводились під керівництвом академіка о.о. богомольця. 
тому саме в києві у 1958 р. було організовано єдиний на той час в Ра-
дянському союзі інститут геронтології та експериментальної патології 
аМн сРсР. об’єктом досліджень створеного інституту було визначено 
такі проблеми: 

— фундаментальні механізми старіння та взаємозв’язок цього про-
цесу з розвитком вікової патології;

УДк 616-01/09

В.В. Безруков

Директор ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Че бо тарьо-
ва НАМН України”, член-кореспондент НАМН України, 
доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч  
науки і техніки України

© В.В. безруков, л.Ф. андріанова, 2011

Л.Ф. Андріанова

Вчений секретар ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Че-
ботарьова НАМН України”, кандидат медичних наук



170 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

— особливості патогенезу, діагностики, профілактики та лікуван-
ня основних захворювань людей похилого та старечого віку та їх реа-
білітації;

— вплив способу життя, праці, побуту, харчування на тривалість 
життя, стан здоров’я та захворюваність людей похилого віку;

— медико-демографічна характеристика населення України;
— організація забезпечення медико-соціальною допомогою людей 

похилого та старечого віку.
отримані за понад 50 років діяльності інституту наукові результати 

та глибоке осмислення їх стали основою достатньо вагомих здобутків, 
які мають світове визнання. 

Досягнення в галузі біології старіння:
— розроблення нових гіпотез та теорій старіння — адаптаційно-

регуляторної (В.В. Фролькіс) і балансової (В.П. Войтенко); 
— створення концепції про існування у старих людей активного 

фактора пригнічення функцій систем організму (Г.М. бутенко);
— дослідження змін внутрішніх органів, центральної нервової, 

серцево-судинної та імунної систем при старінні;
— вивчення ролі процесів апоптозу в механізмах старіння;
— дослідження ліпідного та вуглеводного обмінів при старінні;
— аналіз ролі та механізмів впливу йонізуючої радіації на процеси 

старіння;
— розроблення засобів та методів експериментального подовження 

тривалості життя.
Здобутки в галузі клінічної геронтології та геріатрії:
— створення концепції про роль вікових змін організму як пе-

редумови формування найпоширеніших захворювань внутрішніх ор-
ганів, нервової системи, опорно-рухового апарату (Д.Ф. чеботарьов,  
о.В. коркушко, М.б. Маньковський, є.П. Подрушняк);

— визначення поняття біологічного віку, розроблення батареї 
тестів для його визначення (М.к. Вітте, В.П. Войтенко, а.В. токар, 
М.Г. ахаладзе);

— дослідження вікових особливостей патогенезу, клінічних проявів 
та лікування провідних форм патології в старості (ішемічної хвороби 
серця, гіпертонічної хвороби, захворювань системи дихання, шлунково-
кишкового тракту, порушень мозкового кровообігу, хвороб Паркінсона 
та альцгеймера, остеопорозу та остеохондрозу). 

У галузі соціальної геронтології та герогігієни плідно працювала гру-
па відомих гігієністів: М.к. Вітте, н.М. сачук, о.і. стеженська, З.Г. Ре-
вуцька, а.л. Решетюк, ю.Г. Григоров; завдяки їхній діяльності:

— розроблено законодавчу базу з медико-соціального забезпечення 
людей похилого та старечого віку; 

— визначено науково-організаційну структуру соціально-медичного 
обслуговування людей похилого та старечого віку; 

— проведено масштабні епідеміологічні, соціально-демографічні об-
стеження в регіонах Радянського союзу та України з метою досліджен-
ня структури, динаміки та регіональних особливостей захворюваності 
населення похилого та старечого віку; 

— встановлено головні потреби людей похилого і старечого віку 
щодо основних видів медичної та медико-соціальної допомоги; 
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— визначено закономірності формування здоров’я і працездатності 
населення, що працює, як провідний фактор адаптації трудових ресур-
сів до умов трансформації економічних відносин в Україні; 

— досліджено стан харчування людей похилого і старечого віку в 
Україні, розроблено рекомендації стосовно забезпечення оптимального 
раціону харчування в старості та норми харчування для людей старшо-
го віку; створено нові продукти харчування, за що їх розробникам двічі 
присуджували державні премії; 

— розроблено комплексні наукові та науково-практичні програ-
ми “Подовження життя”, “Попередження прискореного старіння”, 
“Здоров’я літніх людей”; 

— створено навчальні програми з геронтології та геріатрії для ін-
ститутів удосконалення лікарів та для медичних вищих навчальних 
закладів; 

— організовано кафедру геронтології та геріатрії (згодом — те рапії 
та геріатрії) при київському інституті удосконалення лікарів 
(нині — національна медична академія післядипломної освіти (нМаПо) 
ім. П.л. Шупика); 

— створено Державний навчально-методичний геріатричний центр 
нМаПо ім. П.л. Шупика із підготовки сімейних лікарів та геріатрич-
них патронажних сестер; 

— за підтримки Фонду народонаселення оон організовано Геронто-
логічний інформаційно-консультативний центр; 

— створено товариства пенсіонерів, ветеранів, волонтерського руху.
Здобутки інституту не втрачають значення та актуальності й сьо-

годні, але нові часи вимагають нових рішень. особливо це стосується 
фундаментальних досліджень, тобто теоретичних, експериментальних 
робіт. теорія завжди йде попереду практики, тому інноваційні розробки 
починаються саме в галузі біології старіння. новим напрямом роботи 
стають дослідження в еволюційно-фізіологічній сфері з метою розкрит-
тя секретів вражаючого різноманіття створених природою видів істот 
та вивчення широкого спектру їх способів старіння, омолодження, а 
також тривалості життя.

У цьому напрямі об’єктом інноваційних досліджень залишається 
одна з найзагадковіших органел клітини — мітохондрія. це напів-
автономна структура клітини, можливо, бактеріального походження, 
яка має свій власний геном (мтДнк, англ. mtDNA). існує припущен-
ня, що саме ця структура в клітині визначає максимальну тривалість 
життя. Мітохондрія, оксидативний стрес та антиоксидантна систе-
ма організму, взаємодіючи, здатні модифікувати тривалість життя в 
експерименті.

є концепція “двосічного меча” (англ. double-edge sword-like) щодо 
ролі в процесі старіння вільних радикалів, які є продуктом природного 
процесу окиснення, але стають шкідливим фактором, коли накопичу-
ються у надлишку. тобто достатньо координована експресія генів та 
активність основних антиоксидантних ферментів, на нашу думку, ма-
ють первинне значення в пошуках шляхів впливу на розвиток процесу 
старіння. тому, наприклад, тривають спроби встановлення оптималь-
ного складу штучної атмосфери для подовження життя організму.
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Генна терапія також є перспективним інноваційним підходом до 
антистаріння. Розроблено моделі генної терапії атеросклерозу завдяки 
введенню гена аРоа1 людини (головний протеїновий компонент ліпо-
протеїну високої щільності). Доведено позитивний вплив введення гена 
аРоа1, зокрема, на попередження гіперхолестеринемії та ушкоджен-
ня судин при холестериновому навантаженні.

Для харківської школи геронтологів інноваційним напрямом у ге-
ронтології стало дослідження ролі “епігенетичної пам’яті” у форму-
ванні адаптивних механізмів, які, вірогідно, порушуються в процесі 
старіння.

Гіпоталамус та нейрогуморальна регуляція при старінні вже були 
визначені як найбільш обнадійливий об’єкт впливу для подовження 
тривалості життя різних видів тварин.

У загальному обсязі досліджень процесу старіння особливе місце на-
лежить вивченню системи імунітету: 

— як у жодній іншій системі, деякі її показники змінюються з ві-
ком у десятки разів, тобто імунна система сама по собі є однією з най-
кращих природних моделей вивчення процесу старіння;

— один з головних органів системи імунітету — тимус — певний час 
вважався саме тим органом, який задає ритм процесу старіння усього 
організму. Пошук такого пускового механізму досі все ще залишається 
доцільним і актуальним;

— розроблено панель імунологічних показників, що є маркерами 
тривалості життя людини. Застосування їх у клінічній практиці дасть 
змогу проводити профілактичні заходи та збільшувати тривалість і по-
ліпшувати якість життя людей у літньому віці.

Можливо, годинником, який відмірює час життя, виявиться кіль-
кість певних циклів, зокрема зміна світла і темряви. така можливість 
показана на моделі D. Мelanogaster. Відомо, що тварини, які впада-
ють у сплячку, живуть довше. таким чином досягається пригнічення 
клітинної проліферації, стресових реакцій та зниження метаболізму. 
цей шлях пошуку засобів подовження життя теж може виявитися 
перспективним.

Зрозуміло, що названі вище перспективні інноваційні напрями 
 наукової діяльності, які нині постають перед інститутом, розраховані 
на достатньо довгий період, потребують певних організаційних зусиль 
та відповідного фінансування. треба бути великими оптимістами, енту-
зіастами, а ще мрійниками, щоб вірити у швидкий розвиток біогерон-
тологічних досліджень у нашій країні.

однак життя диктує свої вимоги вже сьогодні.
З початку 90-х років минулого століття в Україні спостерігається 

феномен, який отримав назву “прискорене старіння”. Він характеризу-
ється скороченням тривалості життя населення, різким підвищенням 
захворюваності, інвалідності та смертності, зокрема й людей праце-
здатного віку. При цьому щороку відбувається зменшення чисельності 
населення України. Масштаб зазначених явищ такий, що вже стано-
вить загрозу для держави.

тому вже сьогодні інститут геронтології розробляє та впроваджує 
у практику охорони здоров’я нові методи діагностики, профілактики 
захворювань та лікування й реабілітації хворих похилого віку. так, 
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тільки у 2010 р. вперше впроваджено в практику 23 наукові розробки. 
найбільш значущі з них: “спосіб визначення адаптаційних можливос-
тей серцево-судинної системи при старінні організму”, “спосіб профі-
лактики розвитку серцевої недостатності у хворих похилого віку, що 
перенесли Q-інфаркт міокарда”, “корекція нейрокардіальних порушень 
у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь та кардіоемболічним 
інсультом”, “Методика поетапного виявлення порушень вуглеводного 
обміну в осіб літнього віку”, “спосіб прогнозування виникнення цу-
крового діабету II типу”, “спосіб лікування цукрового діабету і типу”, 
“спосіб запобігання розвитку інсулінорезистентності організму при дії 
йонізуючого опромінення”,“кальцій та вітамін D у профілактиці сис-
темного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді”, “ензим-
на терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому”. 

Загалом останнім часом на основі результатів проведених фунда-
ментальних та прикладних досліджень для впровадження в клінічну 
практику внесено низку конкретних пропозицій:

— виходячи з того, що з віком суттєво погіршується функція піне-
альної залози (епіфіза), розроблено та впроваджено в медичну практи-
ку методи лікування захворювань, викликаних зниженим вмістом гор-
мону цієї залози — епіталаміну (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна 
хвороба, порушення ліпідного та вуглеводного обмінів, порушення 
сну). Монографія, в якій було запропоновано застосування пептидних 
препаратів тимуса та епіфіза в профілактиці прискореного старіння, 
отримала премію Президії наМн України; 

— роль гіпоксії в розвитку багатьох захворювань людей похилого 
віку добре відома, тому актуальними є розроблення та впровадження 
методів підвищення стійкості людей літнього віку до гіпоксії;

— порушення мікроциркуляції, дисфункції ендотелію судин та ге-
мостазу при старінні лежать в основі багатьох захворювань людей по-
хилого віку. Монографія, присвячена дослідженням фундаментальних 
механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему, була удостоєна 
Державної премії України в галузі науки і техніки та стала основою 
створення і впровадження методів діагностики, лікування та профілак-
тики ішемічної хвороби серця;

— в умовах проблемного стану фінансування медичної науки за 
даними фармакоепідеміологічного та фармакоекономічного аналізів 
визначено і впроваджено раціональні схеми антигіпертензивної ком-
бінованої терапії, що за менших фінансових витрат дають змогу опти-
мізувати лікування хворих похилого і старечого віку з артеріальною 
гіпертензією в умовах стаціонару;

— визначено маркерні гени людини, поліморфізм яких виявляє пе-
редумови виникнення остеопорозу, на основі чого розроблений і впро-
ваджується метод ранньої діагностики захворювання та попередження 
виникнення переломів;

— розроблено і впроваджено автоматизовану систему оцінювання 
психофізіологічного забезпечення трудової діяльності людей стар-
шого віку; отримані внаслідок її застосування результати відобра-
жають функціональний стан організму і корелюють з рівнем пра-
цездатності;
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— створені й перебувають на різних ступенях впровадження в ме-
дичну практику геріатричні препарати “Фламікар”, “нейрогерін” і 
“кораргін”;

— великий медичний, соціальний та економічний ефект мають роз-
роблені й впроваджені організаційно-функціональні моделі:

1) модель роботи відділення медико-соціальної реабілітації в тери-
торіальних центрах соціального обслуговування населення;

2) модель геріатричної спрямованості у діяльності сімейного лікаря;
3) модель надання геріатричної допомоги у стаціонарах і вдома;
4) модель надання геронтопсихологічної допомоги населенню України.
незважаючи на майже повну відсутність бюджетного фінансуван-

ня на придбання наукового та діагностичного обладнання інститут 
геронтології знаходить можливості для оновлення своєї матеріально-
технічної бази. є новітні ееГ-комплекси, обладнання для магнітотера-
пії, найсучасніша денситометрична апаратура, програмне забезпечення 
для експерименту та клініки.

серед напрямів наукових досліджень інституту на найближчий час 
актуальним і пріоритетним залишається, як і раніше, вивчення біо-
логічних, клінічних, епідеміологічних та соціально-демографічних ас-
пектів прискореного старіння населення України.

біологічний аспект досліджень має стосуватись встановлення ме-
ханізмів розвитку феномена прискореного старіння та виявлення фак-
торів, які йому сприяють або, навпаки, попереджають чи стримують 
його. Передбачається визначення найсуттєвіших факторів ризику — 
як внутрішніх (генетичних, епігенетичних, ендокринних, імуноло-
гічних, біохімічних), так і зовнішніх (навколишнього середовища). 
одночасно має тривати експериментальний пошук засобів і методів 
подовження життя.

клінічний аспект досліджень насамперед забезпечує розроблення 
новітніх технологій діагностики, профілактики та лікування захворю-
вань, які є причиною страждань і смерті людей похилого та старечого 
віку. Важливим є розкриття механізмів довголіття.

В умовах реформування медицини суттєвою стає економічна оцінка 
ефективності використання резервів охорони здоров’я та визначення 
раціональних витрат на забезпечення лікарськими засобами хворих по-
хилого та старечого віку, що потребує фармакоекономічного обґрунту-
вання стандартів лікування цієї категорії хворих. також необхідним є 
створення нових геріатричних засобів.

Потрібне наукове обґрунтування сучасних медико-соціальних стан-
дартів організації багатопрофільної геріатричної служби допомоги 
населенню.

У зв’язку зі старішанням населення і скороченням трудового потенціа-
лу країни соціально важливим є створення методів визначення та підтри-
мання працездатності осіб передпенсійного і пенсійного віку та вдоскона-
лення професійно-трудової реабілітації робітників старшого віку. 

Уже проводиться наукова розробка багатомодульного алгоритму 
демографічно-економічного аналізу здоров’я і соціального стану насе-
лення України для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення 
організації медичної та соціальної допомоги населенню, покращення 
здоров’я нації.
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Діяльність інституту не обмежується тільки науково-дослідною 
роботою. 

на сьогодні ДУ “інститут геронтології ім. Д.Ф. чеботарьова наМн 
України” є головною установою з дослідження проблеми “Геронто-
логія та геріатрія” та координаційним центром наукової та науково-
практичної діяльності в галузі геронтології та геріатрії в Україні. 

інститут також здійснює науково-організаційну, координаційну ро-
боту з проблеми, підготовку кадрів у галузі геронтології та геріатрії 
(докторантура, аспірантура, клінічна ординатура), консультативну, 
діагностичну, профілактичну та лікувальна роботу. 

В інституті працюють 33 доктори наук, серед яких два академі-
ки й один член-кореспондент наМн України, 11 професорів. серед 
наукових співробітників — 46 кандидатів наук. У докторантурі на-
вчається одна особа, в аспірантурі — 22, в клінічній ординатурі — 8. 
це дає змогу, попри всі негаразди та труднощі, підтримувати високий 
рівень наукових досліджень та впроваджувати результати їх у медичну 
практику.

Видаються інформаційні та методичні матеріали, які розповсюджу-
ються серед лікарів лікувально-профілактичних закладів, госпіталів 
для інвалідів, реабілітаційних відділень закладів соціального захисту 
м. києва та різних областей України, а також направляються головним 
обласним геріатрам та в обласні медичні бібліотеки. Велику організа-
ційну та координаційну роль відіграють журнали, які відображають 
проблеми геронтології та геріатрії: “Проблемы старения и долголе-
тия”, журнал Української асоціації остеопорозу “Проблеми остеоло-
гії”, журнал “кровообіг та гемостаз”. Щорічно видається “Медико-
демографічний атлас України”, в якому наводяться статистичні дані, 
що характеризують рівень захворюваності та смертності населення від 
основних причин при макрорегіональному поділі адміністративних те-
риторій, зокрема за показниками екологічного забруднення. Усього ви-
дано 11 випусків.

Вагомість внеску інституту в розвиток світової геронтології під-
тверджується активною участю його керівництва та співробітників у 
діяльності Міжнародної асоціації геронтологів та геріатрів (МаГГ) та 
інших світових міжнародних організацій. Директор інституту є членом 
рад МаГГ і європейської асоціації геронтологів та геріатрів, експертом 
оон, ВооЗ, а також постійним учасником нарад експертів з герон-
тології, які проводять оон, ВооЗ, МаГГ. Участь у керівництві між-
народними науковими об’єднаннями активно беруть й інші провідні  
вчені інституту. триває міжнародне співробітництво з науковцями Ро-
сії й ізраїлю.

Про міжнародне визнання високого рівня наукової діяльності ін-
ституту свідчить те, що в рейтингу установ наМн України станом на 
6 липня 2011 р. за показниками Міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus інститут посів перше місце за кількістю наукових публі-
кацій та їх цитувань. 

на запрошення європейської наукової спільноти інститут брав 
участь у виконанні широкомасштабних міжнародних досліджень у 
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межах програми TACIS, а також проекту GEHA (“Генетика здорового 
старіння”). 

В умовах загострення в Україні демографічної кризи, проведення 
пенсійної реформи та реорганізації системи охорони здоров’я пов’язані 
з цими подіями проблеми, які постають перед інститутом геронтології, 
набувають державного значення. Великий творчий і науковий потенці-
ал співробітників інституту, що визначається їхнім професіоналізмом 
та високим науковим рівнем, є запорукою успішного вирішення цих 
питань. але підтримка держави у цій нелегкій справі інституту конче 
потрібна.
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В.В. Безруков, Л.Ф. Андрианова. Ге ронтология в Украине: наука и прак тика.
Подробно рассмотрены основные направления деятельности института герон-

тологии наМн Украины, состоящие в разработке и внедрении в практику здра-
воохранения новых методов диаг но стики, профилактики и лечения заболеваний и 
реабилитации больных пожилого возраста. В условиях обострения в Украине демо-
графического кризиса, проведения пенсионной реформы и реорганизации системы 
здравоохранения инновационные наработки института приобретают государственное 
значение.

V.V. Bezrukov, L.F. Andrianova. Gerontology in Ukra ine: theory and practice.
The main directions of Gerontology Institute of Ukrainian Academy of Medical 

Science activity are described: implementation of new methods for diagnostics and pre-
vention of diseases, healing and rehabilitation for aged people. As demographic crisis 
worsens, pension reform has been proved and healthcare services are reforming, results 
of Institute activities are appeared of national value.
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іННОВАціЙНиЙ РОЗВитОК ВіЙсьКОВОї ОсВіти  
В УКРАїНі: стАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕми, ПЕРсПЕКтиВи

У статті аналізуються сучасні основи інноваційного розвитку вітчизняної систе-
ми військової освіти в контексті світового та національного досвіду, місце та роль 
у ній національного університету оборони України. Визначено основні проблеми і 
причини, що стримують розвиток системи військової освіти, обґрунтовуються на-
прями та шляхи її подальшого реформування.

Ключові слова: безпека, інновації у військовій освіті, виховна робота, 
проблеми освіти

сучасний розвиток світової спільноти характеризується глобаліза-
цією, інформатизацією, домінуванням провідних країн і перерозподі-
лом між ними сфер впливу; цивілізаційними та етнічними супереч-
ностями; економічним зростанням держав азійсько-тихоокеанського 
регіону й латинської америки; підвищенням значущості та ролі висо-
ких технологій, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, менеджмен-
ту, соціальних, науково-технічних і гуманітарних чинників економіч-
ного прогресу; наявністю загрози невідворотного скорочення природних 
ресурсів, зниженням рівня життя в більшості країн світу; посиленням 
ролі військових факторів і подвійних стандартів у вирішенні міжна-
родних політичних, економічних, етнічних, міжконфесійних, воєнних 
та інших кризових явищ і конфліктів; поширенням діяльності екс-
тремістських, терористичних організацій; стрімким зростанням обсягів 
військово-наукових знань, пошуком, розробленням і випробуванням 
новітніх систем озброєння та військової техніки, а також принципів 
їх системного застосування в конфліктних регіонах тощо. За метою ді-
яльності, мотивами й інтересами людство та світ за тисячоліття мало 
в чому змінилися. Під прикриттям декларативних “гуманістичних іде-
алів”, “демократичних цінностей” як “універсальних механізмів” ви-
рішення міжнародних проблем і суперечностей у сучасному світі від-

УДк 378.1

В.М. Телелим

В. о. начальника Національного університету оборони 
України, доктор військових наук, професор, генерал-
лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України

© В.М. телелим, 2011



178 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

буваються події, відомі нам з нецивілізованої історичної давнини. При 
цьому, зазначимо, суттєвою є лише еволюція ресурсів, засобів і техно-
логій досягнення поставлених цілей, що в принципі не змінює загальної 
картини такої “діяльності”. йдеться про сучасні війни, їх жорстокий 
характер і негативні наслідки для людства. так, на думку військових 
фахівців з Данії, яка тотожна спільній позиції партнерів по нато, 
збройні сили всіх членів західних демократичних військових альянсів 
повинні готуватися до війни з урахуванням факторів об’єднаності та 
багатонаціональності одночасно, при цьому не тільки на оперативному 
рівні, а й на тактичному [12, с. 5]. Як гуманістичні ідеали та демокра-
тичні цінності корелюються з напруженою підготовкою до війн, відо-
мо, мабуть, лише авторам подібних стратегій і тактик. 

Викладені чинники актуалізують функції держави щодо захисту її 
суверенітету і територіальної цілісності, гарантування економічної та 
інформаційної безпеки в частині, що покладається на збройні сили (Зс) 
країни [6, с. 6; 2]. Дотримання Україною політики позаблоковості, що 
означає її неучасть у військово-політичних союзах і продовження кон-
структивного партнерства з нато та іншими військово-політичними 
блоками [3, ст. 11], по-перше, сприяє формуванню позитивного іміджу 
України на міжнародній арені, позиціонує її як повною мірою ней-
тральну державу, послаблює певним чином тиск із боку інших держав; 
по-друге, загострює протиріччя між державами, котрі бачать Україну у 
сфері своїх інтересів, що не може не враховуватись в умовах сучасного 
геополітичного та геостратегічного положення України; по-третє, ви-
магає розроблення та прийняття низки міжнародних документів, які 
мають гарантувати захист позаблокового статусу нашої держави; по-
четверте, зобов’язує до невідкладного проведення ефективних політич-
них, соціально-економічних і гуманітарних реформ; по-п’яте, потребує 
спрямування посиленої уваги та суттєвих ресурсів на підвищення обо-
роноздатності держави, подальше реформування Зс України на осно-
ві достатнього фінансового та матеріально-технічного їх забезпечення. 
Як зазначає начальник Генерального штабу — Головнокомандувач 
Збройних сил України генерал-полковник Г.М. Педченко, “основною 
метою подальшого реформування Зс України є розв’язання проблеми 
невідповідності їх сучасного стану рівню існуючих і потенційних загроз 
Україні у воєнній сфері, а також забезпечення здатності українського 
війська гарантовано виконувати конституційні завдання щодо оборони 
нашої країни, захисту її територіальної цілісності та недоторканності”, 
на що спрямовані розроблені проекти таких документів, як нова редак-
ція Воєнної доктрини України, стратегічний оборонний бюлетень до 
2025 року, Державна комплексна програма реформування та розвитку 
Зс України на період 2011—2016 років [10, с. 2]. 

безумовною та невід’ємною складовою військової організації дер-
жави є система військової освіти (сВо) — основне джерело підготовки 
висококваліфікованих офіцерських кадрів та комплектування ними 
Зс України, інших військових формувань і правоохоронних органів. 
XXI століття висуває нові вимоги до освіти, значно підвищуючи її роль 
у суспільстві. освіта, в тому числі й військова, стає інтелектуально-
духовною основою розвитку особистості, нації та держави, важливим 
чинником і стратегічним ресурсом зміцнення авторитету та конкурен-



179Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

тоспроможності країни на міжнародній арені, гарантування національ-
ної безпеки, відтворення наукових, продуктивних, культурних сил сус-
пільства, поліпшення добробуту людей [7], що, у свою чергу, досить ви-
соко “підіймає планку” інноваційності в розвитку освіти в цілому. 

актуальність дослідження шляхів інноваційного розвитку вій-
ськової освіти визначається міжнародними та внутрішніми військово-
політичними чинниками, реформуванням Зс України, що створює умо-
ви для їх подальшого розвитку; змінами у національній законодавчій 
базі щодо освіти, приєднанням України до болонського процесу, необ-
хідністю формування єдиного європейського освітнього та інформацій-
ного простору; інформатизацією освіти й науки; певною невідповідністю 
якості підготовки військових фахівців вимогам сьогодення; формуван-
ням нової ідеології стандартів вищої військової освіти на основі більш 
компетентного підходу; зростанням значення професійної й мовної під-
готовки науково-педагогічних працівників, підвищення рівня їхньої 
кваліфікації; потребою зміни підходів до фінансування та матеріально-
технічного забезпечення освіти і науки. При цьому слід оптимально 
враховувати національний та світовий інноваційний досвід підготовки 
військових фахівців, функції, завдання, модель та організаційну струк-
туру Зс України, а також передбачати значні перетворення в системі 
військової освіти, науки, організації підготовки військових фахівців 
відповідно до офіційно прийнятих поглядів на мету, завдання, структу-
ру, зміст і напрями розвитку освіти в руслі єдиної державної політики 
[1, 4, 5, 7, 9]. Проблему інноваційного розвитку військової освіти в 
Україні відображено в низці наукових праць [8, 12, 14].

напередодні 20-річчя незалежності України можна стверджувати, 
що потужними зусиллями влади, багатьох управлінців усіх рівнів, вій-
ськових і цивільних науковців, освітян вдалося розв’язати найголов нішу 
проблему військової освіти — побудувати міцне підґрунтя для підготов-
ки нової генерації офіцерських кадрів, національно свідомих громадян 
України, здатних на високому професійному рівні вирішувати бойові й 
оперативні завдання в умовах, що швидко змінюються, керувати під-
розділами, частинами, які будуть діяти у відриві від основ них сил і на 
різних операційних напрямках, співпрацювати зі штабами багатонаціо-
нальних сил, активно брати участь у миротворчих операціях, самовдо-
сконалюватися протягом служби, навчати й виховувати підлеглий склад, 
формувати відповідний морально-психологічний клімат у підрозділах і 
частинах. Реформування і поступальний розвиток системи військової 
освіти нашої держави здійснювалися відповідно до концепцій, затвер-
джених постановами уряду в 1992 та 1997 рр. ці документи визначають 
сВо як інтегровану складову національної системи освіти, побудовану 
за видовим принципом на засадах безперервного ступеневого навчання 
офіцерських кадрів, тісно поєднану з військовою наукою. сучасна сВо 
ґрунтується на чинній загальній і відомчій нормативно-правовій базі, до 
неї входять органи військового управління, мережа вищих військових 
навчальних закладів (ВВнЗ), військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів (ВнП ВнЗ), науково-методичних установ. Військо-
ва освіта формує та розвиває особистість військового фахівця, який зда-
тен ефективно, з високим ступенем компетентності, ініціативно, твор-
чо виконувати функціональні обов’язки за посадовим призначенням у 
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Зс України. Водночас оптимальна інтеграція сВо в загальнодержавну 
систему вищої освіти на засадах системного і взаємовигідного характе-
ру співпраці, комплекс ного використання інтелектуального потенціалу 
досвідчених науково-педагогічних працівників, науково-методичних на-
працювань, сучасної матеріально-технічної бази ВнЗ є вагомим важелем 
ефективного розв’язання багатьох проблем системи військової освіти. 
Входження окремих ВВнЗ до складу потужних цивільних університетів 
дало змогу залучити понад 500 провідних науково-педагогічних праців-
ників вищої кваліфікації та спиратися на сучасну матеріально-технічну 
базу в підготовці військових фахівців.

нині вітчизняна сВо включає мережу військових навчальних за-
кладів, факультетів, кафедр, коледжів, ліцеїв, до якої входять два 
університети (національний університет оборони України (нУоУ) і 
харківський університет повітряних сил (хУПс)), п’ять академій, три 
військових інститути у складі цивільних університетів, три факульте-
ти військової підготовки, шість коледжів, 15 кафедр військової підго-
товки ВнЗ, три кафедри медицини катастроф та військової медицини, 
військовий ліцей, військово-морський ліцей та 17 ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

на сьогодні у ВВнЗ та ВнП ВнЗ здійснюється підготовка військових 
фахівців для Збройних сил України та інших військових формувань 
держави за повним переліком напрямів, спеціальностей, спеціалізацій 
у межах державного замовлення, до чого залучено понад півтори тися-
чі науково-педагогічних працівників, з яких більше ніж 1100 докторів 
і кандидатів наук. науково-педагогічних працівників готують докто-
рантури та ад’юнктури ВВнЗ. лише за останні п’ять років науково-
педагогічний потенціал ВВнЗ на третину оновився завдяки випускни-
кам нУоУ, докторантур, ад’юнктур і працівникам науково-дослідних 
установ Зс України.

серед загальних тенденцій інноваційного розвитку освіти та ос віт  - 
ніх систем, характерних для провідних країн світу, в сВо реалізують-
ся такі: самоорганізація в підготовці фахівців; ступеневість, неперерв-
ність, випереджувальна спрямованість освіти; інтеграція освіти та нау-
ки; фундаменталізація, інформатизація, гуманізація, демократизація, 
стандартизація, технологізація освіти; забезпечення якості освіти та її 
особистісна спрямованість; єдність навчання та військово-патріотичного 
виховання; зв’язок з військами; аналіз діяльності випускників; кори-
гування військово-освітнього процесу.

Протягом останніх років здійснено велику роботу щодо формуван-
ня змісту підготовки військових фахівців на засадах компетентнісно-
го підходу, приведення його у відповідність до державних і галузевих 
стандартів вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового засто-
сування Зс України за визначеними варіантами, обставинами, ситуаці-
ями, узагальненого досвіду проведення миротворчих, антитерористич-
них операцій, планів, процедур і дій багатонаціональних штабів.

стандартизація військової освіти, розроблення та впровадження у 
ВВнЗ, ВнП ВнЗ сучасних педагогічних технологій дали можливість 
застосувати системний, комплексний підхід до організації педагогічно-
го процесу, його інформатизації і, як наслідок, підвищити його ефек-
тивність; поліпшити управління педагогічним процесом, його плану-
вання та прогнозування кінцевого результату; забезпечити наступність 
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змісту навчання та професійної підготовки військових фахівців різних 
окР, адаптацію педагогічного процесу до психологічних, фізіологічних 
та індивідуальних особливостей курсантів, слухачів; використати на 
практиці сучасні досягнення педагогіки, психології, дидактики, інфор-
матики, теорії систем, теорії оптимізації; здійснити гуманізацію педа-
гогічного процесу, зробити його особистісно орієнтованим; реалізувати 
діагностику якості підготовки тих, хто навчається.

інтеграція військової освіти і науки є головним чинником їх подаль-
шого розвитку та ефективного функціонування. Для забезпечення науко-
вої й науково-технічної діяльності у Збройних силах України заверше-
но структурну реорганізацію системи військово-наукових досліджень, 
до якої входять органи управління науковою та науково-технічною ді-
яльністю, мережа науково-дослідних установ, консультативно-дорадчі 
структури. інтеграція військової освіти й науки шляхом введення до 
складу ВВнЗ, ВнП ВнЗ профільних науково-дослідних установ (нДУ) 
дає можливість суттєво підвищити ефективність наукових дослі-
джень, якість навчально-виховного процесу, ширше залучати науково-
педагогічних працівників ВВнЗ, ВнП ВнЗ до проведення наукових до-
сліджень; зменшити бюджетні видатки на утримання військової  науки; 
структурувати систему нДУ за науковою проблематикою, рівнем нау-
кових досліджень і підпорядкованістю; виключити дублювання у про-
веденні досліджень за науковими напрямами; зберегти наукові шко-
ли ВВнЗ в умовах реформування Збройних сил та зміцнити наявний 
науковий потенціал; оперативно впроваджувати результати наукових 
досліджень у повсякденну діяльність Зс України; створювати єдині 
потужні спеціалізовані вчені ради; забезпечити відповідність темати-
ки дисертаційних робіт ад’юнктів, докторантів нДУ, ВВнЗ, ВнП ВнЗ 
реальним потребам Зс. слід констатувати, що змістові та структурні 
заходи щодо поєднання освіти та науки в сВо відповідають кращим 
європейським та світовими тенденціям. 

невід’ємною складовою військової освіти є виховання. Виховна робо-
та в сВо — це система організаційних, морально-психологічних, ін-
формаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та 
військово-соціальних заходів, спрямованих на формування, розвиток 
і саморозвиток у військових фахівців професійно необхідних психоло-
гічних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу 
бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і час-
тин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування 
військових колективів. 

системні зрушення відбулися у сфері вивчення іноземних мов, яке 
нині здійснюється через систему мовних курсів на підставі концепції 
навчання іноземних мов і відповідних нормативно-правових докумен-
тів. Мовні курси є структурними підрозділами ВВнЗ, призначеними 
для удосконалення мовної підготовки особового складу Зс України, що 
направляється за кордон для проходження військової служби (роботи) 
у складі миротворчих підрозділів, миротворчого персоналу, на навчан-
ня, а також військовослужбовців (службовців), яким знання іноземних 
мов необхідне для виконання службових обов’язків. 

Пріоритетним напрямом діяльності сВо є підготовка на двосторон-
ній договірній основі військових фахівців для іноземних держав, що 
дає змогу формувати позитивний імідж України на міжнародній арені, 
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розвивати оборонно-промисловий комплекс, додатково утримувати до-
свідчений науково-педагогічний склад, залучати позабюджетні кошти 
на розвиток сВо, в якій вартість підготовки фахівців у 5—6 разів біль-
ша, ніж у цивільних ВнЗ. Підготовка іноземних військових фахівців 
здійснюється у ВВнЗ, ВнП ВнЗ міст києва, харкова, львова, сева-
стополя, житомира.

Важливим чинником розвитку сВо є міжнародні зв’язки з вій-
ськовими навчальними закладами іноземних держав. особлива увага 
приділяється обміну досвідом щодо підготовки випускників ВВнЗ для 
проходження військової служби у багатонаціональних штабах, учас-
ті в миротворчих операціях. Встановлено тісні зв’язки з провідними 
військовими навчальними закладами Росії, Великої британії, Греції, 
італії, канади, китаю, сШа, туреччини, ФРн, Франції. Відповідно 
до щорічних програм і планів міжнародного співробітництва між мі-
ністерствами оборони України та країн-партнерів у галузі військової 
освіти передбачено навчання українських представників у військових 
навчальних закладах 14 іноземних держав. Щороку для навчання на 
мовних і фахових курсах країни-партнери надають для Зс України 
близько 200 навчальних місць без фінансових витрат з боку нашої 
держави.

У рамках міжнародного співробітництва військові фахівці Зс Укра-
їни, підготовлені в сВо, беруть участь у миротворчих операціях, між-
народних військових навчаннях. цей процес розпочався з ухвалення 
Верховною Радою України Постанови від 3 липня 1992 р. [13] і три-
ває відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради України, 
Президента України, кабінету Міністрів України. З 1992 р. близько 
37 тис. військовослужбовців Зс України взяли участь у міжнародних 
миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил, сил сприян-
ня безпеці, гуманітарних, тренувальних, стабілізаційних місій, миро-
творчого персоналу оон, обсє у таких країнах, як ангола, афгані-
стан, Гватемала, Грузія, косово, кувейт, ліван, ліберія, сьєрра-леоне, 
судан, таджикистан та ін. Починаючи з 1997 р. Зс України брали 
участь у більше ніж 135 міжнародних військових навчаннях, до яких 
було залучено понад 30,5 тис. військовослужбовців.

Провідне місце в сВо належить національному університету обо-
рони України  — методологічному центру військово-освітньої діяль-
ності. нУоУ в складі шести інститутів, п’яти центрів, двох факульте-
тів, 32 кафедр здійснює підготовку військовослужбовців і державних 
службовців для Зс України та інших військових формувань держави 
на оперативно-стратегічному (осР) й оперативно-тактичному (отР) 
рівнях за 16 спеціальностями та 38 спеціалізаціями. на базі нУоУ 
створено навчально-науковий комплекс, складовими якого є цен-
тральний науково-дослідний інститут Зс України, центральний 
науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Зс Украї-
ни, національний випробувальний центр Зс України.

інститути університету готують генералів, адміралів, офіцерів і дер-
жавних службовців для роботи на посадах керівників структурних під-
розділів Міністерства оборони (Мо) України та Генерального штабу Зс 
України, органів управління видів і родів військ, оперативних команду-
вань, армійських корпусів і бригад. терміни навчання на оперативно-
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стратегічному рівні (генерали, адмірали, полковники) та на оперативно-
тактичному рівні (підполковники, майори, капітани) становлять два 
роки за денною формою і три роки за заочною формою навчання. Після 
закінчення навчання випускники отримують кваліфікацію “професіонал 
державного військового управління у сфері оборони” (на осР) і “профе-
сіонал військового управління у сфері оборони” (на отР).

система навчання слухачів в університеті передбачає теоретичну 
підготовку (30% навчального часу), базову підготовку (50%) та під-
готовку до практичної діяльності на посадах за призначенням (20%). 
слухачі ґрунтовно вивчають проблеми глобальної й національної без-
пеки, питання взаємовідносин України з іншими державами, миро-
творчу діяльність Зс України, іноземну мову тощо. навчання слухачів 
здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, се-
ред них 66 докторів наук, професорів і 288 кандидатів наук, доцентів. 
У навчальному процесі університету бере участь керівництво Мо Укра-
їни, Генерального штабу Зс України.

З 1997 р. університет здійснює підготовку військових фахівців 
оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів для армій 
іноземних держав. на теперішній час 152 іноземних військових фахів-
ці зі сШа, Грузії, азербайджану, Молдови, китаю, Республіки Шрі-
ланка отримали дипломи про закінчення університету.

національний університет оборони України підтримує тісні робочі 
зв’язки із провідними вищими військовими навчальними закладами 
багатьох країн світу. Щороку нУоУ відвідують близько 80 делегацій 
керівного та професорсько-викладацького складу іноземних ВВнЗ та ке-
рівних структур нато. У межах взаємодії Зс України із міжнародними 
безпековими структурами на базі нУоУ започатковано практику прове-
дення міжнародних навчань: “Щит миру” (2005 р.), “стрімкий тризуб” 
(2008—2010 рр.), “сісіМ”, “кленова арка”, “Вікінг” (2010 р.) та ін.

Водночас критичне осмислення теперішнього стану військової освіти 
показує, що темпи та глибина перетворень, якість підготовки військових 
фахівців не повною мірою задовольняють потреби Зс України та інших 
військових формувань щодо їх функціонування в мирний час, а також 
застосування в бойових і наближених до бойових умовах [1, 2, 10]. 

Розвиток системи військової освіти на нинішньому етапі, на наш 
погляд, стримує низка таких основних причин і проблем (більшість з 
них мають суб’єктивний характер, а об’єктивні, у свою чергу, нерідко 
стають джерелом суб’єктивних):

— певна девальвація цінностей вищої військової освіти, її елітар-
ності в аспекті розвитку інтелектуального рівня, лідерських якостей 
майбутніх військових фахівців, їх статусу в державі та суспільстві; 

— падіння престижності та мотивації проходження військової служ-
би, а також низький рівень соціального захисту військовослужбовців; 

— недостатній рівень управління військовою освітою, аналітичного 
та інформаційного супроводу реалізації проектів і прийнятих рішень, 
відсутність стримувальних важелів і відповідальності різної природи за 
прийняття не досить обґрунтованих рішень;

— відсутність науково обґрунтованих механізмів формування дер-
жавного замовлення на підготовку військових фахівців різних освітньо-



184 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

кваліфікаційних рівнів і ланок управління, переліків спеціальностей 
(спеціалізацій);

— перевантаження і відносно жорстке регулювання змісту вищої вій-
ськової освіти зі збереженням суттєвого пріоритету нормативної складо-
вої змісту навчання (65%) над варіативною — професійно-орієнтованою, 
військово-спеціальною (35%); 

— ігнорування психофізіологічних рекомендацій стосовно можли-
востей засвоєння тими, хто навчається, визначених обсягів навчально-
го матеріалу;

— неповна відповідність структури та змісту навчання військових 
фахівців досвіду бойової та оперативної підготовки військ, їх застосу-
вання у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах; 

— недосконалість системи професійно-психологічного відбору кан-
дидатів на навчання та супроводження підготовки майбутніх військо-
вих фахівців;

— низький оціночно-діагностичний потенціал, брак можливостей 
(чітких інструментальних, методичних критеріїв об’єктивного оціню вання 
знань і вмінь тих, хто навчається тощо) оцінити реальну якість підготов-
ки фахівців за компетенцією, визначеними освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками, освітньо-професійними програмами; недостатня ви-
могливість науково-педагогічного складу;

— недостатній досвід військової служби на відповідних посадах у 
військах значної частини науково-педагогічних працівників ВВнЗ; 

— недостатня соціальна та матеріальна забезпеченість науково-
педагогічних працівників, майже цілковита відсутність у них стимулів 
для вдосконалення професійної майстерності;

— недостатня технологізація та інформатизація військової освіти;
— застаріла навчально-матеріальна база, недостатня кількість су-

часних навчально-тренувальних, технологічних систем і комплексів за-
безпечення та моделювання освітнього процесу;

— неналежне фінансове забезпечення системи військової освіти.
Як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники породжуються нехтуван-

ням науковими підходами до розв’язання проблем та завдань, які ви-
никають, до здійснення проектів і програм, прийняттям не завжди 
обґрунтованих рішень без зіставлення їх із досвідом провідних країн 
світу, врахування національних особливостей, апробації та належного 
експертного оцінювання на різних стадіях реалізації. 

Загалом, з урахуванням об’єктивних чинників і пріоритетів рефор-
мування військової освіти, специфіки організації навчально-виховного 
процесу у ВВнЗ, ВнП ВнЗ, реальних економічних умов функціонуван-
ня сВо основними напрямами і шляхами подальшого її реформування 
та розв’язання зазначених вище проблем, на нашу думку, є такі:

— удосконалення відповідної нормативно-правової бази та еконо-
мічних засад для задоволення потреб Зс України, інших військових 
формувань у висококваліфікованих військових фахівцях; 

— запровадження ефективних механізмів підвищення престижу та 
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу у ВВнЗ, 
стимулювання їх професійного зростання; 
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— створення механізмів раціонального використання коштів дер-
жавного бюджету України, що виділяються на підготовку військових 
фахівців; 

— підвищення ефективності системи управління підготовкою, пере-
підготовкою та підвищенням кваліфікації військових фахівців; 

— проведення подальшого вдосконалення мережі ВВнЗ, кафедр 
військової підготовки, їх організаційно-штатних структур і чисельнос-
ті особового складу; 

— приведення обсягів замовлення на підготовку військових фахів-
ців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями у відповідність до ре-
альних потреб Зс України та інших військових формувань; 

— завершення розроблення складових галузевих стандартів вій-
ськової освіти з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей 
(спеціалізацій); 

— узгодження змісту, організації, форм, методів підготовки вій-
ськових фахівців із сучасними потребами Зс, посилення військово-
професійної спрямованості навчання, забезпечення якісної підготовки 
випускників до служби у військах, органах військового управління з 
урахуванням переходу до комплектування Зс України військовослуж-
бовцями за контрактом; 

— забезпечення подальшої технологізації та інформатизації військо-
вої освіти, її інноваційної спрямованості, особистісної орієнтованості;

— вдосконалення системи професійно-психологічного відбору кан-
дидатів на навчання;

— модернізація, розвиток навчально-матеріальної бази, забезпечен-
ня військових навчальних закладів сучасними зразками військової 
техніки та озброєння, засобами навчання, комп’ютерами, навчально-
тренувальними системами та комплексами;

— подальше поглиблення міжнародного співробітництва у галузі 
військової освіти. 

слід зазначити, що основною передумовою успішного розв’язання 
наведених завдань і проблем є підвищення рівня управління військо-
вою освітою, налагодження високопрофесійного наукового, аналітич-
ного, інформаційного супроводу управлінських рішень, що передбачає: 
удосконалення управлінських структур усіх рівнів на основі функціо-
нального моделювання; перерозподіл функцій, повноважень між управ-
лінськими структурами та військовими навчальними закладами; пере-
хід до програмно-цільової моделі управління, впровадження новітніх 
інформаційно-управлінських і комп’ютерних технологій; прозорість 
розроблення, експертизи, апробації, затвердження нормативно-правових 
документів і матеріалів; створення системи моніторингу ефективності 
прийнятих управлінських рішень, їх впливу на функціонування ВВнЗ, 
якість підготовки військових фахівців; демократизацію процедур при-
значення та атестації керівників усіх рівнів; підвищення вимогливості 
щодо компетентності та кваліфікації управлінських кадрів; уникнення 
намагань і випадків прийняття вольових рішень, що дестабілізують ді-
яльність сВо в цілому чи її окремих структурних складових, посилення 
відповідальності за прийняті рішення та їх наслідки.

безумовно, розглянуті засади функціонування військової освіти, її 
проблеми, напрями та шляхи подальшого реформування передбачають 
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вирішення цілої низки складних, комплексних нормативно-правових, 
управлінських, структурно-організаційних, психолого-педагогічних, 
теоретико-методологічних, фінансово-економічних, матеріально-техніч-
них та інших завдань, які мають реалізовуватися на принципах ціле-
спрямованості, системності, динамічності, адаптивності, еволюційності 
та поліфункціональності. Успішне їх розв’язання забезпечить перехід 
до нового типу гуманістично-інноваційної військової освіти, що сприя-
тиме зростанню військово-професійного, інтелектуального, культурно-
го, духовно-морального потенціалу військових фахівців, подальшому 
динамічному розвитку військової освіти, підвищенню її престижності 
у майбутньому інформаційному суспільстві, надійному зміцненню обо-
роноздатності України та її Збройних сил.
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В.м. телелим. Инновационное развитие военного образования в Украине: ста-
новление, проблемы, перспективы.

В статье анализируются современные основы инновационного развития отече-
ственной системы военного обра зования в контексте мирового и национального опыта, 
место и роль в ней национального университета обороны Украины. определены 
основные проблемы и причины, сдерживающие развитие системы военного образо-
вания, обоснованы направления и пути ее дальнейшего реформирования.

V.м. теlelim. Innovative way for military education in Ukraine: basics, problems, 
perspectives.

Modern fundamentals of innovative development within military educational system in 
context of world and national experience in a line with marketplace and role of Ukrainian 
National Defense University are analyzed. Main problems and causes, which determinate 
development of military educational system, are elaborated. General line and ways for 
further reforming of military education are substantiated.
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іННОВАціЙНі ДОміНАНти  
стАЛОГО РОЗВитКУ УКРАїНи

Розглянуто особливості трьох основ них типів господарювання: фінансового, 
технологічного й екологічного, кожному з яких властиве специфічне креативне 
поле. Зазначено, що інноваційними домінантами для України є формування адек-
ватної національним інтересам системи господарювання за принципом “від індиві-
дуалізму — до корпоративізму”, капіталізація, створення розвиненого інституціо-
нального середовища.

Ключові слова: інновації, сталий розвиток, інститути, домінанти, 
природні ресурси, корпорації

Проблемні питання
концепція сталого розвитку була проголошена в Ріо-де-жанейро у 

1992 р., проте гострота порушених тоді проблем не знижується й досі. і 
якщо проаналізувати досягнення в цій сфері, то відверто треба визнати, 
що їх не так і багато. Значною мірою це стосується держав пострадян-
ського типу, до яких належить Україна. аналізуючи причини такого 
стану, можна багато дискутувати, але реалії буття вимагають визначення 
головного фактора, що породжує наявне становище. Він ніби лежить на 
поверхні, і ми його дуже добре знаємо — це фінансові обмеження. однак 
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стосовно України слід визнати, що не все так просто. є принаймні два 
суттєвих питання, які вимагають вирішення та на яких необхідно зосе-
редити увагу. Відразу зазначимо, що вони мають системоформувальний 
характер. По-перше, потрібно з’ясувати, чому наше суспільство попри 
досить значні стратегічні запаси різноманітних ресурсів залишається в 
ганебному становищі; по-друге — чи зможемо ми за наявності необхід-
них коштів використати їх належним чином для забезпечення сталого 
розвитку, якого прагнемо. на жаль, останнє запитання є риторичним. 
і справа не в тому, що ми такі нерозумні, а в нашій неспроможності, із 
системних позицій, організуватися нині в суспільну цілісність, здатну 
самовідтворюватися та самоорганізовуватися для вирішення конкретних 
господарських завдань, на які орієнтують європейська хартія регіональ-
ного розвитку та європейська хартія місцевого самоврядування. 

слід підкреслити, що ці два питання, порушені у статті, дуже тіс-
но пов’язані одне з одним. і їхня єдність зумовлена не економічними, 
а соціально-гуманітарними факторами, зокрема культурологічними, 
психологічними, етичними, релігійними та ін. Зазначені аспекти роз-
крито в достатньо великій кількості наукових робіт зарубіжних авторів 
[1—13], які дуже вміло зосереджують нашу увагу на ключових змістов-
них проблемах, що постають на шляху суспільного розвитку.

не вдаючись до подробиць, розкриємо позицію відомого економіс-
та ернандо де сото стосовно проблеми існування бідності за наявності 
багатства. Для умов України думка цього знаного у світі вченого є ці-
кавою, по-перше, тому, що вона відображає погляд ззовні, а по-друге, 
сформована в середовищі розвитку західних гуманітарних ідей. Праг-
нення України приєднатися до європейської спільноти зумовлює необ-
хідність приєднатися до нового для нас простору мислення, й уникнути 
цього неможливо.

Повертаючись до ернандо де сото, наведемо вислів з його відомої 
книги про те, що головною перешкодою на шляху до капіталістично-
го процвітання є нездатність бідних районів світу створювати капітал 
[8, с. 17]. не беручи до уваги згадку про бідність, слід зосередитися 
на дискурсі про здатність формувати капітал. У цьому контексті для 
України розкривається дуже велике поле діяльності. Передусім ідеться 
про населення, яке тією чи іншою мірою є власником великої кількості 
різноманітних ресурсів — як природних, так і суто матеріальних, тобто 
володіє саме ресурсами, а не капіталом. Ресурс же стає капіталом у разі 
формування сукупності відповідних умов, які передбачають прозорість 
механізму перетворення активів у капітал. але відомо, що перетворення 
матеріальних активів у продуктивний капітал — це дуже складний про-
цес, який до того ж має яскраве специфічне національне забарвлення.

сталий розвиток та інновації
В Україні проблема сталого розвитку обговорюється достатньо давно. 

Утім, аналізуючи ситуацію в цій сфері, можна констатувати, що поза 
нашою увагою залишається головний аспект, без якого розраховувати на 
позитивні результати не доводиться. на нашу думку, він полягає у розу-
мінні швидкості змін, джерелом чого є не тільки і не стільки сучасний 
світ, скільки власне людина, котра трансформується. і це можна про-
стежити, проаналізувавши динаміку екологічних пріоритетів, які ста-
вило перед собою людство. Ми бачимо, що за нетривалий в історичних 
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вимірах період вони змінювалися тричі. По-перше, слід згадати міжна-
родну конференцію у стокгольмі (1972 р.), де головною проблемою було 
визнано забруднення навколишнього середовища, зокрема повітряного 
басейну. По-друге, конференцію в найробі (1982 р.), учасники якої наго-
лошували на пріоритетності проблеми збереження біологічного розмаїт-
тя. і, нарешті,  парадигмальну ідею третього зібрання, в Ріо-де-жанейро  
(1992 р.), — забезпечення сталого розвитку. але тут відразу спадає на 
думку самміт у йоганнесбургу (2002 р.), де, по суті, констатували, що 
ідея сталого розвитку за десятиліття не набула відчутного розвитку в 
практичній діяльності. Додамо, що й у методологічній площині також. 
саме в цьому і прихована відповідь. Як завжди, далі постають два за-
питання: хто винен і що робити? Узагальнено можна сказати, що вин-
ною буде не окрема особа, а скоріше інертність прояву колективного 
мислення. чим складніше завдання, тим більше часу потрібно для його 
усвідомлення й вироблення адекватних шляхів розв’язання. і якщо сто-
совно двох перших міжнародних конференцій можна стверджувати, що 
за десятилітні проміжки часу після їх проведення світовому співтовари-
ству вдавалося здійснити цілком конструктивні кроки, оскільки завдан-
ня були поставлені досить конкретні, то реалізувати положення третьої 
конференції виявилося складно. автори статті ці труднощі пов’язують 
з тим, що в рамках концепції сталого розвитку не зроблено акцент на 
людину, точніше, на відносини між людьми із приводу використання 
обмежених екологічних ресурсів. Проблема криється саме у величезній 
різноманітності поглядів щодо навколишнього світу, а отже, в необхід-
ності враховувати наявність різних ціннісних орієнтирів сталого роз- 
витку. Для її вирішення, безумовно, виникає потреба в розробленні ін-
новаційних підходів, які сприятимуть реалізації концепції сталого роз-
витку. слід підкреслити, що для цього є всі передумови, оскільки згідно 
з проголошеними на конференції в Ріо-де-жанейро ініціативами відпові-
дальність за реалізацію Порядку денного на XXI століття лягає на націо-
нальні уряди. така позиція, якщо її розглянути в широкому контексті, 
передбачає з’ясування загальнодержавних і регіональних особливостей, 
що, у свою чергу, потребує креативних підходів до вибору шляхів сис-
темного розв’язання складних питань сталого розвитку.

стало вже аксіомою, що креативність нині є визначальним факто-
ром забезпечення розвитку як такого. Можна також стверджувати, що 
саме креативні підходи забезпечують інноваційність діяльності. таким 
чином, інноваційну діяльність та креативність підходів до вирішення 
завдань сталого розвитку треба розглядати паралельно, тобто інновації 
можуть з’явитися тільки у креативному середовищі, а для цього необ-
хідно зробити відповідні системні кроки. слід також підкреслити, що 
є багато трактувань інновацій. особливість сприйняття цієї категорії 
полягає в тому, що власне інновації потребують визначення контексту, 
оскільки специфічне креативне поле формує відповідні інновації.

З цих позицій ми повинні зробити короткий екскурс у з’ясування 
особливостей формування креативного поля. наголосимо, що останнє 
утворюється в межах відповідного типу господарювання. У зв’язку з 
цим не слід сподіватися на те, що інновації, характерні для одного типу 
господарювання, можуть виникнути в когнітивному середовищі іншо-
го його типу. нині, враховуючи особливості формування національної 
господарської системи, цікавою є різноманітність поглядів людини на 
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відносини із природою. справа в тім, що нерівномірність економічно-
го розвитку зумовлює появу різних типів господарювання. Важливість 
розуміння цих взаємозв’язків пояснюється тим, що для кожного госпо-
дарського типу характерні свої погляди стосовно сталого розвитку. При-
чому значна кількість таких стійких стереотипів найчастіше не стику-
ються між собою, що спричиняє різне розуміння проблем, і, як наслідок, 
суперечливість оцінок тих або інших пропозицій з їх вирішення.

У найзагальнішому вигляді можна виокремити три основні типи 
господарювання: фінансовий, технологічний і екологічний, або, відпо-
відно, фінансово, технологічно й екологічно орієнтовані типи. остан-
ній, щоправда, тільки декларується, а в розвиненому вигляді харак-
терний для так званих примітивних народів, які зберігають екологічно 
орієнтований тип господарювання завдяки тому, що спираються на мі-
фологізовану систему світогляду. але в такому випадку слід говорити 
не про “примітивізм”, а про інакшість, що не одне й те ж. саме тому 
принциповим стає питання збереження необхідної етноприродної різ-
номанітності для забезпечення стійкого функціонування національної 
господарської системи. Принцип утворення того або іншого типу госпо-
дарювання визначається народом залежно від обраних цільових орієн-
тирів розвитку, де найсуттєвішою є роль світоглядних позицій. 

Виходячи з цього, для фінансово орієнтованого типу господарюван-
ня поняття сталого розвитку формується під впливом гіпертрофікації 
фінансового фактора, а відносини з іншими типами господарювання й 
природою в цілому неминуче матимуть ресурсоексплуатаційний харак-
тер. такий тип господарювання пов’язаний з інформаційними система-
ми, які накладають свій відбиток, виводячи людину за межі фізично 
відчутного світу в площину віртуального простору, де на перехресті 
психіки, розуму та духу формуються “бажання” людини. треба сказа-
ти, що нині ця проблема голосно заявляє про себе, і тому їй присвя-
чують все більше наукових досліджень. але тут слід зробити акцент 
на розкритті поняття “бажання”. цю категорію дуже виразно описав 
З. бауман [3, с. 80—84],  тому, щоб оцінити її важливість і роль у фор-
муванні концептуальних основ сталого розвитку для фінансово орієнто-
ваного типу господарювання, наведемо кілька посилань з його книги без 
детальних коментарів, залишаючи читачеві можливості для роздумів.

По-перше, “…история потребительского общества — это история 
разрушения и избавления от следующих одно за другим “твердых” 
препятствий, ограничивающих свободный полет фантазии и сокраща-
ющих “прин цип удовольствия” до размеров, диктуемых “принципом 
реальности”. “Потребность”, которая экономистам XIX в. казалась са-
мой сутью “твердости” — негибкой, строго регламентированной и ко-
нечной, была устранена и на время заменена мечтой, которая была 
гораздо более “текучей” и растяжимой, чем потребность, из-за своих 
наполовину незаконных связей с переменчивыми и надуманными иде-
ями об аутентичности “внутреннего “я”, ожидающего выражения. те-
перь для мечтаний пришла очередь быть отвергнутыми. они изжили 
свою полезность: приведя потребительское пристрастие в современное 
со стояние, они больше не могут задавать темп. требуется гораздо бо-
лее мощный и универсальный стимулятор, чтобы поддерживать потре-
бительский спрос на одном уровне с предложением. “желание” — вот 
этот необходимый заменитель: он завершает освобождение “прин ципа 
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удовольствия”, очищая и избавляя его от последних помех со стороны 
“принципа реальности”: естественное газообразное вещество наконец 
выпущено из банки” [3, с. 83—84]. По-друге, “…желание становится 
самоцелью и единственной безальтернативной и неоспоримой целью” 
[3, с. 81]. і, по-третє, посилаючись на харві Фергюсона, З. бауман ак-
центує увагу на тому, що бажання як поняття “…связывает потребление 
с самосращением и с понятиями вкуса и умения разбираться в вещах. 
человек выражает себя путем своих приобретений. но в развитом ка-
питалистическом обществе, преданном продолжающе муся расширению 
производства, это очень ограниченная психологиче ская схема, кото-
рая, в конечном счете, уступает дорогу совершенно иной психической 
“экономике”. Предмет желания заменяет желание в качестве мотиви-
рующего фактора потребления” [3, с. 83].

Другий, технологічний, тип господарювання пов’язаний з виробни-
цтвом товарної маси продукції. на відміну від розглянутого вище типу 
він орієнтований на задоволення не бажань, а традиційних потреб. 
Власне, така господарська система є антропологічною. Вона передбачає 
створення й розвиток штучного середовища проживання. Звичайно, 
господарська діяльність у зазначеному випадку може бути екологічно 
збалансованою, однак для цього необхідно, щоб вона орієнтувалася на 
обмеження вилучення екологічних ресурсів на господарські потреби. 
У разі відмови від таких обмежень провокуються процеси руйнування 
природних систем і розрив циклів їх відтворення, що ми, по суті, по-
всюди й спостерігаємо.

третій тип господарювання — екологічно орієнтований. його особ-
ливістю є цілковитий пріоритет екологічних цільових орієнтирів над 
економічними, зумовлений необхідністю забезпечення умов відтворен-
ня народу як особливої спільноти з високим рівнем самосвідомості. У 
цьому типі господарювання практично все підкоряється ідеї формуван-
ня навколишнього середовища, в якому зусилля спрямовано на під-
тримку природних систем.

Зважаючи на названі типи господарювання, слід зазначити, що в 
реальності вони співіснують паралельно, проте один превалює над ін-
шим. Для сучасної історії характерне домінування саме перших двох 
типів, причому фінансово орієнтований явно або приховано ідентифі-
кується з категорією так званого постіндустріального суспільства.

отже, ми зіштовхнулися з особливим феноменом — диференціа-
цією господарських систем за узагальненою ознакою метафункціональ-
ної орієнтації розвитку. таке методологічне сприйняття дає змогу по-
бачити приховані процеси взаємодії господарських систем не тільки 
на міждержавному рівні, а й усередині окремих великих державних 
територіальних утворень. Головне полягає в тому, що тип, спосіб гос-
подарювання — це наслідок індивідуального та неповторного, яке є 
всередині суспільства. той або інший тип господарювання потрібно 
“вистраждати” — він є причиною й наслідком трансформації основних 
світоглядних позицій народу. не всі рецепти, сформовані на чужому 
досвіді, можуть прижитися на вітчизняному ґрунті. більше того, сило-
ве нав’язування не адаптованих до особливостей певного народу госпо-
дарських систем найчастіше має руйнівний характер.

Викладене вище свідчить, що кожному типу господарювання влас-
тиве специфічне креативне поле. Для фінансового типу воно орієнтує 
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на екологічні перешкоди реалізації бажань. цей аспект надзвичайно 
важливий, оскільки бажання формуються на нематеріальній основі. 
Мотивація виходить від надмірності фінансових ресурсів, яка утворює 
специфічний тип світосприйняття й відповідну систему ціннісних орі-
єнтирів. креативне поле технологічного типу господарювання спрямо-
вує на вирішення проблем технологічного впливу на природні екосис-
теми та усунення недоліків у керуванні господарськими процесами. 
креативне поле екологічного типу господарювання орієнтує на визна-
чення екологічного фактора як не перешкоди, а обмежувача бажань. У 
цивілізаційній парадигмі розвитку, що існує, через зрозумілі причини 
такий стан поки що недосяжний.

наведене зіставлення концептуального бачення процесу формуван-
ня когнітивного поля переконує, що сталий розвиток як перспектив-
ний концепт за неправильного його використання може перетворитися 
з реальності у міф.

інноваційні домінанти
спираючись на концептуальні положення системного підходу до ви-

рішення проблем сталого розвитку, які в стислому вигляді наведені, на-
приклад, в останній роботі Донелли Медоуз [1], спробуємо взяти на себе 
сміливість стверджувати, що головною інноваційною домінантою для 
України наразі є формування адекватної національним інтересам системи 
господарювання. При цьому метапринцип творення такої системи можна 
сформулювати коротко: від індивідуалізму — до корпоративізму. 

таке бачення базується на встановленні сутнісних ознак моделі сталого 
розвитку України, яка співвідноситься з другим типом господарювання. 
але останній висуває свої вимоги щодо інноваційних методів управління 
системою, і вони мають суто національні особливості, а саме: з одного 
боку, управління процесом розвитку має забезпечувати безболісний кон-
такт з фінансово орієнтованими системами першого типу господарювання, 
з іншого — спрямовуватися на формування третього типу — екологічно 
орієнтованого господарювання. саме поєднання цих двох напрямів управ-
ління і є предметом інноваційного пошуку.

Процес корпоратизації господарського простору потрібно розгля-
дати як реакцію на труднощі, що виникли. Важливою ознакою кор-
поратизації, як відомо, є передусім гармонізація корпоративних інте- 
ресів. багато в чому саме вони формують не тільки концепти отримання 
прибутків, а й ідеологію розвитку реального сектору економіки. тут і 
виникає проблема, що за структурою є багатошаровою, оскільки зумов-
люється складною системою інтересів суб’єктів економічної діяльності, 
які зіштовхуються на певній території. Проте насамперед це стосується 
інтересів, пов’язаних з використанням територіальних природних ре-
сурсів. тому виникає необхідність переосмислити концептуальні заса-
ди застосування цих ресурсів — їх комплексну оцінку, впровадження 
сучасних методів управління ними, виявлення проблемних вузлів їх 
капіталізації як умови включення в економічні відносини, розкриття 
сутності проблеми присвоєння природоресурсної ренти і, нарешті, ви-
значення на цій основі напрямів формування інституціонального сере-
довища сталого розвитку, що відповідає сучасним вимогам.

Залишаючи читачеві можливість глибше осмислити й обґрунтувати 
запропонований дискурс, згадаємо лише про найважливіші для нас ас-
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пекти, пов’язані із зіставленням “недоліків” та “переваг” корпоратизації, 
що, як завжди, виявляються одночасно. Усе залежить від кута зору щодо 
їх прочитання. По-перше, відомо, що корпоративний спосіб організації 
економічної діяльності в межах упорядкування відносин дає змогу скон-
центрувати великі капітали, інколи в руках порявняно незначної кіль-
кості суб’єктів господарювання. По-друге, великі корпоративні системи 
здійснюють суттєвий тиск на суб’єктів господарювання, які оперують ка-
піталами середнього та малого масштабу, часто блокуючи їх саморозвиток 
і при цьому стримуючи процес індивідуалізованого розв’язання проблем 
при формуванні цілісної національної господарської системи. але ці дві 
позиції мають подвійне ціннісне визначення — негативне та позитивне. 
Втім, на вирішення цього протиріччя й повинні орієнтуватися управлін-
ські інновації. Зокрема, принцип корпоративізму необхідно пов’язати із 
традиційними для України національним, регіональним та локальним 
рівнями управління, тобто категоріально винести його на системний рі-
вень. Внаслідок цього процес трансформації національного господарського 
простору об’єктивно слід розглядати з позицій імперативних корпоратив-
них можливостей. такий підхід, безумовно, передбачає зміну методології 
сталого розвитку в напрямі еволюційного переходу до не жорстко детер-
мінованих системних цільових орієнтирів управління на тлі досягнення 
самовідтворення людино-розмірних форм господарювання. безумовно, 
ідея корпоративізму вимагає синтезу знань, що забезпечують розвиток 
різноманітних контрактних та договірних відносин між суб’єктами гос-
подарювання, перш за все крізь призму взаємовигідного обміну. а це, у 
свою чергу, передбачає цілеспрямоване формування особливого інститу-
ціонального середовища, яке реально сприяє досягненню компромісу між 
інтересами кількох сторін корпоративних відносин. При цьому перспек-
тивними стають так звані креативні форми корпоративних систем.

ключовою і водночас слабкою ланкою формування корпоративного 
господарського простору є рівень муніципального утворення. тому го-
ворити про справжню зміну суспільних відносин можна лише за умови 
розгортання процесу корпоративного самонавчання населення муніци-
пальних утворень. і в цьому питанні суттєву роль має відігравати дер-
жава як гарант мобілізації ресурсів, забезпечення здатності суб’єктів 
господарювання до саморозвитку, а також створення надійної системи 
захисту інтересів населення.

Зміна методів господарювання в межах корпоратизації передбачає змі-
ну відносин власності в напрямі домінування корпоративної власності, 
способу функціонування ринку, який регулює суспільство, а також уста-
новлення корпоративної публічної влади. отже, за уважного дослідження 
загальних тенденцій трансформації системи господарювання можна гово-
рити про зародження сучасного, постіндустріального типу корпоративної 
моделі господарювання й відповідного корпоративного управління.

наступною інноваційною домінантою сталого розвитку України є 
капіталізація як принцип організації відносин із функціональних по-
зицій. Під таким кутом зору капітал розглядається насамперед як 
продуктивна сила або вартість, що приносить додану вартість, і прин-
циповим стає питання управління цією силою, зокрема процесом від-
творення вартостей. Відомо, що на цьому шляху виникають об’єктивні 
труднощі. багато в чому вони пов’язані, з одного боку, з нерівномір-
ністю розвитку світового економічного простору, а з іншого — з інфор-



195Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

маційною асиметрією, яка ускладнює проведення об’єктивної оцінки 
результатів зусиль, що докладаються під час тієї чи іншої економічної 
діяльності. не вдаючись до детального розкриття цього складного про-
цесу, підкреслимо одну істотну ознаку системного характеру, а саме — 
значущість процесу капіталізації ресурсів як інструменту забезпечення 
ефективного використання стратегічного потенціалу території України, 
зокрема природних ресурсів, в досягненні мети їх відтворення й навіть 
самовідтворення. Якщо відштовхуватися від розуміння того, що ре-
сурсна база будь-якої місцевості має працювати на задоволення інтере - 
сів спільноти, що на ній знаходиться, то й економічна діяльність на 
цьому просторі неминуче приведе до пошуку шляхів реалізації процесів 
капіталізації як матеріальних, так і нематеріальних активів. При ви-
значенні пріоритетів майбутнього розвитку доцільним є конструюван-
ня такого економічного середовища, в якому найбільш затребуваним 
був би той капітал, що є  найдоступнішим. Для України територіальні 
природні ресурси є саме таким капіталом, на основі якого можуть фор-
муватися інші конкурентоспроможні ланцюги створення вартості. слід 
підкреслити, що капіталізація цих активів має вирішальне значення 
при розв’язанні завдань сталого розвитку, оскільки дає змогу сформу-
лювати цілі підвищення інвестиційної привабливості та ефективності 
використання місцевих ресурсів. Відповідно, для власників як капіта-
лу, так і природних ресурсів територій головним стає ефективне роз-
міщення й використання наявних активів у господарській діяльності з 
метою максимізації їхньої вартості та доходу. 

суттєвою інноваційною домінантою сталого розвитку України та кож 
є, безумовно, формування розвиненого інституціонального середо вища.

сьогодні Україні вкрай потрібне таке інституціональне середови-
ще, яке б знімало мотиваційні обмеженості реалізації екологічних та 
економічних інтересів, оскільки нині воно характеризується наявністю 
так званих інституціональних пасток. Причина полягає в недоскона-
лості законодавчої бази щодо застосування системи ринкових стиму-
лів стосовно як заохочення, так і обмеження господарської діяльності. 
наявні протиріччя вказують на необхідність розвитку ринку і транс-
формації методів впливу держави на процес переходу до інноваційно-
го розвитку. Головний напрям удосконалення інституціонального се-
редовища  автори статті пов’язують із формуванням єдиної системи 
гармонізації відносин між колективними інтересами територіальних 
спільнот й індивідуальними інтересами приватних суб’єктів господа-
рювання. Зрозуміло, що на цьому шляху визначальними інститутами, 
які потребують розвитку, стають інститути власності та ринку, а од-
ним з найважливіших факторів забезпечення адаптивного управління 
 сталим розвитком — комбінування прав власності. отже, обґрунтування 
сталого розвитку вводиться у площину виважених управлінських дій, 
гармонізованих з інституціональною матрицею конкретної території 
та орієнтованих на встановлення рівноважних відносин власності між 
суб’єктами господарювання. Звичайно, першим кроком у цьому є за-
безпечення умов вільного перерозподілу майнових прав між різними 
суб’єктами господарської діяльності. У межах зазначених підходів до 
формування інституціонального середовища можна очікувати активіза-
цію співпраці влади, бізнесу та суспільства на основі ідеї взаємного рів-
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ноправного партнерства. При цьому домінантами інституціонального 
забезпечення сталого розвитку будуть: формування певних соціальних 
умов щодо реалізації концепту сталого розвитку; встановлення відносин 
між суб’єктами господарської діяльності, заснованих на рівноправному 
партнерстві; використання механізмів гармонізації інтересів суб’єктів 
господарювання при досягненні соціальних, економічних та екологіч-
них орієнтирів сталого розвитку.

Висновки
Досліджуючи інноваційні домінанти сталого розвитку України, ав-

тори акцентують увагу на визначенні узагальнених системних умов 
досягнення бажаних результатів самовідтворення національного гос-
подарства. ключовою ідеєю є досягнення системного гомеостазу між 
зовнішнім та внутрішнім. Зовнішнє належить до глобального, а вну-
трішнє — до національного. Домінування певної складової приведе до 
виходу системи господарювання зі стану рівноваги, і, як наслідок, до-
сягнення стану сталого розвитку буде марним. Рівновага забезпечує 
поступовий розвиток метасистеми загалом, і, навпаки, у разі її пору-
шення продукується стан стагнації. Знайти в цьому випадку механізм 
підтримки рівноважного стану і є головною управлінською домінантою. 
оскільки, виходячи з неоднорідності й нерівномірності розвитку мета-
системи та її складових, бажана рівновага є динамічною, то й модель, 
за якою вибудовують характер взаємодії глобального і національного, 
не повинна бути статичною. крім того, необхідне дотримання ще од-
нієї неодмінної умови: модель визначення шляхів досягнення бажаного 
сталого розвитку має бути креативною. Під креативністю розуміють 
здатність моделі сталого розвитку країни до формування ситуації, за 
якої, враховуючи безліч конкретних проявів, забезпечується їх пере-
роблення саме у творчому, а не в шаблонному режимі, тобто модель має 
працювати практично в реальному часі.

аналізуючи в цьому відношенні стан господарської системи Украї-
ни, слід наголосити, що стрімке відкриття економіки України назустріч 
світовому господарству показало, на жаль, загальну ментальну непідго-
товленість до сприйняття нової реальності. багато в чому така ситуація 
пояснюється несформованістю відповідної теоретико-методологічної 
бази щодо обґрунтування системи управління процесами розвитку на-
ціонального господарства в нових умовах ринкового фундаменталізму 
(термін Дж. сороса) [13].

саме тому одним з ключових теоретико-методологічних аспектів, 
який потребує осмислення, є пошук нових методів оцінювання напря-
мів розвитку через виявлення, параметризацію та визначення місця й 
ролі відтворювальних процесів на різних господарських рівнях. склад-
ність цієї проблеми зумовлена тим, що дотепер не повною мірою опра-
цьовано власне концептуальні підходи, котрі дають змогу розглядати 
національну господарську систему як цілісне утворення, здатне до ак-
тивного саморозвитку. і тут ідеться про необхідність використання си-
нергетичного методологічного інструментарію, що уможливлює аналіз 
цілісних систем, які саморозвиваються, за окремими їх елементами. 
стосовно об’єктів досліджень, висвітлених у статті, можна стверджу-
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вати, що основним питанням стає формування високоефективної ке-
рувальної системи на нових парадигмальних принципах оцінювання 
функціонування системи господарювання загалом. 

Проведений вище аналіз поглядів щодо визначення інноваційних 
домінант сталого розвитку як відповідної методології дає змогу гово-
рити про наявність у неї властивостей, що тяжіють здебільшого до 
проблеми управління свідомістю людини, формування очікувань, роз-
роблення нових технологічних принципів, тобто пов’язані з ідеями та 
відповідною ідеальною сферою діяльності. отже, на порядку денному 
перебуває проблема вивчення та пошуку сучасних методів управління 
сталим розвитком через врахування смислових просторів, які в під-
сумку визначають шляхи розвитку одночасно за багатьма напрямами, 
у тому числі духовним, культурним, соціальним і природним світом 
життєдіяльності людини. 

найбільш узагальнено модель сталого розвитку автори пов’язують з 
ідеєю господарювання. наголошуємо — саме господарювання, а не еконо-
міки. У цьому разі сталий розвиток — це простір розгортання категорії 
управління господарством для кожного конкретного об’єкта, а якщо шир-
ше — то й суб’єкта господарювання. Важливим фактом, який привертає 
увагу, є те, що жорсткої системи для з’ясування особливостей функціо-
нування такого простору немає. є лише принцип його виявлення, котрий 
визначається внутрішньою необхідністю ідентифікації, принаймні частко-
вої, сукупності причинно-наслідкових зв’язків, що визначають напрями 
розвитку і знижують при цьому ризик прийняття хибних рішень.

нині небезпечним стає процес руйнації унікального просторового 
модуля національного типу господарювання, який забезпечує етнічну, 
етнокультурну й етнополітичну самоорганізацію і самостійність. на 
сучасному етапі визначальним є орієнтир на підтримання первинних 
елементів господарювання як основи економічної безпеки країни за-
галом. Зазначимо, що первинні господарські елементи являють собою 
згорнуту форму економіки у традиційному розумінні, котра за певних 
умов розгортається у складну систему відтворювальних процесів.

сталий розвиток — це живий процес, в якому постійно формуються 
контактувальні поля індивідуумів, що моделюють свій спосіб життя в 
певних співтовариствах та умовах. є певний зв’язок між віртуальним 
рівнем методів вирішення господарських проблем і реальними форма-
ми їх втілення. складність знаходження цього зв’язку зумовлена тим, 
що реальні форми руху значно менш динамічні.

Вирішення сучасних проблем розвитку простору господарської ді-
яльності в Україні потребує впорядкування низки змістових, ієрархіч-
но підпорядкованих факторів не лише внутрішнього, а й зовнішнього 
характеру. історично значущі події, які відбуваються у світі, суттєво 
впливають на кожну державу. із системних позицій для України голов-
ним є процес поступового перетворення її на особливе цілісне утво-
рення. а отже, слід очікувати (і ми вже це спостерігаємо) глибинну 
перебудову всіх елементів господарської системи. на нинішньому етапі 
становлення країна проходить шлях пошуку адекватної реаліям форми 
господарської діяльності. і реалії сьогодні такі, що, з одного боку, на-
ціональне господарство належить до індустріального типу, причому з 
недостатньо розвиненими ринковими інститутами, а з іншого — воно 
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змушене контактувати з господарськими типами постіндустріальної 
епохи. отже, в організаційному плані слід розв’язати двоїсте завдання 
забезпечення вільного і несуперечливого розвитку двох господарських 
типів. Продуктивний пошук виходу із цієї конфліктної ситуації умож-
ливлюють розуміння характеру просторової взаємодії капіталів різних 
видів і значною мірою впорядкування відносин власності на ресурсні 
складові, що існують у державі.

Для України перехід до нового теоретико-методологічного стилю об-
ґрунтування господарських рішень є неминучим. і чим швидше ми 
опануємо нові для нашого суспільства механізми, які визначають рух 
господарських систем, тим більшою мірою убезпечимо себе від неадек-
ватних дій. Господарські рішення потрібно приймати на межі взаємо-
дії так званих м’яких і жорстких адаптивних механізмів управління. 
творчий аспект полягає в тому, щоб управлінські рішення формували-
ся на основі гармонізації інтересів суб’єктів господарювання при поєд-
нанні таких факторів, як динамізм, технології і традиції.

спільні напрями коректування інтелектуальної діяльності перебу-
вають у площині з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між зміна-
ми суспільної свідомості й тими реальними соціальними конструктами, 
які визначають поведінку суспільства й індивіда. За уважного вивчен-
ня стає очевидним, що відносини, які встановлюються, виникають не 
спонтанно, а зазнають активного моделювання. однак цю відому істи-
ну має бути доведено до рівня сприйняття відповідними керувальними 
системами, і не лише державними, а й суспільними та бізнесовими. 
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м.А. Хвесик, и.К. Быстряков. Инновационные доминанты устойчивого разви-
тия Украины.

Рассматриваются особенности трех основных типов хозяйствования: финансово-
го, технологического и экологического, каждому из которых свойственно специфи-
ческое креативное поле. Указано, что инновационными доминантами для Украины 
являются формирование адекватной национальным интересам системы хозяйство-
вания по принципу “от индивидуализма — к корпоративизму”, капитализация, со-
здание развитой институциональной среды.

M.A. Hvesik, I.K. Bystryakov. Innovative dominants for sustainable development of 
Ukraine.

Three main types of economic ma nagement — financial, technological and ecologi-
cal — are specified. Every type of management has its own creative area. Creating of 
economic system ‘from indivi dual — to collective’, which is adequate to national men-
tality, serves as innovational dominant for Ukraine. Other priorities are: capitalization 
aimed to organize relations, in which capital is recognized as pushing force to generate 
additional value and well developed institutional infrastructure.
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іННОВАціЙНА мОДЕЛь РОЗВитКУ  
АГРАРНОГО сЕКтОРУ ЕКОНОміКи УКРАїНи  

тА РОЛь НАУКи В її стАНОВЛЕННі
наголошується, що становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сек-

тору економіки є системною проблемою, у розв’язанні якої значну роль відіграє 
інститут аграрної науки як суб’єкт інноваційної діяльності та учасник інновацій-
ного процесу. Діяльність наукових установ аграрного сектору має бути спрямовано 
на вирішення таких актуальних питань, як капіталізація результатів наукових до-
сліджень; формування інфраструктури ринку інновацій в аПк, забезпечення опе-
ративного та ефективного трансферу інновацій, посилення асоційованих зв’язків із 
виробництвом і розвиток інноваційного підприємництва; удосконалення управління 
виробництвом наукомісткої продукції; досягнення необхідного рівня фінансування 
аграрної науки.

Ключові слова: аграрний сектор економіки, інноваційна модель, іннова-
ційна інфраструктура, інноваційна продукція, наука

Утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору еко-
номіки України надзвичайно важливе для функціонування всієї еко-
номічної системи держави. цей сектор має потенціал потужного ло-
комотива національної економіки, роль якого посилюється в умовах 
збільшення суспільної та економічної цінності продовольства, і відпо-
відно має великі перспективи зростання. 

світова практика доводить, що одним з визначальних факторів 
успішного розвитку будь-якої національної чи галузевої економіки є 
ступінь її інноваційності. Україна не виняток, а тому має забезпечити 
позитивні зміни в економіці та соціумі, реалізувавши інноваційну мо-
дель та сформувавши випереджальний тип розвитку економіки, на від-
міну від сировинного типу, що склався за період незалежності країни.

ефективність і перспективи застосування інноваційної моделі роз-
витку значною мірою залежать від результатів інноваційної діяльності 
та умов, створених у державі для її реалізації на всіх етапах — від роз-
роблення ідеї до впровадження інноваційного продукту.

УДк 631.1

П.Т. Саблук

Директор ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН Укра-
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Дослідженнями, здійсненими в національному науковому центрі 
“інститут аграрної економіки” (ннц іае) національної академії аграр-
них наук (наан) України, встановлено, що аграрний сектор вітчизня-
ної економіки поки що розвивається не на основі інноваційної моделі, 
хоча інноваційні процеси в ньому досить помітні, але вони не є все-
осяжними, системними і невідворотними. тому таку модель розвитку 
потрібно сформувати та забезпечити необхідні умови для її реалізації в 
довгостроковому періоді.

Відповідь на запитання, якою має бути інноваційна модель розвитку 
аграрного сектору, повинні дати аграрна наука і практика виробництва 
та управління цим сектором та економікою загалом. Для досягнення 
цієї мети слід вирішити низку теоретичних і практичних завдань.

У теоретичному аспекті потрібно насамперед визначити характер ін-
новаційних процесів в аграрному секторі економіки. Результати дослі-
джень свідчать, що специфіка аграрного виробництва зумовлює основну 
ознаку його розвитку, яка полягає у повільності зміни характеристик 
землі, видів рослин і тварин. Відповідно, сутнісною рисою розвитку 
інноваційної діяльності та її результатів є еволюційність. З плином 
часу змінювались та вдосконалювались технології виробництва, засо-
би праці, сорти рослин та породи тварин, форми організації праці та 
управління нею, разом із промисловою революцією змінилась механіч-
на складова виробництва, поліпшено засоби захисту рослин, добрива 
та інші агрохімікати. Поступово відбувалися розвиток і нарощування 
масштабів інноваційної діяльності у процесі вдосконалення наявних 
об’єктів, створення інноваційної продукції, до якої належать, зокрема, 
завершені в науково-дослідних установах наукові розробки — технічні 
засоби, технології, сорти рослин, породи тварин, нова продукція пере-
робки сільськогосподарської сировини, що пройшли апробацію у ви-
робничих умовах і рекомендовані для широкого використання. 

Водночас нині у світі внаслідок потужного витка науково-технічного 
прогресу, що призвів до збільшення антропогенного й техногенного на-
вантаження на довкілля та зниження якості продукції за хімічними по-
казниками у результаті часто надмірного, нераціонального й неконтро-
льованого застосування агрохімікатів, змінились вимоги до визначення 
меж впливу процесу виробництва на навколишнє середовище, а також 
до якості продуктів харчування та сільськогосподарської сировини. це 
стало одним із проявів встановлення парадигми сталого розвитку. 

однак підвищення екологічної свідомості та вимог до якості про-
дуктів харчування — здебільшого прерогатива економічно забезпечено-
го суспільства. Зростання чисельності населення на планеті, зубожіння 
та голодування понад мільярда людей на Землі вимагають збільшення 
обсягів продовольства за рахунок усіх можливих ресурсів. тому в су-
часних умовах на перший план виходить продуктивність, яка є найва-
гомішим резервом для продовольчого забезпечення.

ці дві тенденції в цілому окреслюють мейнстрими інноваційної ді-
яльності у сфері сільського господарства: забезпечення продуктивності 
за прийнятної вартості виробництва та підвищення якості продукції й 
процесу виробництва.

аграрне виробництво в Україні, як і аграрний сектор загалом, тісно 
пов’язане з розвитком соціуму, свідомістю та філософією існування лю-
дини, а його рівень впливає на інші сфери людської життєдіяльності —  
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економіку, управління, техніку та технології, культуру, побут на селі 
тощо. аграрний сектор є основою добробуту всього населення держави.

Впровадження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору не 
можливе без розбудови інноваційної інфраструктури та без забезпечен-
ня готовності суспільства сприймати інновації. інноваційний процес та 
інноваційна інфраструктура в аграрній сфері мають свої особливості, 
зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва, що зале-
жить від природних факторів та використання як засобів виробництва 
живих організмів і природних ресурсів. ця особливість підсилюєть-
ся організаційними характеристиками функціонування аграрного ви-
робництва, складними економічними умовами, господарською струк-
турою, що охоплює потужні великотоварні підприємства та значну 
кількість дрібних товаровиробників, непропорційними міжгалузевими 
економічними відносинами, специфічністю сільськогосподарської про-
дукції, яка є незамінною для людини та мало потребує певних умов 
зберігання, оброблення, пакування або транспортування. 

інноваційний процес проходить низку стадій від розроблення ін-
новаційного продукту до його апробації та впровадження у широке 
виробництво. Проте нині інноваційна діяльність в Україні часто роз-
балансована за стадіями інноваційного процесу, учасники якого мало 
поінформовані та зацікавлені один в одному. особливо це стосується 
виробництва аграрної продукції та її споживання.

інноваційні процеси та інновації в аграрному секторі дуже багато-
манітні. найважливішими є технічні, технологічні, екологічні, біоло-
гічні та інші інновації, більшість з них впливають на життєдіяльність 
живих організмів, і це необхідно враховувати на всіх рівнях управлін-
ня інноваціями.

окрім згаданих в агропромисловому комплексі розробляються і 
впроваджуються організаційні та економічні інновації, призначені для 
галузі загалом або для окремих її підгалузей та складових. кожен вид 
інновацій застосовується у різних сферах, проте є необхідним і неза-
мінним для успішного розвитку країни: технічні й технологічні інно-
вації спрямовані на поліпшення параметрів виробничого процесу та 
його результатів; організаційні — розробляються і впроваджуються з 
метою вдосконалення організації праці, управління, економічного та 
виробничого процесу, ринку тощо; економічні — забезпечують підви-
щення економічних показників і результатів функціонування націо-
нальної, галузевої економіки та економіки певних регіонів/районів або 
суб’єктів господарювання. окрему групу утворюють технологічні но-
вації та інжиніринг, що класифікуються за стадіями технологічного 
процесу у суб’єктів господарювання. 

Усі інновації важливі, тому лише максимальне сприяння різним їх 
видам як на державному, так і на місцевому рівнях забезпечить масш-
табний, всеосяжний і безперервний інноваційний процес.

одночасно з інноваціями у галузі технологій агропромислового ви-
робництва, наприклад безполицевої оранки, еМ-технологій, ресурсо-
зберігання, пошуку альтернативних джерел енергії тощо, необхідними є 
організаційно-економічні нововведення у сфері формування ринку зем-
лі сільськогосподарського призначення, створення прогресивних форм 
організації господарської діяльності — великотоварних інноваційно 
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спрямованих кластерних структур, розвитку кредитно-фінансової сис-
теми, у тому числі за рахунок кредитних спілок, збалансування між-
галузевих економічних відносин, формування та розвитку інфраструк- 
 тури дорадчої діяльності, організації на місцях інноваційних форму-
вань тощо.

окреслені вище види інновацій розробляються і впроваджуються для 
певної типізованої групи суб’єктів їх реалізації. тут класифікація інно-
вацій залежить від організаційно-правових форм господарювання, на-
приклад, вони можуть бути призначені для державних негосподарських 
структур або для окремої людини. індивідуальні особливості кожної з цих 
груп суб’єктів формують запит та вимоги до інноваційної продукції.

інноваційна продукція в аграрній сфері розподіляється за ступенем 
новизни. Вона може бути новою для галузі на світовому рівні або саме 
для України, зокрема, коли нові технології, методи та способи запози-
чуються з-за кордону. на мікрорівні інноваційна продукція може бути 
новою для певного суб’єкта господарювання. 

Залежно від походження та кадрового забезпечення виокремлюють 
власні розробки, запозичені з інших країн (джерел), виконані за учас-
тю іноземних і вітчизняних вчених або спеціалістів.

За ступенем впливу інноваційна продукція, реалізована в аграрній 
сфері, забезпечує результати, які є значущими на світовому, держав-
ному, регіональному чи місцевому (населений пункт) рівнях або для 
окремого суб’єкта господарювання.

В аграрному секторі впроваджуються різні за рівнями інновації: 
масштабні (новий сорт рослин або техніка), середньомасштабні (зональ-
ні системи землеробства) і локальні (технологія виробництва рідкісного 
продукту, наприклад ефіроолійних культур).

Залежно від результативності застосування інноваційної продукції 
можна говорити про її соціальну (нова форма медичного обслуговуван-
ня селян), економічну (виробнича новація), екологічну (новий спосіб 
утилізації відходів тваринництва) та інтегральну (нова форма організа-
ції праці) ефективність.

За призначенням виокремлюють багатоцільові (дифузні) та одно-
цільові інновації, а за інноваційним потенціалом продукція може 
бути радикальною (вносити революційні зміни), полегшувальною та 
модифікаційною.

В аграрній сфері інноваційна продукція створюється за рахунок різ-
них джерел фінансування: власних, залучених кредитних та позиче-
них, бюджетних та позабюджетних коштів, грантів на розвиток науки 
тощо. Періоди реалізації інноваційних проектів можуть бути коротко-
строковими (1—3 роки — наприклад, елітне насіння, засоби захисту 
рослин), середньостроковими (3—10 років — норми й нормативи, сис-
теми машин) і довгостроковими (порода, сорт). такі проекти мають 
різний рівень окупності та ступінь ризику [1].

отже, плануючи інноваційну діяльність та розробляючи інновації, 
апробуючи та впроваджуючи їх у життя, необхідно враховувати кожну 
з названих вище ознак з метою встановлення сфери застосування ін-
новації, мети та суб’єкта, результативності та масштабу її реалізації, а 
також прогнозованого рівня впливу. також потрібно дати відповідь на 
запитання про джерела фінансування як самої розробки, так і її впро-
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вадження, строки реалізації, окупності та ступінь ризикованості при 
імплементації. При розробленні інноваційної продукції слід з’ясувати 
ступінь її новизни — чи варто розробляти власний продукт, чи до-
цільніше обмежитись адаптацією або запозиченням аналогів, що вже 
існують, визначити інноваційний потенціал продукції, а також потребу 
в кадровому забезпеченні та форму появи продукту.

ці та інші теоретичні положення слід використовувати при формуван-
ні інноваційної моделі розвитку аграрного сектору економіки України.

Водночас слід зауважити, що значну частину теоретичних, 
законодавчо-нормативних і практичних засад для реалізації іннова-
ційної моделі розвитку аграрного сектору української економіки вже 
створено. так, підтримка та забезпечення сприятливих умов для ін-
новаційної діяльності є важливою складовою державної політики, 
зафіксованої у чинних нормативно-правових документах. Правовою 
основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інновацій-
ної діяльності є конституція України, закони України “Про наукову 
і науково-технічну діяльність”, “Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про 
інноваційну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, 
“Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про 
наукові парки”, інші нормативно-правові акти, що регулюють відно-
сини в науково-технічній та інноваційній сферах, зокрема концепція 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України, концепція 
розвитку національної інноваційної системи тощо.

У статті 7 “стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльнос-
ті” Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні” одним з основних стратегічних пріоритетів визначено ви-
сокотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної про-
мисловості [2].

У Законі України “Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року” зафіксовано, що одним зі шляхів реалізації го-
ловних пріоритетів державної аграрної політики є “формування спри-
ятливого економічного середовища для ефективної діяльності суб’єктів 
аграрного сектору, розвиток системи державної підтримки сільсько-
господарського виробництва з урахуванням вимог світової організації 
торгівлі та міжнародних зобов’язань України стосовно аграрного секто-
ру, зокрема … розвиток довготермінового кредитування інноваційних 
проектів…” [3].

концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку Укра-
їни передбачає “розроблення сучасних технологій і техніки для елек-
троенергетики, переробних галузей виробництва, в першу чергу агро-
промислового комплексу, легкої та харчової промисловості” як один із 
найпріоритетніших напрямів державної підтримки у сфері технологіч-
ного розвитку [4].

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період 
до 2015 року, підготовленій за активної участі вчених ннц іае, пробле-
му інноваційного розвитку аграрного сектору розкрито більш детально 
й зазначено, що вирішення проблем українського села буде забезпечено, 
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зокрема, шляхом “інноваційно-інвестиційного зміцнення матеріально-
технічної бази аграрного сектору, впровадження екологічно безпечних, 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій” та “підвищення ролі аграрної 
науки і освіти, розвитку дорадництва”. Розділ IV програми “Фінансове 
забезпечення аграрного сектору” передбачає формування інвестиційно-
інноваційної моделі розвитку сільського господарства [5].

однак закладені в законодавчо-нормативних документах положен-
ня щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяль-
ності та всіх її суб’єктів реалізуються не повною мірою, і це негативно 
позначилося на динаміці розвитку інноваційної інфраструктури та ін-
новаційних процесів в Україні. Водночас саме від успішної реалізації 
цих завдань залежить становлення інноваційної аграрної економіки, 
побудованої на основі знань, наукового пошуку та їх комерціалізації. 

особливістю інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України 
є наявність різнорідних суб’єктів інноваційної діяльності (підприєм-
ницьких структур і наукових установ), а сама система перебуває на по-
чатковому етапі формування. суб’єкти інноваційної діяльності мають 
належним чином реагувати на можливі запити щодо інновацій та їхніх 
результатів з боку різних суб’єктів впровадження інновацій. наявність 
в Україні великотоварних підприємств у сфері агропромислового ви-
робництва, здатних проводити активну інноваційну діяльність, дає змо-
гу розробляти інновації, зазвичай виробничі та техніко-технологічні, 
адаптувати, а часто й експортувати їх. основною метою реалізації та-
ких інновацій насамперед є досягнення економічного ефекту за раху-
нок ресурсозбереження або підвищення продуктивності праці. 

Значна кількість дрібніших товаровиробників не спроможні — че-
рез брак коштів або кваліфікованих кадрів — не лише розробити, а й 
навіть придбати та впровадити інноваційні продукти.

ніша інноваційних продуктів у сфері виробництва в конкуренто-
спроможних галузях та в інших сферах має бути заповненою. цю функ-
цію виконує наука, забезпечуючи розроблення і трансфер інновацій, 
які спрямовані на отримання не лише економічних, а й екологічних, 
соціальних чи інтегральних результатів і можуть бути використані різ-
номанітними групами споживачів — органами державної та місцевої 
влади, суб’єктами господарювання тощо. Роль наукових організацій у 
створенні інноваційних продуктів в аграрній сфері України нині ваго-
ма, варіативна і незамінна, а в майбутньому має посилитись. 

Прикладом заповнюваності ніш інноваційних продуктів розробками 
підприємницьких структур і закладів системи національної академії 
аграрних наук України є розподіл інноваційних сортів (гібридів) за 
культурами.

частка сортів і гібридів основних сільськогосподарських культур, 
включених до реєстру сортів рослин України на 2010 р. і отриманих 
селекційними установами системи наан, вагома: озимі зернові — 40%, 
ярі зернові — 30, бобові — 57, круп’яні — 82, олійні — 40, у тому числі 
соняшник — 16, прядивні культури — 88, технічні — 29, у тому числі 
цукрові буряки — 26, кормові — 74, овочеві та баштанні — 26, плодово-
ягідні — 63, квітково-декоративні — 13, лікарські та ефіроолійні — 57, 
гриби — 80%. У загальній кількості сортів і гібридів 52% — продукти 
селекції наан та 75% — вітчизняної української селекції в цілому.
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Зареєстровані сорти і гібриди іноземної селекції переважно належать 
до високоприбуткових культур, а також експортоорієнтованої продук-
ції. У більшості випадків такі сорти просто імпортуються в Україну 
для безпосередніх товаровиробників. частка сортів і гібридів іноземної 
селекції становить: озимі зернові — 41%, ярі зернові — 46, зокрема 
кукурудза — 56, бобові — 35, в тому числі горох — 47, олійні культу-
ри — 54, у тому числі соняшник — 67, технічні культури — 64, у тому 
числі цукрові буряки — 70, овочеві та баштанні — 56% [6, с. 390].

незважаючи на складність трансформаційних процесів у аграрній 
сфері, в системі аграрної науки створено пакет імпортозамінних ін-
новаційних продуктів. За результатами діяльності наукових установ 
наан лише протягом 2010 р. засвідчено патентами 133, а свідоцтвом 
на поширення — 120 сортів рослин [6, с. 400].

крім установ системи наан інновації українського походження  про-
дукують також підприємницькі структури. більшу увагу вони приділя-
ють вузькоспеціалізованим технологіям і рідкісним продуктам: квітково-
декоративним (82%), лікарським та ефіроолійним (36%), лісовим (100 %) 
культурам. Разом з тим, достатньою є частка експортоорієнтованих куль-
тур — ярих зернових (24%) і плодово-ягідних (32 %) [6, с. 390].

спектр інноваційної продукції, створюваної в системі аграрної нау-
ки, значно ширший. так, результатами фундаментальних досліджень, 
проведених у 2006—2010 рр. за рахунок коштів державного бюджету в 
системі наан, стали: 219 теорій та концепцій, 30 стратегій розвит ку, 
180 математичних моделей, 643 методології, методи, методичні реко-
мендації, 1143 сорти і гібриди рослин, вихідного матеріалу для селек-
ції, 63 породи і типи тварин, комах, 76 технологій, технічних умов, 
регламентів, 24 способи, 54 штами і середовища та 1018 інших видів 
інновацій. Усього отримано 3450 результатів, з них рекомендовано для 
освоєння виробництвом 1333, використання в наукових дослідженнях — 
2043 та апробації — 1656 [6, с. 387].

Результати прикладних досліджень 2006—2011 рр., що фінансували-
ся з державного бюджету: нова техніка, машини й обладнання — 263, 
технології, технологічні інструкції — 837, засоби захисту рослин і тварин — 
29, нові матеріали — 33, вакцини, діагностикуми — 99, способи — 442, 
рекомендації — 1101, бази даних, інформаційні системи — 20, методичні 
вказівки — 7, інше — 762. Загальна кількість результатів — 3593, з них 
рекомендовано для апробації — 1309, освоєння виробництвом — 2170, 
використання в наукових дослідженнях — 1170 [6, с. 388].

Українські вчені-аграрники у 2006—2010 рр. отримали 2961 охо-
ронний документ на винаходи, корисні моделі, сорти рослин і породи 
тварин [6, с. 395—400].

окрім того, аграрна наука відіграє значну роль у формуванні стан-
дартизаційного простору України. За 2006—2010 рр. до Дерспожив-
стандарту подано 15 проектів технічних регламентів, 963 проекти 
ДстУ, 272 проекти ДстУ ISO і 106 проектів перегляду міждержавних 
стандартів [6, с. 392].

Для реалізації повноцінного життєвого циклу інноваційного про-
дукту потрібно, щоб після створення він пройшов усі подальші стадії 
до трансферу у практику. Регіональними центрами наукового забез-
печення агропромислового виробництва аР крим та областей України 
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за період 2006—2010 рр. випробувано 2244 наукові розробки, з яких у 
галузях рослинництва — 1448, зоотехнії — 319, землеробства — 213, 
механізації та електрифікації — 116, аграрної економіки і земельних 
відносин та ветеринарної медицини — по 51, харчової і переробної про-
мисловості — 46. Зазначені центри за вказаний період впровадили у 
1087 агроформуваннях понад 2 тис. інновацій [6, с. 406—407].

Для малих і середніх господарських формувань, а також особистих 
селянських господарств важливою залишається проблема інформацій-
ного забезпечення, яка в розвинених країнах вирішується завдяки роз-
витку й функціонуванню служб дорадництва. наукові установи аграрної 
науки також входять до вітчизняної системи дорадчих (інформаційно-
консультаційних) служб. Протягом 2006—2010 рр. регіональними цен-
трами наукового забезпечення агропромислового виробництва проведе-
но понад 13 тис. заходів та надано 166 240 консультацій.

слід зазначити, що науково-дослідна сфера як учасник ринку ін-
новацій має орієнтуватися і на кон’юнктуру цього ринку, і на запити, 
наявні та прогнозні, з боку різних груп споживачів, маючи на увазі, що 
комерціалізація наукових досліджень є важливою складовою ланцюга 
“наука — виробництво — споживач”.

становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сектору еко-
номіки — це системна проблема, і в її розв’язанні значну роль відіграє 
інститут аграрної науки як суб’єкт інноваційної діяльності та учасник 
інноваційного процесу. Водночас потребують вирішення питання капі-
талізації результатів наукових досліджень; формування інфраструкту-
ри ринку інновацій в аПк, здатної забезпечити оперативний та ефек-
тивний трансфер інновацій, у тому числі через посилення асоціативних 
зв’язків із виробництвом і розвиток інноваційного підприємництва; 
удосконалення управління виробництвом наукомісткої продукції; за-
безпечення необхідного рівня фінансування аграрної науки. В цілому 
це сприятиме зростанню добробуту нації через підвищення конкуренто-
спроможності національного аграрного виробництва на внутрішньому 
та світовому ринках продовольства і сировини завдяки впровадженню 
новітніх технологій, сортів і гібридів сільськогосподарських культур та 
порід тварин, застосуванню альтернативних джерел енергії у сільській 
місцевості, інформаційних систем, форм організації господарської ді-
яльності та управління нею, моделей розвитку економіки тощо.
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П.т. саблук. Инновационная модель развития аграрного сектора экономики 
Украины и роль науки в ее становлении.

Подчеркивается, что становление инновационной модели развития аграрного 
сектора экономики является системной проблемой, в решении которой значитель-
ную роль играет институт аг рарной науки как субъект инновационной деятельности 
и участник инновационного процесса. Деятельность научных учреждений аграрно-
го сектора должна быть направлена на решение таких актуальных вопросов, как 
капитализация результатов научных исследований; формирование инфраструктуры 
рынка инноваций в аПк, обеспечение оперативного и эффективного трансферта ин-
новаций, усиление ассоциированных связей с производством и развитие инновацион-
ного предпринимательства; совершенствование управления производством наукоем-
кой продукции; достижение не обходимого уровня финансирования аграрной науки.

P.T. Sabluk. Innovative model for development of agrarian sector in Ukraine and 
the role of science.

It is recognized that maintaining of innovative model for development of agrar-
ian sector in Ukraine is systematic problem. The Institute of Agrarian Science is 
defined among main players of innovative process. Issues for agrarian science activ-
ity elaborated as: capitalization of research results, development of infrastructure 
for innovations at agrarian market, support for effective and time-effective transfer 
of technologies; strengthening of associational liaisons among scientific institutions 
and industry; development of innovative agrarian entrepreneurship; improvement of 
industrial management for high technologies; providing appropriate level for financ-
ing of agrarian science.
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роЗВИтоК людсьКоГо ПотенЦіалУ

іННОВАції тА іНВЕстиції:  
НЕ ВсЕ тАК ПОГАНО, ЯК Ви ГАДАЄтЕ

Розглянуто становище, в якому опинилася Україна в останні десятиліття, і постав-
лено болюче запитання: чи пройдено вже нашою країною “точку неповернення”? 
основним засобом, здатним виправити ситуацію, названо творчість як найрозвине-
нішу форму розвитку, засадничий ресурс відродження України. Розкрито сутність 
творчості, підкреслено актуальність виявлення потенціалу, котрий акумульовано 
у феномені творчості.

Ключові слова: інвестиції, творчий ресурс, наукові засади, суспільна 
людина, проблема творчості

спочатку — про інвестиції.
численні заклинання, мантри, а кажучи прямо — нікчемні балач-

ки, чи то свідомо (найімовірніше), а чи то внаслідок абсолютної тупос-
ті виголошувані стосовно важливості, необхідності, пріоритетності etc. 
інвестицій з різних джерел: зі шпальт часописів, сторінок суто декла-
ративних “постанов та рішень”, “програм та концепцій”, з високих і не 
дуже трибун “очільниками нації” і т.д. і т.ін. — це вже давно не лише 
не цікаво, але навіть не смішно.

“ефективний інвестор”, “зарубіжний інвестор”, просто інвестор...
Звідки? З якого переляку?
чи ж для того протягом десятиліть системно, програмно, планово 

нищилось все в Україні: економіка, наука, культура, освіта? свідомо 
створювалась пустеля замість культури — невада, сахара, Гобі, кара-
кум… Знищувались актуальні й потенційні суперники та конкуренти. 
Зачищалась територія як ринок для чужих товарів, ідей, послуг. Усього 
чужого. ось — надмета імпорту “ринку”, “демократії”, “лібералізму”, 
“загальнолюдських” цінностей та іншого — без ліку — ідеологічного 
та політичного непотребу, що ось уже два десятки років поспіль про-
довжує, подібно до сельового потоку, затоплювати Україну.
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Декан факультету соціології і права Національного техніч-
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У суверенній (незалежній тощо) країні не сіють — на відчуженій від 
землероба землі — десять років поспіль по соняшниках — соняшники, 
в ній не щезає — мов корова язиком злизала — в режимі демографічно-
го геноциду (свідомо проваджуваної депопуляції) за двадцятиліття по-
над 7 мільйонів “маленьких” українців, її не перетворюють цілеспря-
мовано у лімітроф, з якого, виснажуючи надра (запаси вугілля, руди), 
вбиваючи в шахтах та біля мартенів залишки вітчизняного робітничо-
го класу, гублячи довкілля, висотують, викачують, женуть за кордон 
(мільйонами тонн) перший переділ; тут не ходить, — як через прохід-
ний двір — незчисленна кількість чужоземних валют (у кримінально-
му кодексі УРсР було кілька “валютних” статей, і всі — “розстрільні”); 
тут не вбито зумисне і свідомо індустрію високих переділів: верстато-
будування, приладобудування, електроніку та ін. — без ліку. Де “ар-
сенал”, де Во “більшовик”, завод імені артема, “Веда”, “електрон- 
маш”, Во ім. корольова, “точелектроприлад”, “буревісник”, “Маяк”, 
“Радар” і т.д. — без ліку?!! Знищені.

кПі та йому подібні флагмани підготовки технічної інтелігенції, інже-
нерного корпусу вбивати не треба — скоро самі тихенько сконають. кому 
вони потрібні в країні, де замість індустріального — місячний пейзаж!

немає галузей — немає галузевої науки. Від науки академічної — 
купка попелу. наука у вищих навчальних закладах, як і самі ВнЗ, ще 
животіє і скніє — завдяки тим жалюгідним “контрактним” грошам, 
які ще вдається залучити — вилучити з дірявих кишень трударів (адже 
у народу нашого нездоланний потяг до освіти) і струмочки яких що-
річно — і невпинно — міліють. бо народ у масі своїй стрімко озлидню-
ється. Пауперизується. люмпенізується.

так звана національна еліта (політичні, економічні та інші зверхни-
ки) власних дітей навчає на Заході, а вкрадені тут цінності (включно — 
гроші) ховає в офшорах. Приблизно дві третини студентів шанованого, 
з понад столітньою історією столичного ВнЗ на запитання соціологів 
про бажання після закінчення навчання виїхати на ПМП за кордон 
життєрадісно відповідають: “так”. оце вам і вся “любов до вітчизни” 
вкупі з патріотизмом...

Які інвестиції? Звідки? навіщо? Ще раз повторюю: зовсім не для 
того понад 20 років чинилось і діялось те, що у всіх нас на очах і на 
пам’яті…

У нас навіть капіталізму в його головному вимірі — бутті капіталу 
як вартості, що самозростає, — і близько немає. Покажіть мені паль-
цем на збудований (запущений в дію) за вказаний період новий завод, 
фабрику, Гес, тец, аес, театр, стадіон? ніц. хоча, звісно, зведено 
модерні корпуси “Реємстми”, “кока-коли”, “оболоні”, “хортиці”. За-
вались цигарками, впийся пивом, колою та горілкою дешевими, Укра-
їно... оце й уся “модернізація” наша вкупі з оновленням.

чи пройдено вже Україною “точку неповернення”? чи перейшла вже 
кількість (“падіння, падіння, падіння, …”) у якість — розпад? незворот-
ність? Ще ні. але вже дуже близько до того. чому “ні”, я говорити, вка-
зувати, а тим більше доводити не буду. не маю наміру допомагати від-
повідним силам (і “тут”, і “там”) вщент добивати Україну. є потенційні 
кластери, потенційні “точки відтворення”, “пояси зростання”, “клітини 
регенерації”. є. але ще трохи часу та зусиль — і не буде...
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Втім, як мовиться, “хотеть не вредно” — бажати не зашкодить: 
нехай продовжують “хотіти” — доруйновують, дорозбещують, допро-
дають, дозвироджують...

Гадаю, сумно (а якщо зайдуть надто далеко — то й дуже сумно) ці 
подвиги “розбудовників” закінчаться. Все на те вказує. і ця симпто-
матика щодня і незворотно наростає. “кіна не буде”. скінчилось кіно 
під назвою: чергова спроба випхати справжню історію, історію, що на-
роджується (суспільство дійсного гуманізму), назад. У передісторію. 
У реальний антигуманізм. 

...Який же ресурс є в України (і, звісно, не лише в неї — тією самою 
мірою це стосується й Росії, і багатьох інших країн, відкинутих у посту-
пі за два останні десятиліття ледь чи не до 50-х років хх століття)?

цей ресурс — творчість. і ближче: інноваційний спосіб (шлях, тип, 
режим) розвитку. Відтак, кілька міркувань щодо феномена творчості. 
Проблеми творчості. Феномена, теми, проблеми, що їм віддано ось уже 
понад 40 літ мого свідомого життя у філософії. Пригадую, докторська 
дисертація (1994 р.) моя так і називалась, коротко й зі смаком: “твор-
чість як предмет філософського дослідження”. та й після захисту я 
не сидів, склавши руки. то хто ж мені може розповісти про творчість 
щось таке, чого я ще не забув?!

спроби ж “філософствування” місцевих класиків на подібну темати-
ку дуже нагадують мені ті простобріхування стосовно політики, еконо-
міки etc., що нині є на кожній сторінці бульварної писанини (байдуже, 
чи то на жовтому неякісному папері, а чи то в “глянці”), в кожній 
програмі незчисленних каналів тб, в інформаційному шумі та флуді 
електронних видань.

отже, творчість як основний — може, єдиний — ресурс, засадни-
чий ресурс відродження України. так, відродження (це аномалія), яке 
детермінується, спричиняється аномалією іншою — виродженням. По-
вторюю: свідомим, зумисним, планомірним.

Дослідження питань, пов’язаних зі становленням практичної все-
загальності творчості, всезагальності, яка може здійснитись, актуалі-
зуватись за відповідних умов у безконечній багатоманітності форм без-
посередньої соціальної дійсності (в безконечній багатоманітності форм 
культурного одиничного), в їх власне філософській постановці перед-
бачає одну, але вельми принципову, умову. Зміст цієї вихідної умови 
полягає в тому, що творчість в її філософському розумінні має неод-
мінно розглядатись не в значенні (сенсі, якості) однієї з предикатних 
характеристик людської діяльності (а саме такий підхід до розуміння 
творчості є найусталенішим у сучасній філософській літературі з від-
повідної проблематики), але як сутність та істина цієї діяльності, як 
єдино достойний людини безпосередньо суспільної (повністю усуспіль-
неної) та суспільства олюдненого спосіб їх взаємобуття. іншими слова-
ми — як найбільш розвинена форма розвитку, як спосіб буття дійсного 
гуманізму. Як спосіб здійснення гуманізму.

Поставання творчості — це і є процес перманентного поставання 
людської сутності; сутності, що існує лише і виключно як процес здій-
снюваної діалектичної суперечності, як діалектичне відношення проти-
лежностей єдиної сутності: належного і сущого, потреб і спромог, реаль-
ності й дійсності, практики і теорії, опредметнення і розпредметнення, 
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роду й індивіда, необхідності і свободи, сутності й існування тощо. і 
тут (вкотре) доводиться особливо підкреслювати, що виникнення, роз-
гортання та вирішення діалектичної суперечності в умовах дійсного 
гуманізму не є ознакою хворобливого стану суспільства, не є характе-
ристикою “патологій” та “дефектів” останнього, яких варто і необхідно 
всіляко уникати та запобігати їм, але є нормою та фундаментальним 
атрибутом існування саме такого — гуманістичного — суспільства. і 
в цьому сенсі повне вивільнення, звільнення діалектичної суперечли-
вості соціального, колективного та індивідуального буття від усього, 
що так чи інакше заваджує її розгортанню, сковує, стагнує, блокує, 
консервує її, — неодмінна умова забезпечення творчості, а отже — і 
дійсного гуманізму, статусу практичної всезагальності.

Вільне (а отже — за необхідністю, за логікою предмета, за сутністю, 
“по науці”) здійснення діалектичної суперечності є, таким чином, нор-
мою існування кожного, багатьох і всіх. і тому повинне мати норматив-
ний характер. строго кажучи, коли в умовах поставання гуманістичного 
суспільства ми маємо (будемо мати) справу із суперечностями, які справ-
ді заслуговують лише на те, аби їх “уникали”, “усували”, “нейтралізува-
ли” та “вирішували”, ми виконуємо роботу (теоретичну чи то практич-
ну) з усунення всього того, що ... суперечить діалектичній суперечності. 
тобто не дає простору для розвитку істинно діалектичної суперечності, 
яка єдина здатна уможливити прогресивний поступ історії.

творчість — це і є в “чистому вигляді” існуюча, здійснювана діа-
лектична суперечність, яка не сковується дією будь-яких привнесених 
суб’єктивних чинників (дією перетворених форм соціального, колек-
тивного та індивідуального буття). суперечність як у кожному зі своїх 
актів, так і у своєму статусі всезагального процесу свободотворчості, 
процесу незавершуваного породження гуманістичної культури. Зрозу-
міло, що цілком справедливим цей висновок є для того часу, коли твор-
чість уже існує у формі практичної всезагальності. невимовно склад-
нішим є процес її практичного поставання і, відповідно, філософського 
осягнення в умовах, коли вона лише виявляє стійку та незворотну тен-
денцію до такої всезагальності.

основний визначник творчості — те, якою мірою вона є способом 
буття свободи людини, є основою утвердження останньої як соціаль-
но активної, соціально відповідальної, а відтак — повноцінної особис-
тості. лише у процесі творчості відбувається “усуспільнення людини 
в безпосередню універсальність буття” (о.В. босенко). а оскільки в 
науковій філософії немає жодного положення, жодного слова, котрі 
були б гуманістично нейтральними, то можна констатувати, що про-
блема творчості є тією “теоретичною віссю”, навколо якої зосереджене 
та “обертається” нині все багатоманіття філософської (і не лише) про-
блематики. чим це зумовлено передусім?

Процес трансформування людської діяльності у творчість — загаль-
ноісторичний процес, себто він має місце на всіх без винятку етапах 
розвитку людського суспільства. У всі періоди історії без особливої на-
пруги (навіть на суто емпіричному рівні) можна виявити незчисленну 
кількість прикладів, які ілюструють блискучі злети людською духу, 
почуттів та практичної дії. творчість існувала завжди. однак суб’єктом 
її впродовж того відтинку буття цивілізації, що його називають “пе-
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редісторією”, є суспільство в цілому як соціально абстрактний суб’єкт, 
як агрегат атомізованих та анонімізованих, соціально абстрактних ін-
дивідів. і ціна творчості, що постає в цих умовах, — це та маса соціаль-
них і особистісних аномалій (страждань, нещасть, нестатків,  несвободи, 
злиднів, каліцтв, смертей дочасних тощо), котра одного разу (власне — 
час від часу — у вигляді соціальних революцій) набуває значення маси 
критичної. і невідворотно спрацьовує. і так відбувається доти, доки 
замість стихійності соціального розвитку не настає розвиток у розум-
ній формі. однак передісторія, як це вже давно доведено наукою, в 
тому числі й науковою філософією, не є якимось звихом у розвитку 
цивілізації, але — необхідним ступенем в її поступі, стадією виник-
нення та складання передумов і засад для уможливлення існування 
універсального суспільного зв’язку між індивідами, який здатний в 
дійсності, з допомогою дійсних чинників (умов, методів, форм та засо-
бів) забезпечити дійсний же гуманізм. лише він є формою адекватної 
реалізації творчої особистості, оскільки є способом існування творчого 
суспільства. отже, питання полягає не в тому, чи є творчість, але в 
тому, яка міра її практичної всезагальності. на відтинку передісторії 
творчість прокладає собі дорогу не завдяки, але наперекір домінуючим, 
передусім виробничим, відносинам, ідеям та інститутам. В умовах же 
історії всі зусилля, устремління та помисли має бути спрямовано на 
культивування та своєчасне суспільне затребування творчості в усіх без 
найменшого винятку її видах, формах, типах та проявах у всіх сферах 
буття суспільства, людей та людини.

констатуючи, що творчість є найрозвиненішою формою розвитку (а 
саме ця ідея лежить в основі концепції творчості, яку запропонував, 
відстоює та розвиває автор), ми виходимо з того, що етапами розвитку, 
котрі генетично передують творчості, є рух (спосіб існування досоціаль-
ної матерії, природи) та діяльність (спосіб існування соціальної матерії 
на стадії її передісторії). Відтак рух, діяльність, творчість — це і є рит-
міка безмежного розвитку самого розвитку. саме цим задається гостро 
діалектична сутність феномена творчості, саме (і головне) в цьому, на 
наше переконання, полягає вихідна умова можливості його плідного 
філософського дослідження: творчість можна адекватно осягати, істин-
но, науково бездоганно пізнавати лише за тієї неодмінної умови, що 
таке пізнання (і знання) буде в повному обсязі базуватися на засадах 
наукової (діалектико-матеріалістичної) методології. і нічого тут не вді-
єш: закони не вигадують, їх відкривають. а коли вони вже відкриті, 
їх нікому не дано закрити. нікому. і тут вже немає місця принципу:  
“з огляду на доцільність”. Політичну чи ідеологічну. будь-яку.

отже, підкреслимо: лише в тій постановці, про яку щойно йшлося, 
на наше переконання, проблема творчості може бути кваліфікована як 
проблема власне філософська. Поза науково-філософською рефлексією 
творчість можна усвідомлювати або суто феноменологічно, себто ви-
ключно на рівні фіксації та опису її одиничних проявів (актів) в тих чи 
інших формах безпосередньої соціальної реальності й дійсності, або ж 
теоретично репрезентувати на рівні загального (психологія творчості, 
креатологія, синергетика, евристика, інноватика, майєвтика, естети-
ка творчості, етика творчості, теорія науково-технічної творчості, пе-
дагогіка творчості тощо), а не як цілісний соціокультурний феномен, 
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віртуальна безмежність якого задається (детермінується) актуальною 
безмежністю об’єктивної діалектики.

творчість необхідно досліджувати в гранично широкому історично-
му та практичному контексті. лише неухильне дотримання цієї умови 
дає змогу розімкнути рамки суто або ж переважно емпіричного аналізу 
форм прояву творчості, вивести дослідження на власне філософський 
рівень, довести його до ступеня категорійного синтезу і тим самим ви-
явити найбільш глибинні, сутнісні, всезагальні параметри творчості.

У свою чергу, дотримання зазначеної вихідної умови органічно 
пов’язане з імперативом послідовного проведення в здійснюваному до-
слідженні принципу історизму. лише актуалізація евристичного й ме-
тодологічного потенціалу принципу збігу історичного та логічного дає 
можливість виявити генетичну (а тому й логічну) послідовність етапів, 
послідовність конкретних історичних форм та динаміку творчого про-
цесу в цілому, адекватно відтворити діалектику процесу та результату 
творчості, діалектику об’єкта та суб’єкта творчості, діалектику старого 
та нового, традиції й новаторства, продуктивного і репродуктивного в 
ній. тільки послідовне проведення цього принципу дає змогу усвідоми-
ти скінченність і минущість тих визначених (безпосередніх) історичних 
форм, в яких здійснюється перманентний процес творчості, а отже — 
“пробитись” крізь товщу емпіричного багатоманіття творчих актів до 
субстанційних характеристик власне творчості.

З огляду на сказане стає зрозумілим, чому постійно поповнюється 
філософський реєстр дефініцій творчості і чому, попри виразну тен-
денцію до їх кількісного зростання, немає або майже немає прогре-
сивного поступу у вирішенні численних принципових питань пробле-
ми творчості. Відповідь на це вже майже риторичне запитання доволі 
проста: принципово неможливо співвіднести (теоретично скорелювати) 
безмежний об’єкт з іманентно обмеженими (дефінітивними) логічними 
методами, засобами та формами пізнання. У кращому разі за допомо-
гою останніх можна істинно осягати одиничні або ж особливі форми 
існування (прояву) творчості, але в жодному випадку — не саму твор-
чість. З поняття творчості як найрозвиненішої форми самого розвитку 
випливає висновок, що творчість має осягатись не “теорією творчості” 
в складі філософської теорії, але виключно самою цією (науковою, зро-
зуміло) філософією в повному її обсязі.

Мова йде про те, що лише практика діалектики (діалектична прак-
тика) творення людиною неприродних форм самої природи (культурних 
форм) робить творчість і практично здійснюваною (а не лише теоретич-
но належною), і адекватно, себто істинно, пізнаваною. таке пізнання 
творчості саме з необхідністю потребується в творчості пізнання та пе-
редбачає творчість пізнання як перманентно здійснювану діалектичну 
суперечність. Моментами цієї кореневої, засадничої суперечності ви-
ступають всі ті категорійні форми мислення (принципи, закони, власне 
категорії), якими оперує наукова філософія.

Яка з сущих сьогодні наук може претендувати на те, щоб у самій 
собі за визначенням утримувати (у формах теоретичної всезагальності) 
окреслене проблемне поле? Відповідь очевидна: лише наукова філосо-
фія. і зовсім не випадковим є той факт, що в сучасних умовах наукова, 
творча (як те й належить науковій) філософія об’єктивно висувається 
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на авансцену духовної культури людства. адже в ній, науковій філо-
софії, немає бодай одного слова, котре було б не просто гуманітарно, 
але гуманістично нейтральним. а саме творчість і є найадекватнішим 
(і притому — єдиним) репрезентантом і виразником того, що становить 
вищий імператив перетворення світу на гуманістичних засадах — ім-
ператив буття кожної дійсної людини як суб’єкта історії, або, що є те 
саме, її буття як мети, цілісної людини, цінності абсолютної. а не засо-
бу, або ж цінності відносної. творчість і є не що інше, як спосіб буття 
такої людини, таких людей і такого суспільства. буття історії. лише у 
творчості людина виступає не просто частиною світу, але центром його, 
вільним суб’єктом процесу світотворення. Процесу свободотворення.

Філософське осягнення творчості актуалізує необхідність теоретич-
ного розроблення кола таких співвідношень, як “творчість — культу-
ра”, “творчість — гуманізм”, “творчість — свобода”, “творчість — лю-
дина” і т. ін. тобто тих проблем, які визначають смисложиттєві виміри 
буття, що завжди були, є і будуть серцевиною філософської проблема-
тики і, звичайно ж, — прерогативами наукової філософії. Постановка 
проблематики творчості в подібну площину, поза сумнівом, вимагає 
нарощення зусиль щодо переорієнтації всього сущого категорійного 
апарату філософії, адже добре відомо, що в донауковій філософській 
традиції абсолютна більшість філософських категорій виникала, скла-
далась та розвивалась на засадах науково-природничих уявлень та 
знань про світ. Природним наслідком цього було те, що їх світогляд-
ний та гуманістичний потенціал, зміст та функції були нерозвиненими 
(незрілими). складність подібної переорієнтації полягає ще й у тому, 
що нерідко доводиться осмислювати розвиток історії з позицій та з 
допомогою логічного інструментарію (пізнавальних засобів) і катего-
рійного апарату, які складались в процесі філософського осмислення 
передісторії. чи не найяскравішим у цьому сенсі є приклад з катего-
рією “діяльність”. Діяльність — це та генетично безпосередня основа, 
з якої виростає творчість. культура, покликана до життя діяльністю, 
синкретична. У ній і елементи істинної (загальнолюдської, класичної, 
непересічної) культури — тією мірою, якою вже в рамках діяльності 
практично склалась творчість, і антикультура, і псевдокультура, і суб-
культура, і суржик-культура... культура ж, яка породжується творчіс-
тю (і породжує творчість), — це феномен, що знімає в собі всі визна-
чення, все багатство та розмаїття соціальної (історичної) дійсності в її 
виключно і строго гуманістичному вимірі. Практична всезагальність 
цієї й такої культури складається в міру та відповідно до того, як на 
засадах діяльності формується практична всезагальність творчості. і в 
цьому значенні категорії “культура”, “історія”, “творчість”, “свобода”, 
“гуманізм” є однопорядковими.

творчість як така (як і матерія, як і розвиток, як, зрештою, змістов-
ність усієї філософської проблематики) не може бути виявлена суто ем-
піричним шляхом. тому, строго кажучи, ні естетична, ні психологічна, 
ні жодна інша подібного роду (порядку й масштабу) теорія творчості 
неможлива. В кожному такому випадку мають справу бодай із достат-
ньо загальними, поширеними, типовими, але наразі — з особливими 
формами її прояву та здійснення. інша річ, що й естетичні, і психоло-
гічні, і наукознавчі (зрештою — всі, до них подібні) емпіричні та тео-
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ретичні розробки проблеми творчості виступають тим загальним, яке 
опосередковує акт творчості (одиничне) і перманентний процес творчос-
ті (всезагальне). Пізнання одиничного та загального у творчості, таким 
чином, готує необхідну емпіричну та теоретичну базу для формування 
філософії творчості (творчої філософії), а зі створенням останньої саме 
в ній знаходять своє пояснення, отримують методологічну, логічну, 
світоглядну, евристичну (словом — філософську) санкцію.

отже, філософія як теорія і методологія творчості — це не що інше, 
як діалектика руху (діалектика природи), “дорозвинена” до діалектики 
діяльності (діалектика передісторії) і потім — до діалектики творчості 
(діалектика історії). До діалектики як цілісної теорії розвитку, або, 
що є те саме, до діалектики як теорії й методології творчості. таким 
чином, правильніше було б вести мову і робити висновок не про фор-
мування (навіть “філософської”) теорії творчості, а про становлення 
наукової філософії творчою філософією.

лише з позицій розуміння творчості як найрозвиненішої форми роз-
витку, саморозвитку соціальної матерії у формі свободи суспільство, 
люди та людина збагненні теоретичним розумом як філософська про-
блема. Збагненні та практично здійсненні. так само, як відкриття та 
наступна послідовно матеріалістична інтерпретація закону взаємного 
проникнення протилежностей уможливили розуміння розвитку (у формі 
теоретичної всезагальності) як саморозвитку, так і розуміння сутності 
соціальної форми розвитку матерії на етапі її передісторії — діяльності — 
лише тоді стає адекватним об’єкту, коли діяльність трансформується (та 
науково-філософськи осягається) в самодіяльність, у творчість.

У діяльності людина (спільнота, соціум у цілому) детермінована зов - 
нішніми чинниками; у творчості вона самодетермінована. теоретичним 
(філософським) відображенням такої ситуації відповідно є погляд на 
людину як на істоту пасивну, що сприймає дію, вплив ззовні, як на 
голий засіб — і погляд на неї як на самоціль, як на істоту самодіяль-
ну, цілісну особистість, людину творчу й самоцінну. творчість — це 
спосіб буття людини в умовах, де і коли вона сама “є принципом”, де 
і коли вона дійсно здатна бути і є суб’єктом історії, суб’єктом процесу 
свободотворення і творення свободи. При цьому слід зважати на те, що 
розуміння історичної свободи людини має неодмінно включати в себе 
свободу її як відносно тієї об’єктивної реальності (ближчим чином — 
природи), яка є невичерпним і безмежним джерелом людського культу-
ротворення, джерелом та предметом практично-духовно-чуттєвого фор-
мотворення (освоєння), так і відносно її власної (людської, суспільної) 
природи, або, що є те саме, відносно природи того суспільства, ансамб-
лем соціальних взаємодій (суспільних відносин) котрого в дійсності ви-
ступає сама людина. і остання умова є визначальною, оскільки саме в 
цій “другій”, олюдненій, усуспільненій та перманентно усуспільнюва-
ній природі у знятому вигляді утримується та розвивається природа 
“перша”, а разом вони становлять субстрат світу людини, який вона 
у процесі творчості здатна трансформувати і трансформує в людський 
світ. і спосіб такої трансформації — творчість.

самодіяльна людина, творча людина, гуманна людина — це люди-
на повністю усуспільнена, або, іншими словами, людина безпосередньо 
суспільна; це людина, яка не знає над собою “ніякої іншої влади, окрім 
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влади свого власного об’єднання”. Що значить “безпосередньо” суспіль-
на? без вельми ґрунтовної рефлексії з приводу цієї “безпосередності” 
неможливо зрозуміти цілу низку питань першорядної методологічної 
ваги в теорії дійсного гуманізму, в тому числі й у вченні к. Марк-
са. (а саме таке невігластво значною мірою сприяє “котлованізації” 
та “чевенгуризації” ідеї, теорії та вчення дійсного гуманізму, тобто пе-
ретворенню в карикатуру на гуманізм. а коли така карикатура стає 
сценарієм практичної дії, тоді вже, як свідчить історія, в тому числі й 
найновітніша, не до сміху.)

без соціуму та людини “засобів” немає, оскільки немає й “цілей”. 
Знаряддєва діяльність, праця опосередковує людину, котра постає, та 
її цілі, що постають. і в цьому плані первісна людина в певному зна-
ченні може кваліфікуватись як самоцільна. але оскільки сама суспіль-
ність у подібних умовах ще перебуває в нерозвиненій, примітивній, 
ембріональній формі, то однаковою мірою це стосується і самої люди-
ни, і самоцільності її. В умовах домінування суспільного поділу праці 
виробництво (продукування) суспільності відділене від кожного окре-
мого (емпіричного) індивіда, оскільки останній сам зредукований до 
цього засобу, знаряддя праці, є його складовою. і лише заперечення 
заперечення в процесі поступу суспільства знову, але на незрівнянно 
вищій технічній, технологічній, науковій, художній, моральній, сло-
вом — культурній основі в змозі відновити (породити) тип органічної 
єдності людини (особистості) з суспільством (суспільністю) і тим са-
мим цілком свідомо покладати її (людину) як мету, як цілісну людину, 
як безпосередньо — суспільну людину. на всіх попередніх етапах роз-
витку людської історії (передісторії) людина — засіб. невільна перед 
стихією природною, відчужена (соціально невільна) перед стихією вже 
своєї власної, суспільної природи, людина саме з огляду на ці жорсткі 
об’єктивні чинники та детермінанти не може бути в реальності метою. 
Метою в таких умовах виступають предмет, річ, гроші, прибуток, капі-
тал тощо. себто — продукт (одиничність) людської діяльності. і в цьо-
му сенсі продукт може розглядатись як гранична засада передісторії.

лише гуманізм, гуманізм дійсний у змозі створити і створює справжні 
умови для такого розвитку кожної людини, за яких практично можливі 
повне розкриття, актуалізація її самості, її буття як творця, себто нор-
мальної людини. тим самим вперше в дійсності практичного життя реалі-
зується головний імператив дійсного гуманізму: “людина є метою”.

саме тому вже тепер, вже зараз, вже сьогодні, не озираючись на 
юридичні й політичні (в кінцевому підсумку завжди похідні та вто-
ринні) обставини нашої “бучі кипучої”, вміння та здатність розпізнати, 
виявити, розбудити в кожній людині творче начало визначає передній 
край творення дійсного гуманізму, передній край зусиль із перетворен-
ня людини в основну продуктивну (“творчу”) силу.

творчість докорінно відрізняється від діяльності також і тим, що 
вона завжди має генералізований характер. Їй притаманні, іманентно 
властиві як сутнісний атрибут (наявні в кожному акті) практичний, 
теоретичний, моральний та художній моменти, які перебувають в орга-
нічному синтезі, взаємодії... саме в набутті самодіяльністю, творчістю 
цього цілісного, генералізованого характеру полягає один із чинників, 
притому визначальних, віднайдення цілісності самою людиною.
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У генералізованому характері творчості — ключ до відповіді на за-
питання про шляхи, передумови, засоби та форми поставання цілісності 
особистості й цілісного суспільства — гуманної людини та суспільства 
дійсного гуманізму. але лише строгий та послідовний діалектико-
матеріалістичний підхід до розуміння сутності цілісності як складної, 
надзвичайно поліфонічної філософської категорії здатен застрахувати 
дослідника від небезпеки спрощеного, а нерідко й просто вульгарного 
трактування положення про те, що вільна людина, творча особистість 
майбутнього “буде вміти все”. суть цього положення — в тому змісті, 
що його несе понятійний блок “цілісна людина”. Принагідно особливо 
підкреслимо ту обставину, що перевага надається саме поняттю “ці-
лісність”, а не будь-якому іншому (приміром, “всебічність”, “гармо-
нійність”, “багатосторонність”, “повнота” тощо), які хоч і достатньо 
близькі до нього, та все ж принципово не спроможні бути повним (ме-
тодологічним, логічним, світоглядним) аналогом категорії “цілісність”. 
ідеал гуманізму — цілісна (в цілісності необхідно знята гармонійність) 
людина, здатна брати діяльну участь у всіх без винятку способах осво-
єння дійсності: практичному, теоретичному, моральному, художньому. 
така участь — це не лише і не стільки здатність людини переходити 
від одного роду занять до іншого, скільки можливість у кожному не-
повторному акті свого творчого життєпрояву діяти (творити) за міра-
ми користі, істини, добра і краси. Практично, теоретично, морально 
та художньо. Діалектика цілісності полягає також у можливості та 
необхідності взаємопроникнення двох органічних моментів творчості — 
спеціалізації й універсалізації. Щоб світ постійно поставав перед лю-
диною як світ завдань та проблем, а вона була здатна, спроможна їх 
вирішувати (варто особливо підкреслити, що саме ця умова — опір 
світу, опір вихідного матеріалу діяльності та творчості, протидія, 
спротив об’єкта самодіяльності його формоперетворенню відповідно 
до мети та замислу людини — є головною, неодмінною, провідною для 
буття творчості (свідомості, людини, суспільства)) і тим самим — ви-
сувати та ставити нові проблеми й завдання, бути творцем, її само-
діяльність також повинна мати генералізований характер. Діяльність 
не може бути ні вільною, ні цілісною, а відтак — не може бути твор- 
чістю, якщо не спиратиметься цілковито на наукове теоретичне 
 пі знання та знання як на відтворення, відображення у формах роз-
витку мислення форм розвитку реальності та дійсності, не висту-
патиме процесом перманентного об’єктивування, опредметнення та 
матеріалізації цього пізнання та знань, не буде сповненою високого 
морального смислу та змісту і, нарешті, не буде вільною і в художньо-
емоційному своєму вимірі, тобто не нестиме в собі також і момент 
естетичної насолоди, естетичної довершеності.

Відтак, спробуємо сформулювати лаконічно поняття творчості: це — 
корисне здійснення блага через істину у красі.

Виникає природне запитання: чому ж суспільство, яке проголосило 
теорію дійсного гуманізму програмою свого життя і заплатило таку не-
ймовірну ціну, принісши на олтар його побудови незчисленні жертви, 
страждання, нестатки, на практиці виявилось чимось, суттєво (аби не 
сказати — радикально) відмінним від суспільства дійсного гуманізму?
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Звісно, що ставити такі запитання значно легше, аніж бути спро-
можним хоча б у першому наближенні істинно відповісти на них. тут 
чинники та детермінанти порядку соціального, економічного, політич-
ного, ідеологічного, психологічного... словом, роботи, і не лише для 
філософів (хоча для них — у першу чергу), — непочатий край. Втім, 
ми ставимо перед собою завдання більш скромне та спеціальне і тому 
спробуємо варіант вирішення його, що безпосередньо випливає з пред-
мета цього дослідження.

Власне кажучи, відповісти на таке запитання правильно, відпові-
сти істинно — і означає поставити точний діагноз тієї важкої хворо-
би, котра вразила наше суспільство, зумовила його кризовий, якщо не 
сказати — катастрофічний, стан і котра мовою політиків та публіцис-
тів характеризувалась як його, суспільства, аномалії та деформації. 
Гадаємо, міра цих деформацій якраз і тотожна мірі розузгодженості 
між суспільством дійсного гуманізму “по ідеї”, “по науці” і тим, що є 
практично наявним. саме ця розузгодженість та її поглиблення і роз-
ширення, як ми всі добре пам’ятаємо, викликали свого часу до життя 
й ідею та концепцію, і практичні зусилля щодо оновлення, очищення, 
перебудови нашого суспільства... куди згодом почали спрямовувати ту 
енергію, що з того вже вийшло, виходить та найближчим часом вийде — 
сьогодні для все меншої кількості людей таємниця... Завтра — не 
буде таємницею ні для кого. і залишаться наодинці зі своїми зусил-
лями зупинити історичний процес (і прогрес) лише свідомі суб’єкти 
таких зусиль, щуролови із сопілочками в руках, котрі завели народ 
трудовий до вовчої ями, замаскованої під “перебудову”...

отже, саме факт вищезазначеного розузгодження між належним та су-
щим викликав до життя концепцію та практичні зусилля щодо оновлення 
нашого суспільства. чим же зумовлюються, чим живляться ті процеси та 
сили, котрі спричинюють гальмування та деформації роз витку суспіль-
ства, яке поставило за мету існування практичної всезагальності дійсного 
гуманізму? В чому полягає, так би мовити, “енергетика” цих процесів?

чинників, які до того призводять, чимало, але головний полягає в 
розтринькуванні, недоборі, своєчасному суспільному незатребуванні й 
суціль — у свідомому затоптуванні та нищенні творчості в усіх її безпо-
середніх формах, проявах та видах. З чим би в кожному конкретному 
випадку ми не мали справу: з проблемою “недостовірної людини”, або — 
що є те саме — “людини не на своєму (а отже — на чужому) місці”; з 
пошестю бюрократизму і способом існування останнього — корупцією 
та протекціонізмом; з безгосподарним суспільство- та людинознавством 
(яка ж це наука, якщо її висновки та рекомендації приречені плента-
тись у хвості попередньо прийнятих політичних, управлінських тощо 
рішень і виконувати суто апологетичну функцію; яка ж це наука, якщо 
вона не передбачає авторства ідей, їх обліку та захисту хоча б за типом 
існуючого — хоча й там сміх і гріх — авторського права на винаходи та 
відкриття в галузі наук природничих і технічних); з новатором, перетво-
реним чинобратією в нещасного митаря (згадаймо, що в нас коїться лише 
в такій доволі локальній сфері творчості, як творчість науково-технічна). 
а що діється на ниві нашого просвітництва, а в царинах творчості нау-
кової, художньої, політичної, словом — будь-якої?! а яке громаддя мар-
нотратства має місце щоразу, коли вкотре намагаються залучити людей 
до “всенародного обговорення” тих чи інших питань, програм та законів 
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нашого життя (їх проектів)? саме по собі таке прагнення — прекрасне, є 
показником істинного демократизму суспільства. але що ж відбувається 
потім, коли щирі душі відгукнулись, одізвались, висловились?

Відучили народ. Відучили тим, що не враховували пропозицій 
слушних; тим, що анонімізували процес; тим, що не навчились (не 
спромоглись) достойно (матеріально, морально, особистісно) підтри-
мувати людей активних, небайдужих, творчих. було перетворено на 
ніщо, знічевлено такий, лише нашому суспільству притаманний, атри-
бут, як безкорисливість, діяльність, котру прийнято було називати “на 
громадських засадах”. Ми допустили її виродження саме тим, що над-
міру та нещадно зловживали нею, латаючи дірки чийогось невігластва, 
нехлюйства, марнотратства, відвертого злодійства. тим, що не заохо-
чували і не підтримували її, а де намагались це робити — діяли невмі-
ло, незграбно. натомість — маємо повне засилля брудно-крамарського 
ставлення до будь-якої суспільно необхідної діяльності. суєтно та по-
спіхом поховали ще живою таку форму ставлення до праці, яку нази-
вали соцзмаганням, а надаремно, оскільки змагальність — у природі, 
в єстві людини. його можна і потрібно було реформувати, вдосконалю-
вати, розвивати. людина ж бо не хлібом єдиним. і не карбованцем, а 
чи то доларом. а поховавши таку форму сутнісного самовияву людини 
в праці, ми під корінь підсікли мотиваційні до неї рушії. ні, нерозумні 
нинішні “капіталізатори”, а насправді — суб’єкти ліквідного бізнесу: 
могли б додуматись, що навіть красти (вибачте: приватизувати, акціо-
нувати, лихварювати, комерціалізувати) можна лише доти, доки ту 
споживчу вартість, той продукт хтось продукує.

цей сумний реєстр, цей волаючий мартиролог загубленої, ненаро-
дженої, знічевленої, знищеної та знищуваної (щороку, щодня, щого-
дини) творчості можна продовжувати до безконечності. але ж: поки 
живу — маю надію. але ж: лупайте сю скалу...

Відтак, можна констатувати таке. Проблема творчості в останні деся-
тиріччя владно посіла одне з провідних місць у царині дослідницької про-
блематики сучасної філософії. Їй присвячено сотні наукових розвідок усіх 
масштабів: від лаконічних повідомлень на численних наукових зібраннях 
(конференціях, симпозіумах, конгресах) з питань безпосередньо творчості 
до ґрунтовних монографій; від статей, кількість яких стрімко зростає, в 
наукових філософських часописах до дисертаційних (докторських і кан-
дидатських) досліджень, число яких також невпинно збільшується.

і такий рішучий поворот “обличчям до проблеми” зовсім не є випадко-
вим явищем або результатом простого збігу обставин, не кажучи вже про 
те, що в його основі — мотиви та міркування кон’юнктурного порядку.

ні, саме життя суспільства об’єктивно та владно підводить філо-
софський загал до необхідності (і не в режимі “час від часу”, а в сис-
тематизованій, з перманентним наростанням зусиль, формі) звертання 
до того безмежного багатоманіття проблем, завдань, питань і тем, що 
інтегровано можна репрезентувати як “проблему творчості”.

ця ситуація зумовлена дією численних чинників, але, попри всю 
їх розмаїтість, визначальним є один: дослідницька прерогатива на 
постановку питання у формі “що є творчість”, “сутність творчості” 
об’єктивно належить саме науковій філософії. це пов’язано з тим, що 
творчість — найрозвиненіша форма розвитку соціальної матерії, спо-
сіб існування та реалізації дійсного гуманізму, а отже, міра, якою вже 
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склалась практична всезагальність творчості, тотожна мірі, якою прак-
тично всезагальними є такі іманентні визначення дійсного гуманізму, 
як свобода, соціальна активність, історія, буття особистості як цілісної 
людини, як мети, як носія суб’єктності.

Можна сказати більше: в умовах сучасного соціально-економічного 
становища, культурно-духовної, політичної, екологічної і т. ін. ситуації, 
в яких перебуває людство, те, що ще вчора давало змогу прогнозувати 
як безпосередні, так і відносно віддалені перспективи та напрями його 
розвитку, здавалось цілком певним та визначеним, сьогодні ставить під 
питання саме фізичне його виживання та подальше існування.

саме в цих умовах надзвичайно актуальним, ми б сказали — гостро на-
гальним є завдання виявлення всього того потенціалу, котрий акумульо-
вано у феномені творчості. Передусім це зумовлено передчуттям (і зовсім 
небезпідставним), що відповідь на невисловлене запитання: що сьогодні в 
змозі врятувати світ, може бути лише такою: світ врятує творчість. Врятує 
від економічного занепаду, політичного озвіріння, соціальної деструкції, 
духовного розпаду, морального розбещення, екологічного самовбивства, 
художньо-естетичного знічевлення, загалом — культурного здичавіння. а 
добре ж бо відомо: озвіріла людина — гірша за тварину...
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Б.В. Новиков. Инновации и инвестиции: не все так плохо, как вы думаете. 
Рассмотрено положение, в котором оказалась Украина в последние десятилетия, 

и задан болезненный вопрос: пройде на ли уже нашей страной “точка невозврата”? 
основным средством, способным исправить ситуацию, названо творчество как наи-
более развитая форма развития, основополагающий ресурс возрождения Украины. 
Раскрывается сущность творчества, подчеркивается актуальность выявления всего 
того потенциала, который аккумулирован в феномене творчества.

B.V. Novikov. Innovations and investments: not so bad as you guess.
The situation for Ukraine of last 20 years is identified and the unpleasant question 

is asked: whether Ukraine has passed ‘the point of no return’? The main resource aimed 
it improve situation is creativity as the most advanced form of progress, the basic re-
source for renovation of Ukraine. The essence of creativity is disclosed, actuality to use 
potential of creativity is argued.
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стРАХОВАНиЕ жиЗНи —  
НЕОБХОДимОсть ДЛЯ сОВРЕмЕННОГО чЕЛОВЕКА

Удивительно, что люди думают 
о страховании своих домов, кораб-
лей, товаров, при этом пренебрегая 
страхованием жизни. а ведь именно 
жизнь человека — это то, что явля-
ется самым ценным и, в то же вре-
мя, таким хрупким.

Бенджамин Франклин

сегодня в нашей стране наступило время перемен. каждый украи-
нец рано или поздно начинает задумываться о будущем, о необходи-
мости сохранить и приумножить то, чего ему удалось достичь за долгие 
годы, причем максимально эффективно и безопасно для себя и своей 
семьи. среди множества финансовых инструментов, которые могут в 
этом помочь, особенно действенным является страхование жизни.

страхование жизни — это самое ценное вложение в качество 
жизни, дающее уверенность в том, что накопленные денежные сред-
ства принесут достаток в будущем. Это не просто защита денежных 
средств, поскольку страхование позволяет, если и не контролировать 
непредвиденные ситуации полностью, то, по крайней мере, обезопасить 
себя и своих близких от их последствий.

какова же основная цель страхования жизни?
Первоочередной задачей страхования жизни является разработка 

продуманного финансового плана для каждого человека, что позволя-

Е.П. Архипова
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ет создать целевое накопление и переложить все финансовые риски, 
связанные с потерей здоровья, на плечи надежного финансового парт-
нера. такой вид страхования часто еще называют накопительным.

В свою очередь, накопительное страхование жизни разделяют на 
смешанное страхование жизни и пенсионное страхование. 

смешанное страхование предполагает, что выплату накоплений 
страховая компания осуществляет по дожитии застрахованным лицом 
до конца срока действия договора страхования либо при наступлении 
страхового события (уход из жизни, нетрудоспособность, травмы и др.). 

При пенсионном страховании основные выплаты страхового обеспе-
чения производятся по достижении застрахованным лицом желаемого 
возраста выхода на пенсию.

наша страна уже давно осознала необходимость пенсионной 
реформы, и 8 июля текущего года Верховная Рада Украины при-
няла соответствующий закон. актуальность изменения пенсионной 
системы диктует банальная статистика: пенсионеры составляют 
13 млн человек, а работающие граждане — 14 млн. кроме того, пен-
сионной реформы требует и европа, ставя ее проведение одним из 
условий получения очередных траншей кредита от МВФ. столь зна-
чительное количество людей пенсионного возраста делает физически 
необходимым появление финансовых институтов, альтернативных 
Пенсионному фонду.

В настоящее время существуют два типа организаций такого рода: 
страховые компании (life insurance) и негосударственные пенсионные 
фонды (нПФ). Все эти структуры, как и государственный Пенсионный 
фонд, аккумулируют средства пенсионных накоплений и осуществляют 
выплату накопленной пенсии. существенным преимуществом страхо-
вой компании по сравнению с нПФ является обеспечение финансовой 
защиты жизни и здоровья застрахованного лица. кроме того, нПФ не 
гарантирует даже минимальной доходности вложенных средств и не 
может осуществлять выплату пожизненных пенсий. страховая же ком-
пания в соответствии с законодательством организует инвестирование 
пенсионных накоплений и по результатам каждого финансового года 
начисляет инвестиционный доход.

таким образом, накопительное страхование жизни постепенно стано-
вится неотъемлемой частью жизни каждого украинца. о необходимос-
ти выбора такого инструмента защиты и накопления свидетельствует 
печальная статистика. так, по данным Фонда социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве Украины, только в первом 
квартале 2011 г. зафиксировано 3422 сообщения о несчастных случаях 
на производстве, в том числе 410 — с летальным исходом.

любой кормилец семьи может сказать, что с ним сейчас все в поряд-
ке — он ведет здоровый образ жизни, ежегодно проходит медицинское 
обследование, заботится о своем здоровье. но кто знает, что будет зав-
тра? что произойдет с его семьей и близкими в случае, если он уйдет 
из жизни или станет инвалидом? 

именно поэтому с каждым днем все больше людей осознают важ-
ность страхования жизни. к примеру, количество клиентов одной из 
ведущих страховых компаний — чао “Ренессанс жизнь” превысило 
1 млн человек.
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Динамично развивающийся в Украине рынок накопительного стра-
хования жизни, а также стремление государства к европейским стан-
дартам и нормам экономического развития ставят перед работающи-
ми в данной сфере компаниями новые рубежи, которые преодолевают 
только сильнейшие. так, “Ренессанс жизнь” по итогам первого по-
лугодия 2011 г. собрала 102 355 тыс. грн страховых премий, и, по 
предварительным данным, этот результат является лучшим на рынке 
страхования жизни за указанный период. 

следует проанализировать, кто именно заключает договора страхо-
вания жизни. По словам андрея Гончарова, заместителя председателя 
правления чао “Ренессанс жизнь”, наиболее активно полисы страхо-
вания жизни покупают физические лица. к примеру, в первом квар-
тале 2010 г. 91,66% договоров, заключенных с компанией “Ренессанс 
жизнь”, являлись индивидуальными, а за тот же период 2011 г. — 
94,45%. соответственно, доля корпоративных договоров пока невели-
ка, но вместе с тем все больше работодателей осознают необходимость 
финансовой защиты своих сотрудников.

По прогнозам экспертов, благоприятная и привлекательная финан-
совая среда в Украине будет способствовать росту рынка накопитель-
ного страхования жизни в 2011 г. на 10—12%. Подобные тенденции в 
целом наблюдаются и во всей европе.

Подводя итоги, можно твердо заявить, что страхование жизни — это 
осознанный, уверенный шаг навстречу своему будущему, и каким бу-
дет завтрашний день — зависит только от выбора каждого человека.

 Надійшла до редакції 05.08.2011
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ДиНАміЗАціЯ іНститУціЙНиХ іНстРУмЕНтіВ  
У систЕмі ЕФЕКтиВНОГО стВОРЕННЯ НАціОНАЛьНОї 

іННОВАціЙНОї мОДЕЛі: сВітОВиЙ ДОсВіД

Підкреслюється, що джерелом зростання економічного потенціалу країни є ін-
ституційний інструмент продукування інноваційних та інтелектуальних засобів роз-
витку, заснованих на використанні нових ідей та інтелектуальних ресурсів суспіль-
ства, і тісна співпраця бізнесу та держави. Здійснено аналіз впливу ефективного 
інституційного механізму на розвиток інноваційного середовища, що базується на 
концепції національної інноваційної системи.

Ключові слова: інституційний механізм, національна інноваційна 
система, інноваційний розвиток

наслідком ефективного функціонування ринкової економіки в по-
єднанні з державними регуляторами, які включають динамічний інсти-
туційний механізм забезпечення інноваційного середовища, мають ста-
ти принципи “глобального включення” — загальні єдині законодавчі 
стандарти, технологічні стандарти, швидкість наукових нововведень, 
економічна й кадрова мобільність.

інституційне забезпечення інноваційної діяльності базується на 
концепції національної інноваційної системи (ніс). основою цієї кон-
цепції є нелінійна модель інноваційного процесу. Формування її поча-
лося в 1980-х роках і мало певні особливості:

— стимулювання інвестицій у виробничу, інноваційну та соціальну 
інфраструктуру;

— розширення набору методів стимулювання інноваційної діяль-
ності;

— поява нових організаційних форм проведення спільних наукових 
досліджень;

— підвищення мобільності наукових кадрів. 
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Промислово розвинені країни використовують концепцію ніс як 
теоретичну базу своєї інноваційної політики, але при цьому, виходячи 
із загальної тенденції інтеграції науки та промисловості, застосовують 
власні моделі розвитку інноваційної стратегії з певними характерис-
тиками. більше того, всі країни сучасного світу змушені здійснювати 
пошук прийнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала 
національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну еко-
номіку на довгострокове зростання.

інституційне забезпечення інноваційної діяльності передбачає удо-
сконалення та прийняття послідовних законопроектів, які активізують 
і стимулюють розвиток інноваційних процесів у цілому, визначають 
механізми підвищення ефективності національних систем регулювання 
прав інтелектуальної власності, встановлення правового поля для роз-
витку центрів сприяння трансферу та комерціалізації технологій — ін-
новаційних структур.

У цьому аспекті корисним є досвід сШа. З початку 1980-х років 
провідна роль у забезпеченні зростання науково-технічного потенціа-
лу сШа перейшла від держави до приватних компаній, однак значен-
ня держави щодо створення відповідних умов для швидкого розвитку 
науково-технічної системи від цього не зменшилося, а навіть збільши-
лося. У сШа модель розвитку інноваційної політики характеризують 
такі основні риси: забезпечення тісних зв’язків між бізнесом, вищими 
навчальними закладами та державними науково-дослідними інститу-
тами; збільшення ролі цивільних досліджень; законодавче усунення 
перешкод для трансферу технологій; розвиток венчурного бізнесу та 
інноваційних структур.

на відміну від сШа Японія не має стратегічної програми інновацій-
ного розвитку на рівні держави, але тоді, коли перспективи застосування 
тих чи інших технологій виявлялися привабливими, компанії країни до-
водили здатність організувати свою діяльність так, щоб за короткий про-
міжок часу наздогнати або й випередити конкурентів з інших країн.

Для ніс Японії важливими є переорієнтація із запозичення техно-
логій на розвиток власних фундаментальних досліджень, посилення 
матеріального та кадрового забезпечення науки, наслідування успішної 
інноваційної політики сШа та єс. Важливу роль ця країна відводить 
інтелектуальному потенціалу нації, підготовці та співпраці дослідниць-
ких кадрів. Зокрема, розвиток та впровадження нанотехнологій по-
требують інтенсивного обміну інформацією між різними групами та 
окремими дослідниками, тому що нанотехнології виникли на основі 
злиття результатів фундаментальних досліджень, здійснених у різних 
наукових галузях (хімія, фізика, біологія, математика, технологія об-
робки матеріалів).

Для досягнення лідерства у сфері нанотехнологічних досліджень 
Японія шукає нові методи забезпечення ефективного обміну інформа-
цією між вченими різних спеціальностей та нові форми управління 
підготовкою кадрів. нині проблеми стратегії розвитку нанотехнологій 
та організації міждисциплінарного співробітництва розглядаються на 
рівні кабінету міністрів Японії. Японською економічною асоціацією 
створено спеціальний промислово-технічний комітет з нанотехнологій, 
який повинен вивчати найважливіші для країни напрями досліджень, 
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визначати наукові програми та сприяти впровадженню їх результатів у 
промислове виробництво.

Загальна модель розвитку інноваційної політики європейського со-
юзу базується на формуванні єдиного середовища досліджень, конвер-
генції інноваційних систем країн — членів єс, подоланні бюрократич-
ного консерватизму державної адміністрації, підтримці інноваційних 
ринків, проте з урахуванням того, що більшість країн єс орієнтуються 
на власні ніс.

на відміну від сШа кожна європейська країна обрала свою неза-
лежну стратегію розвитку інноваційної діяльності, тому в єс країни 
перебувають на різних рівнях інноваційного розвитку і мають свої ор-
гани, що керують цією сферою. наприклад, у Великій британії управ-
ління розвитком інновацій та нанотехнологій здійснює Рада з фізико-
технічних досліджень (EPSRC), яка щороку виділяє на дослідження 
по 7 млн дол. сШа. крім того, національною фізичною лабораторією 
було розроблено національну ініціативу з нанотехнологій, яка визна-
чає структуру досліджень на конкретному етапі [1, с. 108].

З посиленням глобалізаційних процесів країни — члени єс мають 
намір розробити єдину інноваційну політику на рівні співтовариства, 
тобто ухвалити єдине антимонопольне законодавство, використовувати 
систему прискорених амортизаційних відрахувань, що є безпроцентни-
ми позиками на придбання новітньої техніки, застосовувати пільгове 
оподаткування витрат на нДДкР, заохочувати розвиток малого науко-
місткого бізнесу, стимулювати співробітництво університетської науки 
й компаній, які виробляють інноваційну продукцію, тощо. логічним 
завершенням інноваційної політики єс є  вироблення координаційних 
заходів, що стимулюють інноваційний бізнес на рівні співтовариства  
в цілому [2, с. 204—205].

Швидкі темпи інноваційного розвитку демонструють країни Пів-
нічної європи. Фінляндія вирізняється високим рівнем наукових до-
сліджень і технологічних розробок, що супроводжується стрімким 
науково-технічним прогресом. цьому значною мірою сприяє органі-
зація фундаментальних і прикладних досліджень та їх достатнє фі-
нансування з боку держави та фондами промисловості, яке постійно 
збільшується. стратегічні плани щодо розвитку й фінансування іннова-
цій та нанотехнологій виробляє та контролює Державна рада з питань 
науки і технологій (STPC). частка приватного сектору в розвитку й 
фінансуванні науково-дослідних робіт становить близько 60%. наукові 
дослідження у Фінляндії спрямовані на розвиток комунікаційних та 
інформаційних технологій, мікроелектротехніки, біотехнологій, захист 
навколишнього середовища.

отже, вагомим джерелом зростання економічного потенціалу краї-
ни нині стають інституційний інструмент, який продукує інноваційні й 
інтелектуальні засоби розвитку, засновані на використанні нових ідей 
та інтелектуальних ресурсів суспільства, і тісна співпраця бізнесу та 
держави у цьому напрямі. Провідні країни світу давно переорієнтували 
власну економіку на продукування й використання сучасних знань, ви-
робництво інтелектуального продукту за рахунок реалізації наукового 
та інтелектуального потенціалу. тому формування механізмів підви-
щення ефективності національних систем інституційного регулювання 
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в контексті міжнародного поділу праці є дуже суттєвим аспектом роз-
витку світової економіки.

Важливим показником ефективності інституційного забезпечення ін-
новаційної діяльності є коефіцієнт винахідницької активності. У міжна-
родному економічному середовищі країна вважається інноваційно спро-
можною за наявності патентів на винаходи, зареєстрованих у патентних 
відомствах сШа, європейського союзу та Японії. Згідно з методикою 
Всесвітнього економічного форуму, країну відносять до категорії ін-
новаторських у разі, якщо вона щорічно реєструє у Патентному відом-
стві сШа чи інших відповідних зарубіжних організаціях не менше ніж  
15 патентів на винаходи в розрахунку на 1 млн своїх громадян.

Досвід високорозвинених країн переконує, що держава має взяти на 
себе вдосконалення організаційних інструментів, зокрема фінансуван-
ня масштабних прогностично-аналітичних досліджень з метою визна-
чення пріоритетних напрямів науково-технологічної та інноваційної 
діяльності. це потрібно не тільки для конкретизації політики уряду 
та надання їй належної цілеспрямованості, а й для орієнтації бізне-
су — як безпосередня допомога держави виробничим підприємствам 
у пошуку ними власної ніші у світовому поділі праці та встановлен-
ня можливостей виходу вітчизняної високотехнологічної продукції на 
світовий ринок. У країнах зі стабільною економічною й політичною 
ситуацією, котрі провадять належну регулятивну політику, підприєм-
ці більше інвестують у нові технології, ніж у країнах, де долю бізнесу 
важко передбачити навіть на найближче майбутнє. 

Розвинені країни для поліпшення інституційного забезпечення на-
магаються розробити нові оптимальні інноваційні стратегії державної 
підтримки у структурі механізму міжнародної конкурентоспромож-
ності. інноваційні стратегії зарубіжних країн, що забезпечують ефек-
тивне функціонування інноваційної моделі економіки, передбачають 
реалізацію органами державної влади особливої гнучкої політики, яка 
охоплює якісне регулювання інноваційного середовища в суспільстві, 
здійснення інноваційної регіональної політики, надання податкових та 
кредитних пільг, цільове фінансування окремих інноваційних розро-
бок, державне замовлення, проведення реструктуризації та модерніза-
ції державних підприємств, використання венчурного капіталу, ство-
рення і розвиток нових інноваційних структур. 

інноваційний формат розвитку сучасної цивілізації стає загально-
світовою сутнісною характеристикою науково-технічного прогресу, 
проте рівень застосування інновацій в окремих країнах та регіонах є 
неоднаковим і залежить від готовності конкретних економічних систем 
акумулювати інноваційні досягнення. 

однією з інноваційних стратегій є регіонально-інноваційна, що пе-
редбачає створення нових і використання вже апробованих в інших 
країнах технологій, які відповідають особливостям регіонального ви-
робництва з урахуванням специфіки регіону. інноваційний об’єкт стає 
зоною експорту та імпорту технологій, що має позитивно впливати на 
інноваційний розвиток як регіону, так і країни в цілому. Регіонально-
інноваційна стратегія впроваджується в Японії та сШа під час ство-
рення регіональних техноструктур і вільних економічних зон.
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наприклад, у сШа є не тільки загальнодержавна програма іннова-
ційного розвитку, про яку ми вже згадували, а й регіональні програми, 
котрі враховують специфіку відповідного регіону, і на цій основі роз- 
робляються нові технології та створюються організації, які контролю-
ють появу світових нових розробок й інтенсивно їх застосовують. Що-
року там впроваджується у 8 разів більше інновацій, ніж в усіх країнах 
Західної європи. серед американських спеціалістів у сфері інновацій-
ної діяльності переважає думка, що якщо технологія не комерціалізо-
вана, то вона й не створена.

Для динамізації інституційного механізму розвитку інноваційно-
го процесу потрібно враховувати ключові чинники, які оптимізують 
інституційно-інноваційний механізм у глобальному середовищі:

1) людський капітал (вища освіта, чисельність співробітників нау-
кових і дослідницьких установ); 

2) інноваційний потенціал (корпоративні й державні інвестиції в 
дослідження й розробки (R&D), частка у світовому обсязі наукових 
публікацій);

3) підприємництво (інвестиції у венчурний капітал, створення но-
вих компаній);

4) інфраструктура інформаційних технологій (сучасні технології); 
5) економічна політика (ефективна ставка оподаткування корпора-

цій, простота організації й ведення бізнесу);
6) економічні результати (торговельний баланс, приплив прямих 

іноземних інвестицій, реальний ВВП на душу населення працездатного 
віку, продуктивність праці).

слід зазначити, що внаслідок швидкого розвитку економічної сфе-
ри суспільства наявні технологічні структури не задовольняють потреб 
передових держав в інноваціях, тому розвинені країни намагаються 
створити нові гнучкі великі структури, які б містили всі елементи ме-
ханізму продукування інновацій.

останнім часом країни “технологічного ядра” почали використовувати 
нову ефективну модель національної інноваційної системи, до якої вхо-
дять кластери, мегакорпорації, мережеві структури та віртуальні корпо-
рації, гуманітарні парки та соціально-інженерний парк, що будується на 
основі схеми інноваційної інфраструктури, схеми самовизначення органі-
затора інновацій та схеми діяльності організатора інновацій.

Реалізація потенціалу таких елементів інноваційної інфраструк-
тури, як технополіси та технопарки, для технологічної модернізації 
національного господарства не можлива без активного формування на 
їх базі кластерів високотехнологічних виробництв, що передбачає на-
лагодження щільної мережі коопераційних зв’язків у межах вироб-
ництв високих (п’ятого й шостого) технологічних укладів з подеталь-
ною спеціалізацією.

новим явищем інноваційного розвитку та ринкової конкуренції є 
становлення мережевої економіки та мережевих структур внаслідок 
витіснення від початку 1980-х років четвертого технологічного укладу 
п’ятим, у якому домінують новітні комп’ютерні та інформаційні техно-
логії, засоби космічного зв’язку, біотехнології тощо.

Значна кількість сучасних досліджень, присвячених мережевій ре-
волюції, переважно опублікованих у сШа, Великій британії, німеччи-
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ні, аналізують проблему конкуренції у мережах, природу менеджменту 
постачальницьких мереж, особливості кооперативної стратегії у мере-
жах, динаміку співробітництва у міжфірмових мережевих альянсах. 
Водночас мережева організація створює інноваційну систему, що за-
безпечує науково-технічні зміни. Мережеві структури стають найбільш 
конкурентоспроможними, вони забезпечують впровадження макротех-
нологій та ефективно продукують нові технології. 

основне призначення гуманітарного парку полягатиме у формуван-
ні етично виправданої інноваційної ідеології, покладеної в основу стра-
тегії “соціального імперативу”. інноваційна стратегія в цьому випадку 
дасть змогу виробити нові критерії оцінювання ресурсного багатства 
й інтелектуального потенціалу будь-якого регіону. Гуманітарний парк 
міг би вести науково-просвітницьку діяльність світового рівня, викону-
ючи такі завдання:

— вибудовувати вектори інноваційного розвитку суспільства в ціло-
му та його соціальних груп з метою виправлення деформації ринкових 
відносин;

— бути культурними, інноваційно-інформаційними, просвітницьки-
ми й іншими центрами, які могли б забезпечувати периферійні райони 
необхідною інноваційною інформацією;

— адаптувати окремі підприємства до систем соціально-економічних 
відносин регіонального господарства; за допомогою гуманітарних пар-
ків могли б вирішуватися завдання чіткого регіонального зосереджен-
ня інноваційних проектів за галузевими стратегіями;

— акумулювати діяльність громадських організацій у галузі іннова-
цій, розвивати співробітництво із закордонними організаціями;

— створювати інкубатори талантів, оазиси елітної освіти, розробляти 
професійні й освітні стандарти для елітних спеціальностей [3, с. 95].

нові технології докорінно і швидко змінили структуру світової еко-
номіки. Виявилося, що неспроможність країни здійснити структурну 
перебудову економіки відповідно до нового технологічного укладу (чи 
зволікання з виконанням цього завдання) не просто гальмує її розви-
ток, а й призводить до економічної деградації та відсуває на периферію 
світових економічних процесів.

аналізуючи міжнародний досвід розвитку інноваційних структур, 
можна вирізнити дві основні моделі їх створення й функціонуван-
ня — європейську й американську, а також третю модель, яка поєд-
нує ознаки перших двох. європейську модель характеризує високий 
ступінь активного державного втручання у процес створення на базі 
технологічних структур малих інноваційних підприємств із гнучким 
виробництвом. Зазвичай вона базується на державних інвестиціях і 
субсидіях та націлена переважно на створення нових робочих місць. 
наприклад, у Великій британії частка державного фінансування тех-
нологічних структур становить 62 % від загального обсягу їх фінан-
сування, у нідерландах — 70, у Франції — 74, а в бельгії — майже 
100% [4].

американська модель меншою мірою ґрунтується на державних суб-
сидіях. основна увага тут приділяється стимулюванню ринкових регу-
ляторів попиту та пропозиції шляхом залучення приватного капіталу 
в діяльність інноваційних структур технопаркового типу. Приватним 
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підприємствам, які займаються дослідженнями та впровадженнями 
інновацій, надаються матеріальна підтримка й пільгове кредитуван-
ня. система безвідплатних субсидій у формі грантів під дослідниць-
кий проект — це один зі способів підтримки фундаментальної науки 
в сШа. Для надання гранта оголошується конкурс вчених на націо - 
нальному рівні, відбувається комплексне оцінювання інноваційного 
проекту, і при цьому забезпечується контроль державних коштів [5]. 
Матеріальну підтримку приватного сектору промисловості здійснюють 
11 федеральних відомств, створених у 1982 р. відповідно до програми 
підтримки інноваційних досліджень малого бізнесу (SBIR). Вони пере-
дають в SBIR до 2,5% свого наукового бюджету. Дуже дієвим у сШа 
є податкове стимулювання, а відповідні пільги поділяються на при-
рістні та об’ємні. об’ємні пільги розраховуються пропорційно до роз-
міру витрат на нДДкР, пов’язаних з основною виробничою й торговою 
діяльністю платника податку, а прирістні визначаються залежно від 
приросту витрат порівняно з базовим роком [6].

отже, ефективне зростання активності економічних процесів, поси-
лення позицій країни на світових ринках значною мірою залежать від 
здатності нації продукувати інновації завдяки ефективному інститу-
ційному забезпеченню програм державної інноваційної політики та ви-
важеним стратегічним діям у глобальному економічному середовищі. 
останні мають бути орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності 
національних підприємств та досягнення соціально орієнтованого тех-
нологічного прориву. небезпеки технологічної залежності країни мож-
на уникнути, лише відновивши самостійну активну науково-технічну 
діяльність, побудувавши динамічний інституційний механізм розвит-
ку національної інноваційної моделі через використання новаторської 
розумової праці, створення інноваційних структур, що продукують та 
впроваджують нові знання й нові технології.
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Н.Н. Лисецкая. Динамизация институциональных инструментов в системе 
эффективного создания национальной инновационной модели: мировой опыт.

автор отмечает, что источником роста экономического потенциала стра-
ны является институциональный инструмент производства инновационных и 
интеллектуальных средств развития, основанных на использовании новых идей 
и интеллектуальных ресурсов об щества, и тесное сотрудничество бизнеса и го-
сударства. Проведен анализ воздействия эффективного институци онального ме-
ханизма на развитие инновационной среды, которое базиру ется на концепции на-
циональной инно вационной системы.

N.M. Lysetska. Dinamization of institution tools pushing national innovative system: 
world practices.

Institutional mechanisms for producing innovative and intellectual tools for 
development in a line with close cooperation among business and the state are re-
cognized as sources for economic growth. The analysis on institutional mechanism from 
the perspective of national innovative specifics, which effect development of innovative 
area, is presented. 
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ПОДАтКи З ОБОРОтУ і НА ДОДАНУ ВАРтість:   
ПОРіВНЯЛьНі ХАРАКтЕРистиКи В КОНтЕКсті 

ПРАКтичНОГО ЗАстОсУВАННЯ

Здійснено детальне порівняння ос новних особливостей податку на додану вар-
тість і податку з обороту — непрямих податків, що включаються у вартість товару, 
кінцевим платником яких є споживач, а виробники і продавці виступають в ролі їх 
збирачів. наведено аргументи стосовно доцільності відмови від застосування ПДВ і 
переходу до запровадження податку з обороту.

Ключові слова: непрямі податки, додана вартість, податок на до-
дану вартість, податок з обороту, податкова ставка, кумулятивний 
ефект

Минуло майже 20 років з того часу, як Україна запровадила по-
даток на додану вартість (ПДВ) замість податку з обороту — за при-
кладом абсолютної більшості економічно розвинених країн з ринковою 
економікою, які ще у середині 60-х років хх ст. почали застосовувати 
цю форму оподаткування, відмовившись від податку з обороту. часу, 
що минув, виявилось достатньо, аби оцінити ефективність нового по-
датку у вітчизняних умовах. абсолютна більшість коментарів щодо 
ПДВ з перших же років після його введення були і є вкрай негатив-
ними. Висловлюються пропозиції замінити його іншим податком, зо-
крема обговорюється питання про введення замість ПДВ багатостадій-
ного податку з обороту. У зв’язку з цим особливо доцільно й актуально 
здійснити порівняння податку з обороту і податку на додану вартість у 
контексті їх практичного застосування.

Згідно із загальною класифікацією податків обидва податки — 
з обороту і на додану вартість — належать до групи непрямих (рос. 
косвенных) податків, до якої також входять акцизи (податки, що без-
посередньо включаються в ціну товарів та послуг). кінцевий їх плат-
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ник — споживач: він купує товар за ціною, вищою від ціни реалізації 
на суму податку [1, с. 398]. конкретнішу характеристику суті непря-
мих податків подає інше енциклопедичне видання: “При запроваджен-
ні непрямих податків виробники (продавці) товарів і послуг продають 
їх за цінами і тарифами з урахуванням податкової надбавки, яку потім 
передають державі. таким чином, виробники і продавці виступають 
у ролі збирача податків, уповноваженого на те державою, а покупець 
стає платником цього податку [2, с. 342]”. отже, за такої системи опо-
даткування виробники фактично не є платниками податків. Перерахо-
ваний до бюджету податок кожен виробник включає до вартості своєї 
продукції, котру оплачує (компенсує) інший виробник — покупець і 
споживач цієї продукції. таким чином, кожен виробник оплачує по-
даток, внесений до бюджету тим виробником, у якого він закуповує 
продукцію, а у свою чергу, вартість його продукції із включеною сумою 
податку оплачує на стадії технологічного циклу інший виробник. цей 
ланцюжок закінчується реалізацією кінцевої продукції, до вартості 
якої включається сума податку, що вже реально сплачує населення — 
споживачі продовольчих і промислових товарів.

Податок на додану вартість (як і податок з обороту) — це податок 
на гаманець населення. Згідно з прийнятою організацією економічно-
го співробітництва і розвитку класифікацією ПДВ входить до розряду 
податків на споживання і за своїм економічним впливом є загальним 
акцизом, яким оподатковується вся система приватного і суспільного 
споживання [3, с. 377]. Власне, покупці споживчого ринку — єдині 
фактичні, а не формальні, платники ПДВ. Якщо виробники і торгов-
ці повертають собі перераховані до бюджету кошти у вигляді вартості 
 реалізованої продукції, то кінцеві покупці споживчого ринку вимушені 
сплачувати до бюджету 20% від вартості будь-якого купленого товару 
в рахунок податку на додану вартість, створену у сфері виробництва й 
обороту продукції та послуг.

У зв’язку з цим привертають увагу певні парадокси, помічені в не-
щодавно прийнятому Податковому кодексі України. У статті “Платники 
податку” [4, cт. 180] визначено, що платником ПДВ є будь-яка особа, ко-
тра провадить господарську діяльність і реєструється як платник подат-
ку; ввозить товари на митну територію України; веде облік результатів 
діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної 
особи; проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахі-
док, скарбів; управитель майна, що за договорами управління отримав в 
управління майно. серед зазначених категорій платників ПДВ не назва-
но лише покупців споживчих товарів, тобто справжніх його платників. 

У переважній більшості країн до впровадження ПДВ застосову-
вали багатостадійний податок з обороту1. Вперше ПДВ було введено 

1 В Україні до введення ПДВ застосовували одностадійний податок з оборо-
ту, але не в сучасному розумінні змісту останнього. тоді податок з обороту був 
частиною чистого доходу суспільства, створеного в галузях матеріального ви-
робництва, яка безпосередньо перераховувалася до державного бюджету. його 
сплачували підприємства й організації, котрі виробляли певні товари, якщо ці 
товари було реалізовано безпосередньо споживачам або торговим організаціям. 
У тих випадках, коли реалізація товарів відбувалася через оптові організації, 
податок з обороту сплачували вони [1, c. 327].
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10 квітня 1954 р. у Франції, а винайшов його як принципово но-
вий вид податку, за однією з версій, Моріс лоре — тодішній дирек-
тор Дирекції з податків та зборів Міністерства економіки і фінансів 
Франції [7]. За іншою, менш відомою версією, схему стягнення по-
датку на додану вартість запропонував ще на початку XX ст. німець-
кий вчений Вільгельм фон сіменсон. При цьому податок, який нині 
називається ПДВ, він назвав “облагородженим” податком з обороту, 
а сутність “облагородження” розглядав як намагання зменшити на-
копичувальний ефект2, властивий “необлагородженому” податку з 
обороту [8]. Згідно з таким трактуванням, ПДВ не є принципово но-
вим податком, позбавленим недоліків податку з обороту: він тільки 
“облагороджений” меншим кумулятивним ефектом порівняно з по-
датком з обороту.

слід зазначити, що в економічній літературі не наводиться ґрун-
товної аргументації на користь заміни податку з обороту податком на 
додану вартість. Власне, єдиним недоліком податку з обороту назива-
ють характерний для нього накопичувальний, або так званий кумуля-
тивний, ефект, тобто накопичення в процесі багатостадійного вироб-
ництва та обороту у вартості продукції сум податків, що спричинює 
подорожчання кінцевої продукції і необхідність повторної сплати по-
датків, включених у вартість продукції на попередніх стадіях вироб-
ництва та обороту. одна з найбільших, популярних і поширених у сві-
ті економічних енциклопедій так пояснює доцільність заміни податку 
з обороту податком на додану вартість: “Податок з обороту встановлю-
ють як фіксований процент від вартості продажу. Податок сплачують 
при кожній трансакції3, а його база включає всі податки, сплачені 
за трансакції на попередніх стадіях виробництва і розподілу. тому в 
останні роки в результаті усвідомлення неефективності податків такого 
типу в багатьох країнах їх було замінено податком на додану вартість”  
[5, с. 396]. таку аргументацію немає підстав вважати переконливою, 
як і твердження, що намагання зменшити суму податку стимулює 
вертикальну інтеграцію, тим більше, що виробники промислової про-
дукції, як зазначалося вище, не є фактичними платниками податків 
з обороту, а лише виконують роль збирача податків, сплачуваних по-
купцями на кінцевій стадії виробництва й обороту. Щодо негатив-
ного впливу накопичувального ефекту (якщо він є) при застосуванні 
багатостадійного податку з обороту, то він не може не проявитись 
і при застосуванні податку на додану вартість, який також є бага-
тостадійним податком: “ПДВ — непрямий багатостадійний податок, 
який вилучається з кожного акту продажу, починаючи з виробни-
чого і розподільчого циклів і закінчуючи продажем споживачу” [4, 
с. 377]. Звичайно, ПДВ меншою мірою, ніж податок з обороту, може 

2 У публікаціях, присвячених проблемам стягування непрямих податків 
(з обороту і на додану вартість), накопичувальний ефект часто називають ку-
мулятивним. В економічній літературі кумулятивний ефект визначають як 
“ефект, що досягається за рахунок поступового накопичення, зосередження 
факторів і наступної вибухової дії” [3, c. 353].

3 трансакція — торговельна операція, угода, супроводжувана взаємними 
поступками [2, c. 680]. 
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накопичуватись у вартості продукції на наступних стадіях, оскільки 
стягується лише з доданої вартості, а не з вартості всього обсягу реа-
лізованої продукції.

автори авторитетного джерела [5] стверджують, що кумулятивний 
ефект не властивий податку на додану вартість. У багатьох публікаціях 
ПДВ також трактується як принципово новий податок порівняно з по-
датком з обороту, і наголошується, що оскільки об’єктом оподаткуван-
ня є додана вартість, кумулятивного ефекту в цьому випадку немає [6]. 
Подібні тлумачення “безкумулятивності” ПДВ є наслідком нерозуміння 
того, що, як і будь-який непрямий багатостадійний податок, він теж на-
копичується у вартості продукції. Відмінність лише в тому, що ПДВ при 
застосуванні однакової податкової ставки до нього й до податку з обороту 
меншою мірою, ніж податок з обороту, може накопичуватись у вартості 
продукції, оскільки стягується лише з доданої вартості, а не з усієї вартос-
ті реалізованої продукції. слід зазначити, що негативний вплив кумуля-
тивного ефекту при застосуванні податку з обороту іноді гіпертрофується 
до неймовірних розмірів. наприклад, о. жукова [7] наводить таку цита-
ту зі статті б. Малашонка, Г. Владимирського: “найбільшою проблемою 
оборотного податку є його кумуляція, яка призводить до натуралізації 
господарства і дискримінує високотехнологічний бізнес. на 3-му етапі 
оборотний податок становить 26,59% (при 16% рентабельності)… так, 
при введенні єдиного податку в розмірі 10% галузі восьмого “переділу” 
(наприклад, точне машинобудування) заплатять 256% з обороту” [7]. 
Відомий український економіст і фінансист В. Пинзеник пише: “Вису-
вається ідея замінити ПДВ податком з обороту, наприклад, 5%. це хиб-
ний шлях пошуку істини… В одному випадку один і той же самий товар 
виробляється закінченим циклом на одному підприємстві, в іншому —  
проходять цикл десять підприємств. У першому випадку споживан-
ня товару оподатковуватиметься ставкою 5%, у другому — в 63%” 
[8]. Проте якщо розрахувати накопичення суми ПДВ для виробничого 
циклу десяти підприємств за прийнятою в Україні податковою став-
кою 20%, то можна переконатися, що в такому випадку кумулятивний 
ефект від застосування ПДВ був би вищим, ніж від застосування по-
датку з обороту.

незважаючи на такі, явно перебільшені, негативні характеристи-
ки податку з обороту, варто згадати про наявність у нього однієї без-
застережної переваги над ПДВ — простоти його нарахування. Якщо 
податок з обороту автоматично обчислюється як процент від обся-
гу реалізованої продукції, то для застосування ПДВ потрібне попе-
реднє визначення величини доданої вартості у вартості реалізованої 
продукції, що виявилось, як засвідчила практика, досить складною 
процедурою.

Згідно з [3, c. 377] найпоширенішими є такі чотири методи обчис-
лення ПДВ:

1) прямий адитивний, або бухгалтерський, метод:

ПДВ = R (V + m),

де R — податкова ставка, V — сума виплаченої заробітної плати, m — 
сума одержаного прибутку (V + m — додана вартість);
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2) непрямий адитивний метод:

ПДВ = RV + Rm;

3) метод прямого віднімання:

ПДВ = R(B – I),

де B — сума надходжень від продажу продукції, I — закуплені мате-
ріали і напівфабрикати;

4) непрямий метод віднімання, або заліковий метод за рахунками:

ПДВ = RB – RI.

Перші три методи обчислення ПДВ потребують попереднього ви-
значення власне доданої вартості як бази оподаткування. Їх застосо-
вують для нарахування ПДВ у країнах єс та інших зарубіжних кра-
їнах, окрім тих, що входять до складу снД. четвертий — непрямий 
метод  віднімання, або заліковий метод за рахунками, використову-
ється в країнах снД і, відповідно, в Україні. на відміну від перших 
трьох методів він не потребує попереднього визначення величини 
доданої вартості, а базою оподаткування слугує не додана вартість 
як частина вартості реалізованої продукції, а вся вартість реалізова-
ної продукції. У Податковому кодексі України так і записано: “база 
оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається, 
виходячи з їх договірної (контрактної) ціни” [4, cт. 188.1]. Пода-
ток називається “на додану вартість”, а базою для його обчислення 
служить не додана вартість, а вартість всієї реалізованої продукції 
(послуги) — це вже другий парадокс в українському Податковому 
кодексі щодо цього податку.

Розглянемо економічну суть методу непрямого віднімання порівня-
но з методом прямого віднімання на умовному прикладі. нехай вар-
тість усієї реалізованої продукції дорівнює 300 грн, а вартість закупле-
них матеріальних ресурсів становить 150 грн. При податковій ставці 
20 % обчислимо суму ПДВ:

За формулою прямого віднімання:

ПДВ = R(B – I) = 0,2 ⋅ (300 – 150) = 0,2 ⋅ 150 = 30 грн.

За формулою непрямого віднімання:

ПДВ = RB – RІ = 0,2 ⋅ 300 – 0,2 ⋅ 150 = 60 – 30 = 30 грн.

З цього прикладу видно, що при застосуванні обох цих методів до 
бюджету буде перераховано 30 грн. але різниця в тому, що при вико-
ристанні методу непрямого віднімання сума нарахованого ПДВ стано-
вить 60 грн, а до бюджету надійде лише 30 грн.

на відміну від методів (1) — (3), коли сам продавець продукції об-
числює і сплачує ПДВ до бюджету, непрямий метод віднімання перед-
бачає сплату ПДВ до бюджету продавцем матеріалів та напівфабри-
катів і покупцем цих ресурсів, вартість яких включено у собівартість 
продукції останнього.

Механізм нарахування і сплати до бюджету ПДВ непрямим методом 
віднімання можна проілюструвати на прикладі табл. 1, запозиченої з 
роботи [9]. 
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Таблиця 1. Обчислення ПДВ методом непрямого віднімання для триста-
дійного процесу виробництва (гіпотетичні дані), тис. дол. сШа

№ 
пор.

Показник 
Видобуток 

залізної руди

Виробництво

сталі тракторів

1 Продаж (без урахування ПДВ) 200 400 500

2 купівля (без урахування ПДВ) 0 200 400

3 ПДВ з продажу (20% від п. 1) 40 80 100

4 Представлений залік на ПДВ  
із купівлі (20% від п. 2)

0 40 80

5 сплачений ПДВ (п. 3 – п. 4) 40 40 20

З табл. 1 видно, що всі три виробники нарахували ПДВ з продажу 
своєї продукції (за суттю це податок з обороту, але згідно з Податко-
вим кодексом України він називається податком на додану вартість). 
Перший виробник не закуповував матеріальних ресурсів у інших 
виробників і тому всю нараховану суму ПДВ з вартості проданої за-
лізної руди (40 тис. дол.) сплатив до бюджету. Другий виробник від 
проданої на суму 400 тис. дол. сталі нарахував ПДВ на суму 80 тис. 
дол. оскільки у вартість проданої сталі входить вартість залізної руди  
(200 тис. дол.), ПДВ з якої (40 тис. дол.) вже сплачено на попередній 
стадії, то виробник сталі з нарахованої суми вносить до бюджету лише 
різницю між ПДВ на свою продукцію і ПДВ, сплаченим попереднім 
виробником на продану залізну руду (80 – 40 = 40 тис. дол.). так само 
виробник тракторів сплачує до бюджету різницю між ПДВ на вартість 
своєї продукції і ПДВ, сплаченим продавцем сталі (100 – 80 = 20 тис. 
дол.). автор цієї таблиці помітив, що ПДВ на продукцію тракторного 
заводу як останнього виробника (100 тис. дол.) дорівнює загальній сумі 
ПДВ, сплаченого до бюджету всіма трьома підприємствами (40 + 40 +  
+ 20 = 100), але не дав цьому факту коректної інтерпретації, а також 
не  звернув уваги на те, що з нарахованої для всіх підприємств суми 
ПДВ (40 + 80 + 100 = 220 тис. дол.) після сплати до бюджету 100 тис. 
дол. (40 + 40 + 20) залишається невідомим, куди подінуться решта 
120 тис. дол. (220 – 100).

сама по собі непроста система залікового методу визначення ПДВ 
ускладнюється тим, що для виробництва будь-якого виду продукції чи 
послуги зазвичай використовують декілька видів матеріальних ресурсів, 
які закуповуються в різних постачальників і в різні періоди. “жоден із 
податків не викликав стільки питань, критичних зауважень і ледве не 
шекспірівських пристрастей, як ПДВ. Можна уявити собі, скільки поту 
і сліз пролили наші бухгалтери, розбираючись у методичках з ПДВ”, — 
пише білоруська “Экономическая газета” в коментарях до однієї схваль-
ної статті про ПДВ [10]. неважко уявити, які сприятливі умови створює 
цей вид оподаткування для корупції, уникнення сплати податку та різних 
форм шахрайства, зокрема, при поверненні ПДВ за експортні операції.

негативним оцінкам ПДВ присвячено безліч публікацій в періодичній 
пресі, яка вже давно б’є тривогу щодо застосування в нашій країні цього 
податку. Газета “Дзеркало тижня” ще сім років тому, посилаючись на 
висновки такого авторитетного органу, як Рахункова палата, писала, що 
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ПДВ давно “втратив роль бюджетоутворювального податку, не відповідає 
сучасним економічним реаліям держави і створює умови для численних 
зловживань” [11]. В іншій статті із промовистою назвою “ПДВ — пода-
ток, який руйнує нашу державу” стверджується, що наявні механізми 
стягування ПДВ та його адміністрування “створюють і підтримують 
високий рівень криміналу і корупції, призводять до розкрадання до 
40% цього податку, сприяють одержанню вкрай високих нелегальних 
доходів окремими групами осіб, вимагають особливо високих затрат 
на адміністрування і ставлять підприємця в істотну залежність від чи-
новника” [12]. характерно, що майже під таким самим заголовком — 
“корупційний податок. ПДВ як гальмо для економіки Росії” — було 
опубліковану статтю в російській газеті “РВк daily”  [13].

Мета нашої статті — обґрунтувати доцільність заміни податку на 
додану вартість податком з обороту.

Для досягнення поставленої в статті мети потрібно порівняти різні 
можливі варіанти практичного застосування обох податків. Для цього 
необхідно побудувати цифрові моделі нарахування податків з обороту і 
на додану вартість на базі одного і того ж багатостадійного комплексу 
технологічно й організаційно пов’язаних між собою процесів виробни-
цтва і реалізації продукції (послуги). Побудову таких цифрових моделей 
здійснено на основі наведеної в [14, c. 134] схеми нарахування податку 
на додану вартість при п’ятистадійному виробничому процесі (табл. 2). 

Таблиця 2. Вартість продажу матеріалів або продукції та додана вартість 
при п’ятистадійному виробничому процесі (гіпотетичні дані), дол. сШа

стадії виробництва
Вартість продажу 

матеріалів або 
продукції

Додана вартість

Фірма “а” (ферма з розведення овець) 60 60 – 0 = 60

Фірма “б” (підприємство з переробки 
вовни)

100 100 – 60 = 40

Фірма “В” (виробник костюмів) 125 125 – 100 = 25

Фірма “Г” (оптовий продавець одягу) 175 175 – 125 = 50

Фірма “Д” (роздрібний продавець одягу) 250 250 – 175 = 75

Додана вартість (загальний дохід) 250

Примітка: вартість продажу тут подано без урахування кумулятивного 
впливу податку на додану вартість.

З наведених у табл. 2 даних видно, що вартість продажу на пев-
ній стадії дорівнює сумі доданих вартостей, реалізованих на цій та 
попередніх стадіях. так, наприклад, для третьої фірми “B” вартість 
костюмів становить 125 дол., тобто суму доданих вартостей на трьох 
стадіях (60 + 40 + 25), а вартість продажу кінцевого продукту фірмою 
“Д” дорівнює сумі доданих вартостей, нарахованих на всіх стадіях ви-
робництва і реалізації костюмів.

Рівність цих двох показників не може не викликати закономірне за-
питання: чи варто займатись багатостадійним стягуванням податку на до-
дану вартість при багатостадійному процесі виробництва та реалізації пев-
ного товару, коли за умови застосування тієї самої податкової ставки таку 
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ж суму податку можна одержати при одностадійному (на кінцевій стадії) 
стягуванні податку з обороту, як це відбувається в деяких країнах?

Доцільність переходу від застосування багатоканального податку 
з обороту до одноканального пояснюється, по-перше, тим, що він на-
раховується як фіксований процент з продажу і тому позбавлений 
складностей і великих витрат на адміністрування, властивих податку 
 на додану вартість, та не створює умов для корупції й різних махінацій 
при нарахуванні. Друга позитивна ознака одностадійного податку з обо-
роту  — відсутність кумулятивного ефекту, тоді як при застосуванні бага-
тостадійного податку на додану вартість внаслідок кумулятивного ефекту 
відбувається істотне зростання вартості продажу виробленої продукції.

Розглянемо на основі наведених у табл. 2 гіпотетичних даних вплив 
кумулятивного ефекту багатостадійного ПДВ на зростання вартості 
продажу продукції (табл. 3).

Таблиця 3. Вплив кумулятивного ефекту від застосування ПДВ (20%) на вартість 
реалізованої продукції при п’ятистадійному виробничому процесі, дол. сШа

стадії виробництва

Вартість 
продажу про-
дукції до стяг-

нення ПДВ

Податок на додану 
вартість

Вартість продажу 
продукції  

з нарахо ваним 
ПДВ

Фірма “A” (ферма  
з розведення овець)

60 (60 – 0) ⋅ 0,2 = 12 72 
(60 + 12)

Фірма “б” 
(підприємство  
з переробки вовни)

100 (100 – 60) ⋅ 0,2 = 8 108 
(100 + 8)

Фірма “В” (виробник 
костюмів)

125 (125 – 100) ⋅ 0,2 = 5 130 
(125 + 5)

Фірма “Г” (оптовий 
продавець одягу)

175 (175 – 125) ⋅ 0,2 = 10 185 
(175 + 10)

Фірма “Д” (роздрібний 
продавець одягу)

250 (250 – 175) ⋅ 0,2 = 15 265 
(250 + 15)

Загальна вартість 
продажу

710 х 760

Загальна сума ПДВ х 50 х

 
З наведених у табл. 3 даних видно, що за рахунок податку на додану 

вартість загальна сума продажу зросла із 710 до 760 дол., а кінцева вар-
тість — із 250 до 265 дол. отже, за рахунок включення ПДВ у вартість 
реалізованої продукції при багатостадійному процесі виробництва зрос-
тає як загальна вартість продажу, так і вартість кінцевої продукції, яку 
сплачує кінцевий покупець — населення. У цій ситуації простежується 
явна перевага одностадійного податку з обороту порівняно з ПДВ.

Під час переходу від багатостадійного ПДВ до одностадійного подат-
ку з обороту головне — не допустити зменшення загальної суми подат-
ків, які надходять до бюджету. Досягти цієї рівності можливо за умови 
коригування двох змінних: складу виробників кінцевої продукції та 
величини податкової ставки. За допомогою класифікаторів видів діяль-
ності та галузей, а також класифікаторів продукції та послуг можна 
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виділити ті їх види, які надходять на кінцевій стадії для реалізації спо-
живачам, причому до складу кінцевої продукції не обов’язково включа-
ти лише промислову продукцію та товари споживчого призначення. У 
радянський період у важкій промисловості податок з обороту стягував-
ся в нафтовій і газовій галузях, в електроенергетиці та з окремих видів 
продукції машинобудування [15]. на продукцію цих галузей можна 
було б також запровадити податок на додану вартість, але як прямий 
податок замість податку з прибутку, що принесло б подвійну користь: 
такий податок не перекладався б на покупця кінцевої продукції, а дер-
жавний бюджет регулярно поповнювався б у міру регулярної реалізації 
продукції цих галузей, а не тільки після обчислення сум прибутків у 
річних звітах. було б доцільно запровадити диференційовані ставки 
одностадійного податку з обороту залежно від виду продукції, оскільки 
не можна вважати справедливим застосування єдиної 20-процентної 
податкової ставки до купівлі, наприклад, батона і дорогої шуби.

Можливий і другий варіант заміни податку на додану вартість подат-
ком з обороту — впровадити замість багатостадійного ПДВ багатостадій-
ний податок з обороту. і знову-таки за умови, що багатостадійний податок 
з обороту забезпечить надходження до бюджету такої ж суми, що й по-
даток на додану вартість за певної величини податкової ставки. експери-
ментальні розрахунки показали, що за умови застосування 7-процентної 
ставки для багатостадійного податку з обороту можна стягнути таку саму 
суму податку, як і при багатостадійному податку на додану вартість із  
20-процентною податковою ставкою, що діє нині (табл. 4).

Таблиця 4. Зміни вартості реалізованої продукції та загальна сума стягне-
ного податку з обороту за умови застосування 7-процентної податкової став-
ки при п’ятистадійному виробничому процесі (гіпотетичні дані), дол. сШа

стадії виробництва

Вартість про-
дажу продук-
ції до стяг-

нення по дат ку  
з обороту 

Податок  
з обороту

Вартість продажу 
продукції 

з нара хованим 
податком  
з обороту 

Фірма “A” (ферма  
з розведення овець)

  60 60 ⋅ 0,07 = 4,2 64,2
(60 + 4,2)

Фірма “б” (підприєм ство  
з переробки вовни)

100 100 ⋅ 0,07 = 7,0 107
(100 + 7)

Фірма “В” (виробник 
костюмів)

125 125 ⋅ 0,07 = 8,75 133,75
(125 + 8,75)

Фірма “Г” (оптовий 
продавець одягу)

175 175 ⋅ 0,07 = 12,25 187,25
(175 + 12,25)

Фірма “Д” (роздріб ний 
продавець одягу)

250 250 ⋅ 0,07 = 17,5 267,5
(250 + 17,5)

Загальна вартість  
продажу

710 х 759,7

Загальна сума податку х 50 х

Якщо порівняти результати обчислень в таблицях 3 і 4, то виявить-
ся, що за умови застосування 7-процентного податку з обороту при 
одному й тому ж п’ятистадійному виробничому процесі можна було б 
стягнути до бюджету таку саму суму податку, що й від застосування 
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20-процентного податку на додану вартість. При цьому в обох випадках 
абсолютно збіглися загальні вартості продажу, які зросли внаслідок 
прояву кумулятивного ефекту.

Порівняння результатів, наведених у таблицях 3 і 4, показує явні й 
великі переваги податку з обороту порівняно з ПДВ. оскільки платника-
ми обох цих податків є споживачі кінцевої продукції, то заміна податку 
на додану вартість податком з обороту дала б можливість в умовах по-
стійного зростання цін споживчого ринку, особливо на продовольчі това-
ри, без проведення всіляких заходів державного цінового регулювання 
помітно зменшити витрати населення на придбання продовольчих і про-
мислових товарів. У цьому найбільша перевага податку з обороту. По-
даток на додану вартість, який нараховується лише на частину (додану 
вартість), а не на всю вартість проданої продукції, об’єктивно потребує 
застосування вищих податкових ставок, ніж податок з обороту.

У зв’язку з цим варто навести приклад ставлення до ПДВ у спо-
лучених Штатах америки. сШа — єдина країна, де не застосовується 
податок на додану вартість. американські економісти вважають, що 
запровадження ПДВ знизить платоспроможність основної маси насе-
лення і цим самим сприятиме сповільненню економічного зростання. 
ця позиція базується на дуже поширеному в суспільстві сШа негатив-
ному ставленні до непрямих податків, зумовленому їх відверто соціаль-
но несправедливим характером [9].

При застосуванні податку на додану вартість наявні певні обмежен-
ня для збільшення надходжень до бюджету за рахунок стягнення по-
датку, адже підвищення податкової ставки на 1% (до 21%) призвело 
б до відчутного зростання цін на споживчому ринку. Водночас, як по-
казали наші розрахунки на цьому ж прикладі, підвищення ставки ба-
гатостадійного податку з обороту лише на 1% — із 7 до 8% — дало б 
можливість збільшити податкові надходження до бюджету від продажу 
продукції в 1,2 разу порівняно із надходженнями від 20-процентного 
податку на додану вартість.

Висновки і пропозиції
1. Податок з обороту і податок на додану вартість належать до гру-

пи непрямих податків, які виробники і продавці включають у вартість 
товару. кінцевим платником цих податків є споживач, котрий купує 
товар за ціною, що перевищує ціну реалізації на суму податку, а вироб-
ники і продавці виконують при цьому роль  уповноважених державою 
збирачів податків. Різниця між цими спорідненими податками полягає 
в тому, що податок з обороту нараховується з усієї вартості проданої 
продукції, а податок на додану вартість — лише з тієї частини вартості 
реалізованої продукції чи послуги, яка включає заробітну плату, деякі 
нематеріальні витрати і прибуток. 

2. єдиним недоліком податку з обороту вважається властивий йому 
накопичувальний, або так званий кумулятивний, ефект, коли суми 
цього податку, сплачені при кожній трансакції багатостадійного про-
цесу виробництва та обороту, накопичуються у вартості продукції, осо-
бливо кінцевої. насправді, для ПДВ, як і для податку з обороту, також 
характерний кумулятивний ефект, тому що цей податок теж накопи-
чується у вартості продукції в багатостадійних виробничих процесах. 
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тому некоректно вважати кумулятивний ефект приводом для заміни 
податку з обороту податком на додану вартість. а інші аргументи на 
користь ПДВ не зустрічаються. 

3. Розмір обох податків (з обороту і на додану вартість) є функцією 
двох змінних — обсягу бази оподаткування та величини податкової 
ставки, і за допомогою варіювання співвідношень між цими змінни-
ми можна зрівняти суми податків, зібраних з одного й того ж об’єкта 
кожним із цих способів. Як показали розрахунки, при п’ятистадійному 
виробничому процесі (умовний приклад) застосування 20-процентного 
ПДВ і 7-процентного податку з обороту забезпечило б одержання одна-
кового сумарного обсягу податку для перерахування до бюджету і на-
копичення однакової суми податків у вартості кінцевої продукції. При 
цьому кінцева продукція, з якої стягнуто податок з обороту, для спо-
живачів була б на 13% дешевшою, ніж за умови застосування ПДВ. 

4. Порівняльні характеристики цих двох споріднених податків свід-
чать про доцільність відмови від застосування ПДВ і переходу до запро-
вадження багатостадійного податку з обороту.
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Л.Г. Шморгун. Налоги с оборота и на добавленную стоимость: сравнительные 
характеристики в контексте практического применения.

осуществлено подробное сравнение основных особенностей налога на добав-
ленную стоимость и налога с оборота — непрямых налогов, включаемых в стои-
мость товара, конечным плательщиком которых является потребитель, а про-
изводители и продавцы выступают в роли их сборщиков. Приводятся аргументы  
в пользу целесообразности отказа от применения нДс и перехода к введению налога 
с оборота.

L.G. Shmorgun. Turnover Tax and Value Added Tax: comparative characteristics 
from practical perspective.

Detailed comparison of specifics for value added tax and turnover tax — indirect 
taxes, which result in final prices of products and are executed by producers and sale 
agents — is done. Arguments for benefits of substitution of VAT with turnover tax are 
presented.
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ГОсПОДАРсьКА ДіЯЛьНість  
і ГОсПОДАРсьКі тРАДиції УКРАїНсьКОГО КОЗАцтВА

Розглянуто феномен українського зе млеробства та господарські традиції козацтва, 
які полягають у вільному господарюванні та громадському самоврядуванні, дбайливо-
му ставленні до землі, збереженні й підвищенні її родючості та захисті від захоплення 
ворожими силами. обґрунтовується доцільність відродження козацьких і селянських 
господарських традицій, висвітлено можливі негативні наслідки відкриття ринку про-
дажу земель сільськогосподарського призначення

Ключові слова: господарські традиції, зв’язок українців із землею, 
сільські козацькі громади, відродження селянського козацтва.

Виникнення українського козацтва як соціального, політичного 
явища і військово-соціального стану в середньовічному суспільстві 
було мотивоване прагненням закріпачених селян до вільного господа-
рювання на своїй землі. 

Зародження й розвиток феодальної системи земельних відносин на 
українських землях призвели до феодально-кріпосницького пригноб-
лення селянства, що посилювалося обмеженнями національних і релі-
гійних прав українців.

В історії цивілізацій із селянством взагалі пов’язаний сумний пара-
докс. своєю працею на землі воно, по суті, годує людство і через це вже 
мало б посідати пріоритетне місце в суспільстві, проте насправді завжди 
було найбільш приниженою, безправною, пригнобленою, переслідува-
ною його частиною. славетний церковний проповідник іоанн Золотоуст 
ще в іV ст. зауважив, що кожна людська праця годує тільки себе, і лише 
праця селянина на землі годує й інших, і багатьох інших, але водночас 
нікого так не переслідують, не пригнічують і не грабують, як селянина.

наступ феодалів на селянство на українських землях породжував 
хвилю спротиву, найпоширенішою формою якого були селянські втечі. 
на Галичині, західному Поділлі, Волині, де найраніше виникла фео-
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дальна система господарювання, такі втечі стали масовим явищем. 
Українські селяни групами, сім’ями, цілими селищами втікали на 
майже безлюдні східні й південні окраїни Поділля, брацлавщини та 
київщини.

В той час, коли Польща запроваджувала феодальні латифундії, що 
утверджувалися на збезземеленні селян і найжорстокішій панщині, ви-
никло унікальне, тільки Україні притаманне історичне явище — так 
зване покозачення: селяни цілих регіонів України позбавлялися від 
феодальної й іноземної підлеглості, займали вільні землі, засновували 
свої господарства та встановлювали козацький спосіб життя.

Покозачення, по суті, було спробою мирним шляхом визволитися 
з-під влади Польщі й перейти під юрисдикцію козацтва, здобути право 
вільно працювати на власній землі. 

Пориваючи з феодальною залежністю й осідаючи на нових місцях, 
втікачі вважали себе вільними людьми і називалися козаками. У другій 
половині XV — на початку XVі ст. поселення селян-втікачів простяга-
лися цілою смугою від середньої течії Дніпра майже до Дністра. осе-
редком козацтва, на думку М. Грушевського, було середнє Подніпров’я, 
його передстепова смуга нижче від києва, яка у XіV—XV ст. входила 
до складу київського князівства, а пізніше — київського воєводства. 
безмежні степи, куди переселялися втікачі, були багаті на природні 
дари. козаки відроджували землеробство у тих місцях, де воно було 
забуте, і започатковували там, де його не знали. Вони орали цілинні 
землі, прокладали шляхи, будували мости, засновували селища, роз-
водили сади та ін. Поряд із землеробством козаки займалися скотар-
ством і промислами. серед них були люди, досвідчені у різних галузях 
ремесла: теслярі, ковалі, зброярі, кушніри, шевці, кравці та ін. так на 
землях Півдня України, що відігравали роль буфера між кримським 
ханством та володіннями польських і литовських правителів, відбува-
лося формування нової соціальної групи суспільства — козацтва. Про 
ремесла і промисли французький інженер Гійом де боплан в “описі 
України” повідомляє: “серед цього народу зустрічаються люди, досвід-
чені у всіх взагалі необхідних для життя ремеслах: теслі для будівни-
цтва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум’яки, римарі, 
шевці, бондарі, кравці і т. д. Вони дуже вмілі у виготовленні селітри, 
якої в цих краях дуже багато, і виготовляють прекрасний гарматний 
порох. жінки займаються прядінням льону і вовни, з яких роблять 
полотно і тканини для щоденного вжитку. Всі уміють добре обробляти 
землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати різні м’ясні страви, варити 
пиво, мед, горілку, робити брагу тощо. ... вони взагалі розуміються на 
усіх ремеслах” [1].

козацькі слободи й хутори вирізнялися значним благополуччям 
порівняно з убогими селищами феодально залежних селян передусім 
тому, що козаки займали для господарювання стільки землі, скільки 
їм було потрібно для забезпечення достатку сім’ї, і як вільні люди були 
більш зацікавлені у результатах своєї праці. Закріпачені селяни корис-
тувалися земельними ділянками, удвічі меншими від тих, які змогли 
б їх прогодувати, та ще й відробляли за ці ділянки панщину на полі 
феодала або сплачували оброк (плату за оренду панської землі). 
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Вільні козаки-поселенці утворювали на нових землях і нову сус-
пільну організацію — громаду. кожний втікач, котрий прибував на ко-
зацькі території, вважався вільним від кріпацтва і здобував формально 
рівні з усіма іншими права користуватися господарськими угіддями та 
промислами, брати участь у самоврядуванні, зокрема у виборах козаць-
кої старшини — отаманів, суддів, писарів та ін. 

Українська гетьманська держава, що утворилася під час визвольної 
війни під проводом богдана хмельницького, відібрала землю у феода-
лів і повернула її селянам та дала їм волю. Понад 80% селян на Геть-
манщині було покозачено й об’єднано у козацькі громади.

така суспільна організація, що не визнавала кріпацтва, одразу ж 
протиставила себе феодальній державі. тому, з одного боку, вона була 
привабливою силою для пригнобленого селянства та міської голоти, а 
з іншого — викликала шалений опір панівних верств, які намагалися, 
якщо й не знищити козацтво як соціальну силу, то максимально об-
межити її.

особливості козацького хліборобства — вільна праця на власній 
землі, козацькі хутори, запорозькі зимівники — багатогалузеві гос-
подарства, орієнтовані на ринок, — усе це сприяло утворенню високої 
землеробської культури всього українського селянства і дало право ви-
датному письменникові олесю Гончару назвати українського селянина 
геніальним хліборобом.

аграрна культура українського козацтва мала витоки в ментальнос-
ті українського селянства.

Земля з прадавніх часів відігравала найвизначнішу роль у життє-
діяльності наших предків. Українці є автохтонним етносом, що тися-
чоліттями мешкав на тих самих землях, і землеробство було головним 
його заняттям. Рільництво на цих землях мало особливості, які визна-
чають феномен українського землеробства.

Міцним і багатогранним, зокрема духовним, був зв’язок українців 
із землею. Пошановуючи її як святиню, український селянин любив 
землю. В’ячеслав липинський, український мислитель, історик і со-
ціолог, стверджував, що любов до землі є основною динамічною силою 
як української, так і всіх осілих націй [2]. Він називав любов до землі 
однією з характерних рис українського світогляду. нашому селянинові 
завжди було притаманне особливо дбайливе, доброчесне ставлення до 
землі. обробіток її супроводжувався численними засторогами й обря-
дами, пов’язаними великою мірою з природними циклами, із сільсько-
господарським календарем. Від першопочатку вітчизняне аграрництво 
характеризувалося циклічністю: підтримувалася багатовікова сівозмі-
на поля, завдяки якій ділянки землі поперемінно “відпочивали” (не 
засівалися).

сталими й нерозривними були також взаємовідносини українсько-
го землероба з природою. Вона обдарувала його дивовижно родючими 
ґрунтами — чорноземом. У степу наявні сприятливі природні умови 
для виникнення чорнозему: тут сухий клімат, відмерла трава не пе-
регниває, не вимивається дощами, а поступово перетворюється в гу-
мус, насичений органічною речовиною, тобто акумульованою сонячною 
енергією. із часом нагромаджується певний високий гумусний гори-
зонт чорнозему. найкращий у світі чорнозем сформувався в результаті 
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взаємодії хлібороба із землею. своєю працею численні покоління по-
ліпшували землю, нарощуючи такі багаті ґрунти, що згодом вони ста-
ли унікальним здобутком української агрокультури.

сільські козацькі громади як поземельні об’єднання у козацьких 
слободах і селах, обробляючи вдосталь землі, мали можливість вико-
ристовувати і вдосконалювати ґрунтоутворювальну систему хлібороб-
ства — трипілля. Усю землю козаки розділяли на три приблизно од-
накові частини: одну відводили під пар, тобто не засівали зовсім, а 
використовували як пасовище (“толока”), на другій (“царина”) сіяли 
озимину, а на третій (“ярина”) — ярові культури. наступного року розо - 
рювали вже толоку, де вирощували озиме жито або озиму пшеницю, 
тобто ця ділянка ріллі ставала цариною. натомість тогорічну царину 
після жнив орали на зяб, а весною засівали її яровими культурами. 
іншими словами, впродовж трьох років кожна з названих ділянок 
ріллі почергово змінювала призначення [3]. Згуртованість громади 
давала можливість козакам об’єднувати земельні ділянки за сівозмі-
нами у великі масиви, і кожен, обробляючи свою земельну ділянку 
в них, мав щорічно загальну толоку для відпочинку землі та випасу 
робочих волів, коней і домашньої худоби. Водночас малоземелля по-
кріпачених селян не дозволяло їм використовувати сівозміни класич-
ного трипілля як хліборобської системи відродження й накопичення 
родючості землі.

таким чином, у покозаченій Україні завдяки вільному, без феодаль-
ного примусу й кріпаччини, господарюванню та праці на власній землі 
інтенсивно розвивалися економіка та висока агрокультура. Звісно, об-
ставини того часу змушували козацтво воювати, проте головною його 
діяльністю було хліборобство. на Запорізькій січі, де ніколи не було 
кріпацтва, уперше в європі утворилася прогресивна форма багатогалу-
зевого господарства сільських козацьких громад вільних землеробів. 
козаки були хоробрим професійним воїнами, та водночас залишалися 
хліборобами, займалися промислами, були носіями передової агрокуль-
тури, творцями матеріальних і духовних цінностей. 

отже, господарські традиції українського козацтва — це вільне гос-
подарювання та громадське самоврядування на своїй землі, дбайливе 
ставлення до неї, збереження й підвищення її родючості та захист від 
захоплення ворожими чи шахрайськими силами. 

Виходячи з того, що козаки завжди були кращими і заможними 
господарями на землі, відродження господарських традицій коза-
цтва в наш час полягає у створенні сучасних зразкових селянських, 
фермерських господарств і виробничих сільськогосподарських коо-
перативів, в яких власники земельних ділянок сільських козацьких 
громад є господарями, працівниками і власниками результатів своєї 
праці. 

За роки ринкових реформ на землях України склалися три основні 
форми господарювання:

— особисті селянські господарства (переважно на присадибних ді-
лянках площею в середньому 0,5 га), які обробляють 11 млн га, або 
29 %, орної землі й виробляють 66,7% сільськогосподарської продукції 
в державі;
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— незначна кількість фермерських господарств (земельні ділянки 
по 40—60 га) сумарною площею 3 млн га, або 7,4% загальної пло-
щі землекористування, що виробляють 2,7% сільськогосподарської 
продукції; 

— орендні підприємства капіталістичного типу (десятки й сотні ти-
сяч гектарів), господарями яких є аграрні холдинги, котрі орендують 
у селян земельні ділянки сумарною площею 20,4 млн га, або 59% за-
гальної площі землекористування, і виробляють 30,6% сільськогоспо-
дарської продукції.

стосовно продуктивності цих форм господарювання, то за наведе-
ними показниками нескладно обчислити, що найпродуктивніше вико-
ристовують землю селяни, виробляючи на своїх невеликих, переважно 
присадибних ділянках у шість разів більше продукції з гектара, ніж 
фермери, і в чотири рази —  ніж аграрні холдинги.

отже, спостерігається парадокс: важка, майже ручна праця селян 
учетверо продуктивніша, ніж діяльність озброєних потужною технікою 
і значним капіталом аграрних холдингів.

однак, парадокса в цьому немає. секрет продуктивності селянських 
господарств полягає в господарських традиціях українського козацтва 
і селянства. По-перше, селянин як господар на своїй землі та хазяїн 
продукції має найвищі мотиви до праці. По-друге, він використовує 
землю для ведення багатогалузевого виробництва — вирощує зерно, 
городину, фрукти, виробляє молоко, м’ясо тощо. 

При такому ставленні до праці та господарювання наші селяни за-
слуговують на найвищі рівень життя і достаток, але насправді цього 
не відбувається, тому що належний рівень життя може забезпечити 
господарювання на ділянці площею не 0,5 га, а щонайменше 15—20 га 
за наявності необхідної техніки і відповідного кредитного інвестицій-
ного капіталу, які недоступні для селян. Реформатори і влада створили 
сприятливі умови для господарювання на землі не селянам, а орендно-
му капіталу, до якого самі причетні, тоді як селяни вимушені віддава-
ти свої ділянки сільськогосподарського призначення йому в оренду на 
найпринизливіших умовах. 

особисті селянські господарства зможуть подвоїти продуктивність 
присадибних земельних ділянок, якщо держава забезпечить фінансово-
кредитну підтримку модернізації присадибного тваринництва, зрошу-
вання земельних ділянок та електрифікації виробничих і побутових 
процесів.

найболючішим для селян є відсторонення їх від господарювання на 
приватизованих ділянках сільськогосподарського призначення і виму-
шена передача їхньої землі в оренду агрохолдингам.

сучасні сільськогосподарські технології недоступні для господарю-
вання на дрібних земельних ділянках. аби господарювати на цих ді-
лянках, селянам треба об’єднуватися у виробничі сільськогосподарські 
кооперативи та утворювати за допомогою державного пільгового кре-
дитного інвестування сучасні багатогалузеві господарства. 

Модернізація виробництва особистих селянських господарств та 
об’єднання селян — власників земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення у сучасні виробничі сільськогосподарські коопе-
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ративи і є головними напрямами відродження господарських традицій 
українського козацтва. 

Фермерські господарства ушестеро поступаються особистим селян-
ським господарствам за продуктивністю на землі з тієї причини, що, 
спостерігаючи легкий “приварок” орендних холдингів, не розбудову-
ють багатогалузевих господарств.

орендні аграрні холдинги, які осіли майже на 60% земель сіль-
ськогосподарського призначення України, — це зернотрейдери, ство-
рені на іноземному капіталі як спільні підприємства, і володіють ними 
закордонні власники. назви цих підприємств самі вказують на їхню 
приналежність: агрохолдинги “Landkom іnternatіonal”, “Дакор агро 
холдинг”, “Райз-Максимко”, сП тоВ “нібулон”, тоВ “кернел-трейд”, 
Зат ат “каргіл”, ПП “сантрейд”, тоВ “луї Дрейфус комотидиз” та 
ін. одним з найвпливовіших монополістів аграрного ринку “хліб ін-
вестбуд”, наприклад, керує товариство з обмеженою відповідальністю 
 “каласар”, власником якого є кіпрська офшорна компанія “Genetechma 
Fіnance Lіmіted”, що у свою чергу є дочірньою компанією люксембурзь-
кої компанії “Bellevue іndustrіes Sarl”, утвореної Ват “ВЭб-лизинг” — 
дочірньою фірмою російського “Внешэкономбанка”. 

транснаціональний капітал, а не держава контролює ринок та 
ціни закупівлі й експорту українського зерна, соняшнику, ріпаку, сої 
та натуральних білкових кормових добавок (соняшникової, ріпакової 
й соєвої макухи), а також рівень плати нашим селянам за оренду 
землі.

Маніпулюючи цінами на українську сільськогосподарську продук-
цію, агрохолдинги вкладають свої надприбутки не в розбудову бага-
тогалузевого господарювання на нашій землі, зокрема у відродження 
тваринництва, а спрямовують їх на шалене будівництво залізничних, 
річкових та морських терміналів і власного флоту для вивезення з 
України за кордон зерна пшениці, ячменю, жита, соняшнику, сої, рі-
паку та соняшникової й ріпакової макухи. Потужності цих терміналів 
уже дають змогу експортувати понад 30 млн т зерна і продовжують 
зростати до утворення повної монополії Заходу в нашому сільському 
господарстві.  

Зернотрейдери, які інколи мають лише один офіс у києві, й агро-
холдинги за рахунок привласнення надбання народу — земельної рен-
ти отримують мільярдні надприбутки, а держава та селяни зазнають 
від того таких самих мільярдних збитків. експортуючи зерно, Україна 
інвестує в економіку країн-імпортерів, сприяє інтенсивному розвитку 
в них тваринництва за сучасними технологіями та створенню робочих 
місць з гідною заробітною платою в галузях тваринництва, комбікор-
мової й харчової промисловості. 

безкарно привласнюючи земельну ренту на ринку зерна та олій-
них культур, блокуючи розвиток особистих селянських, фермерських 
господарств і виробничих сільськогосподарських кооперативів, орендні 
аграрні холдинги, співвласники яких сидять у Верховній Раді Укра-
їни і вищих органах виконавчої влади, намагаються відкрити ринок 
земель сільськогосподарського призначення заради того, щоб не втра-
тити своїх мільярдних надприбутків у хаосі світової фінансової кризи, 
а вкласти їх у земельний капітал. 
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Відродженню козацьких і селянських господарських традицій за-
грожує можливість втрати селянами землі як засобу існування на 
селі після відкриття ринку землі — намір здійснити його до почат-
ку 2012 р. декларували Президент і уряд, проголосивши засобом за-
лучення іноземних інвестицій і технологій та боротьби з корупцією 
на тіньовому ринку землі. насправді іноземні інвестиції надійдуть в 
Україну не для розвитку сільського виробництва, а для скуповування 
землі. а з корупцією на ринку землі треба боротися не легалізацією 
незаконного скуповування останньої, а притягненням до криміналь-
ної відповідальності за шахрайство і поверненням землі сільським 
(козацьким) громадам. 

справжніми ж мотивами відкриття ринку землі є:
— легалізація землі, незаконно скупленої агрохолдингами, зерно-

трейдерами і банками — представниками транснаціонального капіталу;
— капіталізація в умовах світової фінансової кризи надприбутків 

світового аграрного, промислового і кримінального капіталу через ску-
повування земель українських селян;

— наміри Міжнародного валютного фонду примусити владу Укра-
їни відкрити ринок землі саме в умовах кризи і, скориставшись бід-
ністю наших селян, скупити її за безцінь. При визначеній Державним 
агентством земельних ресурсів України у 2010 р. нормативній ціні у 
11,9—15 тис. грн за гектар ринкова ціна землі декларується на рівні 
1,2—3,6 тис. грн за гектар. 

Заяви влади про те, що іноземні компанії не матимуть права ку-
пувати українську землю, не відповідають дійсності, оскільки може 
бути застосовано схему дворівневої структури, коли іноземна компанія 
створює в Україні компанію “першого рівня”, а та у свою чергу — ком-
панію “другого рівня”. а остання формально вже задовольняє вимоги 
Земельного кодексу і є українською юридичною особою, яка може бути 
власником землі. 

об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва і селянське 
козацтво України звернулися до Президента, уряду і Верховної Ради 
України з пропозицією про відмову від намірів припинити мораторій 
і відкрити продаж, дарування і заставу земель сільськогосподарського 
призначення, бо земля — це надбання, основа державності та місце іс-
нування нашого народу, запорука його сили, свободи й майбутнього, 
тому не може бути втрачена чи розпродана владою.

сучасна ідея відродження господарських традицій селянського 
козацтва полягає в тому, щоб об’єднати селян — власників земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення у поземельні сіль-
ські козацькі громади, захистити земельні й соціальні права селян, 
не допустити продажу земель і спільними зусиллями за допомогою 
держави створити у кожній сільській козацькій громаді сучасні ви-
робничі сільськогосподарські кооперативні підприємства (на зразок 
ізраїльських комун і кооперативів). це забезпечить селянам найвищі 
у світі стандарти життя, а державі — найефективнішу сільськогоспо-
дарську галузь і повноцінне харчування громадян України за доступ-
ними цінами.
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Фермерське господарство в цифрах (за матеріалами дослідно-прак-
тич них оглядів “сучасне кролівництво” [4] та “сучасне присадибне 
свинарство” [5])

Додаток до статті Г.О. Луньова “Господарська діяльність і госпо-
дарські традиції українського козацтва”

Економічні показники присадибної свиноферми

Вартість будівництва приміщення ферми — 55 000 грн (вартість 
свиномісця для ферми ангарного або павільйонного типу за норматива-
ми: 1000 грн/м2 ⋅ 55 м2 = 55 000 грн).

Вартість станків для годівниць, автонапувалок, водопостачання та 
електропостачання — 25 000 грн.

Загальна вартість свиноферми — 80 000 грн (суму має бути уточне-
но з постачальниками).

У розрахунках використано нормативні ціни на будівництво; вар-
тість агрегатів для приготування ферментованих сумішей і соєвого мо-
лока не враховано.

Поточні річні витрати

№ напрям витрат Параметри та розрахунки сума, грн

1 Вартість кормів 16 800 кг ⋅ 2,54 грн/кг 42 600

2 амортизація обладнання 3% 1 600 

3 Вартість води 1% 600

4 Вартість зооветеринарних 
витрат 

у тому числі штучне 
запліднення

1% 800

200

5 інші витрати 9% 2 400

6 Всього поточних витрат на рік 48 000

7 Вартість робочої сили грн на рік + премія 14 000

8 Загальні поточні витрати на рік 62 000

собівартість 1 кг живої ваги свиней — 10,3 грн.
Річний дохід (за ціни реалізації 17 грн/кг) — 102 000 грн.
Річний прибуток — 40 000 грн.
Прибутковість: (40 000 грн : 62 000 грн) ⋅ 100% = 64%.
Госпрозрахунковий дохід (прибуток + заробітна плата) = 54 000 грн.

Розрахунок розміру інвестицій на фінансування будівництва фер-
ми, закупівлі та встановлення обладнання, придбання маточного 
поголів’я свиней і поточних витрат на перший рік роботи присадиб-
ної свиноферми

Вартість будівництва ферми 55 000 грн.
Вартість обладнання  25 000 грн.
Загальна вартість свиноферми 80 000 грн.
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Вартість породного маточного поголів’я  
(2 голови ⋅ 2500 грн/голова = 5000 грн)   5 000 грн.
Вартість кормів на перший цикл 
виробництва продукції 15 000 грн.
Загальна сума інвестицій для будівництва 
присадибної свиноферми   100 000 грн.
(у т. ч. повернення короткострокового кредиту: 
5000 грн + 15 000 грн = 20 000 грн).
термін окупності інвестиційного проекту    

     (100 000 грн : 40 000 грн) 2,5 роки.

Економічні показники присадибної кролеферми

№ Показник сума, грн

1 інвестиції

1.1 Придбання і встановлення обладнання модулів (міні-ферм) 
та придбання маточного поголів’я 

 40 000

1.2 У тому числі обладнання  35 000

2 Поточні річні витрати

2.1 Вартість кормів (8000 кг ⋅ 2 грн/кг)  16 000

2.2 Вартість зооветеринарних і загальних витрат (штучне 
заплід нення, вакцинація, електроенергія тощо)

 4 000

2.3 Усього поточних витрат  20 000

3 Вартість робочої сили, грн

3.1 1200 грн/міс. + премія  16 000

Загальні річні витрати  36 000

 4 амортизація обладнання (термін експлуатації — 15 років, 
річний відсоток амортизації — 6,7%: 35 000 ⋅ 0,067) 

 2 345

 5 Вартість валової продукції кролів у живій масі 
(36 000 + 2345)

 38 345

 6 собівартість 1 кг живої маси кролів 
(38 345 грн : 2560 кг)

 14,98

 7 Річний дохід (за ціни реалізації 30 грн/кг живої маси:
2304 кг ⋅ 30 грн/кг)

 69 120

 8 Річний прибуток (69 120 грн — 38 345 грн)  30 775

 9 Прибутковість кролеферми (30 775 грн : 38 345 грн ×  
× 100%), %

 80

10 термін окупності обладнання (35 000 : 30 775), роки  1,13 

Розрахунок розміру інвестицій на фінансування закупівлі та 
встановлення обладнання, придбання маточного поголів’я кролів і 
поточних витрат на перші шість місяців роботи присадибної кро-
леферми

Потреба в інвестиційному кредиті на закупівлю 
та встановлення обладнання кролеферми 35 000 грн.
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Потреба в інвестиційному кредиті 
на придбання маточного поголів’я 10 000 грн.
Потреба в кредиті на обігові кошти 
на перші 6 місяців роботи ферми 5 000 грн.
Загальна сума інвестицій 50 000 грн.
термін окупності кредиту 
(50 000 грн : 30 775 грн)  1,6 року.

Госпрозрахунковий дохід 
(якщо кролів продають оптом посереднику: 
прибуток + заробітна плата = 30 775 + 16 000) 46 755 грн.

У разі, якщо кролівник сам реалізуватиме вирощених кролів на 
ринку або налагодить прямий збут кролів певному колу своїх клієнтів, 
загальний річний дохід і прибутковість ферми може бути збільшено ще 
на 30% — до 54 000 грн.
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Г.А. Лунев. Хозяйственная деятельность и хозяйственные традиции украин-
ского казачества.

Рассмотрены феномен украинского зе мледелия и хозяйственные традиции ка-
зачества, состоящие в свободном хозяйствовании и общественном самоуправлении, 
заботливом отношении к земле, сохранении и повышении ее плодородия и защите от 
захвата вражескими силами. обосновывается целесообразность воз рождения каза-
чьих и крестьянских хозяйственных традиций, освещаются возможные негативные 
последствия открытия рынка продажи земель сельскохозяйственного назначения.

G.O. Lunev. Economic activity and economic traditions of Ukrainian Cos sacks.
The phenomena of agrarian activity and economic traditions of Ukrainian Cossacks 

is summarized in free agrarian activity and fellow selfgovernance, thoughtful attitude to 
land, cultivation of soils and defense the territory from enemies. Suitability to resume 
Cossacks and Ukrainian peasant economic traditions is argued, the shortcomings of free 
land market are put on to view. 



255
Прес-слУжба жУрналУ ПоВідомляє

	Країна отримала новий закон у галузі інноваційної  
 діяльності

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні” № 3715—VI 8 вересня 2011 року підписав Президент 
України В. Янукович.

	Підведено підсумки 20-річного шляху України

Ювілейний круглий стіл “Українська національна ідея: сут-
ність та особливості реалізації” розглянув досвід українського 
державотворення, зробив висновки та намітив шляхи виходу з 
кризи.

напередодні 20-ї річниці Дня незалежності спілка об’єднань гро-
мадян “Демократична київщина” за участю представників київської 
обласної організації Фундації конструктивних ініціатив “третя сила”, 
науково-методичної ради інституту козацтва при інституті історії 
нан України, благодійної суспільної організації “Разом за життя”, 
Всеукраїнського громадського об’єднання “селянське козацтво Укра-
їни”, Першого київського обласного центру захисту прав споживачів, 
громадської організації “літературний музей Григорія кочура” (м. ір-
пінь), київського обласного комітету Всеукраїнського громадського 
об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України 
“Правозахист”, громадської організації “академія наук “трипіль-
ська цивілізація”, Міжнародної організації бойового гопака, Фонду 
інвалідів-учасників ліквідації аварії на чаес києво-святошинського 
району, часописів “Демократична київщина”, “Правозахист”, за-
гальнополітичної всеукраїнської незалежної газети “Рада козаць-
ка”, наукових журналів “трипільська цивілізація” та “Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку” провела круглий стіл, присвя-
чений підведенню підсумків 20-річного шляху, пройденого Україною 
за часів незалежності, та визначенню плану подальших дій. 

на засіданні круглого столу з програмними доповідями, в яких 
було викладено бачення шляхів подальшого зміцнення української 
державності, виступили голова спілки об’єднань громадян “Демокра-
тична київщина” ігор найда, завідувач сектору методології інститу-
ту законодавства Верховної Ради України Микола недюха, завідувач 
відділу патріотичного виховання Українського державного центру ту-
ризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України юрій Мельничук, президент Міжнародної 
академії козацтва Михайло Ямненко. 
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Під час засідання круглого столу також було презентовано журнал 
“Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку”. Заступник голов-
ного редактора, відповідальний секретар Віктор халецький розповів 
про концепцію журналу, творчі плани його авторського колективу і 
редакційної ради. Учасники круглого столу тепло привітали вихід у 
світ нового видання і висловили надію на плідну співпрацю журна-
лу з науковцями і практиками, які здійснюють реальну розбудову 
української державності.

	Запропоновано інструмент проведення інноваційно- 
 інвестиційної політики 

Круглий стіл “Українська національна ідея: сутність та особли-
вості реалізації” ухвалив проведення політики капіталізації на-
ціональної економіки України. 

Розглянувши 20-річний досвід господарювання, учасники круглого 
столу “Українська національна ідея: сутність та особливості реаліза-
ції” констатували, що реформи у сфері науково-технічної діяльності 
вже давно стали нагальною необхідністю. Подальше зволікання із за-
стосуванням адекватних економічних принципів та механізмів в сфері 
виробництва й обігу нематеріальних продуктів неприпустиме — тим 
більше, що сьогодні в Україні наявні всі передумови, потрібні для від-
новлення повноцінного інвестиційно-інноваційного розвитку. настав 
час заповнити амортизаційну прірву найновітнішими розробками, реа-
лізувати потенціал українських науковців за умов глобалізації ринків 
та зростання значення творчої праці.

Для практичної реалізації стратегічних завдань відновлення ін-
вестиційно-інноваційного розвитку економіки в наукових установах 
та вищих навчальних закладах має запрацювати система штабів із 
введення в господарський обіг результатів творчої праці представни-
ків науки, техніки та культури. Роботу центрального штабу плану-
ється розгорнути на базі “агентства розвитку” (директор лариса ста - 
рікова, e-mail: larstar@rambler.ru). телефон головуючого на засіданні 
круглого столу ігоря найди: (050) 633-83-79.

	столична влада і кияни розробляють стратегічний  
 план розвитку міста до 2025 року

У Києві триває широке обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 
року, лише за перший місяць існування проекту отримано понад 900 
пропозицій. Киянам імпонує головна мета Стратегії — поліпшення 
економічного добробуту міста та рівня життя його мешканців.

Згідно з проектом заплановано вдвічі збільшити обсяг внутріш-
нього регіонального продукту і за рівнем економічного розвитку та 
розв’язання соціальних проблем вийти на рівень будапешта і Праги, 
випередити Москву й санкт-Петербург. одночасно із розробленням 
стратегії готується Генеральний план міста, в якому буде намічено 
розміщення дієвих бізнес-центрів, об’єктів культури, зон відпочинку. 
Передбачено затвердити Генеральний план на державному рівні, щоб 
унеможливити будь-які спроби його порушень.
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Як заявив голова київської міської державної адміністрації олек-
сандр Попов, одним із пріоритетних напрямів діяльності кМДа є ре-
формування житлово-комунального господарства та медицини. також 
серед основних завдань — збереження історичного обличчя міста і не-
допущення хаотичної забудови. Завдяки цьому київ усе більше набува-
тиме рис столиці європейського рівня.

	Говорити, що стратегія розвитку Києва є дороговказом  
 для столиці, передчасно

Думки дійсного члена Української академії архітектури, професо-
ра Київського національного університету будівництва і архітек-
тури Володимира Нудельмана, викладені ним у газеті “Урядовий 
кур’єр” від 5 серпня 2011 р. 

ситуативний метод управління вже завдав києву непомірної шкоди, 
тому настав час покласти в основу повсякденної діяльності стратегіч-
не бачення. однак, на думку професора В. нудельмана, представлена 
стратегія розвитку києва до 2025 року є недостатньо “стратегічною”, 
оскільки спирається на вузькі часові та просторові рамки — 2025 рік 
не кінцевий термін життєдіяльності столиці. окрім того, збереження 
випереджальних, порівняно з усією країною, темпів економічного зрос-
тання києва, залучення інвестицій і талановитих кадрів призведуть до 
критичного нарощування відмінностей в умовах життя киян та жите-
лів інших територій держави. Потреба запобігання цим загрозам ви-
магає вивчення проблем розвитку києва в широкому національному, 
європейському та світовому контексті.

У стратегічній перспективі київ слід розглядати як столицю євро-
пейської держави з унікальним потенціалом зростання, як світовий 
простір знань, культури і туризму в конкурентній системі аналогічних 
мегаполісів, в опорному каркасі головних урбаністичних ліній і вузлів 
розвитку європи. 

безперечно, привабливим є прогнозоване зростання середньої заро-
бітної плати киян до 935 євро на місяць. однак механізми досягнення 
цієї мети не дуже зрозумілі, оскільки у стратегії не визначено ключо-
вих завдань і параметрів трансформації ринку зайнятості. хоча водно-
час у проекті зроблено акцент на високотехнологічних, малоресурсних, 
екофільних видах діяльності, що дає в цьому плані певні надії.

У цілому, для того щоб мешканці столиці змогли оцінити, що їм 
дасть реалізація стратегії, і стежити за розвитком подій, необхідна 
система цільових показників, які в обговорюваному проекті надаються 
не завжди і не всі з них є адекватними.

Редакція журналу вважає слушними думки професора В. нудель-
мана і сподівається, що авторський колектив стратегії прислухаєть-
ся до них і врахує при її доопрацюванні. Зі свого боку зауважимо, 
що особливої підтримки потребує визначення конкретних механіз-
мів інноваційно-інвестиційного розвитку. наш журнал й надалі буде 
стежити за перебігом реалізації заходів, сформульованих у стратегії 
розвитку києва до 2025 року, розробленням та втіленням механізмів 
інноваційно-інвестиційного розвитку столиці. 
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	Київська область здійснює інвестиційний прорив

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій При-
сяжнюк поставив перед підлеглими завдання провести Другий ін-
вестиційний форум області “Стабільність і зростання — 2011” 
більш масштабно, ніж у минулому році. 

Продумана й наполеглива робота організаторів форуму принес-
ла в нинішньому році відчутніші результати. на зібрання прибули 
делегації із сусідніх країн — Росії, білорусі, Молдови — та з євро-
пейського союзу. на гостей і всіх присутніх яскраве враження спра-
вили експозиції підприємств, які реалізують в області інвестиційні 
програми або мають намір їх впроваджувати в життя протягом най-
ближчих місяців і років. Переважна більшість експозицій розкрива-
ла діяльність підприємств агропромислового комплексу: Ват “біло-
церківський молочний комбінат”, Ват “Яготинський маслозавод”, 
сП тоВ “нива Переяславщини”, тоВ сП “нібулон”, тоВ “Укра-
їнська молочна компанія” та ін. сучасні тваринницькі комплек-
си, переробні підрозділи, елеватори, овочесховища, холодильники, 
транспортно-логістична інфраструктура цих підприємств краще від 
будь-яких слів переконували інвесторів, що тут працюють справжні 
господарі, котрим можна довіряти.

Показово, що за підсумками минулорічного Першого інвестицій-
ного форуму у столичній області у 2011 р. було створено 20 тис. нових 
робочих місць. Під час Другого форуму підписано міжнародні уго-
ди між адміністрацією київщини й асоціацією “італія — Україна”, 
чеською компанією “екотехнологія”. Всього укладено понад 20 угод, 
які передбачають у наступні роки будівництво електростанцій у іван-
ківському та вітроелектростанцій у богуславському районах, заводу 
з випуску торф’яних полет у іванківському районі. Масштабним за 
розмахом і важливим для екології є проект будівництва у білоцерків-
ському районі першого в Україні заводу з переробки відпрацьованих 
автомобільних шин. 

Завдяки 500 млн дол. інвестицій темпи розвитку агропромислового 
комплексу зростають. Рішучі дії столичної облдержадміністрації щодо 
залучення інвестицій вивели столичну область на п’яте місце в Укра-
їні за цим показником. Продукція, вироблена трудівниками київщи-
ни, надходить у 113 країн, задовольняючи високі критерії якості й 
конкурентоспроможності.

Форум відбувся у Вишгороді, на березі київського моря, під час 
першого в Україні етапу чемпіонату світу з перегонів на моторних чов-
нах у класі “Формула-1”. У цих престижних змаганнях взяли участь 
команди з дев’яти країн світу, зокрема сШа, китаю, італії, Португа-
лії, Швеції, катару, об’єднаних арабських еміратів та ін. чітка орга-
нізація чемпіонату й гостинність господарів отримали високу оцінку 
Міжнародного союзу водно-моторного спорту, керівники якого виріши-
ли провести “Формулу-1” у Вишгороді й у 2012 р. це також важливий 
показник високого іміджу столичної області, її інтеграції у світовий та 
європейський простір. тож древня земля київщини оновлюється, на-
бираючи нових позитивних рис.
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	На святі села презентували наш журнал

З нагоди ювілею незалежності України місцева влада прове-
ла День села Держанівка (Вінницька область, Козятинський 
 район) — малої Батьківщини головного редактора журналу Лео-
ніда Шморгуна. 

активісти села у своїх виступах розповідали про його історичний ро-
довід, який своїм корінням сягає часів поселення скіфів. тут споконвік 
жили мудрі, працьовиті хлібороби та відважні захисники рідної землі. 

Давні традиції хліборобської праці успішно продовжують в сучас-
них умовах підприємці М.В. Мельник, ю.М. коломієць, а.В. лукашук, 
с.М. кривенький. Виступаючи на святі, підприємець л.і. коновалюк 
зазначив, що любов до села кожен повинен виявляти добрими вчинка-
ми, і подарував холодильник місцевому фельдшерсько-акушерському 
пункту на честь ювілейної дати. цінним подарунком та музичним ві-
танням вшанували також мешканку села н.й. луцюк, якій виповнило-
ся 100 років. За самовіддану працю вручено подяку від сільської ради 
ветеранам села та сільськогосподарського виробництва (подружнім па-
рам Марії леонідівні та Василю юхимовичу нейло, Галині іванівні та 
Миколі оксентійовичу коломійцям, надії касьянівні та Миколі кири-
ловичу Яцюкам та ін.), а також 15 найбільш шанованим сільчанам. 

атмосферу загального святкового піднесення органічно доповнив 
виступ радника Голови Верховної Ради України, академіка Україн-
ської академії наук, доктора економічних наук, професора, головного 
редактора журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку” 
леоніда Шморгуна. Він зазначив, що перший номер журналу вийшов в 
ювілейному році, й розповів про подальші плани редакції та авторсько-
го колективу журналу. Головний редактор наголосив: “Залучаючи до 
кожного номера журналу провідних фахівців різних галузей національ-
ного господарства України, ми поряд з науковими статтями прагнемо 
приділяти велику увагу практичному втіленню передових технологій, 
ефективному використанню інвестицій”. Зокрема, колективом редакції 
розпочато масштабну роботу з організації фермерських господарств си-
лами громадської організації “селянське козацтво України”. 

	“ігри розуму”

Під такою назвою вийшов у світ перший номер загальнодержав-
ного науково-популярного журналу, засновником і видавцем яко-
го є державне підприємство “Український інститут промисло-
вої власності” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України.

Редакції журналу, очолюваного ігорем юрченком, та авторському 
колективу вдалося створити захоплююче, насичене надзвичайно цінною 
інформацією видання. Про це свідчать назви окремих статей журналу: 
“останні часи білої людини: як полегшити наше вимирання”, “червона 
книга людства”, “жуйка для мозку як велика технологія”, “Машина, 
що читає думки”, “найвидатніші відкриття і підсумки першого десяти-
ліття ххі століття”, “світова цифрова бібліотека” та ін. 
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У рубриці “Розумне майбутнє” надруковано інтерв’ю з Дмитром 
кравченком, директором київського ліцею “лідер”. “традиційна пе-
дагогіка як інструмент навчання себе випрацювала, — підкреслив 
Д. кравченко. — За останні 500 років, починаючи з Яна амоса ко-
менського, педагогіка виконала свою функцію. нині потрібно вчити 
дитину не засвоювати суму знань, а вчити генерувати ідеї. це — якісно 
новий підхід до навчання”.

такі розповіді про інноваційний пошук, самовіддану працю у сфе-
рі науки, освіти, технологій, зв’язок творчості талановитих людей із 
практикою, з повсякденним життям містить кожна стаття журналу. 

колектив журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного розвит-
ку” щиро бажає колегам щасливого творчого довголіття і визнання 
читачів.

	Розглянуто стан, проблеми та перспективи розвитку  
 малого інноваційного бізнесу

Державним агентством з питань науки, інновацій та інформа-
тизації України за сприяння Німецького товариства технічного 
співробітництва проведено круглий стіл “Малий інноваційний 
бізнес: стан, проблеми та перспективи розвитку”.

Формування і впровадження інноваційно-інвестиційної політики на 
державному рівні завжди було слабкою ланкою в Україні. Разом з тим 
визначальною є саме позиція держави, котра має відігравати роль ка-
мертона для гармонізації й координування різноманітних напрямів і 
течій у царині генерування та практичної реалізації інновацій. Яку ж 
картину змалювали учасники круглого столу — про це читачі журналу 
дізнаються у наступному номері, де буде опубліковано статті основних 
доповідачів — провідних науковців, посадовців профільних органів 
влади та практиків.
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сВЯтО, ЯКЕ ЗАВжДи З НАми

Зверніть увагу, як вільно і стрімко проносяться у повітрі птахи, 
ловлячи попутні вітри, пружним помахом крил долаючи відстані. і 
подивіться, як поводяться птахи у клітці: пригнічені, в’ялі, заляка-
ні.  хіба не в такому стані перебували ми, українці, під тоталітарним 
пресом?..

настали нові часи. Згадаймо перші дні після проголошення не-
залежності України: могутнє патріотичне піднесення, сподівання на 
щасливе майбутнє... Проте шлях до омріяного майбутнього виявився 
 непростим. але незалежна Україна відбулася, і їй виповнилося вже 20 
років! 

Вступаючи в наступний відтинок нашої історії, необхідно визначити 
головні пріоритети і ресурси, завдяки яким українська держава зможе 
посісти чільне місце серед країн світу, підняти добробут, забезпечи-
ти соціальну захищеність своїх громадян. Здійснити це допоможуть 
насамперед розвиток демократії, дотримання прав людини, сприяння 
творчому розвитку і самореалізації кожної особистості.

хто і що не дає нам вільно і розкуто почуватися у суспільному 
просторі, примножувати свій потенціал? По-перше, наші власні інерт-
ність, байдужість і нерідко брак бажання змінити життя на краще. 
назвемо це депресією, психологічним вигоранням. По-друге, у державі 
все ще немає попиту на творчу особистість, яка інноваційно мислить та 
інноваційно діє. надто часто спостерігається пасивне і формальне став-
лення чиновників різних гілок влади до ініціативних людей.

одним з найбільш комплексних показників рівня розвитку краї-
ни є її конкурентоспроможність, котру щороку визначає Всесвітній 
економічний форум. Україна за підсумками 2010—2011 років опини-
лася на 82-й позиції рейтингу серед 142 країн, економіки яких було 
досліджено.

актуальними є слова Прем’єр-міністра України Миколи азарова, 
розміщені на його особистій сторінці в мережі “Фейсбук”: “Україна має 
величезний інтелектуальний потенціал. чого ж нам не вистачає, щоб 
цей потенціал перетворив країну? — Фінансів? Виявляється, ні. Мені 
часто доводиться згадувати, як 2007 року наш уряд виділив 1 млрд 
гривень на інвестиційні проекти. Я думав, що черга до хрещатика сто-
ятиме. Виявилося — ні. Якихось два десятки проектів принесли. тому 
я зробив висновок, що нам не вистачає нестандартного мислення, роз-
кутості наукових поглядів та ділової хватки”.

З цього приводу зазначимо, що багато наших носіїв наукових по-
глядів не витримали злиденного життя науковців і виїхали за кордон. 

© В.і. халецький, 2011
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У перші роки незалежності емігрували до 50 тис. кращих наукових 
працівників. останнім часом з України щорічно виїздять від 2 до 6 тис. 
вчених. Прикро й те, що імідж наукового працівника серед населення 
дуже низький. За даними соціологічних досліджень, з повагою до нау-
ковців ставиться всього 1% громадян. У розвинених країнах світу цей 
показник у кілька десятків разів вищий. 

тому владним структурам у центрі й на місцях потрібно постійно 
активно підтримувати науковців, винахідників, раціоналізаторів, усіх 
людей, схильних до новаторської, дослідницької діяльності, громадські 
творчі організації та колективи, створювати в суспільстві атмосферу 
поваги до новаторства. Значну допомогу спільноті творчих особистос-
тей можуть і повинні надавати бізнесмени, їхні благодійні фонди.

Для реалізації відповідного комплексу заходів необхідні системна 
просвітницька робота, інформаційна підтримка ініціативних людей, 
створення для них матеріально-технічних умов, які б забезпечували 
втілення інноваційних ідей, пропозицій, розробок. 

У цьому номері журналу наводиться чимало прикладів успішної 
інноваційної діяльності, ефективних пошуків українських наукових 
колективів, визнаних у світі. але у своїй державі інноваційні розробки 
багатьох колективів і окремих дослідників не завжди знаходять ви-
знання і реальну підтримку.

Редакція журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку” 
створює банк інноваційних ідей, розробок і пропозицій та здійснюва-
тиме громадський контроль за їх втіленням у життя. З цією метою 
ми плануємо проводити наукові конференції, круглі столи, презентації 
найактуальніших розробок за участю засобів масової  інформації, а та-
кож спільно з посольствами інших держав, акредитованими в Україні, 
міжнародними організаціями і фондами.

Від наших спільних зусиль залежить, якою буде подальша доля на-
шої країни, доля кожної родини. В усій діяльності нас має надихати і 
зігрівати думка, що ми живемо і пра цюємо в незалежній державі, на 
своїй землі.

        В.І. Халецький,
        заступник головного редактора
        журналу, відповідальний секретар

Шановні читачі! Чекаємо ваших міркувань і пропозицій з приводу ви-
словлених у статті думок (e-mail: sem77707@rambler.ru).
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УКРАїНсьКА стРАтЕГіЯ — ЩО РОБити?

Ми перебуваємо в полоні сформованої для нас ідеологами центру 
управління “золотим мільярдом” руйнівної філософії щодо місця й ролі 
України та багатьох інших країн у сучасному світі. Різні міжнарод-
ні рейтингові агентства, європейські та світові організації формують 
і контролюють фактичне становище суспільства і країни, досягнуте 
нами завдяки успішній реалізації сценарію режисерів управління кон-
курентним світом. 

неможливо перерахувати всі фактори та інструменти, що викорис-
товуються в боротьбі за першість у світі, але основними з них є ідео-
логія, капітал і кошти, а також засоби масової інформації. У них за-
стосовуються геополітичні важелі й різноманітні ресурси, а в основу 
покладено жорстку національну ідею та режим. 

Українське суспільство нині дійшло до такого стану, коли деграда-
ція інститутів управління зробила країну непривабливою для ниніш-
нього і майбутніх поколінь та створила плацдарм для заселення нашої 
батьківщини мігрантами з держав “третього світу”. однак, на щастя, 
Україна ще не втратила остаточно науково-технічний потенціал, має 
потужні чорноземи та різноманітні природні ресурси, важливі для по-
будови конкурентного громадянського суспільства. такі передумови 
дають змогу успішно стартувати, але цього не достатньо. об’єднати 
людей може тільки усвідомлення того, що під час створення нового 
суспільства жоден з його членів не може паразитувати в ньому, бо це 
унеможливлює сама система побудови такого середовища. Ми повинні 
змінити уклад життя суспільства, в основі якого має бути національна 
ідея — забезпечення вищої, ніж у передових країнах світу, якості жит-
тя населення та входження до кола держав, що формують світову по-
літику розвитку людства, — шляхом відродження і втілення у сучасне 
життя традицій козацького роду та застосування системного підходу до 
досягнення сталого й гармонійного розвитку держави.

 Українська стратегія — це реалізація національної ідеї стосовно 
місця й ролі України в глобалізованому світі. Вона охоплює питання 

В.П. Приходько

Голова правління фінансового холдингу “Укрексім-
страх”

© В.П. Приходько, 2011
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внутрішньої й зовнішньої політики, виховання людини починаючи з її 
перебування в материнському лоні, створення конкурентоспроможних 
на світовому рівні товарів та послуг, а також прийняття рішень щодо 
подальшого розвитку людства. це системний підхід до перебудови сві-
домості громадян. національна стратегія, національна ідея не може іс-
нувати в якійсь системі — Заходу чи сходу, бо вона є вищою, оскільки 
на перше місце ставить існування держави, розвиток нації в глобаліза-
ційних процесах. а концепцію зазначених систем нині використовують 
для досягнення своєї мети ідеологи управління світом. Українська на-
ціональна ідея має полягати у здійсненні впливу на розвиток людства 
завдяки високій якості життя населення країни, незалежно від фак-
тичного місця проживання наших співвітчизників у світі.

стратегія втілення національної ідеї — це певні організаційно-
технічні питання визначення напрямів розвитку нації. У межах такої 
стратегії потрібно постійно досліджувати та створювати різноманітні 
інструменти відповідно до здобутків науково-технічного прогресу, з 
обов’язковим врахуванням інтересів і потреб людини як об’єкта управ-
ління розвитком людства. над цим уже працює безліч науковців, які, 
наприклад, розробляють програми генної модифікації людини, включ-
но з тупиковими напрямами її розвитку. 

національна ідея не може змінюватися, вона залежить від розумін-
ня суспільством своєї історичної місії на землі — бути чи не бути нації 
в цьому світі. стратегія — це системні, застосовувані протягом бага-
тьох століть методи і дії, спрямовані на збереження нації та управління 
людством в кожний історичний період. ідеологічними органами розроб - 
лення стратегії є так звані інститути спеціальних досліджень, а вико-
навчими — уряди, міжнародні фінансові та громадські організації, в 
яких одна система заради втілення своєї національної ідеї експлуатує 
все людство і планету Земля в цілому.

Принциповим для реалізації національної ідеї є психологічний стан 
суспільства — готовність громадян об’єднатися і діяти заради май-
бутнього своїх нащадків. національна ідея не може існувати без режи-
му — відповідного укладу життя суспільства та його взаємозв’язків 
із процесами, які відбуваються у світовому середовищі. Режим — це 
сукупність норм і правил функціонування нації в конкурентному світо-
вому середовищі.

таким чином, треба створювати громадянське суспільство, ґрунтую-
чись на національній ідеї. В основі укладу життя як інструменту втілен-
ня національної ідеї має лежати звичаєве право Запорізької січі, котре 
базується на самоорганізації, виборності та самоуправлінні й охоп - 
лює виховні, освітні, культурні, мовні, патріотичні, управлінські та ре-
лігійні аспекти життя. це ті цінності, які без національної ідеї стають 
руйнівними інструментами управління безідейними суспільствами та 
країнами, призводячи до їх політичного самознищення.

нами розроблено концепцію укладу життя українського козацько-
го товариства — ідеологію, що має стати першоосновою формування 
громадянського суспільства, і структуру його побудови на засадах зви-
чаєвого права для досягнення мети національної ідеї. на рисунку по-
казано організаційну структуру базису господарсько-економічного роз-
витку адміністративної території — територіальної громади (капітал і 
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кошти), де кожна людина має пай у фінансово-господарських устано-
вах та інституціях цієї структури.

Проведення круглих столів із залученням інтелектуального потен-
ціалу небайдужих до честі й долі держави людей є конструктивною 
силою розбудови громадянського суспільства в глобалізованому конку-
рентному світі. 

В Україні чимало різноманітних громадських організацій, які від-
працьовують окремі елементи національної ідеї, але не об’єднані єди-
ною ідеологією досягнення мети. є багато державних мужів, фахівців 
найвищого рівня, але вони, їхні досвід і знання перебувають на узбіччі 
процесів державотворення. наше завдання — разом із ними втілити 
національну ідею в життя заради майбутнього України. 

науково-практичний журнал “Проблеми інноваційно-інвестиційного 
розвитку” має відігравати важливу організаційну роль у реалізації на-
ціональної ідеї, в основі якої — добробут і заможність людини як один 
із суттєвих факторів зміни психології українців та їх об’єднання в гро-
мадянське суспільство, здатне вистояти в конкурентному середовищі. 

 Надійшла до редакції 11.08.2011

Від редакції. Зважаючи на актуальність висвітлених у статті 
питань щодо місця й ролі України в глобальному середовищі, запро-
шуємо всіх небайдужих узяти участь в обговоренні цих важливих 
проблем. 
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Сердечно вітаємо Петра Трохимовича Саблука — видатного вче-
ного, талановитого організатора науки, директора ННЦ “Інсти-
тут аграрної економіки”, академіка Національної академії аграрних 
наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України, Героя України — з ювілеєм!

Шановний Петре трохимовичу! Ще в дитинстві батьки, хлібороби 
з Вінниччини, вдихнули у Вашу душу палку любов до рідної землі, 
глибоку повагу до сільських трударів. Усе свідоме життя Ви невтом-
но працюєте на науковій ниві заради достатку хліборобів, щоб земля-
годувальниця щедро віддячувала усім людям, і слугуєте прикладом 
вірності своєму покликанню. колеги-вчені довірили Вам відповідальну 
 посаду — керівництво провідною науковою установою за Ваш високий 
інтелектуальний рівень, вміння об’єднувати колектив для вирішення 
актуальних завдань інноваційного розвитку в галузі сільського госпо-
дарства, за шанобливе ставлення до працівників. Вашу активну патріо-
тичну позицію, увагу до героїчного минулого українського народу гідно 
оцінила громада українського козацтва, присвоївши Вам почесне зван-
ня генерала козацтва. Щиро зичимо Вам міцного козацького здоров’я, 
нових творчих вершин, сімейного затишку!

* * *

Щиро вітаємо Віктора Ілліча Халецького — заступника головного 
редактора, відповідального секретаря журналу “Проблеми інноваційно-
інвестиційного роз витку” — з ювілеєм! 

Шановний Вікторе іллічу! Ви пройшли довгий шлях служіння бать-
ківщині. хочемо відзначити Ваші творчу активність, ініціативне й не-
байдуже ставлення до справи, прагнення якомога краще виконувати 
доручене, почуття патріотизму, громадянського обов’язку, доброзичли-
вість та увагу до людей, готовність прийти на допомогу колегам, що при-
носить Вам заслужений авторитет і повагу з боку всіх, хто Вас оточує. 
Ви є одним з фундаторів Всеукраїнської громадської організації “селян-
ське козацтво України”. Ваше шанобливе ставлення до видатної козаць-
кої минувшини нашого народу відзначено козацькою громадою Украї-
ни, яка присвоїла Вам почесне звання генерала козацтва. бажаємо Вам 
міцного здоров’я, творчих успіхів, сімейного благополуччя, натхнення у 
вирішенні надзвичайно актуальних для нашого суспільства завдань роз-
будови інноваційно-інвестиційної справи, виведення України на шлях 
сучасного технологічного розвитку, її входження до кола провідних еко-
номічно розвинених країн світу!

Редакційна колегія

ЮВіЛЕї
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Алексєєв Юрій сергійович — Голова Державного космічного агентства 
України (м. київ).

Андріанова Лариса Федорівна — вчений секретар ДУ “інститут герон-
тології ім. Д.Ф. чеботарьова наМн України”, кандидат медичних наук 
(м. київ).

Архипова Катерина Петрівна — фінансовий консультант Прат “Рене-
санс життя” (м. київ).

Безруков Владислав Вікторович — директор ДУ “інститут геронто - 
 логії ім. Д.Ф. чеботарьова наМн України”, член-кореспондент наМн  Укра-
їни, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України (м. київ).

Бистряков ігор Костянтинович — завідувач відділу ДУ “інститут еко-
номіки природокористування та сталого розвитку нан України”, доктор 
економічних наук, професор (м. київ).

Воротін Валерій Євгенович — радник директора національного інсти-
туту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор наук з 
державного управління, професор (м. київ).

Гріньова ірина Андріївна — студентка 4-го курсу інституту менеджмен-
ту Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця).

Демчак Ростислав Євгенович — докторант національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат наук з дер-
жавного управління (м. київ).

Єсипенко Алла Дмитрівна — генеральний директор підприємства 
Української академії наук “науково-дослідний інститут інноваційного бу-
дівництва”, академік Української академії наук, доктор технічних наук, 
професор (м. київ).

Ківа Дмитро семенович — президент — генеральний конструктор 
ДП “антонов” (м. київ).

Кремень Василь Григорович — президент національної академії педа-
гогічних наук України, академік нан України і наПн України, доктор 
філософських наук, професор (м. київ).

Лисецька Неля миколаївна — молодший науковий співробітник відді-
лу зовнішньоекономічних досліджень інституту світової економіки і між-
народних відносин нан України, кандидат економічних наук (м. київ).

Лібанова Елла марленівна — директор інституту демографії та соці-
альних досліджень імені М.В. Птухи нан України, академік нан Украї-
ни, доктор економічних наук, професор (м. київ).

Лівінський Олександр михайлович — перший віце-президент Укра-
їнської академії наук, доктор технічних наук, професор, заслужений бу-
дівельник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (м. київ).

Луньов Григорій Олексійович — наказний генеральний отаман селян-
ського козацтва України (м. київ).

НАШі АВтОРи
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Новіков Борис Володимирович — декан факультету соціології і права  
 національного технічного університету України “кПі”, доктор філософських 
наук, професор (м. київ).

Носач Олена Василівна — начальник відділу докторантури та аспіран-
тури, наукової інформації та інтелектуальної власності наМн України, 
кандидат медичних наук (м. київ).

Овсяннікова Людмила михайлівна — заступник начальника науково-
координаційного управління наМн України, доктор медичних наук, про-
фесор (м. київ).

Паладій микола Васильович —  Голова Державної служби інтелекту-
альної власності України (м. київ).

Пахомов Юрій миколайович — директор інституту світової економіки 
і міжнародних відносин нан України, академік нан Ук раїни, доктор еко-
номічних наук, професор (м. київ).

Приходько Валерій Павлович — голова правління фінансового холдин-
гу “Укрексімстрах” (м. київ).

саблук Петро трохимович — директор ннц “інститут аграрної еконо-
міки”, академік національної академії аграрних наук України, доктор еко-
номічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Герой 
України (м. київ)

семиноженко Володимир Петрович — Голова Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, академік нан Украї-
ни, доктор фізико-математичних наук, професор (м. київ).

сердюк Андрій михайлович — президент національної академії ме-
дичних наук України, академік наМн України, доктор медичних наук, 
професор (м. київ).

соловйов В’ячеслав Павлович — заступник директора центру дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва 
нан України, доктор економічних наук, професор (м. київ).

сотник В’ячеслав Анатолійович — начальник відділу маркетингу 
Прат “Ренесанс життя” (м. київ).

старікова Лариса Валеріївна — засновник і директор тоВ “агентство 
розвитку”, тоВ “баланс-капітал”, кандидат фізико-математичних наук 
(м. київ).

сухоруков Аркадій ісмаїлович — радник при дирекції національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор еко-
номічних наук, професор, заслужений економіст України (м. київ).

тацій Василь Якович — президент національної академії правових 
наук України, академік нан України (м. харків).

телелим Василь максимович — в. о. начальника національного уні-
верситету оборони України, доктор військових наук, професор, генерал-
лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України (м. київ).

Хвесик михайло Артемович — директор ДУ “інститут економіки при-
родокористування та сталого розвитку нан України”, доктор економічних 
наук, професор, академік національної академії аграрних наук України 
(м. київ).

Шморгун Леонід Григорович — головний редактор журналу “Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, профе-
сор, академік Української академії наук (м. київ).

Штолько Валентин Григорович — президент Української академії архі-
тектури, доктор архітектури, народний архітектор України, тричі лауреат 
Державної премії України (м. київ).
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РЕДАКціЙНА  РАДА 
жУРНАЛУ  “ПРОБЛЕми  іННОВАціЙНО-

іНВЕстиціЙНОГО  РОЗВитКУ”

сЕмиНОжЕНКО Володимир Петрович, голова Державного агентства 
з питань науки, інновацій та інформатизації України, доктор фізико-
математичних наук, професор, академік нан України

ОНіПКО Олексій Федорович, президент Української академії наук, 
доктор технічних наук, професор 

КОРОтКиЙ Григорій іванович, ректор Державної академії житлово-
комунального господарства, доктор економічних наук, професор 

ШмОРГУН Леонід Григорович, головний редактор журналу “Проблеми 
інноваційно-інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, 
академік Української академії наук

РЕДАКціЙНА  КОЛЕГіЯ  жУРНАЛУ 

ЕКОНОмічНі НАУКи

Гудзинський Олег Дмитрович, професор кафедри менеджменту націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
економічних наук;

Гуткевич світлана Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту 
національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор еконо-
мічних наук, професор;

Дацій Олександр іванович, головний науковий співробітник ДУ “ін-
ститут економіки природокористування та сталого розвитку нан Укра-
їни”, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України;

Колот Анатолій михайлович, проректор київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, 
професор;

Кропивко михайло Федорович, завідувач відділу ннц “інститут аграр-
ної економіки” національної академії аграрних наук України, док тор еко-
номічних наук, професор, академік наан України;

мармуль Лариса Олександрівна, директор інституту менеджменту на-
ціональної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економіч-
них наук, професор;

Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри економічної тео-
рії, в.о. декана факультету економіки та менеджменту сумського держав-
ного університету, доктор економічних наук, професор;
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Пугачов микола іванович, професор національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук;

саблук Петро трохимович, директор ннц “інститут аграрної економі-
ки”, національної академії аграрних наук України, доктор економічних 
наук, професор, академік наан України, заслужений діяч науки і техні-
ки України, Герой України;

савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і ау-
диту національного університету біоресурсів і природокористування Укра-
їни, доктор економічних наук, професор;

сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник інсти-
туту економіки та прогнозування нан України, член-кореспондент нан 
України, доктор економічних наук;

Шевчук Володимир Олександрович, перший проректор національ-
ної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних наук, 
професор;

Шкільов Олександр Васильович, професор національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук;

Шпичак Олександр михайлович, директор нДі економіки і менедж-
менту агропромислового виробництва національного університету біоре-
сурсів і природокористування України, доктор економічних наук, профе-
сор, академік наан України, заслужений діяч науки і техніки України;

Якуба Катерина іллівна,  головний науковий співробітник ннц “ін-
ститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, заслужений еконо-
міст України. 

Кальна-Дубінюк тетяна Прокопівна, завідувач кафедри аграрного кон-
салтингу національного університету біоресурсів і природокористування 
України, кандидат економічних наук, доцент;

миленький Владислав миколайович, викладач київського національно-
го університету театру, кіно і телебачення, кандидат економічних наук;

тоцька Олеся Леонтіївна, доцент кафедри фінансів і кредиту Волин-
ського національного університету імені лесі Українки, кандидат еконо-
мічних наук;

ДЕРжАВНЕ УПРАВЛіННЯ

Бакуменко Валерій Данилович, проректор з наукової роботи акаде-
мії муніципального управління, доктор наук з державного управління, 
професор;

Воротін Валерій Євгенович, радник директора національного інститу-
ту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор наук з дер-
жавного управління, професор;

молодцов Олександр Володимирович, професор східноєвропейського 
університету, доктор наук з державного управління;

Руденко Ольга мстиславівна, доцент національної академії держав-
ного управління при Президентові України, доктор наук з державного 
управління;

Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Державної академії 
житлово-комунального господарства, кандидат сільськогосподарських 
наук, професор, академік Української академії наук;

Барзінський Валентин Павлович, президент корпорації “ін фор ма ційна 
медицина”, президент громадської організації “системний інформаційно-
аналі тичний центр”;
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Горбатенко Володимир Павлович, заступник директора інституту дер-
жави і права ім. В.М. корецького нан України, доктор політичних наук, 
професор; 

Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи 
інституту проблем реєстрації інформації нан України, доктор технічних 
наук, професор, дійсний член нью-йоркської академії наук (сШа), акаде-
мії технологічних наук України, Міжнародної академії інформатизації;

Дорошенко Юрій Олександрович, проректор з наукової роботи Держав-
ної академії житлово-комунального господарства, доктор технічних наук, 
професор;

Клименко микола Олександрович, завідувач кафедри екології націо-
нального університету водного господарства та природокористування, док-
тор сільськогосподарських наук, професор;

Корсак Костянтин Віталійович, завідувач відділу інституту вищої осві-
ти національної академії педагогічних наук України, доктор філософських 
наук, професор;

Недюха микола Петрович, завідувач сектору методології інститу-
ту законодавства Верховної Ради України, доктор філософських наук, 
професор; 

Охотнікова Олена миколаївна,  доцент кафедри конституційного та 
адміністративного права київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук;

Приходченко Анатолій Андрійович, завідувач кафедри екологічного 
менеджменту Дніпродзержинського інституту економіки та менеджменту 
ім. с. наливайка Міжрегіональної академії управління персоналом, док-
тор медичних наук, професор; 

чміль Анатолій іванович, завідувач кафедри університетської та про-
фесійної освіти і права інституту відкритої освіти, професор Університету 
менеджменту освіти національної академії педагогічних наук України, док-
тор технічних наук;

Шаповал микола сергійович, заступник директора з наукової роботи 
науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства 
праці та соціальної політики України і нан України, доктор філософії, 
академік академії економічних наук України;



273Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

CONTENTS

FOREWORD
Victor Yanukovych Appeal issued by Viktor Yanukovych, the President  

of Ukraine on occasion of 20th anniversary of Independence  
of Ukraine .....................................................................................3

Volodymyr Lytvyn Congratulations of Volodymyr Lytvyn, the Head  
of the Verkhovna Rada of Ukraine on occasion of the Day  
of Independence of Ukraine ..............................................................4

Mykola Azarov Official greetings of Mykola Azarov, Premier Minister  
of Ukraine to the Day of Independence of Ukraine ...............................6

THEORY OF INNOVATION
Seminozghenko V.P. Agency for Challenges ................................................7
Paladiy м.V.  Transformation of human resources  

towards wealth and spiritual values is a base  
for innovation development of economy ............................................ 16

TRENDS OF INNOVATION
Shtolko V.G. Ways to overcome crisis and to provide innovations  

in architecture and building industry ............................................... 25

STATE CONTROL ON INNOVATION
Tacij V.Y. Directions to improve innovation legislation  

at modern stage of state development .............................................. 43
Kiva D.S. Strategy for innovative development .......................................... 52
Alekseev Y.S. Cosmic activity as innovation priority for Ukraine ................. 62
Starikova L.V. Adequate investment-innovative economy:  

mechanisms to push and to develop ................................................. 67
Vorotin V.Y., Demchak R.Y. Social projects as unit for state administration  

in regions .................................................................................... 75
Sukhorukov A.I. Institutional aspect of structure reforms in real economy .... 88
Solovjov V.P. On the role of innovations in modern economy in Ukraine  .....100
Grinyova I.A. Marketing communications as instrument  

to activate investments to Ukraine economy .....................................111

EDUCATION AND INNOVATIONS
Serdyuk A.M., Ovsyannikova L.M., Nosach O.V. Academic studies  

as natural part of innovative processes in health care system .............118
Livinskyi O.M., Yesipenko A.D. Problems of innovation and investment  

way of development in Ukraine ......................................................128
Kremen V.G.  Innovations as morality for modern people ...........................137
Pakhomov Y.M. Problems of innovations in Ukraine ..................................148
Libanova E.M. Innovation levers for demographic policy ............................156
Bezrukov V.V., Andrianova L.F. Gerontology in Ukraine: Theory and Practice .. 169
теlelim V.м. Innovative way for military education in Ukraine:  

basics, problems, perspectives ........................................................177

ENVIRONMENTAL SECURITY
Hvesik M.A., Bystryakov I.K. Innovative dominants for sustainable  

development of Ukraine ................................................................188



274 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

INNOVATIONS FOR AGRICULTURE
Sabluk P.T. Innovative model for development of agrarian sector  

in Ukraine and the role of science ..................................................200

HUMAN RESOURCES
Novikov B.V. Innovations and investments: not so bad as you guess ............209
Arkhipova Y. P., Sotnyk V.A. Life insurance — the first need  

for contemporary people................................................................222

WORLD EXPERIENCE
Lysetska N.M. Dinamization of institution tools pushing national  

innovative system: world practices .................................................225

INNOVATION AND INVESTMENT PRACTICE
Shmorgun L.G. Turnover Tax and Value Added Tax: comparative  

characteristics from practical perspective ........................................233
Lunev G.O. Economic activity and economic traditions of Ukrainian  

Cossacks .....................................................................................245

PRESS SERVICE ANNOUNCES ..............................................................255

DIALOG WITH READERS
Khaletskyi V.I. Holiday, which we always have .........................................261
Prykhodko V.P.  Ukrainian strategy — what to do? ..................................263

Jubilees ..............................................................................................267
Our authors .........................................................................................268
Advisory board .....................................................................................270
Editorial board .....................................................................................270
For Authors  ........................................................................................275



275Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

До уваги авторів

Просимо дотримуватися таких вимог до матеріалів, які будуть 
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