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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АМНУ – академія медичних наук України. 

АПрНУ – академія правничих наук України.  

БД – бази даних.  

ВНЗ – вищі навчальні заклади. 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності. 

ВФ – венчурний фонд. 

ВК – венчурні компанії. 

ДГ – домогосподарства.  

ДіР – дослідження і розробки. 

ДПП – державно-приватне партнерство.  

ЕР – експериментальні розробки. 

ЄПВ – Європейське патентне відомство.  

ЖЦ – життєвий цикл.  

ІВ – інтелектуальна власність. 

ІІ – інноваційна інфраструктура.  

ІКТ – інформаційно-комп’ютерні технології.   

ІНІ – Інститут наукової інформації.  

ІТ – інформаційні технології.  

ІТН – індекс транснаціоналізації.  

КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності. 

ЛЗ – лікарський засіб. 

МІП – молоде інноваційне підприємство.  

МП – мале підприємство.  

МПК – міжнародна патентна класифікація.  

МСП – малі і середні підприємства.  

МТІ – Масачусетський технологічний інститут.  

НААНУ – національна академія аграрних наук України. 

НАНУ – національна академія наук України. 

НАПНУ – національна академія педагогічних наук України. 
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NАSА – Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. 

НДІ – науково-дослідні інститути. 

ННФ США – Національний науковий фонд США. 

НТД – науково-технічна діяльність. 

НТП – науково-технічний потенціал.  

ОЕСР – Організація економічної співпраці та розвитку.  

ОІВ – об’єкти інтелектуальної власності.  

ОПВ – об’єкти промислової власності.  

ПД – прикладні дослідження.  

П І І – прямі іноземні інвестиції. 

ТНК – транснаціональні корпорації. 

ФД – фундаментальні дослідження. 

ANVUR – Національна агенція з оцінювання системи університетів і досліджень 

Італії. 

DART – абревіатура, яка позначає діалог, доступ, оцінку ризику і прозорість інформації 

(dialogue, access, risk assessment, transparency). 

ISI  – Інститут наукової інформації. 

JCR  – Покажчик цитування часописів.  

PCT – Договір про патентну кооперацію. 

SCI – індекс наукових цитувань  

SIR World Report  – світовий рейтинг наукових організацій.  

SJR – рейтинг наукових часописів. 

TOPSIS – метод упорядкування переваг через подібність із ідеальним рішенням. 

USPTO – Бюро патентів і торгових марок США.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасне реформування національної економіки на інноваційній 

основі визначає необхідність посилення дієвості економічних механізмів розвитку науково-

технічної діяльності, яка на поч. ХХІ ст. перетворилася на глобальне соціально-економічне 

явище з високою динамікою розгортання кількісних та якісних змін, що зумовлює пошук 

нових теоретичних і методологічних підходів виявлення і вирішення економічних проблем 

розвитку системних явищ за умов становлення інформаційного суспільства.  

Об’єктивними факторами прискорення розвитку науково-технічної діяльності (НТД) 

та експонентного зростання обсягів наукових і технічних знань наприкінці ХХ ст. стали 

інформатизація та глобалізація, що забезпечили якісні зміни у механізмі самоорганізації та 

економічних механізмах розвитку НТД. Зокрема постає новий інструментарій визначення 

якості генерованих наукових і технічних знань на основі міжнародних наукометричних 

платформ. Ринкові механізми набули планетарного масштабу і домінують у формуванні 

попиту на об’єкти промислової власності (ОПВ), активізуючи їх комерціалізацію через 

ліцензійні угоди, венчурне підприємництво та венчурне інвестування. Модернізується і 

механізм державного регулювання НТД, у розвинених країнах він доповнює ринкові 

механізми, цілеспрямовуючи суб’єктів НТД на якісні результати, координуючи їх 

міжсекторальну взаємодію, стимулюючи множинність джерел та розширене фінансування 

досліджень і розробок (ДіР). Це знаходить прояв у зростанні наукоємності ВВП, що у 

країнах ЄС у середньому досягла рівня 2% ВВП, а показники наукоємності ВВП таких 

країн, як Фінляндія, Швеція, Ізраїль, Японія та Південна Корея, перевищили рівень 3% ВВП.  

Україну вирізняє прискорене зниження наукоємності ВВП від 1,81% у 1991 р. до 

0,66% у 2014 р., а також кількісне зростання показників публікаційної та винахідницької 

активності на тлі спадної динаміки їх якості. Зокрема кумулятивне оцінювання якості 

генерованих наукових і технічних знань у міжнародних наукометричних базах даних 

одержали 1–2% наукових статей українських дослідників, і лише 1% патентів на винаходи 

отримано в міжнародній патентній системі. Водночас найголовнішою проблемою у 

розгортанні НТД в Україні є розбалансованість економічних механізмів її розвитку – як 

державного регулювання, так і ринкових механізмів, унаслідок чого досягнуто критичних 

значень наукоємності ВВП, за яких функціональне призначення НТД локалізується у 

пізнавальній і соціокультурній площині. Відтак в Україні особливої гостроти набувають 

економічні проблеми розвитку науково-технічної діяльності.  
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Значний внесок у дослідження багатогранної проблематики наукової діяльності 

зроблено видатними вченими у галузі філософії науки й філософії техніки, історії науки 

та соціології науки. І нині методологічний базис дослідження проблематики НТД 

формують роботи Д.Белла, Дж.Бернала, Ф.Броделя, В.Вернадського, П.Гайденко, 

В.Горохова, П.Енгельмейєра, М.Згуровського, В.Ільїна, В.Кременя, С.Кримського, 

Т.Куна, В.Лук’янця, А.Маковецького, Р.Мертона, К.Мітчема, Б.Новікова, Ю.Павленка, 

М.Поланьї, К.Поппера, Д.Прайса, І.Пригожина, В.Роменця, Є.Слуцького, П.Сорокіна, 

В.Стьопіна, А.Тойнбі, М.Фуко, М.Хайдеггера, Ю.Хабермаса, Дж.Холтона, Ю.Храмова, 

П.Тейяр де Шардена, В.Шинкарука, П.Шоню, К.Ясперса й ін. До проблем розвитку науки 

і дослідження науково-технічного прогресу зверталися у своїх роботах провідні вчені-

економісти, фундатори різних напрямів економічної науки: А.Сміт, К.Маркс, Й.Шумпетер, 

Ф.Махлуп, Р.Солоу, С.Кузнец, Е.Менсфілд. Різноманітні аспекти розвитку НТД є об’єктом 

досліджень таких іноземних учених-економістів, як: Г.Авігдор, С.Валдайцев, В.Громека, 

Б.Гаррет, А.Динкін, Дж.Досі, Н.Іванова, В.Іноземцев, Г.Іцковіц, М.Кастельс, О.Ленчук, 

І.Маршакова-Шайкевич, Б.Мільнер, Дж.Мур, Н.Мусис, В.Мухопад, К.Оппенлендер,  

Ю.Осіпов, Д.Росс, Б.Санто, Дж.Стігліц, Т.Стюарт, Ф.Шерер, Г.Чесбро, Ю.Яковєц та ін. 

Вагомий внесок у дослідження економічних проблем розвитку НТД здійснили українські 

вчені, зокрема І.Александров, В.Александрова, О.Амоша, Г.Андрощук, Ю.Бажал, 

В.Базилевич, Л.Безчасний, О.Білорус, І.Булкін, С.Володін, А.Гальчинський, В.Геєць, 

Н.Гончарова, Н.Гражевська, А.Гриценко, Г.Добров, І.Єгоров, Я.Жаліло, Т.Затонацька, 

А.Ігнатюк, Г.Калитич, М.Кизим, М.Крупка, О.Кузьмін, О.Лапко, Е.Лібанова, Б.Маліцький, 

А.Маслов, І.Матюшенко, І.Одотюк, В.Осецький, М.Паладій, Ю.Пахомов, С.Пирожков, 

О.Попович, В.Семиноженко, В.Соловйов, А.Старостіна, Д.Стеченко, Л.Федулова, 

А.Філіпенко, В.Хаустов, А.Ходжаян, Д.Черваньов, А.Чухно, Ю.Шкворець, В.Яцків та ін.  

Нині наука є предметом досліджень з позицій логіко-методологічного, соціально-

психологічного, наукознавчого, економіко-статистичного, інституційного, інформаційно-

кібернетичного підходів. Водночас комплексного дослідження НТД як полісистемного 

виду економічної діяльності у науковій літературі не здійснювалося. Таку проблематику 

актуалізує становлення інформаційного типу господарювання, об’єктивізуючи пошук 

відповідних методологічних підходів і розробку пізнавального інструментарію для 

дослідження НТД як системного соціально-економічного явища, з’ясування логіки його 

функціонування і розвитку, розкриття рушійних сил і джерел його еволюції, що 

розгортається у загальноцивілізаційному та національному контекстах, набуваючи нової 
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якості в  інформаційному суспільстві – активізації розвитку. Це зумовило вибір об’єкта 

дисертаційної роботи, визначення теми, мети, предмета і завдань наукового дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася згідно з планом наукових досліджень економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у межах тем: “Теорія та практика 

соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, розділ 

“Інноваційно-інвестиційні фактори соціально-економічного розвитку України” (шифр 

01БФ040-01), де автором розроблено методологічний підхід рейтингового оцінювання 

науково-технічної конкурентоспроможності країни; “Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики” 

(№ ДР 0111U006456) у частині розділу “Управління інноваційним розвитком на мікро-, 

мезо- і макрорівнях національної економіки”, де автором обґрунтовано суперечності і 

сучасні тенденції розвитку складових науково-технічної діяльності в Україні.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування  

теоретичних і методологічних положень активізації розвитку науково-технічної 

діяльності в умовах становлення інформаційного суспільства та розробка прикладних 

засад активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні.  Досягнення цієї мети 

зумовило постановку та вирішення таких теоретичних і прикладних задач дослідження: 

 обґрунтувати актуалізацію проблематики розвитку феноменів науки і техніки 

у руслі філософських, наукознавчих та економічних досліджень;  

 виявити методологічний потенціал системного, діяльнісного,  цивілізаційного 

підходів у формуванні теоретичних основ розвитку науково-технічної діяльності; 

 розкрити системну сутність науково-технічної діяльності у взаємодії складових 

ДіР, підготовки наукових кадрів і надання науково-технічних послуг та з’ясувати 

системну природу її розвитку, що генерується через механізм самоорганізації та 

активізується через економічні механізми державного регулювання і ринку;   

 розробити концепцію дослідження розвитку науково-технічної діяльності, 

показати  логіку  її  появи  як  явища соціокультурного,  розкрити  логіку  функціонування  з 

позицій  самоідентифікації сутнісних характеристик її складових і з’ясувати логіку розвитку 

як явища економічного;   

 виявити особливості економічних проявів сутнісних характеристик науково-

технічної діяльності у ринковому господарстві та розкрити закономірність прискорення її 

розвитку в епоху Інтернет і  глобалізації;  
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 з’ясувати економічну природу активізації розвитку науково-технічної 

діяльності в інформаційному суспільстві; 

 надати теоретичне обґрунтування державного регулювання розвитку науково-

технічної діяльності у контексті створення механізмів компенсації ринкових дисфункцій у 

науково-технічній та інноваційній сферах; 

 визначити сучасні тенденції формування і функціонування механізмів 

державного фінансування і державного стимулювання розвитку НТД  у країнах світу;  

 сформувати методологічний інструментарій  оцінки розвитку НТД на основі  

побудови інтегрального рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країн світу; 

 охарактеризувати конвергентно-дивергентні процеси українського контексту 

еволюції науково-технічної діяльності;  

 виявити суперечності механізму самоорганізації науково-технічної діяльності 

крізь призму економічних механізмів її розвитку, які визначають сучасні тенденції 

розгортання національних складових цього виду діяльності;  

 запропонувати напрями вдосконалення державного регулювання 

національної сфери науково-технічної діяльності задля активізації її розвитку і 

підвищення науково-технічної конкурентоспроможності України.  

Об’єктом дослідження є процеси розвитку науково-технічної діяльності в єдності 

функціонування її складових – досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів, надання 

науково-технічних послуг. Предметом дослідження є теоретичні і методологічні 

положення  активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві 

та прикладні засади їх реалізації в Україні.  

Методи дослідження. Методологічний базис дисертаційної роботи сформовано на 

основі використання положень методології системного пізнання, розвиненої у теорії  

нелінійних досліджень, а також цивілізаційної та інституційної парадигм. Це визначило 

розгляд процесів розвитку науково-технічної  діяльності як системного об’єкта у взаємодії  

складових ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг, а також 

актуалізувало проблематику функціональної взаємодії цього самобутнього соціально-

економічного явища з соціокультурним і господарським середовищами у тривалій часовій 

протяжності у розгортанні таких типів суспільств, як традиційне, техногенне,  інформаційне.  
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У процесі написання роботи використано загальнонаукові і специфічні методи 

дослідження, а саме: методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції – у розкритті 

теоретичних засад розвитку феноменів науки і техніки у контексті філософсько-

антропологічного, соціально-філософського і гносеологічного підходів; у визначенні 

сутнісних характеристик НТД та її складових, системної природи розвитку НТД на основі 

кооперативної взаємодії механізму самоорганізації та економічних механізмів державного 

регулювання і ринку, а також класифікації суб’єктів НТД у контексті системно-

праксеологічного підходу; метод історичного і логічного та історико-генетичний метод – 

у з’ясуванні логіки появи, становлення і розвитку НТД через історичну реконструкцію 

формування та ідентифікації змісту сутнісних характеристик її складових у контексті 

системно-праксеологічного і цивілізаційного підходів; метод порівнянь та аналогій – для 

соціально-економічної характеристики традиційного, техногенного, інформаційного типів 

суспільств у контексті цивілізаційного підходу, у порівняльному аналізі неуречевлених та 

уречевлених наукових і технічних знань як економічних благ, у  комплексній характеристиці 

наукоємної продукції та ідентифікації трансформаційних і трансакційних витрат на її 

створення й комерціалізацію, в аргументуванні ефектів інституційної комплементарності 

венчурного антрепренерства та венчурного інвестування, у розгляді проявів ринкових 

дисфункцій у науково-технічній та інноваційній сферах, систематизації інструментів 

державного фінансування і стимулювання розвитку НТД у контексті інституційного 

підходу; метод економіко-статистичного аналізу – у виявленні сучасних тенденцій та 

особливостей прискорення розвитку НТД унаслідок електроніфікації та глобалізації її 

складових, в обґрунтуванні концептуальних основ активізації розвитку НТД в 

інформаційному суспільстві завдяки ефектам комплементарних благ за умов переходу до 

моделі “відкритих” інновацій, у виявленні та аналізі суперечностей розвитку національних 

складових НТД; метод інтегрального оцінювання – у розробці  методики побудови рейтингів 

науково-технічної конкурентоспроможності країн світу, визначенні рейтингового показника 

діяльності ВНЗ України з урахуванням наукової продуктивності науково-педагогічних 

працівників; методи багатокритеріального аналізу, TOPSIS – для обчислення ранкінгів 

науково-технічного потенціалу країн світу та його економічної ефективності, графічний 

метод – для візуалізації результатів оцінювання ранкінгів та їх динаміки з використанням 

матриць; методи групування та побудови карт Кохонена – для групування і кластеризації 

країн світу за рівнем їх науково-технічної конкурентоспроможності.  
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Інформаційною базою дослідження є статистичні дані соціально-економічного 

розвитку України, статистичні огляди Державної служби статистики України, індикатори 

оцінювання розвитку науково-технічної діяльності Світового банку, статистична база даних 

ВОІВ, статистика науково-технічної та інноваційної діяльності країн ОЕСР, законодавча 

база України та країн-членів ЄС, періодичні видання, наукові збірки, монографії, друковані 

праці вітчизняних і закордонних вчених з цієї проблематики, ресурси Інтернет.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у формуванні теоретичних і  

методологічних положень і практичних рекомендацій, які відображають постановку та 

розв’язання наукової проблеми активізації розвитку науково-технічної діяльності в 

інформаційному суспільстві. Найбільш вагомими науковими результатами, які містять 

елементи  наукової  новизни, отримані особисто і виносяться на захист, є наступні: 

вперше: 

–  розроблено концепцію дослідження розвитку науково-технічної діяльності в єдності 

її складових: ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг; це 

уможливило обґрунтування логіки появи, становлення і розвитку науково-технічної 

діяльності від самобутнього соціокультурного явища до полісистемного виду економічної 

діяльності, що дало змогу виявити й аргументувати конвергентно-дивергентний характер 

процесів зародження і становлення складових науково-технічної діяльності в українських 

землях  у  руслі  західноєвропейських  тенденцій  їх  розгортання;  реалізація концепції  дала  

змогу  з’ясувати  системну  сутність НТД,  джерела  її  саморозвитку  та економічну природу 

розвитку з обґрунтуванням його активізації в інформаційному суспільстві, на цій основі 

виявлено і проаналізовано сучасні суперечності розгортання національних складових НТД;  

–  сформовано методологічні положення розкриття системної сутності науково-

технічної діяльності, яку виражає генетична спорідненість її складових, втілена в їх 

першооснові – сутнісних характеристиках (меті, суб’єктах, засобах, предметі, процесі, умовах, 

результатах); аргументовано, що розвиток науково-технічної діяльності як здатність до 

якісних змін – змістовного оновлення сутнісних характеристик і забезпечення незворотності 

змін – має системну природу та розгортається через: саморозвиток, що засвідчує 

самоідентифікацію сутнісних характеристик складових науково-технічної діяльності та 

генерування якісних змін у цій системі через механізм самоорганізації за домінантного статусу 

складової ДіР, та розвиток як реалізацію здатності до гібридного збагачення сутнісних 

характеристик науково-технічної діяльності через активізацію інформаційного обміну з 

зовнішнім середовищем і закріплення змін на основі кооперативної взаємодії механізму 

самоорганізації та економічних механізмів актуалізації наукових і практичних проблем; 
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–  з’ясовано економічну природу розвитку науково-технічної діяльності, що полягає в 

активізації ядра саморозвитку науково-технічної діяльності на основі економічних механізмів 

актуалізації наукових і практичних проблем – державного регулювання і ринку; актуалізація 

економічної природи розвитку НТД забезпечує якісно відмінні його типи – прискорення 

розвитку на основі акумулювання фінансових ресурсів і концентрації наукових кадрів у 

відокремлених інституційних секторах ДіР, досягаючи зменшення трансформаційних витрат 

у генеруванні чистих і змішаних суспільних благ і нарощення їх обсягів за принципом 

методологічного індивідуалізму, та активізації розвитку – через спільний поділ тягаря 

трансформаційних і трансакційних витрат у генеруванні та економічній реалізації наукових і 

технічних знань завдяки міжсекторальній взаємодії колективних суб’єктів ДіР і партнерству з 

інвестиційним посередництвом відповідно до принципу методологічного колективізму; 

–  розкрито  концептуальні  основи  активізації  розвитку  науково-технічної  діяльності 

в інформаційному суспільстві у контексті генерування ефектів комплементарності з боку 

світових ринків освітніх послуг і науково-технічної інформації, світових ринків об’єктів 

промислової власності і наукоємної продукції, ринків неформальних та інституційних 

венчурних інвестицій і фондового ринку, уможливлюючи глобальний масштаб економічної 

реалізації наукових і технічних знань; це дало змогу з’ясувати комплементарні ефекти 

розширення національного ринку освітніх послуг як визначального фактора сучасних 

тенденцій  розгортання  складових  науково-технічної  діяльності в Україні; 

–  розроблено методологічний підхід рейтингового оцінювання розвитку науково-

технічної діяльності, що реалізовано через побудову інтегрального рейтингу науково-

технічної конкурентоспроможності країн світу, який базується на визначенні ранкінгу 

науково-технічного потенціалу та ранкінгу економічної ефективності науково-технічного 

потенціалу країн світу; із застосуванням цієї розробки здійснено оцінку рівня науково-

технічної конкурентоспроможності 75 країн світу та показано спадну динаміку рейтингу 

України від 36 рейтингової позиції у 1996–2003 рр. до 45 рейтингової позиції у 2005–2011 рр. 

через зниження економічної ефективності національного науково-технічного потенціалу 

внаслідок згортання економічних механізмів реалізації уречевлених наукових і технічних 

знань, що закріплює донорське функціональне призначення країни з нарощенням дефіциту 

технологічного платіжного балансу й унеможливлює акумулювання національних джерел 

інвестиційних ресурсів у розширення фінансування ДіР в Україні;   
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–  виявлено дивергентний характер квазірозвитку науково-технічної діяльності в 

Україні у руслі загальносвітових тенденцій, що аргументовано зменшенням чисельності 

індивідуальних і колективних суб’єктів ДіР, частковою реалізацією функції цілеспрямування 

національної системи НТД домінантною складовою ДіР, за якої визначальний вплив на 

структурні зміни у периферійних складових здійcнили комплементарні ефекти розширення 

національного ринку освітніх послуг, зростанням кількісних показників виробництва 

суспільних благ при розбалансуванні механізму самоорганізації у частині оцінювання 

якості генерованих знань та не сформованістю взаємодії з економічними механізмами 

розвитку НТД, що відображає наближення показника наукоємності ВВП до граничних 

значень, досягнення яких унеможливлює існування самої системи НТД;  

удосконалено:  

–  науково-категоріальний  апарат економічної науки у частині трактування понять: 

“науково-технічна діяльність”, що на відміну від існуючого розглядається через 

множинність форм економічної реалізації її результатів як чистих і змішаних суспільних благ та 

інституційне розмежування їх виробництва, обсяги і джерела фінансування якого визначають 

економічні механізми державного регулювання і ринку, тоді як механізм самоорганізації 

забезпечує  визначення  наукової  цінності  та  якості  генерованих  наукових  і  технічних  знань;  

“венчурна компанія” та “бізнес-янгольське інвестування”, що в інформаційному 

суспільстві прискорюють економічну реалізацію ОПВ за принципом методологічного 

колективізму, генеруючи мережеві ефекти активізації розвитку НТД; з’ясовано форми 

венчурної компанії як мережевого блага за етапами її життєвого циклу, неперервність якого 

забезпечує множинність мереж неформальних й інституційних інвесторів; розкрито функції 

бізнес-янголів щодо експертної оцінки цінності нового об’єкта неформальних венчурних 

інвестицій,  професійно керованого інвестування для нарощення цінності об’єкта неліквідного 

інвестування і його перетворення на портфельну компанію як об’єкт інституційних венчурних 

інвестицій, реінвестування отриманих доходів у нові старт-апи; це дало змогу з’ясувати, що  

відсутність янгольського інвестування внаслідок економічних і соціально-демографічних 

чинників унеможливлює розвиток  венчурного підприємництва у національній економіці; 

–  класифікацію суб’єктів науково-технічної діяльності за її складовими,  з’ясовано 

суб’єкт-суб’єктну основу механізму самоорганізації науково-технічної діяльності та її 

процесну і суб’єктну детермінацію, що аргументує саморозширене відтворення науково-

технічної діяльності внаслідок зростання чисельності індивідуальних суб’єктів ДіР та 
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активізації міжсекторальної взаємодії колективних суб’єктів ДіР; відтак обґрунтовано 

положення щодо згортання джерела саморозвитку в системі науково-технічної діяльності в 

Україні, що об’єктивізує прискорене зменшення чисельності індивідуальних і колективних 

суб’єктів  ДіР та низький рівень їх міжсекторальної взаємодії у генеруванні суспільних благ, 

закріплюючи  усталений  характер  квазірозвитку  національних складових  НТД;  

–  методи максимізації доходів підприємця-новатора у частині ідентифікації складу  

трансформаційних і трансакційних витрат у створенні і комерціалізації наукоємної 

продукції, доведення лавинного характеру нарощення трансакційних витрат комерціалізації 

наукоємної продукції та мережевої основи розподілу тягаря цих витрат через ліцензійні 

угоди; це дало змогу охарактеризувати інституційні ефекти ТНК в акумулюванні і 

перерозподілі інвестиційних ресурсів на покриття трансформаційних і трансакційних витрат 

на створення світових ринків наукоємної продукції, а також розкрити гібридне збагачення 

економічних функцій патентування як інституційної платформи для технологічної співпраці 

через ліцензійні угоди та каталізатора інноваційної активності суб’єктів ДіР, що забезпечує 

втілення принципу методологічного колективізму з синергічними ефектами прирощення  

знань  і  прискорення  комерціалізації  наукоємної  продукції; 

–  методичні положення рейтингового оцінювання ВНЗ України, на відміну від 

існуючих положень запропоновано застосування коригувального коефіцієнта, що 

характеризує наукову продуктивність  науково-педагогічних працівників  ВНЗ  у  порівнянні  

з еталонним значенням, за яке прийнято максимальне значення індексу Гірша для 

національних колективних суб’єктів науково-технічної діяльності за показниками  

міжнародної наукометричної платформи Scopus, що демонструє нині НАН України; це дало 

змогу побудувати уточнений рейтинг ВНЗ України на основі врахування показників якості 

їх результатів науково-технічної  діяльності, що підвищує об’єктивність рейтингової оцінки; 

дістали подальшого розвитку:  

–  методологічні положення розкриття функціонального призначення механізму 

самоорганізації науково-технічної діяльності у частині оцінювання якості неуречевлених 

(експертиза наукових публікацій,  наукових проектів, дисертаційних робіт) та уречевлених 

(патентна експертиза) наукових і технічних знань, а також з’ясування суперечності 

розгортання механізму самоорганізації в інформаційному суспільстві, що відображає 

генерування норм оцінювання якості генерованих наукових і технічних знань у складовій  
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надання науково-технічних послуг, яка формує механізм оцінювання якості виробництва 

суспільних благ через міжнародні наукометричні БД і забезпечує його цілеспрямування на 

підвищення якості генерованих знань через редакційну політику наукових часописів 

стимулювання міжнародного співавторства як форми активізації дослідницької діяльності;  

–  обґрунтування актуалізації ядра саморозвитку науково-технічної діяльності на 

основі розгортання закономірності інформатизації у специфічній формі електроніфікації, що 

охоплює всі складові науково-технічної діяльності, забезпечує прискорення її розвитку через 

прояв глобальності її сутнісних характеристик, трансформацію її просторової, часової і 

функціональної структури, зниження трансформаційних витрат у генеруванні знань і 

трансакційних витрат визначення якості цих благ та оцінювання результативності їх 

генераторів (дослідників, наукових організацій, наукових часописів, університетів) через 

інформаційні продукти (індекс цитувань, імпакт-фактор наукового часопису, рейтинг світових 

університетів, світовий рейтинг наукових організацій), які забезпечують глобальний рівень і 

кумулятивний характер рейтингового оцінювання  публікаційної  активності; 

–  теоретичні положення щодо системності проявів ринкових дисфункцій у сферах 

науково-технічної та інноваційної діяльності та обґрунтування державних механізмів їх 

компенсації, а саме: через державне фінансування суб’єктів науково-технічної й інноваційної 

діяльності за допомогою інструментів прямого і непрямого впливу реалізується функція 

суспільного спонсорства, через державне стимулювання забезпечується активізація суб’єктів 

науково-технічної та інноваційної діяльності, прискорення їх взаємодії досягається через 

ефективне поєднання механізмів державного фінансування і державного стимулювання у 

такій гібридній формі, як державно-приватне партнерство; це дало змогу визначити сучасні 

тенденції і систематизувати інструментарій державного регулювання розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності у розвинених країнах та обґрунтувати напрями його 

застосування в українській практиці державного регулювання науково-технічної сфери.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що головні положення 

і висновки дисертаційної роботи знайшли застосування у роботі органів законодавчої та 

виконавчої влади при вдосконаленні законодавчого забезпечення розвитку НТД в Україні.  

Зокрема, вони були використані у роботі Комітету з питань економічної політики, управління 

народним господарством, власності та інвестицій Верховної Ради України при підготовці і 

проведенні парламентських слухань “Законодавче забезпечення сучасної економічної 
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політики в умовах конституційної реформи” (довідка № 06-8 / 12-292 від 27.05.2005), у роботі 

Інституту законодавства Верховної Ради України при формуванні пропозицій щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази розвитку науково-технічної діяльності в Україні 

(довідка № 12/ н-13 від 26.05.2005), МОН України щодо вдосконалення процесів ліцензування 

та акредитації підготовки фахівців з вищою освітою ОКР “магістр” і акредитації ВНЗ України 

за IV рівнем (довідка № 43-23 / 1459 від 31.05.2006), Управлінням інвестиційної та 

інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України при розгляді й проведенні 

експертизи проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність»” (довідка № 42-1-06 від 14.12.2006), Державним агентством з 

питань науки, інновацій та інформатизації України під час підготовки проекту Закону України 

“Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»” (довідка 

№1/06-2-541 від 1.06.2013), а також ДННУ “Академія фінансового управління” (довідка 

№77020-34/629 від 25.06.2013). Побудований інтегральний рейтинг науково-технічної 

конкурентоспроможності країн використано при підготовці засідання РНБО України “Про 

стан науково-технічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України” 

6.04.2006, а також Указу Президента України від 11.07.2006 № 606/2006 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 6.04.2006 «Про стан науково-технологічної сфери 

та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України»” (довідка 59/11 від 30.11.2006). 

Інформаційно-аналітичні матеріали і рекомендації використано Комітетом з питань науки і 

освіти Верховної Ради України при підготовці парламентських слухань “Національна 

інноваційна система України: проблеми формування і реалізації”, а також у науково-

методичному забезпеченні нової спеціальності 8.050209 “Менеджмент інноваційної 

діяльності” (довідка № 066/10-976 від 3.07.2007). Отримані результати використані Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України у стратегічному плануванні розвитку 

вищої освіти  у частині рейтингового оцінювання ВНЗ (довідка № 1.4/18-325 від 12.02.2013). 

Результати дисертації впроваджено у навчальний процес у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 013/421 від 22.09.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних 

досліджень здобувача. Наукові положення, висновки і пропозиції, які виносяться на захист, 

отримано особисто та викладено у наукових публікаціях. Особистий внесок здобувача у 

наукових працях  у співавторстві зазначено у списку опублікованих праць. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи над дисертацією 

доповідались та обговорювались на 58 міжнародних та вітчизняних наукових і науково-

практичних конференціях, зокрема: ІІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики” (Київ, 2005); ХХІ 

міжнародному симпозіумі з наукознавства та науково-технологічного прогнозування: 

“Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма 

України та світовий досвід” (Київ, 2006); міжнародній науково-практичній конференції 

“Інноваційна стратегія України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції” (Київ, 

2006); міжнародному симпозіумі “Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови 

суспільства, заснованого на знаннях” (Київ, 2007); VIІ–ХІІ міжнародних науково-практичних 

конференціях “Конкурентоспроможність національної економіки” (Київ, 2007, 2009–2013);  

міжнародному симпозіумі “Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до 

загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи” (Алушта, 2008); VІІ–ІХ 

міжнародних науково-практичних конференціях “Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи України» (Київ, 2009-2012); міжнародній науково-практичній конференції 

“Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів 

НДДКР (Добровські читання)” (Київ, 2010); міжнародному симпозіумі “Актуальні проблеми 

науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського 

наукового простору: досвід та перспективи” (Київ, 2010); міжнародній науково-практичній 

конференції “Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції” (Прага, Чехія, 2010); 

міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика” (Харків, 2010, 2012); ІХ науковій конференції Добровські 

читання (Київ, 2011); International scientific-practical seminar “Ukraine–EU–CZECH republic: 

current status and future trends” (Prague–Kherson, 2011); міжнародному симпозіумі “Інноваційна 

політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки 

наближення” (Київ, 2011); всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтелектуальна 

власність у науково-дослідних установах та ВНЗ: теоретичні та практичні аспекти управління та 

оцінки” (Київ, 2011); міжнародному симпозіумі “Переміщення центрів науково-технологічної 

активності на європейському просторі та мобільність між країнами вчених і спеціалістів: сучасні 

тенденції” (Київ, 2011); ХІ міжнародній науково-практичній конференції “Країни з ринками, що 

розвиваються: успіхи, ризики і виклики інноваційному розвитку” (Дубай, ОАЕ, 2012); ХХV 
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міжнародному симпозіумі “Творча спадщина В.І.Вернадського в дослідженні й організації 

науки: з минулого через сучасність у майбутнє” (Київ, 2012); міжнародній науково-практичній 

конференції “Інноваційна теорія Й.Шумпетера: сучасне звучання економічних та 

управлінських ідей” (Київ, 2012); міжнародному симпозіумі “Ставлення суспільства та держави 

до науки в умовах сучасних економічних криз: тенденції, моделі, пошук шляхів покращення 

взаємодії” (Київ, 2013); ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні виклики для 

навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: 

безпека та сталий розвиток” (Київ, 2014); VІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Сучасні виклики розвитку світової економіки” (Київ, 2015). 

Публікації. За темою дисертації  опубліковано 78 наукових праць загальним обсягом 

101,7 д. а. (з них 91,4 д. а. належить автору), а саме: одноосібна монографія (34,5 д. а.) та 

розділи у шести колективних монографіях (7,6 д. а., з них 7,4 д. а. авторські); 51 стаття (з них 

31 – одноосібно) у наукових фахових виданнях загальним обсягом 39,1 д. а. (з них авторські 

31,5 д. а.); 19 публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 

України, що включені до міжнародних наукометричних баз (15,1 д. а., з них 9,9 д. а. – 

авторські); шість публікацій в інших виданнях; 11 матеріалів і тез доповідей на конференціях 

загальним обсягом 15,3 д. а. (з них авторські 14,8 д. а.).   

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації включно зі 

списком використаних джерел, що налічує 879 найменувань, становить 564 сторінки. Текст 

містить 19 рисунків (з них 14 займають 14 повних сторінок), 48 таблиць (з них 35 займають 

37 повних сторінок), 134 додатки розміщені окремим томом на 202 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  

РОЗВИТКУ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

 

 

§ 1.1. Філософські, наукознавчі та економічні рефлексіії феноменів науки і 

техніки та їх розвитку 

 

Науково-технічна діяльність – це особливий вид діяльності людини, що виникає на 

певному етапі розвитку суспільства; це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

вироблення об’єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про світ та їх 

застосування для перетворення світу. Найпершою відмінністю науково-технічної діяльності 

є те, що у ній самій сфокусовані всі актуалізовані й потенційні об’єкти наукових досліджень 

та створено відповідний пізнавальний інструментарій їх дослідження, який розвивається. 

Ідеальний характер результатів цієї діяльності як прояв його соціальної природи і реалізації 

пізнавальної функції доповнюється уречевленістю в артефактах, що відображають 

тенденцію підвищення ролі перетворювальної функції наукових знань, їх безпосередньою 

участю у господарських процесах та залученні до ринкового обігу, що надає змогу 

розглядати науково-технічну діяльність як самостійний вид економічної діяльності. Нині 

науково-технічна діяльність – це полісистемний вид діяльності, який утворюють 

взаємопов’язані і взаємообумовлені складові: дослідження і розробки (ДіР), підготовка 

наукових кадрів, надання науково-технічних послуг. Виокремлення складових науково-

технічної діяльності відображає етапи трансформації знань: ДіР, що містять фундаментальні 

дослідження (ФД), прикладні дослідження (ПД), експериментальні розробки (ЕР), їх 

результатом є  нові знання; підготовка наукових кадрів полягає у формуванні здатностей 

працівників проводити самостійні ДіР і генерувати нові знання; надання науково-технічних 

послуг створює умови  ефективного функціонування всіх складових цієї діяльності. 

Упродовж еволюції людства пізнавальна та перетворювальна функції знання були 

відокремлені і в процесі тих видів діяльності, які їх створювали, і в їх результатах, що 

сформувало два принципово відмінних типи знань: 

– теоретичні знання – ідеальне благо, яке не набувало уречевлення у матеріальних 

об’єктах; теоретичне знання продукувалося пізнавальною діяльністю як різновидом 
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багатоманітної духовної діяльності за допомогою спеціально розроблених засобів пізнання, 

ідеальних за своєю природою, та відповідного типу мислення, предмет такої діяльності був 

ідеальним, навіть у натурфілософських концепціях античних мислителів; формою існування 

таких знань були ідеї, їх цінність мала виключно соціокультурний контекст як спосіб 

легітимізації й увіковічення панівних норм соціокультурного середовища;    

– емпіричні знання – ідеальне благо, що уречевлювалося у матеріальних об’єктах; у  

первісних формах (знарядійна техніка) їх використання полягало у створенні матеріальних 

благ для самозадоволення потреб людини, процеси накопичення емпіричних знань та їх 

диференціація як іманентна риса будь-якого знання стали одним з факторів відокремлення 

від життєдіяльності людини праці та її подальшого суспільного поділу, становлення 

господарства як сукупності диференційованих видів практик й обміну як нового механізму у 

задоволенні наростаючого різноманіття потреб індивіда та його соціалізації.   

Унаслідок величезної сукупності еволюційних і революційних змін, що відбулися у 

соціокультурному й господарському середовищах, у надрах інтелектуальної діяльності та 

емпіричної практики, постали такі соціальні інститути як «філософія», «наука» і «техніка», 

між якими сформувався систематичний інформаційний обмін як відображення 

інформаційної природи знання –  головного  результату функціонування цих інститутів. У 

такій взаємодії феномени науки і техніки постали об’єктом філософської рефлексії. 

Історично і логічно пізнавальний інструментарій для дослідження феномену науки став 

розроблятися у відособленій галузі філософського знання – філософії науки, витоки 

внутрішньої рефлексії сягають античних традицій філософування. З сер. ХІХ ст. постав як 

самобутнє явище предмет цієї наукової дисципліни: наука як система наукового знання 

набула внутрішньої структурованості на дисциплінарній основі; відбулося самовизначення 

сутнісних рис пізнавальної діяльності як окремого виду людської діяльності; наука 

сформувалася як соціальний інститут – об’єднання вчених у різнорівневі соціальні системи 

на основі єдності цілей і засобів своєї професійної діяльності, такий інститут був здатен 

впливати на перебіг процесів у зовнішньому середовищі. Еволюція філософії науки постає 

за етапами (допозитивістським, позитивістським, постпозитивістським) із зміною акцентів 

досліджень феномену науки та актуалізації проблематики її розвитку [688, с. 679].  

Допозитивістський етап актуалізував гносеологічні проблеми генерування об’єктивно 

істинного знання про реальний світ та спроможності такого знання до перетворення дійсності, 
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це обумовили потреби становлення наукової діяльності як самобутнього явища, що втілював 

новий спосіб пізнання світу, відмінний від релігійного чи філософського. Самоідентифікація 

науки як організованого наукового знання зумовила акцентування на виробленні внутрішніх 

норм його генерування, ними стали філософські засади наукового знання, розроблені як 

філософські передумови дисциплін і теорій класичної науки, що втілені у класичному типі 

наукової раціональності. Наука вперше стала розглядатися як знаряддя когнітивного освоєння 

і перетворення світу через практичне застосування генерованих нею знань.  

Позитивістський етап еволюції філософії науки актуалізував завдання 

методологічного самоусвідомлення науки, інституціональної професіоналізації наукової 

діяльності, а також виявлення механізмів розвитку науки у контексті розроблення нового 

типу наукової раціональності і філософських засад некласичної науки. Уперше філософська 

рефлексія у річищі позитивізму була зосереджена на з’ясуванні внутрішніх механізмів 

розвитку науки, де логічну традицію аналізу розвитку науки за допомогою формально-

логічних засобів доповнила історична традиція. У межах цієї філософської течії П.Дюгем 

розробив кумулятивну модель розвитку науки як поступового, послідовного процесу 

нагромадження наукових досягнень, продовження і розвитку ідей попередників. Така 

модель була першою відповіддю філософської рефлексії на питання про способи і напрями 

змін існуючих теоретичних уявлень в історіографічному річищі, проте у ній не враховано 

суперечливий характер динаміки наукового знання в єдності і протиборстві спадковості 

його накопичення й радикальності перегляду існуючих ідей у контексті трансформацій 

соціокультурного та економічного середовищ. 

Постпозитивізм розгортався на тлі переходу до постнекласичної науки, що прийшла 

на зміну некласичній науці у 1970-х рр. та якій притаманна зміна об’єктів дослідження. 

Постнекласична наука досліджує надскладні системні об’єкти, що еволюціонують, вони за 

своїм змістом не лише гетерогенні, їх утворюють підсистеми з суперечливим властивостями 

та багаторівневою організацією, серед факторів їх динаміки домінує випадкова й імовірнісна 

поведінка, відтак науку розглядають у постіндустріальному контексті як соціально-

культурний феномен. Філософська рефлексія цього етапу зосередилася на опонуванні 

головним ідеям позитивізму і вирішенні нез’ясованих проблем. Спробу зняти обмеження 

кумулятивної моделі науки здійснив К.Попер у розробленій ним фальсифікаційній моделі 

розвитку науки, в якій динаміка науки є безперервним процесом висування гіпотез і їх 
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спростування у процесі емпіричних перевірок (шляхом експерименту або спостереження). 

Проте у моделі К.Попера не враховується та характеристика розвитку науки, що демонструє 

доведення правильних припущень, які поглиблюють основний зміст науки, а не лише 

спростування помилкових гіпотез [303, ч. 1, с. 17]. К.Попер абсолютизував ідеї інтерналізму 

у розвитку науки, за якою джерелом розвитку наукового знання є сутнісні риси наукової 

діяльності (цілі і засоби) та внутрішні закономірності, отже, наукове знання розглядалося як 

таке, що зазнає саморозвитку, поза соціокультурним чи економічним контекстом або 

впливом інших сутнісних рис (суб’єктів, процесу, умов). Інший відомий дослідник Т.Кун 

збудував історіографічну концепцію науки, субстайнційним ядром якої є поняття 

«парадигма» – «визнані всіма наукові досягнення, які впродовж певного часу надають 

науковому співтовариству модель постановки проблем і їх рішень
1
» [355, с. 11].  Нова 

концепція застосування історичного підходу до дослідження наукової діяльності  втілена у 

моделі наукових революцій, де механізм розвитку науки розгортався через зміни періодів 

«нормальної науки» науковими революціями, які заміщують одну наукову парадигму 

іншою. При цьому модель Куна, що подолала антиісторизм у логічній традиції трактування 

розвитку науки, не враховувала розмаїття механізмів розвитку науки. Нині ідеї щодо 

парадигми як механізму функціонування науки розвиває І.Валлерстайн, він доводить, що 

існує безліч парадигм, одні з них більш дієві, ніж інші. Дієвість і корисність цих парадигм 

змінні у часі, прихильники домінуючих парадигм мають відповідально ставитися до будь-

яких інтелектуальних викликів і за умов серйозної критики переосмислювати їх 

фундаментальні основи [65, с. 220]. Представник постпозитивізму І.Лакатос, увівши поняття 

«програма дослідження», розробив модель конкуруючих програм дослідження і надав 

поглиблене розкриття динамізму й історизму науки, але розроблений ним пізнавальний 

інструментарій виявився продуктивним для певних періодів розвитку науки [688, с. 321]. 

Інші представники постпозитивізму (П.Фоєрабенд, Дж.Агассі, М.Полані, М.Фінок’яро) 

доповнювали різні концепції попередників, гостро критикуючи філософську спадщину 

позитивізму, та філософські дискурси постпозитивізму, що за розмаїття дискурсів не 

передбачає досягнення єдиного консенсусу  обговорення проблем розвитку науки.  

Водночас наука до сер. ХХ ст. постала як складне системне явище, що утворювали 

різнорідні та різнорівневі підсистеми. Нова її якість дістала назву «велика» наука, що 

                                                           
1
 Тут і далі переклад автора.  
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відображало її перетворення на окрему галузь у суспільному виробництві матеріальних та 

ідеальних благ, актуалізувавши нові підходи до аналізу динаміки науки не лише як  

когнітивної системи у традиції філософської рефлексії, але як складно структурованої 

підсистеми культури й економіки, соціальний інститут. Вирішення завдання дослідження 

науки як складного системного явища у різноманітті його когнітивних, економічних і 

соціокультурних вимірів реалізував новий напрям – наукознавство, що усвідомив себе як 

самостійний цілісний комплекс конкретно-наукового дослідження у 1960-х рр. і був 

пов’язаний з іменем Дж.Бернала. До складу наукознавства увійшли такі наукові дисципліни, 

як історія науки, соціологія науки, наукометрія, статистика науки, психологія науки й ін. 

Формулювання проблематики наукознавчих досліджень  здійснив Дж.Бернал у роботі 

«Суспільна функція науки» (1939),  запропонував якісні й кількісні методи дослідження, що 

втілювали природничонауковий, історичний і соціологічний підходи. Системне наукознавче 

дослідження науки викладене у роботі Дж.Бернала «Наука в історії суспільства» (1954), де 

науку розглянуто як інститут, як метод, як накопичення традицій знань, як фактор розвитку 

виробництва, як фактор формування переконань і ставлення до світу й людства [36, с. 18].  

Ґрунтовні наукознавчі дослідження було проведено у радянську добу колективами 

наукознавців під керівництвом С.Р.Мікулінського [62]. Серед фундаторів нової 

дисципліни – науки про науку – був і наш співвітчизник, всесвітньовідомий наукознавець 

Г.М.Добров [401, с. 3]. Ідеї його наукознавчої праці «Наука про науку» (1966), що мала два 

перевидання (1970, 1989), актуальні й нині. У роботі надано визначення наукознавства як 

комплексного дослідження і теоретичного узагальнення досвіду функціонування соціальних 

систем у науці з метою обґрунтування науково-технічної політики, раціонального 

формування потенціалу науки і підвищення ефективності наукової діяльності за допомогою 

засобів соціального, економічного й організаційного впливу [139, с. 26]. Важливим 

висновком Г.М.Доброва є положення про системність організму науки. «Втрачаючи таку 

властивість, наука перестає бути наукою, перетворюючись у змістовному плані на зібрання 

розрізнених фактів, а в організаційному – в автономні групи індивідуально діючих 

любителів-колекціонерів» [139, с. 24]. Системність як іманентна властивість науки полягає у 

взаємопов’язаності і взаємозалежності різноманітних сторін реальної дійсності, які 

пізнаються людиною на різних рівнях абстракції, та розвитку системних властивостей 

сучасної науки щодо актуалізації економічних потреб посилення взаємозв’язків між наукою, 
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технікою, виробництвом [218, с. 52]. При цьому науково-дослідницька діяльність 

розгортається як інформаційний процес, і науку необхідно розглядати як складну динамічну 

інформаційну систему, створену людиною з метою збору, аналізу і переробки  інформації 

для отримання нових істин, нових практичних застосувань [139, с. 39]. Розвиток традицій 

наукознавчих досліджень в Україні пов'язаний з колективом Центру досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. Зокрема це роботи 

Б.А.Маліцького, де розроблено теоретичні основи прикладного наукознавства [401], 

поглиблено концептуальні засади розвитку вітчизняної науки в умовах системної 

трансформації суспільства [400]. Ідеї фундатора київської школи наукознавства  щодо 

оцінки наукового потенціалу та напрямів його ефективної реалізації знайшли нове розкриття 

з позицій методологічних положень еволюційної економіки у роботі І.Ю.Єгорова «Наука та 

інновації у процесах соціально-економічного розвитку» [157].  

Феномен техніки став об’єктом філософських досліджень набагато пізніше, ніж 

феномен науки, філософську рефлексію у цьому напрямі започаткували Е.Капп і Ф.Бонн 

наприкінці ХІХ ст. Проблемам філософського аналізу проблем техніки присвячено праці 

О.Шпенглера, Л.Мемфорда, М.Хайдеггера, К.Ясперса, А.Тойнбі, Г.Маркузе й ін., що 

розрізняють моделі технологічного і соціального розвитку. Лідер «нової хвилі» філософії 

техніки Ф.Рапп виділяє моделі технологічного і ціннісного детермінізму. Прибічники 

технологічного детермінізму (Т.Адорно, Ю.Хабермас, Г.Маркузе) акцентують увагу на  

неминучості науково-технічного прогресу (НТП), який, проте, не може повною мірою 

реалізувати соціально-культурний потенціал сучасного суспільства. Прихильники цієї 

моделі не враховують обмеженості природних ресурсів планети і негативних наслідків 

НТП. Представники моделі ціннісного детермінізму (Х.Шельськи, Х.Бардт, Д.Белл, 

Е.Тоффлер) вважають, що розвиток техніки цілком залежить від діяльності людини, він  

потребує прогнозування безпеки реалізації довгострокових технічних проектів і суцільного 

контролю за дотриманням економічних та екологічних норм і стандартів. 

За останні тридцять років техніка стала предметом систематичних філософських 

досліджень, і зараз філософія техніки представлена багатьма сотнями робіт, де здійснено 

спроби визначення загальних законів функціонування природних форм у техніці й техніки в 

природному середовищі, людини в системі техніки й техніки в системі суспільства, зрештою 

їх проблематика зводиться до питання про сутність техніки, її джерела і спрямованість 
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розвитку [730, с. 8]. Відомий дослідник В.Горохов відзначає виділення в сучасній філософії 

техніки її прикладної сфери, а саме соціальну оцінку техніки й технології – 

міждисциплінарні дослідження і комплексну оцінку соціально-філософських, соціально-

політичних, соціально-економічних, соціально-екологічних й інших наслідків техніки і 

технології для досягнення сталого науково-технічного та господарського розвитку 

суспільства на рівнях підприємства, національного господарства країни, групи країн або 

світової динаміки розвитку суспільства [114, с. 314]. 

Гранично загальним змістом техніки, що охоплює її функціонування і розвиток у всіх 

аспектах відношення до природи, є матеріальна предметність, що відображає рух технічних 

об’єктів відповідно до законів природи, але не може бути зведеною до природності техніки, 

оскільки у своїх конкретних формах техніка створена виключно людиною. Матеріальна 

предметність техніки найбільш адекватно виявляється через поняття субстрату техніки – 

матеріального носія її суспільних властивостей, зв'язків і відносин. Техніка не існує сама по 

собі [54, т. 1, с. 394]. Особливістю техніки як предмету досліджень є об’єктивна реальність, 

створена людством, – це знаряддя, механізми, пристрої, засоби, будівельні конструкції, 

способи створення різноманітних благ із сукупністю корисних, необхідних і контрольованих 

властивостей. Технічній реальності притаманні раціональність, доцільність, закономірність 

функціонування, спроможність до еволюційного розвитку за власними законами, які людина 

має врахувати у всіх видах діяльності. Технічні системи поза суспільним функціонуванням є 

матеріальними предметами, позбавленими власного буття. Загальний зміст техніки, що 

розкривають її відносини з суспільством, виражає функціональність технічних об'єктів, їх 

застосування за закономірностями соціокультурного розвитку. Матеріальна предметність і 

здатність бути засобом людської діяльності – це сторони техніки, які втілюють дві групи 

закономірностей її розвитку й розкривають сутність технічного прогресу.  

Водночас основу розвитку феноменів науки і техніки  формує їх взаємодія, що дає 

змогу розкрити філософська традиція на основі поєднання  філософсько-антропологічного, 

соціально-філософського і гносеологічного підходів, отримані результати щодо сутнісних 

характеристик цих феноменів та їх взаємодії узагальнено у табл. 1.1. За філософсько-

антропологічним підходом наука розглядається як засіб і результат експансії людини над 

природою, що у взаємодії з технікою формує нові інтелектуальні пріоритети у діяльності 

людини, забезпечує інтелектуалізацію її потреб і розвиток креативності.  
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Таблиця 1.1 

Методологічні аспекти вивчення феноменів науки і техніки та їх взаємодії у руслі філософської традиції 

 
Сутнісні   характеристики науки Сутнісні   характеристики  техніки 

Теоретичні засади взаємодії 
науки і техніки як основи їх розвитку 

Ф
іл
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п
ід
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– це засіб формування раціональної картини світу, в 
якій людина усвідомлює власну здатність панування 
над природою через пізнання і використання  її 
об’єктивних законів;  

– це засіб і результат експансії людини над 
природою; 

– виникає на певному етапі розвитку людини і 
суспільства;   

– загальний засіб і спосіб життя у навколишньому 
середовищі; 

– матеріальна предметність, що втілює рух 
технічних об’єктів за законами природи, їх розвиток 
інтерпретує зразки ціле раціональних дій людини;  

– здатність бути засобом перетворювальної 
діяльності людини щодо природи; 

– виникає на певному етапі розвитку людини і 
суспільства;  

– елемент засобів перетворення світу і власного 
буття через створення і використання техніки як 
засобів діяльності для подолання обмежень природи 
щодо зростання потреб і підвищення якості життя;  

–  виникають на певному етапі розвитку людини і 
суспільства, взаємопосилюють й взаємо- 
обумовлюють свій розвиток, а також створюють 
умови розвитку людини і суспільства. 
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– це особливі форма суспільної свідомості й сфера 
суспільної практики, вияви  її суспільної сутності:  

а)  взаємодія суб’єктів у наукових дослідженнях; 
б) систематичне використання й збагачення 

суспільних інтелектуальних ресурсів;  
в) включення до регулювання суспільних відносин 

та урегульованість власного розвитку у системі 
соціально-політичних та економічних відносин; 

г)  перетворення наукових знань на головний ресурс 
в інформаційному типі господарювання, а їх 
генерування – у складову виробничої й управлінської 
діяльності; 

– конкретних формах техніка створена виключно 
працею людини; 

– розвиток техніки предметно опосередковує та 
усуспільнює діяльність людини, суб’єктом діяльності 
стає суспільство загалом; 

– технічні системи поза суспільним 
функціонуванням є лише матеріальними предметами, 
позбавленими власного технічного буття  (ЧАЕС); 

– субстратна неперервність, наступність 
матеріально-технічного розвитку, обумовлена 
впливом системності, об’єктивує технічний прогрес 
та не дозволяє суспільству минути певний тип 
матеріально-технічного розвитку; 

 
– єдність науки і техніки як атрибутів соціального 

світу, а не як атрибутів людського буття; 
– прояв суспільної сутності науки і техніки 

уможливлює певний рівень розвитку суспільства – 
формування техногенної цивілізації; 

– інформаційному суспільстві розвиток науки і 
техніки уможливлює масовий характер повсюдного 
застосування їх результатів: у всіх видах економічної 
діяльності і всіх сферах життєдіяльності людини.  

Г
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– оперування на теоретичному рівні пізнання  
ідеальними об’єктами;  

– створення і застосування спеціальної мови, 
методів, приладів, засобів систематизації і 
формалізації знань; 

– властивості наукових знань: раціональність, 
опосередкованість, інтерсуб’єктивність.  

 
– техніка є невід’ємним елементом і засобом у 

процесі теоретичного пізнання природних і 
суспільних явищ і процесів; 

– техніка завжди обмежена в її конкретній наявності 
та історичній визначеності способів функціонування. 

– ускладнення  наукових проблем  зумовлює 
розвиток складових техніки: приладів, засобів, що 
визначає напрям прогресу техніки;  

– універсальність наукових знань як основа їх 
втілення у техніці; 

– сцієнтизація техніки та технізація науки як головні 
закономірності їх розвитку.  

Джерело:  розроблено автором. 
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Філософсько-антропологічний підхід у дослідженні техніки відображає те, що 

людина як її творець є одним з головних факторів її розвитку. За К.Ясперсом, «техніка 

виникає, коли для досягнення цілі вводяться проміжні засоби» [771, с. 115]. З розвитком 

наукового пізнання і його впливом на техніку функції, які людина передала техніці, 

ускладнилися: «завдяки нарощуванню знань про закони розвитку природи і суспільства 

технологічні можливості людини зросли набагато більше порівняно з її фізичними 

можливостями задовольняти свої життєві потреби. Завдяки  розумовій діяльності людина 

підвищила швидкість фізичного просування в просторі приблизно на 4 порядки, можливості 

зазирнути у мікросвіт – на 8–10 порядків, ще набагато далі просунувся її погляд у макросвіт» 

[401, с. 457–458]. Відтак  людина, будучи homo faber – людиною, яка продукує, вперше 

повністю себе об’єктивізувала й протиставила продуктам, які набули самостійності, власні 

досягнення, вона стала homo fabricatus – людиною продукованою, інтегрованою у власні 

технічні установки  [695, с. 91].  

Соціально-філософський аспект розгляду науки дає змогу виявити її суспільну 

сутність. Наука виникає, функціонує і розвивається через взаємодію окремих суб’єктів. На 

відміну від повсякденного пізнання як особистого надбання людини, наука – це 

систематичне, цілеспрямоване і соціально значуще використання і створення суспільних 

інтелектуальних ресурсів, що може виникнути у межах особливого типу суспільства з 

особливим ставленням до природи, базовими цінностями і типом особистості. В історії 

людства після подолання стадії варварства і дикості існувало багато цивілізацій із 

самобутньою історією. У типології цивілізаційного розвитку у науковій літературі 

виділяють такі типи суспільств, як традиційне, техногенне та інформаційне суспільство, 

результати їх порівняльного аналізу узагальнено у  табл. 1.2.  

Видатний дослідник А.Тойнбі виділив й описав 21 цивілізацію [651, с. 100], більшість 

з них представляють традиційний тип суспільства, і лише еллінська й західна цивілізації 

створили умови зародження і становлення техногенного типу суспільства. У традиційному 

суспільстві панує традиціоналістський світогляд, у техногенному суспільстві поширені ідеї 

активізму та діяльнісного ставлення до світу як визнаних цінностей [441, с. 362]. У 

традиційному суспільстві наявні централізована влада, поділ суспільства на соціоекономічні 

класи, централізована картина світу (міфологія, релігія), що слугує меті дієвої легітимізації 

відповідного типу панування [695, с. 71].  
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Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика традиційного, техногенного та інформаційного типів суспільств 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНЕ  СУСПІЛЬСТВО ТЕХНОГЕННЕ    СУСПІЛЬСТВО ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

 Форма  Просторова Часова «Мережево» часова 

Тип  розвитку  Екстенсивний Інтенсивний Прискорено інтенсивнй 

Резерви  

розвитку 

Зовнішні – географічне 

 розширення культурних зон  

Внутрішні –  перебудова  способів  життєдіяльності,  

формування  принципово  інших  можливостей 

Персоніфіковані – 

 креативний потенціал особистості 

 

Темп змін 

Уповільнений – прогрес як соціальний, так і технічний  

уповільнений  щодо термінів життя  декількох поколінь   

Швидкий  -  зміна упродовж  життя  

одного-двох поколінь 

Прискорений – декілька змін упродовж   

життя одного покоління 

Базові цінності 

 та   інститути 

 їх   формування 

Збереження традицій, консервація регламентованих  

зразків і норм, де акумульовано досвід предків, 

Міфологія, Релігія, Влада  

Оригінальність, нове загалом, зміна природи і світу, 

підкорення природи для задоволення потреб 

Мораль, Право, Мистецтво, Наука  

Сталий розвиток, не збіднення 

можливостей майбутніх поколінь 

Інформація, Знання, Творчість, Майбутнє  

 

Роль  

 людини 

Пасивна,  спрямована всередину, на самоспоглядання і 

самоконтроль, адаптація індивіда до середовища, 

орієнтування на зміни себе, людина як особистість 

 реалізується через належність до певної соціальної  

спільноти, зв’язки з якою незміні  

Активна у діяльнісному ставленні до світу,  спрямована 

на зовні, цілеспрямоване перетворення природи і 

соціального середовища, людина – творча, суверенна, 

автономна особистість,  що змінює  свої зв’язки з 

різними видами  соціальної спільноти 

Активність людини спрямована на 

творення власної особистості, де 

простором її життєдіяльності 

розглядається уся земна куля, 

індивідуалізація, персоніфікація 

Символи Сім чудес світу, створених у минулому,  

знеособленість   

Книга рекордів Гіннеса,  

де кожна людина – унікальне досягнення 

Мережа,  де цінується індивідуальність 

людини як «інформаційного вузла» 

Ставлення  

 до часу 

Орієнтування на минуле,  «золотий вік» - у минулому, 

циклічність часу, повернення до вихідного стану у розвитку 

Орієнтування на майбутнє,  лінійність і незворотність 

руху від минулого через теперішнє у майбутнє  

Постійна проекція у майбутнє через 

діяльнісне ставлення до теперішнього 

Уявлення 

про 

 природу 

Це живий організм, в який органічно вбудовано людину, що не 

є знеособленим предметним полем,  керованим об’єктивними 

законами, поняття «закони природи» відсутнє 

Впорядковане, закономірно збудоване поле, де  

розумна істота, що пізнала закони природи, здійснює  

свою владу над зовнішніми  процесами й об’єктами  

Екоцентрична, людина як складова 

екосистеми, що відповідально ставиться 

до  майбутнього природи 

 

Діяльність  

Як застосування існуючих зразків, 

 норм, цінностей,  як закрита система  

Як вдосконалення та розвиток  

соціокультурних норм, як відкрита система  

Як постійне творення нового  

у всіх видах діяльності  

Ставлення 

 до нововведень 

Нововведення не є вищою цінністю, припустимі у рамках 

усталених стереотипів засобів і цілей   людської діяльності  

Нововведення як вища цінність, очікування змін  

способів спілкування, типу особистості, способу життя 

Як спосіб і умова  

 життєдіяльності  

Уявлення  

про владу 

Безпосередня влада однієї людини  

над іншою на всіх рівнях: від  сім’ї до держави  

Акцент змінено від панування над людиною до 

володіння речами,  що виробляються людиною 

Акцент на комунікаційному контексті 

влади для досягнення консенсусу 

 

Приклади 

Стародавня Індія, Стародавній Китай, Стародавній Єгипет,  

держави мусульманського Сходу епохи середньовіччя,  

Європа до XVII ст.  

Міста-поліси Стародавньої Греції, 

 Європа, що пройшла з XVII ст. стадії: переходу від 

аграрної до індустріальної, індустріальну  

Скандинавські країни,  

США, країни ЄС, Японія,  

Китай, Південна Корея  

Джерело: складено автором на основі матеріалів [628, с. 19–27], [441, с. 362]. 
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Витоки техногенного суспільства сягають XIV–XVI ст., коли формувалося ядро 

системи її цінностей, у центрі якої – особливе розуміння людини та її місця у світі, це уявлення 

про людину як діяльнісну істоту, котра протистоїть природі, її призначення – перетворення і 

підкорення природи своїй владі [680, с. 12]. Наука може виникнути лише у техногенному 

суспільстві як регулятор суспільних відносин (субсистема раціональної дії виходить за рамки 

існуючих культурних традицій і формує нові традиції) і реалізуватися й контролюватися 

притаманними техногенному суспільству засобами через включення до панівної системи 

економічних і соціально-політичних відносин (інституційних меж). Механізм 

функціонування соціального інституту науки формується у контексті реалізації потреб 

відповідних соціальних груп, інститутів і спільностей, наукові знання стають соціально-

значущою силою, економічним ресурсом, а види діяльності, які уможливлює інститут науки, 

інтегруються до виробничої діяльності з продукування матеріальних та ідеальних благ. Відтак 

наука набуває рис економічного інституту, що уможливлює її нова якість – інтегративна 

єдність з інститутом техніки, що знаходить вияв у головній закономірності їх розвитку – 

технізації науки та сцієнтизації техніки. У техногенній цивілізації система «техніка» здобуває 

наукоємну основу, як потужна й самоорганізована, вона потребує врахування логіки її 

функціонування і розвитку, загрожуючи перетворитися на мету поступу цивілізації. На зламі 

другого і третього тисячоліть людство охопили трансформаційні процеси становлення 

новітнього типу суспільства – інформаційного, де наука і техніка розширюють життєвий 

простір кожної людини до меж усієї земної кулі, тоді як інституційні межі їх функціонування 

вибудовуються на основі концепції сталого розвитку. 

Сутнісні риси техніки з позицій соціально-філософського підходу полягають у тому, 

що конкретні її форми створені виключно людиною. Первісні знаряддя, створені людиною, 

внутрішньо пов’язані з органами людини, що перший дослідник філософії техніки Е.Капп 

підкреслює як «неусвідомлене відкриття», ніж «свідомий винахід», «у знарядді людина 

систематично відтворює саму себе» [цит. за: 429, с. 15]. Водночас «смисл техніки полягає у 

вивільненні від влади природи. Її призначення – вивільнити людину як тваринну істоту від 

підпорядкування природі з її нещастями, загрозами й оковами. Принцип техніки полягає у 

цілеспрямованому маніпулюванні матеріалами і силами для реалізації призначення людини. 

… Проте це ще не вичерпує смислу техніки. Створення знарядь праці підпорядковано ідеї 

деякої єдності, а саме – єдності у межах перетворення людиною середовища, що її оточує, яке 
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(перетворення) постійно розширюється при своїй замкненості» [771, с. 115]. Розвиток техніки 

усе більш предметно опосередковує й одночасно усуспільнює діяльність людини, суб’єктом 

діяльності стає суспільство загалом; технічні системи поза суспільним функціонуванням – це 

матеріальні предмети без власного технічного буття (зокрема територія ЧАЕС); об’єктивність 

технічного прогресу не дає змогу суспільству минути певний тип матеріально-технічного 

розвитку. Отже, соціально-філософське тлумачення науки формує особливий тип  розуміння  

її  єдності  з  технікою  як  атрибутом соціального світу.  

Гносеологічний підхід до вивчення науки є найбільш розробленим і пов’язаний з 

виявленням природи наукової істини. За образним висловом  В.Вернадського, мета науки – 

“пошук істини заради істини, а та істина, що отримана зусиллям вікової наукової роботи, 

далека від історичних обставин моменту, загальна та єдина всім без винятку” [61, с. 33].  

З точки зору гносеології аналізуються ті особливості суб’єктно-об’єктних відносин, що 

випливають із специфіки науки: оперування на теоретичному рівні пізнання ідеальними 

об’єктами, створення і використання відповідної мови, методів, приладів, засобів 

систематизації та формалізації знання, що формує такі властивості наукових знань, як 

раціональність, опосередкованість, інтерсуб’єктивність. Гносеологічний аспект техніки 

підкреслює те, що вона є невід’ємним елементом наукового пізнання й уречевленим 

засобом діяльності дослідника, вона обмежена в конкретній наявності  та історичній 

визначеності засобів її функціонування.  

Таким чином, охарактеризувавши феномени науки і техніки з позицій філософсько-

антропологічного, соціально-філософського і гносеологічного підходів,  доходимо висновку 

про нерозривну єдність цих феноменів, що уможливлює генетична спорідненість наукової 

діяльності і технічної діяльності – основа функціонування і розвитку науки й техніки як 

соціальних інститутів. Генетичну спорідненість цих видів діяльності формує інформаційна 

природа знань, формою прояву нової інтегративної якості інститутів науки і техніки стає 

науково-технічна діяльність, що з поч. ХХ ст. уможливлює функціональне збагачення науки і 

техніки вже як економічних інститутів, інтенсифікація взаємодії яких формує об’єктивні 

умови їх розвитку, що відображають закономірності технізації науки і сцієнтизації техніки. 

Об’єднання обох видів діяльності у науково-технічну діяльність відбувається за умов 

докорінних змін у соціокультурному й господарському середовищах у контексті настання 

техногенного типу суспільства. Висвітлення цих змін потребує звернення до загального 
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контексту періодизації історії людства, що має тривалі традиції філософських та економічних 

досліджень. Не претендуючи на узагальнення всіх існуючих підходів до періодизації, 

зосередимо увагу на сучасних концепціях, які підтримує значне коло дослідників.  

Нині все більшого поширення набуває періодизація історичного розвитку людства з 

позицій цивілізаційного підходу, започаткована Л.Г.Морганом у праці «Первісне 

суспільство», де виділено три головні етапи історії людства: епохи дикості, варварства і 

цивілізації. Як визначає А.Гальчинський, на етапі цивілізації розмежовують такі періоди її 

розвитку: доіндустріальну (аграрну), індустріальну, постіндустріальну (інформаційну). 

Перехід від одного рівня цивілізації до іншого відбувається шляхом глобальних 

технологічних революцій [91, с. 99–108]. На думку В.Іноземцева, триада «доіндустріальне-

індустріальне-постіндустріальне» з методологічної і термінологічної точок зору є досить 

завершеною. За його концепцією виділено три стадії, кожна з яких являє собою завершене 

ціле, на відміну від жорсткого поділу історії людства на епохи «до» та «після» певної знакової 

події, або розмежування певних ознак невизначено великої кількості періодів [279, с. 3].  

З  позицій цивілізаційного підходу людина розглядається не лише як головний суб’єкт 

виробництва і цивілізації загалом, а як її безпосередня мета, цільова функція. Цей аспект 

підкреслює найкоротше визначення цивілізації С.Хантінгтона: «Цивілізація являє собою 

людський рід у його вищій формі» [698, с. 539]. Розуміння цивілізації прогресує від позиції 

європоцентризму до позиції множинності цивілізацій [25, с. 750]. Наукові підходи до 

класифікації та типізації цивілізацій узагальнені у ДОДАТКУ А табл. А.1. Відомий дослідник 

А.Філіпенко пропонує підхід до типізації цивілізацій на основі критеріїв, які дають змогу 

розкрити сутнісні характеристики господарського і соціокультурного середовищ цих 

утворень. Цивілізаційний феномен розглядається як прогресуюча втрата суспільством рис 

природничо-природного утворення через нарощення в соціально-історичному процесі 

науково-технічного потенціалу людства у формі урбанізації і НТП [52, с. 111].  

В економічних дослідженнях в основу періодизації етапу цивілізації покладається 

критерій домінуючих економічних ознак, кількісний критерій розділу періодів цивілізації 

відображає галузева структура ВВП і структура зайнятих: на доіндустріальній стадії 

домінувало сільське господарство, в індустріальну добу провідна роль була у важкої 

промисловості, на постіндустріальному етапі переважають послуги. У літературі відмічені 

головні зрушення у провідних країнах світу у 1990-х рр. щодо домінування сектора послуг у 
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галузевій структурі ВВП і структурі зайнятості. Так, у США у 1993 р. на сектор послуг 

припадало майже 73% ВВП (для 2005 р. частка послуг у ВВП США склала 79% [578, с. 28]), 

у Канаді – 72,5% (1995), у Великій Британії – 67,6% (1995), у Німеччині – 64,6% (1995), в 

Японії – 61,3% (1994) відповідно [751, с. 28]. У 1990 р. у секторі послуг зосереджено 72% 

зайнятих в економіці США, в Японії – 59%, країнах Європи – 62% [589, с. 283]. Такі  

економічні параметри є підставою для висновку про настання на зламі другого і третього 

тисячоліть постіндустріального періоду цивілізації.  

Соціально-економічні характеристики періодів епохи цивілізації узагальнено у 

табл. 1.3. Вітчизняний економіст-теоретик С.Мочерний відзначав, що лише 40 тис. останніх 

років триває активне втручання людини в природу, коли привласнювальне господарство 

замінило відтворювальне [433, с. 219]. Активність людини в агарну добу спрямована на 

природу як об’єкт задоволення її фізіологічних потреб через відтворювальний тип 

господарювання, це формує панівний вид діяльності і взаємодію між людьми щодо 

створення суспільств на основі механізму традиції, що передбачав відтворення всіх явищ і 

процесів соціокультурного та господарського середовищ у незмінних формах і розмірах, 

відтак його еволюція була найбільш тривалою [226, c. 175]. Ф.Бродель обґрунтував  

висновок про множинність форм прояву цивілізації до к. XV ст., з якого людство стало 

проявляти тенденцію до утворення єдиної спільності.  

За множинності форм прояву цивілізацій їм притаманна системна ознака – це 

механізм самовідтворення через традиції, що розгортався у кожній локальній цивілізації за 

відсутності взаємодії з іншими  локальними  цивілізаціями (чи її епізодичного характеру). 

Системоутворювальним ядром соціокультурного і господарського середовищ локальних 

цивілізацій стали традиції, на основі їх механізму сформовано конкретно-історичну 

визначеність домінуючих цінностей і норм, видів діяльності. За розмаїття ознак, що вирізняли 

локальні цивілізації, їм притаманний єдиний вектор пошуку способів задоволення потреб, 

спрямований виключно на природу. Спільним у господарському середовищі різних 

локальних цивілізацій традиційного суспільства був лінійний зв’язок її складових 

(«людина – природа – діяльність – результат»), зміст якої С.Булгаков розкрив як «боротьбу 

за життя з ворожими силами природи з метою захисту, управління та розширення, у 

намаганні володіти ними, приручити й стати їх господарем» [57, с. 54].  
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Таблиця 1.3 

Загальні соціально-економічні характеристики періодів цивілізації  

 
Характеристики 

П Е Р І О Д И              Ц И В І Л І З А Ц І Ї 

Доіндустріальний (аграрний)  
(VIII тис. до н.е. – сер. XVIII ст.)  

Індустріальний 
(к. XVIII ст. – к. ХХ  ст.) 

Постіндустріальний (інформаційний) 
(к. ХХ  ст. – поч. ХХІ ст. і далі) 

Очікувана тривалість життя 32–40  років 60–70 років Понад 70 років 

Зростання населення швидке Повільне дуже повільне  

Рівень урбанізації низький (до 25%)  високий (60–70%) середній (50:50)  

Середня тривалість вільного часу до 3-х років 12  років Понад 18 років 

Організація суспільства проста  складна надскладна 

Важливість освіти, її тривалість дуже низька, 2–7 років  істотна, 10–18 років  Надзвичайна, понад 20 років 

Взаємозалежність учасників 
соціально-економічних процесів 

незначна  
(у межах родових поселень) 

значна  
(у межах держави-нації)  

дуже значна  
(сягає планетарних масштабів) 

Тип технологічної революції аграрна промислова  інформаційна 

Характер виробництва кустарне механізоване автоматизоване 

Головний фактор виробництва земля уречевлений капітал – нерухомість, 
машини 

неуречевлений капітал – знання, досвід 

Головний виробничий ресурс сировина енергія інформація 

Енергія, 
 що використовується 

відтворювана енергія «живих бактерій» - 
м’язової сили людей і тварин, енергія вітру, 

сонця, води 

невідтворюва енергія  
корисних копалин 

переорієнтування на використання енергії  
відтворюваних джерел 

Спрямованість техніки подовження чи заміна органів людини заміна сили людини та тварин використання інтелекту людини  

Домінуючі технології ручні та знарядійні, трудоємні енерго- та ресурсоємні, машинні наукоємні, інформаційноємні 

Характер технологічного процесу  єдиний, монолітний розмежований на операції    єдиний, сервісний 

Характер виробництва добувне таке, що виготовляє обробне 

Характер 
 активності людини 

фізична, інстинктивна діяльність у  
контексті біологічного процесу   

рутинна, операційна, усвідомлена праця у 
контексті технологічного процесу 

творчість, інтелектуальна діяльність у 
контексті самореалізації особистості 

Роль людини у виробництві майстровий оператор машини творець та організатор 

Господарство продовольче енергетичне сервісне 

Домінантні потреби  домінування колективних потреб  домінування індивідуальних потреб інтелектуалізація усіх типів потреб 

Знання як результат емпіричного досвіду  науково-технічної діяльності будь-якого виду діяльності 

Вплив  
освіти і науки  

трансляція емпіричного досвіду 
 і навичок 

трансляція наукових і технічних знань,  
науково-технічної інформації  

генерування та трансляція наукових і 
технічних знань, інформації  

Домінуюча форма багатства природні ресурси фізичний капітал людський капітал 

Домінуючий тип власності  земельна промислова інтелектуальна 

Вид суспільства суспільство взаємодії з природою суспільство  взаємодії з природою, перетвореної 
людиною 

суспільство  взаємодії між людьми 

Джерело:  складено автором за матеріалами  [91, с. 108–119], [278, с. 25–35],  [279, с. 222],  [685, с. 29]. 
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Особливість тисячолітнього розгортання еволюції локальних цивілізацій  визначає 

специфічний закон їх функціонування – закон самозбереження у досягненні максимальної 

внутрішньої стійкості на основі локальної замкненості, низького рівня диференціації 

господарського і соціокультурного середовищ, спрямованості їх базових інститутів на само 

відтворення через реалізацію традиції, виключаючи інформаційний обмін між локальними 

цивілізаціями та у межах кожної цивілізації – між її соціокультурним і господарським 

середовищами. У господарському середовищі технічний прогрес у базовій сфері – сільському 

господарстві та ремеслі був непомітним – приблизно 10% на кожні сто років. Як зазначає 

Ю.Хабермас, у традиційних рамках жодна велика суспільна система не виробляла у рік на 

одного мешканця продукту, що в еквіваленті перевищив би 200 дол. [695, с. 72]. 

Подолання локальної замкненості й інтенсифікацію інформаційного обміну через 

матеріально-речові потоки дослідники відмічають як нову якість цивілізаційного розвитку, 

Ф.Бродель вказує на єдину спільність, К.Ясперс – настання другого осьового часу, 

І.Валлерстайн – появу «світ-економіки». На думку В.Стьопіна, внаслідок подолання 

замкненості багатьох цивілізацій постав новий тип суспільства – техногенне як умова 

розвитку глобалізаційного світу [680, с. 13]. Техногенне суспільство змінює традиційне при 

переході від аграрного до індустріального періоду цивілізації, домінує технократичний 

підхід, що зародився в європейській культурі з експериментальним природознавством, за 

ним природу можна переробляти, а суспільство і людину – проектувати, діставши назву 

суспільства, яке взаємодіє з природою, що перетворена людиною. Унаслідок промислової 

революції було подолано обмеженості примітивного, замкнутого натуральною структурою 

господарства суспільства аграрної цивілізації [91, с. 114]. Індустріальний тип 

господарювання створив адекватну технічну систему – машини, докорінно відмінну від 

традиційних знарядь праці, капітал і систему інвестування, найману робочу силу, праця якої 

набула абстрактної форми на відміну від існування у конкретній формі, сформовано систему 

потреб і попиту, відтворюваних на розширеній основі. На думку Ю.Осипова, «економіка, 

яка воцарилася у людстві, яскраво продемонструвала величезні перетворювальні 

можливості, радикально змінивши все зовнішнє, а в чомусь важливому і внутрішнє 

(духовне) життя людини, породивши технічну цивілізацію …, створивши штучний світ, 

який безпосередньо і повно масштабно протистоїть світу природи...» [498, с. 366]. У 

господарському середовищі домінантний статус здобув ринок, це головна родова ознака 

індустріальної економіки, як переконливо доводить А.Гальчинський, що актуалізує обмін 
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при відокремленні виробництва і споживання, й зумовлену цим роз’єднанням зміну статусу 

людини – самодостатню людину змінює залежність від товарів і послуг, які виробляються 

іншими [91, с. 116]. Ринок змінив сутність господарської діяльності, трансформувавши її в 

економічну, що засвідчила зміна типу взаємозв’язків – від лінійного («людина – природа – 

діяльність – результат») до багатовимірного («людина – 
осуспільств

природа
 – діяльність – 

результат»), де об’єктом діяльності людини є і природа, і суспільство [516, с. 20]. 

Індустріальне суспільство вирізняє, з одного боку, прискорення диференціації як 

соціокультурного, так і господарського середовищ, з іншого боку, нарощення органічної 

взаємозалежності їх домінантних складових, що формує нову якість техногенного типу 

суспільства – його цілісну єдність, розширене відтворення якої уможливлює інформаційний 

обмін між соціокультурним і господарським середовищами на основі розгортання нового 

виду інтелектуальної  діяльності – науково-технічної, яка забезпечує створення нового виду 

ресурсу – інтелектуального, де природа і суспільство поєднані як об’єкти майбутніх 

господарських перетворень. Специфічний закон техногенного суспільства встановлює 

органічну взаємозалежність між соціокультурним і господарським середовищем як їх нову 

системну якість і джерело їх розвитку, що забезпечує науково-технічна діяльність. 

Постіндустріальну добу характеризує антропоцентризм, зосередженість людини на 

творенні її особистості, це формування цілого світу кожної людини, простором її 

життєдіяльності стає вся земна куля. Розвиток особистості, як підкреслює В.Іноземцев, 

виступає головною рушійною силою господарської еволюції, новою домінантою є потреба 

людини у власному розвитку і самореалізації, здобутті соціального статусу, суспільному чи 

колективному визнанні [279, с. 240, 356]. За висновком Т.Стоуньєра, «в постіндустріальній 

економіці знання заміняють собою традиційну триаду – земля, праця і капітал – і стають 

найважливішою основою сучасних виробничих систем» [478, с. 401]. Майже остаточно 

подолано найголовніший бар’єр у розвитку цивілізації – інформаційну роз’єднаність людей 

через їх взаємо віддаленість, що створило нові комунікативні умови прискорення 

цивілізаційних процесів та їх універсалізації [401, с. 457–458]. Нове суспільство 

постіндустріальної доби постає як суспільство взаємодії між людьми.  

Теоретичне осмислення економічних засад цивілізаційних трансформацій здійснене у 

багатьох роботах зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема відмітимо роботи 

В.Базилевича [25], Д.Белла [34], А.Гальчинського [91; 92], Н.Гражевської [115], В.Іноземцева 
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[278; 279; 283], М.Кастельса [315; 316],  В.Осецького [497], Т.Стоуньєра [478], О.Тоффлера 

[653], А.Філіпенка [687],  А.Чухна [728] та ін. Акцентується увага на тому, що пріоритетним 

ресурсом, фактором розвитку і формою багатства за умов «нової економіки», 

«інформаційної економіки», «постіндустріальної економіки» стають інформація та знання, 

водночас формується новий тип суспільства – інформаційне. У більшості економічних 

досліджень розгляд трансформацій у соціокультурному й економічному середовищі через 

перетворення інформації із засобу на сировину базується на соціотехнологічному підході, 

що започаткував один з перших теоретиків інформаційного суспільства М.Кастельс. У праці 

«Інформаційна ера: економіка, суспільство, політика» (1996) інформаційне суспільство 

охарактеризовано ним як суспільство мережевих структур (network society) як комплекс 

взаємопов’язаних вузлів, зміст яких, у свою чергу, залежить від характеру певної мережевої 

структури. Мережі є відкритими структурами, вони не мають обмежень у своєму 

розширенні шляхом включення нових вузлів за умов їх здатності до комунікацій у певній 

мережі, матеріальною основою таких комунікацій виступають ІТ [318, с. 495]. У пізнішій 

роботі «Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель» (2002) 

засадничим для інформаційного суспільства визначено інформаціоналізм: ключові 

різновиди діяльності в усіх сферах людської практики ґрунтуються на інформаційних 

технологіях (ІТ) і зосереджені навколо обробки інформації (символів). Хоча інформація 

виникає на етапі зародження людської цивілізації, її специфічна роль в інформаційному 

суспільстві визначається її перетворенням із засобу на сировину [317, с. 1]. Інформаційному 

суспільству притаманні такі загальні характеристики: воно базується на генеруванні знань й 

обробці інформації за допомогою мікроелектроніки, що ґрунтується на ІТ; головною 

організаційною формою є мережі; домінуючі види діяльності розгортаються через мережі, 

які функціонують у реальному часі як цілісність завдяки інфраструктурі телекомунікацій і 

транспортацій [317, с. 3]. Винахід Інтернет завершив формування цілісної інформаційної 

системи у межах земної кулі, уможливив обмін різними видами інформації й подолав 

головні характеристики поширення інформації – простір і час. На відміну від перших 

систем, які поширювали певний вид інформації (радіо) і долали простір, нині комунікаційна 

єдність світу має нову якість: швидкість поширення великих обсягів інформації випереджає 

можливості пересування людей і товарів. 

У контексті соціотехнологічного підходу розгляд інформаційної економіки здійснено 

у роботі А.Маслова «Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне 
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осмислення», цей економічний феномен розглядається крізь призму перетворення 

інформації, знань як нефізичних благ на головний ресурс і багатство суспільства [414, с. 10]. 

Обмеженість «соціотехнологічного» методологічного підходу підкреслює А.Гальчинський, 

у розкритті нової якості глобальних трансформацій увагу необхідно акцентувати на носієві 

інформації, обґрунтовується висновок про те, що людина стає центром виробничої системи, 

її найціннішим ресурсом [92, с. 493–505].   

Найбільш концентровано людинорозмірність змін економічної, політичної, 

соціальної і гуманітарної сфер суспільного життя втілює поняття «інформаційне 

суспільство», яке сформульоване у «Декларації принципів» (2003). Під інформаційним 

суспільством розуміється таке суспільство, в якому кожний мав би змогу створювати 

інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними з тим, щоб 

дати окремим особам, громадянам і народам можливість повною мірою реалізувати свій 

потенціал [цит. за: 166, с. 363]. Подібне трактування інформаційного суспільства ширше 

визнання домінуючого впливу на розвиток суспільної сфери лише інформації, до уваги  

беруться інтелектуальний потенціал кожної людини як діяльнісний контекст втілення знань 

і інформації, а також умови реалізації інтелектуального потенціалу кожної людини, які 

створює якісно новий тип суспільства.  

У дослідженні автор ідентифікує новий тип суспільства як інформаційне суспільство. 

Усі характеристики інформаційного суспільства мають людиноцентричний вимір 

(табл. 1.2): йому притаманні «мережево» часова форма, прискорено інтенсивний 

(дромологічний) тип розвитку з швидкісним темпом змін, головні резерви розвитку є 

персоніфікованими – це креативний потенціал особистості, саморозвиток постає як об’єкт 

активності людини і розгортається у процесах її індивідуалізації й персоніфікації, що 

відтворюють нематеріальні цінності – сталий розвиток з урахуванням не збіднення 

можливостей наступних поколінь, їх формують такі інститути, як інформація, знання, 

творчість, уперше значення інституту набуває майбутнє як простір і умова розгортання 

життєдіяльності майбутніх поколінь людства. Відтак уявлення про природу набувають 

екоцентричності, де людина розглядається як складова еко-системи, що зобов’язана 

відповідально ставитися до майбутнього природи. У діяльності, спрямованої на постійне 

творення нового і нововведення як спосіб життєдіяльності, домінує екологічний імператив 

та його реалізація на рівні окремої людини, підприємства, галузі, держави, світової 

спільноти. Так, ООН серед «Цілей розвитку на тисячоліття (1990–2015 рр.)» визначила:  
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«… включити принципи сталого розвитку до стратегій країн і повергнути назад процес 

втрати природних ресурсів» [783]. Інформаційне суспільство вирізняє швидкісна реалізація 

всіх видів діяльності, зокрема економіка в інформаційну еру функціонує у режимі реального 

часу. Постають нові функціональні механізми інформаційних потоків – інформаційні 

мережі, які забезпечують стиснення часу і простору у глобальному масштабі та взаємодію її 

учасників, що актуалізує знаннєвий контекст інформації та об’єктивізує прискорення 

самовідтворення інформації як головного ресурсу інформаційного типу господарювання. 

Відомий економіст-теоретик  А.Гальчинський обґрунтував положення, що специфічним 

законом інформаційної епохи стає закон мультиплікації прискорення [92, с. 233].   

У різних типах суспільств формувалися різні уявлення про економічний контекст 

взаємодії науки і техніки. Уперше він постає об’єктом наукових досліджень зі  становленням 

техногенного типу суспільства, що започатковує фундаментальна праця А.Сміта «Добробут 

націй» (1776), де обґрунтовано причинно-наслідкові зв’язки між суспільним багатством і 

поділом праці, вперше висловлено припущення про об’єднання технічного й наукового 

прогресу як наслідку поділу праці і в сфері виробництва, і в науці, де розподіл занять 

збільшує вміння, зберігає час і зумовлює зростання її досягнень. Взаємодія науки і техніки 

розглядалася у контексті потреб підвищення продуктивності праці через «винайдення всіх 

машин, які полегшують і скорочують працю» [608, с. 14], їх створюють представники 

спеціальної професії – машинобудівники і теоретики, що обумовлено потребами 

виробництва та є екзогенним фактором впливу на розвиток науки.  

Значну роль науці й індустрії відводив у своїх працях представник пізнього 

утопічного соціалізму А.Сен-Сімон, вважаючи їх рушійною силою історичного розвитку. 

При цьому «індустріали» у союзі з «ученими» і «художниками» становлять 
24

∕25 нації, 

зосереджують у собі всі таланти і здібності, створюють істинне багатство [303, ч. 1, с. 301]. 

Проблеми технічного прогресу у контексті економічного зростання розглядав і 

Дж.С.Мілль – ідеї щодо «прогресивного розвитку», «стаціонарного стану», під яким 

розумілось нульове зростання населення та капіталу як сукупності зовнішніх матеріальних 

елементів виробництва, що є продуктами праці, в умовах постійного технічного й етичного 

вдосконалення [130, с. 5]. Велику увагу технічному прогресу приділив К.Маркс, який 

досліджував цей феномен крізь призму виробництва додаткової вартості як мети 

капіталістичного виробництва, зазначаючи, що «машини – це засоби виробництва 

додаткової вартості» [405, с. 382]. У «Капіталі» розкрито вплив технічного прогресу на 
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динаміку середньої норми прибутку, сформульовано закономірну тенденцію зменшення 

середньої норми прибутку. Гонитва за додатковим прибутком спонукає до підвищення 

фондоозброєності праці, унаслідок чого зростає органічна будова капіталу, за умов 

незмінної норми додаткової вартості неминуче викликає зменшення середньої норми 

прибутку [303, ч. 1, с. 340]. Як передумова простого і розширеного відтворення у Марксових 

схемах технічний прогрес є незмінною величиною, його реальний вплив на економічні 

процеси розглядався у контексті потреб виробництва і нагромадження додаткової вартості. 

Відтак класична політична економія та економічна теорія К.Маркса, яка базувалася на 

постулатах класичної школи, обґрунтували тезу, що науково-технічний прогрес виступає  

наслідком, а не становить причину розвитку виробництва.  

Інший видатний німецький економіст Ф.Ліст у роботі «Національна система 

політичної економії» у трактуванні продуктивних сил значну роль відводив розвитку низки 

суспільних закладів, зокрема науковим і освітнім. Дослідницька позиція Ф.Ліста щодо 

впливу наукових і освітніх закладів у складі громадських і політичних закладів на розвиток 

національних продуктивних сил заслуговує на особливе відзначення у контексті збагачення 

економічної науки новими підходами у першій пол. ХІХ ст.  

Маржиналістська революція, яка охопила економічні дослідження останньої третини 

ХІХ – поч. ХХ ст., при знаходженні умов існування загальної рівноваги ринкової 

економічної системи елімінувала вплив досягнень науки і техніки на виробництво, оскільки 

розглядався короткостроковий період, а фактор розвитку техніки вважався величиною 

заданою і незмінною. Така традиція продовжена і в кейнсіанстві, де  домінували 

інструменти макроекономічного регулювання інфляції, безробіття, циклу ділової активності, 

оскільки здатність ринку до саморегулювання поставлено під сумнів.  

Окремо у світовій економічній думці к. ХІХ – поч. ХХ ст. необхідно висвітлити 

позицію видатного українського економіста М.Туган-Барановського, яка відзначена  

провідними теоретиками-економістами ХХ ст., зокрема Дж.М.Кейнсом, У.Ростоу, 

Е.Хансеном, останній вважав її віхою в розвитку економічного аналізу, джерелом нової течії 

економічної думки [19, с. 22]. Це робота М.Туган-Барановського «Промислові кризи у 

сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя» (1894), де обґрунтовано циклічні 

закономірності відтворення основного капіталу. Теорія циклу М.Туган-Барановського 

базувалася на розкритті механізму впливу пропозиції на попит через нагромадження 

позичкового капіталу, що являло собою «потенційну купівельну спроможність», і його 
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інвестування в товари виробничого призначення (трансформацію капіталу в «активну 

купівельну спроможність»). Новизна ідей щодо трансформаційної функції позичкового 

капіталу очевидна і для сьогодення: йдеться про «відкриття нових ринків» промисловістю. 

Отже, на зламі ХІХ і ХХ ст. виявлено іманентну властивість ринкової економічної системи – 

її циклічний характер, обумовлений потребами оновлення основного капіталу, що 

реалізується через накопичення тимчасово вільних капіталів. Для національного 

господарства цей висновок мав важливе значення, оскільки йшлося про економічний 

розвиток на основі національного виробництва, організованого за оптимальними 

галузевими пропорціями і значним зовнішньоторговельним оборотом країни – врахуванням 

зовнішньоекономічної кон’юнктури. Учений практично підійшов до обґрунтування 

положення, що створення й поширення науково-технічних досягнень з позицій 

виробничого використання поглинає вільні капітали і забезпечує економічний розвиток 

(«знову створювана фабрика чи залізниця, що будується», «різні машини»).  

Розвиток ідей щодо трансформаційної функції позикового капіталу та здатності 

науково-технічних досягнень адсорбувати надлишкові капітали здійснив визначний  

економіст ХХ ст. Й.Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку», над якою він 

працював у Чернівецькому університеті і де вперше вжито словосполучення «нова 

комбінація» [745, с. 141], що є центральною категорією у розробленій теорії економічного 

розвитку та в подальшому стане використовуватися економічною наукою як «інновація». 

Під інновацією розуміють нову функцію виробництва, яка з’являється завдяки 

економічному  втіленню досягнень науки і техніки – нововведень, і внаслідок нових 

комбінацій створюються ринки нових товарів, оскільки з’являється нова купівельна 

спроможність, яка ніколи не існувала раніше. Головною умовою виступає розвинена 

система кредиту, що «за своєю сутністю створює купівельну спроможність для її передачі 

підприємцю» [745, с. 179], а «процент – це елемент ціни купівельної сили, що надає змогу 

встановлювати свою владу над виробничими благами» [745, с. 281]. Категорії «купівельна 

спроможність», «купівельна сила» логічно пов’язують теорію Й.Шумпетера з теорією циклу 

М.Туган-Барановського та є своєрідним її завершенням.  

Інновація як економічний феномен є наслідком взаємодії світу науки і техніки та світу 

бізнесу, що відображає шумпетерівська триада як перша модель інноваційного процесу: 

«винахід        інновація        дифузія».  Якщо нове відбувається лише у світі науки і техніки 

внаслідок інтелектуальної діяльності винахідника, воно залишається винаходом, коли 
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винахід втілює у виробництво і виводить на ринок підприємець-новатор (світ науки і техніки 

взаємодіє зі світом бізнесу) суспільство отримує інновацію, що являє собою головне 

джерело прибутку. Успішна комерціалізація, через яку винахід перетворюється в інновацію, 

вказує іншим підприємцям напрям найбільш прибуткового вкладання капіталів, – 

відбувається її дифузія.  

Робота Й.Шумпетера була написана і вийшла друком у досить цікавий час з точки 

зору еволюції цивілізації та інституту науки. Період к. ХІХ – поч. ХХ ст., сучасником якого 

був молодий амбітний дослідник, на європейському континенті та США засвідчив появу 

техногенного типу суспільства та трансформацію господарського середовища в 

економічне. Розуміння господарського середовища традиційного суспільства (навіть за 

наявності таких атрибутів економічного середовища, як приватна власність, поділ праці, 

вільна конкуренція, товарно-грошові відносини) викладене Й.Шумпетером у першому 

розділі його роботи, що має назву «Господарський колообіг у його обумовленості 

існуючими відносинами». Наполягаємо на вживанні прикметника «господарський» (див. 

видання: 745, с. 47]), а не «економічний» колообіг, як це запропоновано в українському 

перекладі його праці [746, с. 23]. Центральну роль в усталеному колообігу відведено 

суб’єкту господарської діяльності – виробнику, що під час виробництва благ комбінує речі 

і сили («виробляти – означає поєднувати досяжні речі і сили» [746, с. 31]). Таке 

комбінування спрямоване на постійне відтворення традиційної структури виробництва 

(рух по колу), з позицій економічної науки воно розглядається як досягнення рівноважного 

стану. Зміни у господарських процесах унаслідок зовнішніх (екзогенних) шоків щодо 

подібних пристосувань є адаптаційними, що в економічній науці можуть розглядатися 

через призму еволюційної теорії Дарвіна, яка дає змогу розкрити логіку еволюції 

біологічних організмів через механізм адаптації до зовнішніх природних умов. Поступові 

(адаптаційні) зміни у господарських процесах за Й.Шумпетером відображає термін 

«економічний ріст», а не поняття «економічний розвиток». Його обумовлюють зміни 

іншого типу – це дискретні фундаментальні зміни у господарських процесах, що 

переривають традиційний колообіг, такі зміни відбуваються не як відповідь на екзогенні 

шоки, а як результат впливу ендогенних факторів, якими й постають «нові комбінації» 

внаслідок творчих актів особливого суб’єкта – підприємця-інноватора, чиї інновації 

спричиняють турбулентність економічної системи – «творче руйнування» зсередини 

рівноважного її стану (норми), переведення її до якісного нового рівня рівноваги (наступна 
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норма), за якого традиційна структура докорінно змінюється й ускладнюється, 

господарський колообіг трансформується в економічну систему.  

Й.Шумпетер через зміну словосполучення «нова комбінація» увів термін 

«інновація» до наукового обігу через суб’єкта, що втілює нове, тобто через підприємця-

інноватора. У співвідношенні старого і нового він підкреслював витіснення новими 

комбінаціями старих засобів виробництва і систем його організації, це «творче 

руйнування» – руйнування старої економічної рівноваги з системою традиційних товарів, 

цін на них і середнього рівня прибутковості капіталів та утворення нової системи – нових 

(невідомих ринку) товарів, нового рівня цін (монопольних), нових ринків, високих рівнів 

прибутковості капіталів і ризиків. Теорію Шумпетера підтвердила практика країн-лідерів 

інноваційного розвитку: у 1970 р. 40% доходів у промисловості США отримані  завдяки 

випуску товарів, які за 10 років до того не існували, а в 1985 р. уже 60% доходів забезпечив 

випуск товарів, невідомих у 1970 р. [37, т.ІІ, с. 82].   

За образним висновком Ю.Бажала, друга пол. 1950-х рр. кладе край ігноруванню 

НТП в економічній теорії, головна заслуга належить Р.Солоу та його праці «Технічні зміни 

та функція сукупного виробництва» (1957),  яку відзначено Нобелівською премією. 

Досліджуючи довгострокові зміни в економіці США з використанням апарату виробничої 

функції, Р.Солоу підрахував, що збільшення удвічі валової продукції на одну витрачену 

людино-годину в США за період 1909–1949 рр. відбувалося на 12,5% за рахунок зростання 

капіталоозброєності праці, 87,5% забезпечили технологічні зміни як економічно втілені 

результати науково-технічної діяльності. Більшість досліджень довгострокового 

економічного зростання підтвердили винятковий вплив фактору технологічних змін (від  

33% до 78%) поруч із факторами капіталу та праці [19, с. 17–18]. Введений до наукового 

обігу термін «технологічні зміни» («залишок Солоу», «загальний фактор продуктивності») 

дав змогу розкрити внесок актуалізованих результатів науково-технічної діяльності в 

економічне зростання. У доповіді Світового банку «Знання на службі розвитку» 

(1998/1999) узагальнено результати обстежень економічного зростання значного кола 

країн (табл. 1.4). Виявлено, що накопичення капіталу у вигляді матеріальних активів на 

30% пояснює відмінності у темпах економічного зростання країн, інші 70% прямо чи 

опосередковано зумовлюють нематеріальні фактори, які сприяють зростанню загального 

фактору продуктивності. 
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Таблиця 1.4 

Дисперсія темпів економічного розвитку за країнами , у % [258, с. 29] 

Фактор, 

що визначає дисперсію 

Неру і Дарешвар, 

1960–1988 

Кінг і Левін, 

1960–1985 

Кінг і Левін, 

1980 рр. 

Зростання капіталу на одного мешканця  24 25 29 

Не пояснюване за рахунок накопичення 

факторів виробництва зростання, у т.ч.: 

 

76 

 

75 

 

71 

– зростання загального фактору  

продуктивності 

 

60 

 

57 

 

79 

– коваріація зростання загального 

фактору продуктивності і накопичення 

капіталу 

 

16 

 

18 

 

–8 

 

Отже, у розгортанні філософських і наукознавчих традицій дослідження феноменів  

науки і техніки актуалізується насамперед проблематика їх розвитку,  акценти змінюються 

від зосередженості на пошуку джерел і механізмів їх розвитку у власних надрах, 

зовнішньому середовищі або поєднанні цих підходів. У розгляді розвитку феноменів науки і 

техніки з позицій єдності принципів інтерналізму та екстерналізму дослідники все частіше 

застосовують поняття «науково-технічна діяльність», долучаючи до предметного поля 

дослідження нову компоненту чи сутнісну рису цієї діяльності або ж форму їх взаємодії з 

відповідним зовнішнім середовищем. Це об’єктивне явище, зумовлене об’єднанням з к. ХІХ 

ст. відокремлених видів діяльності – наукової діяльності і технічної діяльності у науково-

технічну діяльність – взаємообумовлений, багато компонентний, складно структурований 

вид діяльності. З актуалізацією перетворювальної та економічної функції наукових і 

технічних знань науково-технічна діяльність трансформувалася від виключно 

соціокультурного явища до явища економічного, постала як масова професійна діяльність, 

інституціоналізована на індивідуальному, колективному й суспільному рівнях. Водночас 

застосування поняття «науково-технічна діяльність» вимагає предметно-методологічного 

оновлення наукових досліджень, розкриття діалектики цього поняття, природи явища 

(генетики походження) та засобу існування (внутрішньої субстанції), а також актуалізує 

проблематику розвитку як набуття й закріплення якісних змін у процесі розгортання 

самобутнього явища, визначальною з яких є набуття цією діяльністю системності та 

досягнення  системою стану самоорганізації.  
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§ 1.2. Методологічні засади дослідження розвитку науково-технічної діяльності 

 

Об’єктом більшості досліджень наука виступає як підсистема соціально-економічної 

системи, де наукова діяльність є способом існування і розвитку. У сучасній літературі наука 

як багатоаспектний феномен і наукова діяльність досліджуються з позицій логіко-

методологічного [90; 271; 272; 352; 384; 386; 600; 628], наукознавчого [36; 139; 401; 525; 845], 

соціально-психологічного [14; 396; 822], економіко-статистичного [157], інформаційно-

кібернетичного [139; 310; 509; 510; 606], інституціонального [64] підходів. Різноманіття 

методологічних підходів у дослідженні науки зумовлено її внутрішньою складністю як 

системним утворенням, розмаїттям форм прояву її результатів та взаємодії з іншими 

підсистемами соціально-економічної системи. Такі методологічні підходи поставали як засіб 

внутрішньо наукової рефлексії у контексті еволюції науки як об’єкту дослідження та форм 

взаємодії науки з іншими підсистемами соціально-економічної системи.  

За умов, коли об’єкт дослідження є неоднорідним, структурованим, найважливішим 

підходом для його вивчення є системний підхід. Поняття «система» постає як 

фундаментальне у всіх науках, видах і формах практичної діяльності, у науці це поняття 

використовують достатньо давно. Його основу формує системність світу, природи, 

суспільства, мислення – визнання того, що всі предмети, процеси, явища у світі 

взаємозалежні, взаємодіють, впливають один на одного. Найбільш поширеним у науковій 

літературі визначенням системи є таке: «система – це впорядкована безліч елементів 

(компонентів), що перебувають у взаємному зв’язку, залежності й взаємодії один з одним, і 

на цій основі утворюють цілісну єдність» [51, с. 10]. Водночас у такому визначенні не 

йдеться про середовище виникнення системи,  напрями їх взаємодії. Відомий економіст-

теоретик С.Мочерний, взявши за основу визначення системи як комплексу взаємодіючих 

елементів, запропоноване фундатором загальної теорії систем Л.Берталанфі, обґрунтував 

більш розгорнене визначення: «система – це комплекс підсистем, елементів та компонентів і 

їм характерних властивостей, взаємодія між якими та середовищем зумовлює якісно або 

сутнісно нову інтегративну цілісність» [433, с. 73]. Важливі риси цього визначення – 

наявність в її складі взаємодіючих елементів, у результаті взаємодії формуються 

компоненти, підсистеми, яким притаманні нові властивості, що взаємодіють між собою та 

зовнішнім середовищем, і це в сукупності створює цілісну єдність такого утворення. Цілісна 
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єдність системи – це якісна риса, що вирізняє систему від комплексу чи середовища її 

перебування. Поведінку системи визначають її властивості як цілісності, а не властивості її 

окремих елементів, зокрема за відсутності певного елементу у системі відбувається 

перерозподіл функцій між наявними елементами, це дає змогу досліджувати систему у 

постійному русі.  

Дослідження науково-технічної діяльності як складного об’єкту згідно з 

методологічними положеннями системного підходу передбачає такі напрями реалізації його 

принципів (ДОДАТОК А табл. А.2). Принцип цілісності визначає розгляд науково-технічної 

діяльності у розрізі її складових, інтегрованих в єдине ціле. Принцип примату цілого над 

його складовими частинами акцентує увагу на тому, що науково-технічна діяльність як 

цілісність визначає функції її складових і всієї діяльності як системи. Кожна із складових 

науково-технічної діяльності (ДіР, підготовка наукових кадрів, надання науково-технічних 

послуг) є складним об’єктом  і виступає системою нижчого рівня, тоді як сама система є 

елементом системи більш високого рівня. Принцип полісистемності орієнтує дослідження 

науково-технічної діяльності як сукупності систем, вписаних одна в одну. Проблематика 

появи і розвитку системи актуалізує проведення дослідження у руслі принципу історизму, в 

реалізації якого підтримуємо дослідницьку позицію А.Гальчинського щодо трифазності 

розвитку функціонуючих систем: у фазі генезису систему вирізняє сумативна цілісність, їй 

притаманна сутнісна невизначеність елементів нового, яке зароджується у структурі старого 

й перебуває у розпорошеному стані; у фазі зрілості система набуває структурної цілісності; у 

фазі занепаду системою досягається абсолютна однорідність компонентів і вичерпується 

потенціал розвитку [92, с. 106]. 

Застосування системного підходу щодо науково-технічної діяльності як складного 

об’єкту відбуватиметься у контексті діалектичного методу пізнання як теоретичної основи 

сучасних досліджень. Відтак доцільним є використання таких груп філософських 

категорій, як «всезагальне – особливе – одиничне», «сутність – явище – дійсність», «зміст – 

форма – структура», «матеріальне (об’єктивне) – ідеальне (суб’єктивне)». Всезагальною до 

категорії «науково-технічна діяльність» є категорія «діяльність», що завжди була у полі 

зору досліджень філософів. У гранично абстрактному розумінні діяльність визначають як 

соціальну форму розвитку матерії чи розвиток за участю суб’єктивного фактора. З цієї  

точки зору діяльність розглядається як форма соціальної матеріальності, як специфічна 
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людська форма ставлення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна і 

перетворення в інтересах людей; це умова існування суспільства. Діяльність визначають як 

форму активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути 

причиною змін у бутті, які можуть стосуватися речового й енергетичного статусу об’єктів 

або їх інформаційного потенціалу [688, с. 163]. Людська діяльність – одна з базових 

цінностей, «у процесі якої створюються всі інші і формується сама людина як особистість, 

необхідні для її життя елементи матеріальної та духовної культури, спілкування індивіда з 

іншими людьми, свобода, знання (у т.ч. й наукового характеру) про зовнішній світ  

та внутрішній стан самої людини, різноманітні регулятивні норми як імперативи  

поведінки» [396, с. 38].  

Розширене трактування діяльності дає Б.Новиков – це процес продукування і 

репродукування суспільних відносин, процес переведення природних взаємодій у штучні, 

соціальні, культурні взаємодії, де «застигають» в об’єктивованій формі цілепокладаюча і 

цілездійснююча домінанти культури, опосередковані потребами, здібностями і здатностями, 

інтересами, цілями родової людини. Ці відносини, які постійно розвиваються, є 

результуючою, що інтегративно може бути репрезентована як суспільність, 

персоніфікованим виразником і носієм останньої є особистість [481, с. 63]. На думку 

академіка А.Чухно, «власна діяльність людини породжує самостійне утворення, яким є 

суспільство» [728, с. 23]. У роботі «Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ ст.» 

автори зазначають, що «діяльність становить сутність соціального способу буття людини у 

світі» [461, с. 9]. Отже, діяльність, з одного боку, є інструментом перетворення 

навколишнього світу і підтримання життєдіяльності людини, а з іншого, – це процес 

відтворення й розвитку особистості та суспільства через активність людини в культурі.  

Якщо діяльність спрямована на отримання відомого результату вже відомими 

засобами, вона є репродуктивною, тоді ж, коли виробляються нові цілі і засоби їх 

досягнення, або відомі цілі досягаються новими засобами, діяльність є продуктивною, 

творчою. Діяльнісний підхід як методологічний принцип, основою якого є категорія 

предметної діяльності людини (групи людей, соціуму), може реалізуватися у площинах: 

1) діяльність людини може розглядатися у загальному значенні – як динамічна 

система взаємодії людини із зовнішнім середовищем, йдеться про діяльнісний підхід у 
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контексті реалізації положень системного підходу, що репрезентує системно-діяльнісний  

підхід, що також дістав назву системно-праксеологічного підходу;  

2) у конкретному значенні – як професійна форма активності людини у досягненні 

поставлених цілей за певними потребами через реалізацію структурованої  активності.  

Феноменологія людської діяльності дістала всебічне обґрунтування в роботі Г.Арендт 

«Становище людини» (1958), де виділено найголовніші її види: працю, роботу та дію [12, 

с. 21]. Кожна людська діяльність має певну ціль, оскільки діяльностей багато, виникає багато 

цілей, одні з них є керівними, інші досягаються задля перших.  В економічній науці до 

розгляду проблеми діяльності звернувся Людвіг фон Мізес, у роботі «Людська діяльність: 

трактат з економічної теорії» (1949) він зазначав, що «революційне перетворення людської 

діяльності та суспільної співпраці в об’єкт науки … мало величезні наслідки як для пізнання 

і філософії, так і для суспільної діяльності. <…> З політичної економії класичної школи 

виникла загальна теорія людської діяльності – праксеологія» [422, с. 6–7]. Об’єктом 

праксеології, на думку Мізеса, є діяльність як така. «Людська діяльність є цілеспрямованою 

поведінкою. <…> діяльність є воля, приведена в рух і трансформована в силу; прагнення до 

мети; осмислена реакція суб’єкта на подразнення й умови середовища; свідоме 

пристосування людини до стану Всесвіту, що визначає його життя» [422, с. 14]. З такої точки 

зору вченим було обґрунтовано висновок, що людина – «не лише homo sapiens, але й не 

меншою мірою homo agens» (людина діюча) [422, с. 17]. Отже, діяльність – це завжди 

активність певних систем, їй притаманні структурованість та операційна організованість 

щодо досягнення певних цілей.  

Діяльність як категорія має могутній методологічний, світоглядний, евристичний 

потенціал, оскільки знімає в собі діалектичну суперечність у теоретично зрілій формі – 

йдеться про те, що дає змогу говорити про теоретично конкретне, збагачене логічними 

визначеннями відображення об’єкта («мета діяльності», «предмет діяльності», «засоби 

діяльності», «суб’єкт діяльності», «процес діяльності», «умови діяльності», «результат 

діяльності») [481, с. 64]. Такі компоненти органічно взаємопов’язані між собою у межах 

певного виду діяльності, граничним змістом такого взаємозв’язку виступає ефективність як 

вищий критерій оцінки діяльності, що містить такі параметри, як корисність, економічність, 

адаптивність [366, с. 195]. Відповідно до головних компонент діяльності здійснюють її 

класифікації, серед головних предметних видів діяльності виділяють практичну, 
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пізнавальну, духовну. Дослідники відмічають, що «діяльність людини нині … знаменує 

перехід від нижчих, суто біологічних форм активності, з яких вона бере витоки, до вищих, 

суто духовних форм, до яких вона спрямовується» [279, ХІІ].   

У науковій літературі найбільш поширеним об’єктом досліджень з позицій 

діяльнісного підходу виступає наукове пізнання. Діяльнісний підхід до розвитку особливого 

феномену культури – теоретичного знання знаходимо у роботах В.Стьопіна [628, с. 37] і 

його послідовників, зокрема Х.Ленка [369, с. 293], В.Келле [321, с. 302], В.Ільїна [25, с. 302]. 

На діяльнісному аспекті знання акцентує увагу П.Друкер: «І на Заході, і на Сході знання 

завжди співвідносилося із сферою буття, існування. І раптом майже миттєво знання стали 

розглядати як сферу дії» [151, с. 70]. Відродження діяльнісного (праксеологічного) підходу, 

актуалізовано у дослідженнях гуманітарних проблем розвитку науки [441]. У сучасних 

дослідженнях поняття науки ототожнено з поняттям спеціалізованої діяльності щодо 

генерування наукових знань. Поділяючи підхід, що узагальнює теза «наука як діяльність», 

зауважимо: науку не можна ототожнити з науково-технічною діяльністю, що є набагато 

ширшим поняттям, ніж поняття «наука». 

У контексті застосування діяльнісного підходу особливе значення мають роботи 

академіка В.Стьопіна [628], де показано, як виникає і розвивається особливий феномен – 

теоретичне знання. Діяльність розглядається як складноорганізована мережа різних актів 

перетворення об’єктів, коли продукти однієї діяльності переходять до іншої і стають її 

компонентами. При цьому суб’єкти діяльності – люди, що перетворюють об’єкти за 

встановленими цілями, є також результатом діяльності щодо освіти й виховання у контексті  

засвоєння суб’єктом необхідних зразків дій, знань і навичок застосування у діяльності 

певних засобів [628, с. 36]. Схематично одиничний акт діяльності показано як взаємодію 

суб’єктної й об’єктної структур (рис. 1.1). Суб’єктна структура містить суб’єкта діяльності, 

що має цілі діяльності, цінності, володіє знаннями операцій і навичками, здійснює доцільні 

операції і використовує певні засоби діяльності. Об’єктну структуру діяльності вирізняє 

взаємодія засобів із предметом діяльності, результатом виконання певних операцій є 

продукт. Діяльність регулюється певними цінностями і цілями, відображаючи, для чого вона 

є необхідною, яким має бути її результат. Цілі і цінності можуть бути вироблені у надрах 

самої діяльності чи зовнішньому середовищі, відтак джерело змін перебуває у 

внутрішньому чи зовнішньому середовищі. Метою виступає ідеальний образ продукту, що 

є результатом перетворення предмету діяльності.  
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Суб’єктна  структура  Предметна (об’єктна) структура 

          
цінності, цілі,  

знання і навички 

       

       

 З.      

            

    
засоби діяльності 

 дії 

(операції) 
  

       

 С.     П.   Р. 

суб’єкт   діяльності 

 предмет  

(вихідний матеріал) 

результат  

(продукт як опредметнена мета) 
 

Рис. 1.1.  Схема одиничного акту діяльності [628, с. 36] 

 

Оскільки діяльність універсальна, її предметом можуть виступати як природні 

об’єкти, перетворювані практикою, так і люди, «властивості» яких змінюються при 

включенні у різні соціальні підсистеми, разом із самими підсистемами, що взаємодіють у 

межах суспільства як цілісного організму. У першому випадку розглядають «предметну 

сторону» зміни людиною природи, в іншому – «предметну сторону» практики щодо зміни 

соціальних об’єктів, людина за такого підходу виступає і як суб’єкт, і як об’єкт практичної 

дії [628, с. 38]. Це важливе методологічне положення праксеологічного підходу надасть 

змогу розкрити  сутність природи розвитку науково-технічної  діяльності. 

Інші дослідники дотримуються позиції щодо найбільших зрушень у діяльності як 

феномені у напрямі переходу від взаємодії «суб’єкт-об’єкт» до взаємодії «суб’єкт-суб’єкт» 

як основи відносин у сфері послуг, складовою якої є науково-технічна діяльність. 

Результатом спільної взаємодії суб’єктів як рівноправних партнерів є збагачення всіх її 

учасників. Відтак діяльність, яка означає конституювання суб’єкта, розглядається не як 

стихійний перебіг подій, але як така, що цілеспрямовано проектується [441, с. 341]. Для 

висвітлення сутності науково-технічної діяльності у дослідженні не обмежуємося розглядом 

таких внутрішніх її ознак, як мета, суб’єкти, засоби, предмет і результати, для розкриття 

внутрішньої єдності цього виду діяльності необхідно взяти до уваги особливості перебігу 

процесу діяльності та умов її провадження. 

Діяльнісний підхід у розумінні перетворення зовнішньої щодо людини дійсності 

стверджується у культурі епохи Відродження, вплив діяльнісного підходу поширювався у 

культурі Нового часу лише в соціокультурному середовищі і не стосувався науки, класичній 

науці притаманна «антидіяльнісна антисуб’єктивність» – свідоме виключення з контексту 

дослідження, викладу й обґрунтування результатів науки діяльності її суб’єкта. Водночас 
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саме вчений є безпосереднім творцем знання, науку не можна розглядати як наддіяльнісне 

позаісторичне утворення, її варто розглядати як утворення, пов’язане з певним культурно 

детермінованим типом суб’єктивної діяльності в аксеологічному, історичному, 

гуманітарному вимірах [272, с. 21]. Діяльнісний підхід у дослідженні процесів розвитку 

науки актуалізовано у межах філософської традиції К.Поппера, де фундаментальна 

реалізація людиною самої себе визначається як «трансформація соціально-біологічного у 

соціально-людське» [52, с. 126]. Наука є найвищим рівнем усуспільнення соціально-

людського, що задає напрям розвитку людини, але не вичерпує  розмаїття прояву соціально-

людського, поруч з нею важливі також культура, мистецтво та інші форми духовного 

освоєння світу. Актуалізацію діяльнісного підходу у розгляді науково-технічної діяльності 

аргументує сучасне трактування феноменів «інформації» та «знання», виділення об’єктно-

діяльнісної й суб’єкт-об’єктної ознак у класифікаціях знань, розроблених експертами 

міжнародних організацій (ДОДАТОК А табл. А.3).  

У методологічній площині дослідження феномену науки актуалізує проблематику її 

взаємозв’язку з соціокультурним, історично мінливим контекстом. Новітні досягнення у 

філософії науки пов’язані з розробкою концептуальних положень нестабільності, 

важливості принципу плюралізму у з’ясуванні механізму розвитку науки. За останні роки 

найбільші зміни у методології дослідження систем ініціював Нобелівський лауреат 

І.Пригожин, він сформулював протилежний методологічному детермінізму підхід: 

поняття «причина» пов’язується з поняттям «одне й те саме» – «одна й та сама причина 

породжує одні й ті самі наслідки». Збагачення методології відбулося у площині розуміння 

причинності як складної (багатовекторної) взаємодії різноякісних за своєю природою сил; 

необхідності виявлення не лише прямих, а й зворотних, позитивних і негативних зв’язків; 

пояснення складних процесів через комбінації випадкового і необхідного; припущення 

самозбуджувальності процесів у складних системах. Методологічні положення теорії 

нерівноважності застосовано у сучасних напрямах суспільствознавчих досліджень: у 

філософсько-історіографічному напрямі – це колективні монографії «Україна: проблеми 

самоорганізації» (2003 р.) [347] та «Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура» 

(2008 р.) [680], у філософсько-економічних розвідках – монографія В.Базилевича та 

В.Ільїна «Метафізика економіки» (2007 р.) [25], в економічних дослідженнях – монографія 

Н.Гражевської «Економічні системи в епоху глобальних змін» (2008 р.) [115],  

колективне видання «Інноваційні й класичні теорії катастроф та економічних криз» 
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(2009 р.) [766], у соціологічних дослідженнях – праця І.Валлерстайна «Кінець знайомого 

світу» (2003 р.) [65] та ін.  

Одним з важливих завдань дослідження науково-технічної діяльності як системи є 

відповідь на питання про її відкритість чи замкненість, з’ясування походження якісних і 

кількісних змін у системі, викликаних флуктуаціями у зовнішньому середовищі чи у ній 

самій. Таку проблематику розробляють вітчизняні дослідники у роботі «Світоглядні 

імплікації науки» (2004 р.) [600], у розробці методології сучасних досліджень вагома робота 

М.Згуровського і Н.Панкратової «Системний аналіз. Проблеми. Методологія. Додатки» 

(2005 р.) [249], в економічних дослідженнях – це розробки відомого економіста 

А.Гальчинського «Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні 

аспекти» (2007 р.) [91], «Економічна методологія: логіка оновлення» (2010 р.) [92] й ін. 

Відомо, що кожна відкрита система S існує у певному середовищі O (рис. 1.2).  

 

 

 

Рис.1.2. Система (S) у зовнішньому середовищі (О) [600, с. 49] 

 

Динамічна система S (її природа може бути фізичною, хімічною, біологічною, 

соціокультурною), перебуваючи у середовищі О, обмінюється з ним речовиною, енергією, 

інформацією, процес такого обміну має назву дисипації. Відкрита, дисипативна система є 

залежною від середовища, між нею та середовищем О виникають зв’язки (s). Дисипативна 

система – ключове поняття наукової парадигми І.Пригожина. Система S зазнає впливів: 

лише з боку з боку середовища;  лише з боку процесів, що відбуваються у надрах самої 

системи;  впливів, які одночасно виходять із двох боків: з боку середовища і з боку процесів, 

що відбуваються у надрах системи. Система буде відкритою нелінійною системою, якщо 

вона еволюціонує під впливом не тільки флуктуацій, які виникають у середовищі, а й під 

впливом внутрішніх суперечностей, що спонтанно виникають у її  надрах [600, с. 51]. Через 

впливи з полярних джерел у системі виникає кооперативний, упорядкований, когерентний, 

самоузгоджений рух, який її перетворює на систему, що самоорганізується, за визначенням 

І.Пригожина “дисипативну систему” [530, с. 23]. Закони виникнення й еволюції 

дисипативних систем з позицій методології нелінійних досліджень відмінні від законів 
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існування замкнутих лінійних систем, такі системи є наслідком протиборства двох полярних 

джерел впливів – у  середовищі О і в надрах системи S. Під терміном “самоорганізація” 

розуміють процеси, під час яких у незамкнутій системі S виникає організованість (порядок) 

на основі взаємодії компонентів, які функціонують усередині системи за відсутності впливів  

упорядкування від зовнішнього середовища О (за відсутності зв’язків s). Самоорганізація 

відбувається за рахунок кооперативної дії і зв’язків компонентів системи S та приводить до 

зміни просторової, часової і функціональної структури системи. Самоорганізація у вузькому 

розумінні розвитку припускає  і прогресивні, і регресивні процеси.   

Дослідники відзначають [600, с. 51],  що для того, щоб система, яка розвивається, 

була самоорганізованою, вона має відповідати таким вимогам: бути відкритою – 

обмінюватися з зовнішнім середовищем речовиною, енергією, інформацією; процеси, що 

відбуваються в її надрах, повинні бути кооперативними, тобто дії компонентів системи 

повинні бути погоджені між собою; бути динамічною і віддаленою від стану рівноваги. З 

погляду методології нелінійних досліджень головну роль в еволюції дисипативних систем 

відіграють вимоги незамкнутості і нерівноважності. За рівноважності системи її 

макроскопічні параметри (структура, режим функціонування, параметри входів і виходів 

системи) незмінні. Рівноважний стан відкритої (дисипативної) системи може бути стійким 

(за умов змін параметрів системи унаслідок зовнішніх чи внутрішніх флуктуацій, система 

повертається у попередній стан) або рухливим (виникає тоді, коли зміна параметрів системи 

спричиняє подальші зміни в колишньому напрямі і коли ці зміни посилюються з часом). 

Відкриті системи, як зазначають методологи нелінійних досліджень, перебувають у 

рівноважному стані деяку мить, рівноважний стан блокує можливість якісних змін системи, 

унеможливлює її ускладнення і розвиток, самоорганізацію. Самоорганізація системи 

можлива при її виході із стану рівноваги; процес самоорганізації припускає впорядкування 

на основі кооперативної взаємодії компонентів системи, що в умовах рівноваги здатні 

змінювати лише кількісні характеристики системи [600, с. 52–53]. У Всесвіті абсолютно 

замкнутих, як і абсолютно відкритих систем не існує, переважають напівзамкнені системи, 

де еволюційні процеси супроводжує ентропія (хаос), її зростання стримує упорядкований 

вплив зовнішнього середовища. Нерівноважність і циклічність у таких системах є загальною 

формою організації (порядку), що виникає під впливом зовнішнього середовища, стан 

нерівноважності напівзамкнених систем відображає зміна макроскопічних параметрів 

системи (складу системи, її структури і режиму поведінки). 
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Зміни у методології дослідження систем започаткували новий напрям досліджень – 

теорії постмодернізму чи концепції «постновітньої сучасності». Панівна в індустріальну 

добу методологія модернізму базувалася на таких основоположних принципах у сфері 

суспільних наук: принципі раціональності людської діяльності, завдяки якому поведінка 

індивіда розглядалася як детермінована його матеріальною метою і матеріальними 

інтересами; принципі природної рівноваги й саморегулювання суспільних процесів, за яким 

суспільство еволюціонує до рівноваги, що має реалізуватися в автоматичному режимі; 

принцип історизму розглядав суспільний поступ від нерівноваги до рівноваги в 

майбутньому, від рівноваги першого порядку – до рівноваги вищого порядку. Методологія 

постмодернізму заперечує зазначені постулати за положеннями теорії складних 

нерівноважних систем: у мотивації зростає роль морально-психологічних та етичних норм, 

світоглядних мотивів, це нематеріальні цінності й інтереси; під сумнів ставиться принцип 

раціональності тощо.  

Методологічні положення системного підходу, концепції «дисипативних систем» у 

сполученні з діяльнісним підходом утворюють значний пізнавальний потенціал для 

дослідження такого складного системного явища, яким є науково-технічна діяльність, 

зокрема щодо визначення сутнісних характеристик цього  об’єкта досліджень, здійснення 

ретроспективного аналізу для розкриття логіки її еволюції  у контексті самоорганізації у 

розгортанні етапів зародження, становлення і розвитку. Таку дослідницьку позицію 

узгоджено з методологічними положеннями системного аналізу щодо трифазного розвитку 

кожної функціонуючої системи (генезис-зрілість-занепад), що розкрито у фундаментальній 

роботі А.Гальчинського  «Економічна  методологія: логіка оновлення» [92, с. 106]. 

Методологічне значення дослідження системного явища у руслі принципу історизму 

полягає у тому, що у випадку складних людино розмірних систем, якою є науково-технічна 

діяльність, лише історична реконструкція трансформацій її сутнісних характеристик та 

з’ясування напрямів її взаємодії з зовнішнім середовищем (соціокультурним і 

господарським) дає змогу розкрити напрям її розвитку і механізм саморозвитку. Принцип 

саморозвитку, який забезпечується реалізацією внутрішнього енергетичного потенціалу 

системи через динамічну взаємодію її складових, є визначальним методологічним аспектом 

обґрунтування закономірностей розвитку науково-технічної діяльності як системного 

об’єкту дослідження. Логіка системного підходу у з’ясуванні сутності розвитку науково-

технічної діяльності визначає наступне: системність науково-технічної діяльності зумовлює 

системну природу її розвитку. 
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Велике методологічне значення у розгляді розвитку науково-технічної діяльності має 

проблема ідентифікації системи та її зовнішнього середовища. В ідентифікації системи 

вважаємо, що науково-технічна діяльність є складною напівзамкненою нерівноважною 

системою. Щодо зовнішнього середовища виникає низка питань. Якщо вважати зовнішнім 

до науково-технічної діяльності економічне середовище, теоретичною базою для 

дослідження повинні виступати концепції екзогенного науково-технічного прогресу (НТП), 

які об’єднуються у три основні моделі: автономного (нейтрального) НТП, уречевленого 

НТП та індукованого НТП. Екзогенний НТП вважається зовнішньою соціально-

економічною силою, що підвищує ефективність виробництва, питання про джерела, ґенезу і 

причини такої сили спеціально не розглядаються, у моделях це «екзогенний змінник». За 

допомогою екзогенних підходів у межах основних і неокласичних моделей економічного 

зростання Солоу-Свана, Рамсея-Касса-Купманса, Раймонда й інших було встановлено 

визначну роль НТП у забезпеченні економічного зростання. Розгляд НТП як зовнішнього 

щодо економіки процесу, не залежного від її змінних і суб’єктивної поведінки людей та 

інститутів, не підтверджувався емпіричними даними про значні й стійкі відмінності у рівнях 

та темпах економічного розвитку і НТП, про що зазначає Ю.Шараєв [732, с. 118–119]. 

За ендогенним підходом НТП є внутрішньою енергією економічної системи, це 

органічний самовплив науки й техніки на розвиток виробництва і його ефективність. У 

моделях ендогенного типу застосовують такі підходи: НТП є результатом діяльності 

особливої галузі економіки, що «виробляє» нові технології; окрім НТП як результату 

окремої галузі враховується вплив окремих елементів (стан ДіР, ефективність впровадження 

досягнень науки і техніки у практику); НТП визначається через розкриття зв’язків причин і 

наслідків усередині виробничої системи з поєднанням мікро- і макроекономічного аналізу 

[19, с. 21]. Вітчизняний дослідник І.Єгоров проаналізував можливості застосування 

екзогенних та ендогенних підходів щодо виявлення впливу фактору НТП на економічний 

розвиток, зокрема на зростання ВВП [157, с. 57–62]. Головною проблемою використання 

екзогенних моделей є неможливість їх застосування у прогнозуванні макроекономічних 

процесів. Обмеження застосування екзогенних підходів відбувається у межах ендогенних 

моделей економічного зростання, де НТП розглядається як результат цілеспрямованої 

людської діяльності, як окремий сектор економіки – ДіР-сектор, продуктом якого 

виступають патенти, їх економічне впровадження відбувається через інновації. 

Виробництво інновацій не зовнішній щодо економіки процес, це виробництво специфічного 

товару, аналогічного за економічними характеристиками іншим видам товарів. Продукт 
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діяльності ДіР-сектору залежить від витрат на його виробництво, він спроможний також 

бути самостійним об’єктом обміну, набуваючи відповідного правового захисту.  

У дослідженні проблем науково-технічної діяльності автор виходить з позицій 

ендогенного НТП, а зовнішнім до науково-технічної діяльності середовищем вважає 

соціокультурне середовище, між ними відбувається постійний інформаційний обмін.  

В економічній літературі ХХ ст. культура все частіше постає як предмет досліджень, 

що актуалізували роботи М.Вебера, де обґрунтовано продуктивність протестантських 

цінностей [70]. Серед дослідників, які розглядають вплив культури на економічний 

розвиток, виділимо роботи Ф.Фукуями [694], Л.Харрісона [699], С.Роузфілда [589], 

М.Грондона, Є.Ясіна [770] та ін. Культура, що підкреслив Ф.Бродель, є найдавнішим 

персонажем людської історії, тривалість її розгортання випереджає довготривалість світів-

економік [54, т.3, с. 47]. Сучасні наукові уявлення про культуру, як узагальнює В.Стьопін, 

базуються на тому, що у життєдіяльності людей взаємодіють два типи програм: біологічні – 

передаються через спадковий генетичний код (інстинкти самозбереження, харчування, 

статевий інстинкт, інстинктивна схильність до спілкування й т.п.), і соціальні, які неначебто 

надбудовані над біологічними в процесі становлення і розвитку людства, їх розглядають як 

надбіологічні програми, що зберігаються і передаються в суспільстві як культурна традиція 

[628, с. 292]. У Новій Британській енциклопедії у визначенні сутності соціально-біологічної 

еволюції підкреслюється роль культури, притаманній тільки людині: «культура може 

розглядатися як найбільш сучасна і найбільш високорозвинена сукупність засобів 

забезпечення збереження і неперервності життя у низці засобів, початки яких беруть відлік 

від простого рефлексу» [цит. за: 334, с. 40]. Надбіологічні програми життєдіяльності 

здійснюють регулюючий вплив на людську діяльність, поведінку, спілкування. Культура 

зберігає, транслює, генерує програми діяльності, поведінки і спілкування, що складають 

сукупний соціально-історичний досвід, за допомогою різних знакових систем (знаряддя 

праці, зразки операцій, продукти діяльності, самі індивіди-носії соціальних норм і зразків 

поведінки та діяльності, природна мова, штучні мови, ін.). Такі характеристики культури 

дають змогу діяльності долати дискретність і набувати відтворюваності. Динаміка культури 

проявляється у появі одних і відмиранні інших надбіологічних програм, це складна система, 

де виділяються три рівні: перший рівень складають реліктові програми, які увібрали в себе 

залишки минулих культур, що втратили цінність для суспільства нової історичної епохи, але 

вони ще відтворюють певні типи поведінки і спілкування людей (звичаї, забобони первісної 

доби, які поширені й нині); другий рівень культурних утворень – це програми відтворення 
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форм і видів діяльності, що життєво важливі для даного типу суспільства і визначають його 

особливості; на третьому рівні культурних феноменів виробляються програми майбутніх 

норм і видів поведінки та діяльності на наступних етапах розвитку [628, с. 269]. 

У сучасних економічних дослідженнях обґрунтування дістали два типи культурних 

чинників, виділені С.Роузфілдом у компаративістському аналізі економічних систем – це 

«азійські цінності» східного комуналізму (переваги на користь автократії, суспільного 

становища, відданості, старанності, обов’язку, сім’ї, самовідданості, дотримання правил 

пристойності, одностайності) та «європейські цінності» західного індивідуалізму (гуманізм, 

демократичний утилітаризм, самодостатність, відповідальність за самореалізацію, 

раціоналізм) [589, с. 58–59]. Розкриття дихотомії цих типів цінностей потребує розгляду 

еволюції їх формування у традиційному і техногенному суспільствах.   

Отже, автор дотримується позиції щодо розуміння феномену діяльності людини 

взагалі як активності у культурі і на основі культури, специфічного утворення цивілізації, 

відмінного для кожного її історичного періоду. Це аргументує розгляд зовнішнім щодо 

науково-технічної діяльності соціокультурного середовища. Таку позицію поділяють 

дослідники феноменології інновацій: «соціальна система є не просто «середовищем», в 

якому існують, функціонують, засвоюються результати продуктивної діяльності людини. 

Вона породжує інтелектуальне буття, детермінує дію його внутрішнього механізму та 

форми прояву, структурно-функціональні характеристики і динаміку поступу, духовність у 

різних формах» [680, с. 19]. Існує і зворотній вплив науково-технічної діяльності на 

соціокультурне середовище. Дослідники відзначають, що «активне, творче начало 

діяльності найбільшою мірою проявляється, звичайно, у діяльності по розвитку наявних 

форм культури, відповідних способів ставлення до дійсності, адекватним до них установках 

і нормах» [441, с. 356]. Активізація впливу науково-технічної діяльності полягає в тому, що 

нові наукові і технічні знання, покликані здійснити перевороти у техніці і технології 

майбутнього, моральні принципи формують основу для майбутніх норм поведінки і видів 

діяльності. На першому рівні культури вплив науково-технічної діяльності полягає у 

ліквідації реліктових програм, на другому рівні культури він відбувається через вплив на 

сутнісні характеристики всіх існуючих видів діяльності (їх суб’єктів, засоби, предмети, 

процеси, умови, результати), забезпечуючи підвищення ефективності цих видів діяльності. 

На третьому рівні головним об’єктом впливу є нове ціле встановлення та створення нових 

видів діяльності, нових цінностей і норм поведінки, що постануть у майбутньому і 

забезпечуватимуть  розвиток культури.  
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Діяльнісний підхід має важливе значення для розуміння розвитку економічної 

системи, що розкрито Й.Шумпетером у роботі «Розвиток» (1932), яка суттєво доповнює 

більш ранню роботу «Теорія економічного розвитку». Під розвитком розуміється «такий 

перехід від норми економічної системи до іншої її норми, який не можна розкласти на 

нескінченно малі етапи». Обґрунтування такого важливого положення Й.Шумпетер 

аргументує необхідністю відволікання від кількісного предмету та об’єкту економічної 

науки («кількісний характер економічних фактів», «фундаментальні явища, насамперед, 

ціни, які за своєю природою мають кількісне значення» [745, с. 846]). Кількісний вираз  

об’єкту економічної науки та її самої актуалізує постановку питання про економічні зміни і 

причинно-наслідкові зв’язки, що розкривають їх економічну природу. Відповідь на такі 

питання за допомогою домінуючих кількісних методів економічного дослідження не дає 

змогу відповісти на головне питання походження радикальних, а не адаптаційних, змін, які 

обумовлюють іншу якість самої економічної системи, яка маючи кількісне вираження 

водночас не може бути пояснена через призму еволюційної теорії – як поступові адаптаційні 

зміни за мільйони років як нескінченно малі етапи пристосування до зовнішніх природних 

умов. Й.Шумпетер показав безплідність використання теорій стаціонарного процесу 

(процесу, який не розвивається під впливом внутрішніх сил, а лише відтворює в певні 

відрізки часу постійні норми реального доходу) для виявлення першопричин історичного 

розвитку, що характеризують стрибкоподібні зміни. Оскільки саме у надрах економічної 

системи присутнє джерело енергії, яке викликає порушення рівноваги [745, с. 44]. 

Найголовнішою проблемою є проблема теоретична – наявність фундаментальних 

відмінностей в економіці між детермінованими і невизначеними явищами за можливості 

кількісного їх виміру, методологія кількісного вимірювання ґрунтується на розробці 

пізнавального інструментарію, виходячи з детермінованого – «один стан системи може бути 

виведений з іншого лише у межах однієї й тієї ж норми… Проте в межах будь якої 

конкретної науки, одна норма ніколи не може бути виведена з іншої» [745, с. 850]. Отже, 

для генерування знання природи економічного розвитку пізнавальний інструментарій 

економічної науки мають збагатити нові методологічні підходи та методи якісного аналізу, 

за допомогою яких можна  досліджувати економічні явища і процеси як гетерогенні за 

своєю сутністю, на відміну від панівних уявлень про них як гомогенних, однорідних, що 

зосереджує наукові розвідки на пошуку їх елементарної цеглинки для будови цілісної 

наукової картини економічної реальності.  
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Гетерогенність економічних явищ і процесів, які забезпечують економічний розвиток, 

Й.Шумпетер пояснив особливостями реалізації підприємницької діяльності, оскільки 

«втілення нових комбінацій є особливим процесом і предметом соціальної «функції»». Це 

якісна відмінність поведінки підприємців-інноваторів за їх цілями, предметом і способами 

діяльності, що вимагає інших здібностей, ніж здібності до простої раціональної економічної 

поведінки, які притаманні суб’єкту господарювання у втіленні незмінного колообігу, це 

властивості екстраординарного інтелекту й волі, неперервної градації «ініціативи» та 

лідерства, що актуалізує потенційне [745, с. 86–89]. Власне розкриття відмінностей 

поведінки підприємця-інноватора («робити щось нове», виходячи за межі традиції, – 

конструювати нові правила поведінки, нові показники, інтуїтивно осягати майбутнє, долати 

опір соціального середовища) Шумпетером здійснено у контексті діяльнісного підходу 

через порівняння з процесом наукових досліджень ученого та  виявлення спільності ефекту 

новизни  в економічних процесах і в науці. 

Задовго до розробки теорії дисипативних систем І.Пригожина і методології 

нелінійних досліджень молодий дослідник Й.Шумпетер зробив інтелектуальний виклик не 

тільки економічній науці та її мейнстриму – маржиналізму, але й усій світовій науці. У його 

теорії інновації відграють роль джерела саморозвитку економічної системи, а підприємці-

новатори, залучаючи інвестиції з зовнішніх і внутрішніх джерел, уможливлюють 

флуктуації, що виводять економічну систему з її рівноважного стану у турбулентний, і лише 

останній має розглядатися як розвиток. Власне економічну систему Шумпетер розглядав як 

відкриту і складну систему, її іманентною властивістю є невизначеність – своєрідне 

живильне середовище для появи, втілення і дифузії інновацій, розгортання активності 

підприємців-інноваторів, на відміну від домінуючих  положень неокласики про її 

замкненість і лінійність зв’язків, що можуть описати стаціонарний стан статичної рівноваги і 

довершеність інформації. Іманентна риса економічної системи (як загалом і природи, і 

суспільства) – невизначеність – заперечує можливість побудови цілісної теорії розвитку. 

Поняття невизначеності має значний методологічний потенціал для суспільних наук: 

учений переконливо довів, що виводити невизначеність як екзогенний фактор за межі 

предмету окремої конкретної науки можливо лише до тих пір, доки не взяти до уваги 

єдність суспільних наук: «тоді передача проблеми з компетенції однієї суспільної науки до 

компетенції іншої вводить нас неначебто у зачароване коло», відтак «логіка адаптаційних 

процесів … може або заперечувати, або ігнорувати розвиток» [745, с. 852]. Тому 

шумпетерівську триаду «винахід – інновація – дифузія», що пояснює внутрішнє джерело 
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змін економічної системи, варто розуміти як триаду «невизначеність – новизна – стрибок», 

пояснюючи соціально-економічні трансформації ХХ ст., які призвели до появи якісно нової 

системи – синергетичної соціально-економічної системи. Як підкреслює О.Тоффлер, це не 

продовження розвитку індустріального суспільства, а його радикальна зміна, що заперечує 

попередній досвід, у науковій сфері жодна з наявних суспільних теорій не придатна для 

пояснення нових постцивілізаційних відносин, які стверджуються [цит. за: 91, с. 174]. 

Відомий теоретик А.Гальчинський таку ситуацію справедливо назвав кінцем усталених 

методологічних ідеалів [91, с. 180].  

У вивченні науково-технічної діяльності маємо розуміти, що як самобутнє явище 

вона має тривалий історичний поступ. Будь-яке соціальне явище, що зароджується й 

еволюціонує, у функціонуванні і формах прояву у соціокультурному й господарському 

середовищах зумовлене на кожному своєму етапі всіма попередніми трансформаціями,  що 

є наслідком суперечливих внутрішніх і зовнішніх взаємовпливів. Таку дослідницьку 

позицію реалізує еволюційний підхід, методологічний інструментарій якого нині 

використовують у дослідженні природних систем у біології і соціально-економічних систем, 

що презентує концепція еволюційної економіки. У межах еволюційного підходу за 

відсутності можливості проведення експерименту застосовують ретроспективний аналіз і 

порівняльне вивчення об’єкту дослідження, що дає можливість розкрити логіку його 

системних змін шляхом вивчення історичної динаміки й траєкторії еволюції певного явища. 

Переваги застосування означеного підходу дослідження соціально-економічних систем 

обґрунтував І.Валлерстайн [66, с. 34]. Для комплексного розуміння і вивчення такого 

системного об’єкту дослідження, як науково-технічна діяльність, розкриття його сутності і 

виявлення закономірностей розвитку за розмаїття форм прояву у функціональній взаємодії з 

іншими соціально-економічними об’єктами при переході до постіндустріального періоду 

цивілізації актуалізується вивчення його історичної ретроспективи. Автор дотримується 

позиції, що «знання історії часто є основою – іноді єдино можливою – нашого розуміння 

предмету …, але саме по собі воно не тотожне розумінню» [745, с. 144]. Розкриття логіки 

еволюції науково-технічної діяльності як системи передбачає вирішення науково-

прикладного завдання періодизації – виявлення етапів зародження, становлення і розвитку 

цього виду людської діяльності, розкриття його рушійних сил, унаслідок яких впливів 

відбувалася еволюція: впливу зовнішнього середовища чи впливу з боку процесів у надрах 

самої науково-технічної діяльності, які з цих впливів були домінантними, як становилося 

джерело саморозвитку цієї системи.  
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Дослідження сутності будь-якого явища чи процесу перетворюються в абстракт у 

випадку їх поза історичного розгляду. Методологія історизму виходить з ідеї зміни сутності 

об’єкта дослідження у часі, переходу до якісно відмінних станів, появи нових 

закономірностей його функціонування [366, с. 386]. Застосування історичного методу 

передбачає вивчення сутності науково-технічної діяльності через розгляд тривалості і 

швидкості її формування і розвитку як явища самобутнього, динаміки його внутрішніх і 

зовнішніх змін. Періодизація – це відмежування у часі якісно відмінних один від одного 

етапів історичного процесу щодо певного явища з виявленням об’єктивного критерію, що 

відображав би внутрішні зв’язки і логіку еволюції такого явища як самобутнього.  

У науковій літературі розглядається еволюція науки і техніки як соціальних 

інститутів, впливів на них з боку інших соціальних інститутів (релігії, культури). Виділимо 

роботи зарубіжних дослідників Д.Белла [34], Дж.Бернала [36], Ф.Броделя [54], П.Гайденко 

[90], М.Мак-Люена [395], В.Cтьопіна [628], Ю.Яковца [762], К.Ясперса [771]. Зазначена 

проблематика цікавила дослідників багатьох століть. Зокрема, К.Ясперс продемонстрував 

екзістенційний підхід у виясненні того, що ж принципово нового привнесли сучасні наука і 

техніка, його дослідницька позиція полягала у розгляді рис нового через його співставлення 

з попереднім [771, с. 99]. Поч. ХХ ст. ознаменував формування двох напрямів 

історіографічних досліджень науки: екстерналістський започатковано Дж.Берналом, за 

яким джерело впливу на розвиток науки перебуває за її межами – як обумовлений 

соціоекономічними, культурними й політичними умовами її функціонування; 

інтерналістський розвинув О.Койре, він доводив, що наука розвивається за внутрішніми, 

притаманними лише їй законами. Тоді як у концепції «тематичного аналізу» Дж. Холтон 

поєднав обидва  наукових підходи [706, с. 8]. 

В історії науки домінує виклад хронологічної послідовності динаміки наукових змін 

(її зародження загалом чи окремих галузей наукового знання, відкриття нових законів, 

гіпотез, фактів, теорій) та їх соціокультурного значення. Серед дослідників історії науки 

поширений підхід, за яким розглядають не становлення і розвиток науки, а виділяють два 

етапи розвитку: етап до науки  (з найдавніших часів і до XV ст.) та етап сучасної науки [321, 

с. 302], [352], [531], [628], [771, с. 99–100] й ін. Різні методологічні позиції і методичні 

підходи притаманні дослідженням історії техніки.  Так, дослідники Б.Іванов і В.Чешев 

запропонували періодизацію еволюції технічних наук за етапами розвитку технічного 

знання: донауковий етап, етап зародження технічних наук, «класичний» етап та етап 
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науково-технічної революції [264, с. 115]. Проблематику періодизації розвитку науки 

розглядали радянські дослідники, вже у 1970-х рр. академік Б.Кедров відмітив неможливість 

механічного перенесення принципів періодизації історії науки і техніки за формаційним 

підходом: «наука рабовласницького ладу, феодалізму, капіталізму. … для виділення певних 

історичних епох в розвитку науки і техніки необхідно, в першу чергу, враховувати не 

загальні дані громадянської історії, а те особливе, що пов’язане з характером самого об’єкту 

історичного процесу» [320, с. 34].  

Сучасні дослідники все більше використовують парадигмальний підхід. Зокрема, 

М.Бор виділяє три періоди розвитку науки за зміною парадигм «пояснювальної», 

«технологічної» та «перетворювальної» [51, с. 8]. Російський дослідник Ю.Яковец вказує на 

розгортання довгострокового процесу зміни індустріальної наукової парадигми, яка 

панувала останніми століттями (XVI–XX ст.), на парадигму постіндустріальну, що виражає 

сутнісні процеси зміни світу і його пізнання протягом двох-трьох майбутніх століть. В 

індустріальній парадигмі лідирували природничі і технічні науки, економіка і право, 

пізнання спрямоване на підкорення природи, а форма розвитку розглядалася як лінійно-

прогресивна, пріоритет розвитку – це продуктивні сили й економічний базис, динаміку 

суспільства розкривав формаційний підхід, її рушійні сили вбачалися у класовій боротьбі, 

революції, насиллі. У постіндустріальній парадигмі домінують суспільні і гуманітарні науки, 

науки про життя; ставлення до природи формується через призму ноосфери, коеволюції 

природи і суспільства; розвиток трактується як циклічно-генетичний з пріоритетом духовної 

сфери і знань. Динаміку суспільства аналізують за цивілізаційним підходом, її  рушіями є 

кооперація, співпраця,  толерантність [761].  

Розмаїття підходів до періодизації розвитку науки і техніки пояснюємо тим, що вони 

ґрунтуються на виокремленні їх певного елементу чи компоненти науки, етапи еволюції 

окремої компоненти (мети або методу, знання) переносяться на еволюцію цілісного явища, 

за таким підходом виділяють до-науку і науку, або нову (сучасну) науку.  

У дослідженні ретроспективи науково-технічної діяльності в контексті історичного 

розвитку суспільства автор дотримується концепції періодизації розвитку суспільства з 

позицій цивілізаційного підходу та виділення в еволюції цивілізації трьох типів суспільств: 

традиційного, техногенного, інформаційного. З позицій системно-праксеологічного підходу 

при переході від варварства до цивілізації головна зміна полягала у переході від діяльності 

збиральної до діяльності перетворювальної, головним об’єктом перетворень в аграрну 
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цивілізацію виступали земля і природні ресурси, в індустріальну епоху – техніка і технології, 

в постіндустріальну епоху таким об’єктом стає сама людина. Цілі діяльності людини в 

аграрну цивілізацію полягали у протистоянні зовнішньому оточенню – природі, відвоюванні 

простору для її життєдіяльності (суспільство взаємодії з природою). В індустріальну добу 

цілі людської діяльності сфокусовані на перетворенні природи і навколишнього оточення, 

для задоволення людських потреб залучалося все більше і більше створеного людиною у 

взаємодії з природою. В постіндустріальну добу цілі діяльності людини зосереджені на 

творенні її особистості, це формування цілого світу кожної людини, де простором її 

життєдіяльності розглядається вся земна куля. Засвоєння і застосування кодифікованої 

інформації стало головним видом людської діяльності, а інформація та знання здобули 

пріоритет у господарських процесах. Відмінні результати діяльності і людські відносини 

впродовж періодів цивілізації: від перших матеріальних артефактів до створення штучного 

інтелекту, від суб’єкт-об’єктних до суб’єкт-суб’єктних відносин. З переходом до нового 

періоду цивілізації змінюється роль науково-технічної діяльності: від споглядальної, не 

пов’язаної з господарською діяльністю інших суб’єктів в аграрній цивілізації, окремого 

фактора виробництва в епоху індустріалізму, до початкового етапу й основи будь-якого 

виду діяльності, елементу повсякдення кожної людини в інформаційному суспільстві. 

Результати науково-технічної діяльності прискорюють її власний розвиток і зумовлюють 

докорінні зміни всіх складових соціально-економічної системи. Справджуються прогнози 

дослідників, які передбачали, що при зростанні експансії людини дві форми об’єктивного 

процесу – природа і діяльність ціле встановлення  – трансформуються в одну: не існуватиме 

природа, не залучена до людської діяльності, не буде людської діяльності, не втягненої до 

природних циклів і ритмів, існуватиме єдине активне й динамічне ціле: унітарний 

антропокосмічний, науково-техно-натуральний комплекс з автономними закономірностями 

функціонування і само зміни [271, с. 116].  

Системне розуміння еволюції науково-технічної діяльності для обґрунтування 

механізму її розвитку потребує розгляду історичного прогресу людства у контексті реалізації 

методологічних положень системно-праксеологічного підходу щодо взаємодії зовнішнього 

середовища і системи. Сучасні методологічні засади дослідження історичного прогресу 

базуються на положеннях теорії складних нерівноважних систем. Вітчизняні вчені 

В.Базилевич і В.Ільїн обґрунтовують нелінійну природу історичного прогресу, його 

нелінійний розвиток. Нелінійність і поступальний характер цивілізаційного прогресу 
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визначає те, що кожна цивілізація у самовизначенні і самоствердженні має відтворити, 

відкрити для себе заново й збагатити власним, лише їй притаманним досвідом, інші 

загальнолюдські інваріантні структури і цінності [25, с. 757].  

Розкриття сутнісної природи науково-технічної діяльності та з’ясування логіки її 

появи, функціонування і розвитку як системи визначає необхідність застосування такого 

методу дослідження суспільних явищ, розробленого економічною теорією, як історико-

генетичний метод дослідження, що зумовлює наступну послідовність наукової  розвідки: 

І) Виявлення першооснови науково-технічної діяльності як системного явища, 

ствердження якої у певній конкретно-історичній формі дає змогу визначити її появу як 

самобутнього явища. Системність науково-технічної діяльності визначає і втілює єдність і 

взаємодія її складових: ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг, 

тоді як самобутність цього системного явища стверджується внаслідок самоідентифікації 

сутнісних характеристик її складових. Відтак з’ясування особливостей науково-технічної 

діяльності як системного об’єкту дослідження передбачає розкриття сутнісних 

характеристик науково-технічної діяльності та її складових, що дасть змогу виявити 

джерело її саморозвитку, суперечності розвитку та механізми їх реалізації. 

ІІ) Проведення ретроспективного аналізу еволюції науково-технічної діяльності у 

контексті набуття нею головної системної якості – стану самоорганізації, обґрунтування 

етапів зародження, становлення і розвитку цього виду діяльності як системи в її конкретно-

історичних формах у функціональній взаємодії з зовнішнім середовищем. Це дасть змогу 

розкрити логіку появи і розвитку нового виду інтелектуальної діяльності як логіку 

розгортання його самобутності від явища соціокультурного до явища економічного, від його 

первісних форм, де визначення сутнісних характеристик здійснено  під впливом 

зовнішнього середовища, до зрілих форм, де самоідентифікацію сутнісних характеристик 

забезпечує домінантна складова на основі  внутрішніх взаємовпливів.  

ІІІ) Виявлення перспектив розвитку науково-технічної діяльності як системи через 

розкриття механізмів активізації її саморозвитку й розвитку, що уможливлюють  гібридне 

самозбагачення цієї системи на основі прискорення диференціації та інтенсифікації 

інформаційних зв’язків у надрах системи та з її зовнішнім середовищем.   

Отже, головні методологічні положення, які дають змогу розкрити теоретичні основи 

розвитку науково-технічної діяльності, можна узагальнити наступним чином. Науково-

технічна діяльність є системним явищем, самобутність і вектор розвитку якого в 
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соціокультурному та економічному середовищі визначає й реалізує єдність та взаємодія її 

складових: ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг. 

Системність об’єкту дослідження актуалізує виконання наукового дослідження на основі 

методології системного пізнання і застосування методологічних положень системного 

аналізу, за яким самобутність науково-технічної діяльності визначають її сутнісні 

характеристики, їх розкриття уможливлює пізнавальний інструментарій діяльнісного 

підходу. Реалізацію самобутності системи втілює її взаємодія із зовнішнім середовищем 

(інтенсифікація процесів дисипації), наслідком прискорення взаємодії є трансформаційні 

зміни системи та її середовища, їх зумовлює взаємопосилення внутрішніх і зовнішніх 

флуктуацій у самій системі та її оточенні, відображаючи когерентні зв’язки та 

коеволюційний характер їх трансформації. Відтак авторська дослідницька позиція розгляду 

феномену розвитку науково-технічної діяльності базується на втіленні  принципу 

наступності, за яким логіку розгортання будь-якого соціально-економічного явища визначає 

логіка розвитку суспільства. Логіку розвитку суспільства визначає сукупність усіх минулих 

характеристик суспільства (його соціальної, політичної, економічної сфер), безпосередньо 

впливаючи на його майбутнє [92, с. 160].  

У розкритті логіки розвитку науково-технічної діяльності з позицій системного 

аналізу реалізується принцип історизму, що актуалізує розгляд процесів формування 

сутнісних характеристик складових науково-технічної діяльності у контексті набуття 

системної якості – стану самоорганізації як суперечливого поєднання внутрішніх і зовнішніх 

флуктуацій системи з соціокультурним і господарським середовищами у розгортанні різних 

періодів цивілізацій і типів суспільств у взаємодії з його базовими інститутами. Це визначає 

напрям збагачення методологічного базису дослідження методологічними положеннями 

цивілізаційного та інституційного підходів й актуалізує проведення ретроспективного 

аналізу еволюції науково-технічної діяльності через дослідження конкретно-історичних 

форм сутнісних характеристик її складових на різних етапах еволюції цього системного 

явища. Таким чином, поєднання методологічних положень системного і діяльнісного 

підходів, збагачених положеннями цивілізаційної та інституційної парадигм, дає змогу 

розкрити системну сутність науково-технічної діяльності й системну природу її розвитку, 

що показано на рис. 1.3. 
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ГІПОТЕЗИ  НАУКОВОЇ РОЗВІДКИ:  
1.  Розвиток НТД необхідно розглядати у двох аспектах: як іманентну властивість цього виду діяльності, що втілює її системну природу як здатність до 

якісних змін, яку генерує механізм самоорганізації через створення та активізацію джерела саморозвитку в домінантній складовій ДіР; а також  як етап еволюції 
НТД, коли нею досягається нова системна якість через перетворення у різновид господарської діяльності й ендогенне джерело трансформаційних змін 
господарського середовища в економічне, що перестає бути зовнішнім щодо цієї системи і забезпечує два механізми активізації джерела її саморозвитку – 
механізм державного регулювання і ринковий механізм, які закріплюють незворотність якісних змін у системному функціонуванні НТД.  

2.  На етапі зрілості системи НТД формується головна закономірність – прискорення розвитку, яку об’єктивізує становлення інформаційного суспільства, де 
постають нові механізми активізації її розвитку, які забезпечують комплементарні блага, що втілюють інформаційну природу наукових і технічних знань, – ринки 
освітніх послуг, науково-технічної інформації, ОПВ, наукоємної продукції, венчурних інвестицій, а також фондовий ринок.  

 

 
                                                                                                                                 

 

●  Системність НТД визначає єдність і взаємодія генетично споріднених складових: 
ДіР,  підготовки наукових кадрів,  надання науково-технічних послуг. 

●  Самобутність НТД реалізують  інформаційні зв’язки та інформаційний обмін 
із зовнішнім середовищем, де виділені соціокультурне і господарське середовище, що  

розгортаються  у традиційному, техногенному, інформаційному типах суспільств. 
●  Самоорганізація як системна якість визначає впорядкування  внутрішньої  
структури НТД через самоідентифікацію сутнісних характеристик  її складових,  
що забезпечує домінантна складова ДіР через встановлення  цілей і норм та 

 їх дотримання у функціонуванні складових периферії цієї системи –  
підготовки наукових кадрів та надання  науково-технічних послуг. 

 

●  Першооснову  НТД як  самобутнього явища розкривають 
сутнісні характеристики її складових, що 

 втілюють інформаційну природу наукових і технічних знань 
 та відображають суб’єктну і процесну детермінацію  

їх генерування, об’єктивізації, трансляції та використання.  
●  Зміст сутнісних характеристик складових НТД стверджує  

конкретно-історичну визначеність її організаційних форм 
-                  і  характер взаємодії із зовнішнім середовищем. 

●  Здатність до оновлення змісту сутнісних характеристик у 
надрах системи НТД об’єктивізує  її саморозвиток. 

 
                                                                    

 

Принципи   системного 
підходу:   цілісності; 

полісистемності;  
примату цілого  

над його частинами; 
 ієрархічності; історизму. 

Теорія  нелінійних  досліджень.  
Ознаки  дисипативних  систем:  складність, полі-  
структурність, багаторівневість; упорядкованість,  
ієрархічність; цілісність, гетерогенна інтегрованість;  
відкритість; динамічність;  нестійкість; когерентність, 
коеволюційність; самоорганізація і саморозвиток;  
історичність, людинорозмірність. 

   Сутнісні характеристики діяльності: 
             мета (цілі, цінності),   суб’єкти, засоби,  предмет,  

процес,  умови, результати. 
        Джерело змін генерується у надрах діяльності або 
      зовнішнім середовищем через ціле встановлення та 
      вироблення нових норм і цінностей, що забезпечує 

визначення і збереження її самобутності. 
  

Методологічні   положення  системного  підходу Методологічні   положення  діяльнісного   підходу 
     

МЕТОДОЛОГІЧНІ   ЗАСАДИ   ДОСЛІДЖЕННЯ   РОЗВИТКУ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Рис. 1.3.  Системно-праксеологічний підхід у дослідженні розвитку науково-технічної діяльності 
  Джерело: розроблено автором. 
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З’ясування суті розвитку науково-технічної діяльності з позицій системно-

праксеологічного підходу має розкрити джерела і механізми якісних змін першооснови цієї 

дисипативної системи – оновлення змісту сутнісних характеристик складових науково-

технічної діяльності, а також закріплення цих змін у функціонуванні системи.  Відтак 

поняття «розвиток» розкривається  з таких позицій:  

по-перше, як іманентна властивість науково-технічної діяльності, що втілює її 

системну природу як здатність до якісних змін, що генерує механізм самоорганізації та якої 

вона набуває як сформована дисипативна система, високий потенціал саморозвитку якої 

генерується внаслідок внутрішнього ускладнення на основі процесу самозбагачення через 

набуття однією з її складових домінантного статусу, що реалізує цілеутворювальну і 

нормотворчу функції у системному розгортанні усіх її складових та самовизначення їх 

сутнісних характеристик, та забезпечує стійкість цієї системи до зовнішнього середовища, 

де поруч із соціокультурним середовищем встановлюються інтенсивні інформаційні зв’язки 

з господарським середовищем; зовнішнім проявом розвитку науково-технічної діяльності 

стає її перетворення на джерело трансформаційних змін і в соціокультурному, і в 

господарському середовищі;  

по-друге, як етап зрілості в еволюції науково-технічної діяльності – набуття системою 

якісних змін, які забезпечують активізацію джерела саморозвитку й реалізацію її потенціалу 

розвитку, що через інтенсифікацію інформаційного обміну з зовнішнім середовищем 

забезпечує такий рівень їх взаємного пристосування, за якого середовище перестає бути 

зовнішнім до системи; оновлення змісту сутнісних характеристик науково-технічної 

діяльності забезпечує її перетворення від виключно соціокультурного феномену на різновид 

господарської діяльності й ендогенне джерело трансформаційних змін господарського 

середовища в економічне, яке перестає бути зовнішнім до цієї діяльності, забезпечуючи 

економічні механізми активізації  її  розвитку – державне регулювання і ринкове 

саморегулювання, які закріплюють незворотний і закономірний характер якісних змін, 

генерованих механізмом самоорганізації;  

по-третє, на етапі зрілості науково-технічної діяльності важливо показати 

формування її головної закономірності – прискорення розвитку, яку об’єктивізує 

становлення інформаційного суспільства як типу суспільства, іманентного генетичній  

природі науково-технічної діяльності, що уможливлює створення нових механізмів 

активізації розвитку цього виду діяльності на основі ефектів комплементарних благ, які 

втілюють інформаційну природу знань: ринку освітніх послуг, ринку науково-технічної 

інформації, ринку об’єктів промислової власності (ОПВ), ринку венчурних інвестицій, 

фондового ринку, ринків наукоємної продукції тощо. 
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§1.3. Системна сутність науково-технічної діяльності 

 

Науково-технічна діяльність має значну еволюцію, проте єдиних підходів до її 

визначення й виокремлення складових у вітчизняній і в міжнародній практиці поки що не 

вироблено, така робота активізувалася на міжнародному рівні у 1980-х рр. У ДОДАТКУ А 

табл. А.4 показано відмінність трактування терміну на законодавчому рівні. В Україні 

вживається термін «наукова діяльність», що містить у собі два види наукових досліджень – 

ФД і ПД, у законодавстві відсутній термін «експериментальні розробки», який розглядає 

КВЕД, відсутній також термін «науково-технічні послуги». У міжнародному визначенні 

науково-технічної діяльності охоплено ті її види, що провадяться на систематичних засадах і 

безпосередньо пов’язані з одержанням, поширенням і практичним використанням наукових 

і технічних знань у всіх галузях науки і техніки. Науково-технічну діяльність визначено як 

діяльність, пов’язану зі створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і 

технічних знань в усіх галузях наук [332, с. 1].  

Системоутворювальним ядром науково-технічної діяльності є наукові і технічні 

знання, відтак зміст цієї діяльності розкривається за етапами трансформації знань: 

генерування, зберігання, трансляції, використання. Науково-технічна діяльність 

cформувалась як самостійний вид діяльності у взаємодії трьох складових, генетичну 

спорідненість яких формує інформаційна природа наукових і технічних знань: ДіР, 

підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг. ДіР спрямовані на 

генерування суспільно нових наукових і технічних знань, найбільш повне їх охоплення у 

практичному застосуванні й уречевленні у нових товарах і послугах інвестиційного та 

споживчого призначення – наукоємній та інноваційній продукції. Підготовка наукових 

кадрів, невід’ємна від ДіР, забезпечує самовідтворення цього виду діяльності на рівні 

суб’єктної детермінації і спрямована на формування пізнавальних здатностей нових 

поколінь дослідників проводити самостійні ДіР і генерувати нові знання. Науково-технічні 

послуги створюють умови для проведення ДіР і підготовки наукових кадрів, забезпечуючи 

неперервний інформаційний обмін на рівні цього виду діяльності та  з іншими видами 

діяльності. Складові науково-технічної діяльності формують ті її види, у межах яких 

відбуваються процеси трансформації наукових і технічних знань (табл. 1.5) і формуються 

сутнісно-функціональні, функціонально-генетичні і функціонально-логічні взаємозв’язки, 

що обєктивізують інформаційний обмін на рівні складових.   
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Таблиця 1.5 

Науково-технічна діяльність, її складові і види 

Н
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Складові  Види  Визначення за Класифікатором видів економічної діяльності 

 

 

Дослідження  

і 

розробки  

(ДіР) 

Фундаментальні  дослідження (ФД) 

Це наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на 

одержування нових знань про закономірності розвитку  природи, суспільства,  

людини, їх взаємозв’язку, без будь-якої конкретної мети, пов’язаної з 

використанням цих знань 

Прикладні  дослідження (ПД) 
Це роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх 

використання, а також для розроблення технічних нововведень 

Експериментальні  розробки (ЕР) 

Це систематична діяльність, яка спирається  на наявні знання, придбані  

в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво 

нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження  нових процесів, систем та 

послуг чи  значне вдосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію. 

Підготовка  

наукових 

 кадрів 

Докторантура 

(в Україні –  аспірантура  

та інститут здобувачів, також  наукова атестація) 

Є складовою вищої освіти і передбачає підготовку наукових і науково-технічних 

працівників вищої  кваліфікації: аспірантура (ад’юнктура) і докторантура, а для 

творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів – 

асистентура-стажування 

 

 

 

Надання  

науково- 

технічних 

послуг 

Науково-технічна діяльність бібліотек,  

центрів інформації та ін. 

 

 

 

Це види діяльності,  

пов’язані з дослідженнями і розробками 

 і сприянням процесам  

одержання, поширення та практичного використання 

 наукових і технічних знань 

Науково-технічна діяльність музеїв, ботанічних садів 

Переклад і видання науково-технічної літератури 

Топографічна, гідрологічна й інша зйомка,  

метеорологічні та інші спостереження 

Геологічна зйомка 

Збір інформації про суспільно-економічні явища 

Випробовування, стандартизація, контроль якості й ін. 

Консультування клієнтів, у т.ч. державних і   

громадських служб, які самі надають  

консультації  з економічних та інших проблем 

Патентна і ліцензійна діяльність 

 громадських і державних організацій 

Джерело:  складено автором з використанням матеріалів [330].  
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Термін «дослідження і розробки» увів Ф.Махлуп у роботі «Виробництво і поширення 

знань у США» (1962), «…дослідженням є систематичне, інтенсивне вивчення, мета якого 

полягає у здобутті більш повних знань щодо предмета вивчення. Дослідження може бути чи 

теоретичним, чи прикладним. Мета теоретичного дослідження – збільшення обсягів знань. 

… Мета прикладного дослідження – практичне застосування знань» [415, с. 182]. Тоді як 

розробки – «це технічна діяльність, спрямована на вирішення проблем, які не стосуються 

виробничого процесу і виникають при перетворенні результатів досліджень або інших 

наукових знань загального характеру у продукти чи технологічні процеси… Якщо головне 

завдання полягає у вдосконаленні продукту чи технологічного процесу, то пов’язана з його 

вирішенням діяльність підпадає під визначення ДіР. Якщо «створення» продукту чи 

технологічного процесу завершено, і головне завдання – це  освоєння ринку, складання 

виробничої програми чи забезпечення безперебійності виробничого процесу, така діяльність 

не відноситься до ДіР» [415, с. 185].  

Нині ДіР, що у своєму складі містять  ФД, ПД та ЕР,  розглядають як систематичну 

творчу діяльність для збільшення запасу накопичених знань, у т. ч. про людину, культуру, 

суспільство, та їх застосування у науці. Фундаментальні дослідження (ФД) уможливлюють 

етап генерування нових наукових і технічних знань, принциповою відмінністю якого є 

відсутність орієнтації на практичне використання цих знань. Генеровані у ФД знання 

трансформуються у науково-технічну інформацію, набуваючи здатності до транслювання, і  

знаходять своє використання у наступних етапах ДіР та системі освіти. Прикладні 

дослідження (ПД) спрямовані на генерування нових наукових і технічних знань, які матимуть 

подальше практичне використання. Цей вид діяльності забезпечує напрями трансформації 

генерованих знань з визначенням сфер їх використання на практиці. У межах 

експериментальних розробок (ЕР) відбувається наступний етап трансформації наукових і 

технічних знань – їх уречевлення у нових матеріалах, продуктах чи пристроях, у нових 

процесах, системах, послугах, ефекти їх впровадження полягають у значному  

вдосконаленні тих, що вже випускалися чи введені в дію. Через уречевлення у наукоємній  

продукції наукові і технічні знання залучаються до господарських процесів у всіх видах 

економічної діяльності та опосередковано стають об’єктом комерціалізації. Види ДіР 

втілюють процесну детермінацію за етапами трансформації знань щодо їх уречевлення й 

використання, а системність природи і суспільства як нескінченних пізнавальних об’єктів 

формує основу дисциплінарної організації знань. На агрегованому рівні вирізняють 

природничі, технічні, гуманітарні і суспільні науки (табл. 1.6).  
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Таблиця 1.6 

Класифікація ДіР за галузями науки 

Галузі  

науки 
До складу ДіР входять 

Природничі 

(П) 

– систематичне вивчення та творчі зусилля у ФД, ПД та ЕР у 

галузях природничих наук: математики, механіки, фізики, 

астрономії, інформатики та кібернетики, хімії, біології, геології, 

географічних, сільськогосподарських, ветеринарних, медичних, 

фармацевтичних наук;  

– ДіР багатогалузевого характеру. 

Технічні 

(Т) 

– систематичне вивчення та творчі зусилля у ФД, ПД та ЕР у 

галузях технічних наук: енергетики, транспорту і зв’язку, 

будівництва й архітектури, добувної, обробної промисловості; 

– ДіР багатогалузевого характеру. 

Гуманітарні 

(Г) 

– систематичне вивчення та творчі зусилля у ФД, ПД та ЕР у 

галузі історичних наук, літературознавства, мовознавства, 

мистецтвознавства. 

Суспільні 

(С) 

– систематичне вивчення та творчі зусилля у ФД, ПД та ЕР у 

галузі національної безпеки, державного управління, фізичного 

виховання та спорту, соціологічних, політичних, філософських, 

економічних, юридичних, педагогічних, психологічних науках. 
Джерело:  таблицю складено автором за матеріалами [330, с.149–150]. 
 

Відтак ДіР – складова науково-технічної діяльності, де виникла дисциплінарна 

організація наукових знань, отримує домінантний статус, її вплив на підготовку наукових 

кадрів і надання науково-технічних послуг полягає у тому, що розгортання цих складових 

базується на дисциплінарній організації та галузевій диференціації наукових і технічних 

знань. Подібний галузевий поділ у ДіР застосовано у міжнародній торгівлі послугами, 

водночас ДіР багатогалузевого характеру є міждисциплінарними. Так, у Класифікації 

секторів послуг у СОТ у секторі «Комерційні послуги» виділяється підсектор С «Послуги у 

сфері ДіР», що містить послуги з ДіР у сфері природничих наук (код СРС – Зведеним 

класифікатором продукції ООН – 851), послуги з ДіР у сфері соціальних та гуманітарних 

наук (код СРС – 852), послуги з ДіР у міждисциплінарних сферах (код СРС – 853) [604]. 

Підготовка наукових кадрів є важливою складовою науково-технічної діяльності, що 

відображає формування у працівника сукупності здатностей виконувати завдання й 

обов’язки проведення ДіР. Це підготовка наукових і науково-технічних працівників вищої 

кваліфікації: аспірантура (ад’юнктура) і докторантура, для творчих і виконавських кадрів зі 

спеціальностей мистецьких напрямів – асистентура-стажування. Дослідження підготовки 

наукових кадрів, зокрема порівняльний аналіз з іншими країнами, є досить складним 
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науковим завданням, оскільки в Україні успадкована від СРСР двоступенева система 

кваліфікації фахівців вищого рівня – кандидата і доктора наук, на відміну від одноступеневої 

системи – доктора філософії чи доктора права, або доктора медицини, прийнятої у більшості 

країн Європи, де підготовка наукових кадрів має назву «докторська освіта». За вітчизняним 

законодавством головні форми підготовки наукових кадрів – це аспірантура й докторантура. 

Ці форми є головними, але не виключними, зокрема, в Україні функціонує така інституція 

як здобувач, у розвинених країнах здобути науковий ступінь можна лише через 

докторантуру. Докторська освіта (підготовка «доктора філософії» (Ph.D) за умовами 

Болонського процесу розглядається як третій цикл системи вищої освіти, де перший цикл – 

це підготовка бакалаврів, другий – підготовка магістрів. У межах третього циклу вищої 

освіти наукові і технічні знання набувають розвитку через проведення докторантами 

оригінальних досліджень наукових і науково-прикладних проблем, на відміну від 

попередніх циклів, де наукові і технічні знання транслюються у навчальному процесі. 

Важливою складовою підготовки наукових кадрів є їх атестація: присудження наукових 

ступенів (кандидата або доктора наук) і присвоєння вчених звань (старшого наукового 

співробітника, доцента, професора). Закордоном вчених звань у вітчизняному їх трактуванні 

немає, запроваджені посади асистент професора, асоційований професор (іноді вживається 

термін «доцент»), повний професор [380, с. 5].   

Надання науково-технічних послуг уможливлює ДіР і підготовку наукових кадрів, 

втілюючи різні етапи трансформації наукових і технічних знань (генерування знань та їх 

формалізації у науково-технічну інформацію, її зберігання і трансляцію, використання знань 

та інформації, зокрема господарське), забезпечуючи участь у цих процесах суб’єктів 

генерування наукових і технічних знань. Об’єктивно зумовлені потреби у виданні і 

перекладі науково-технічної літератури, науково-технічній діяльності бібліотек і центрів 

інформації, патентній і ліцензійній діяльності, створенні систем випробовування, 

стандартизації й контролю якості. Дисциплінарний принцип організації наукових і 

технічних знань та їх галузевої диференціації зумовлює спеціалізацію науково-технічних 

послуг за галузями знань. Нині збір науково-технічної інформації для проведення ДіР має 

систематичний характер цілодобового функціонування із застосуванням наукоємного 

обладнання і техніки, у т.ч. космічної, у межах всієї  планети.  

Складність дослідження науково-технічна діяльності як полісистемного виду 

економічної діяльності у складі сфери послуг зумовлює її  багато компонентність і належність 

компонент  до  різних  галузей  цієї сфери,  до показано на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Складові науково-технічної діяльності у Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) 

Джерело:  розроблено автором. 
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Так, за КВЕД-2010 наукові організації, основним видом діяльності яких є проведення 

ДіР, віднесені до секції  М «Професійна, наукова та технічна діяльність» розділ 72 «Наукові 

дослідження та розробки».  У розвинених країнах наукові організації об’єднані в академічний 

(університети, інститути, коледжі, де функціонують дослідницькі лабораторії і центри), 

державний (державні лабораторії), підприємницький або приватний (наукові центри, 

дослідницькі лабораторії, ДіР-підрозділи корпорацій) і неприбутковий (ДіР-центри, що 

фінансують приватні особи, благочинні фонди, світові організації – ООН та її підрозділи) 

сектори [866, р. 98]. Інша секторальна структура наукових організацій притаманна 

постсоціалістичним країнам. В Україні це наступні сектори: академічний, галузевий, сектор 

вищої освіти і заводський. Академічний сектор формують організації державних академій: 

НАНУ, УААН, НАПНУ, АМНУ, АПрНУ. Галузевий сектор утворюють організації різних 

галузей, що виконують наукові і науково-технічні роботи. До сектору вищої освіти входять 

ВНЗ зі спеціалізованими підрозділами (науково-дослідні частини, лабораторії), які виконують 

наукові і науково-технічні роботи. Заводський сектор формують науково-дослідні і 

конструкторські підрозділи промислових підприємств [456, с. 298]. Наукові організації, де 

функціонують аспірантури і докторантури та в яких здійснюють підготовку й атестацію 

наукових кадрів, відносять до секції Р (розділ «Вища освіта»). В Україні вони зосереджені у 

ВНЗ та НДІ, у розвинених країнах єдина форма підготовки наукових кадрів (докторантура) 

функціонує в університетах, хоча існують докторські школи як форма кооперації 

університетів та НДІ чи об’єднань наукових центрів. У контексті Болонського процесу 

докторська підготовка розглядається як третій рівень вищої освіти. Існують відмінності щодо 

наукових організацій у сфері атестації наукових кадрів. В Україні діє дворівнева система 

атестації: перший рівень (колективний) – це інститут спеціалізованих вчених рад ВНЗ і НДІ, 

які приймають рішення про присудження наукового ступеня; другий рівень (суспільний) 

представляв ВАК України (до 2010 р.), нині це МОН України, що затверджує присудження 

наукового ступеня і видає диплом державного зразка. У розвинених країнах присудження 

наукового ступеня є справою університетської автономії, вищий рівень кваліфікації надає 

адміністрація університету, диплом має професійне значення при прийомі на роботу й 

академічне – як свідчення визнання колегами інших університетів наукового доробку 

конкретного вченого [416, с. 4]. 

До юридичних осіб, що надають науково-технічні послуги, належать наукові 

організації, ВНЗ, підприємства, державні органи, які провадять діяльність у галузі науково-
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технічної інформації, патентів, ліцензій, науково-технічного консультування та 

впроваджувальної діяльності, інші види діяльності зі сприяння генеруванню, поширенню й 

використанню наукових і технічних знань за їх основним і другорядним видом діяльності. Їх 

діяльність з надання науково-технічних послуг відноситься за КВЕД до підприємств, які 

надають послуги. В усіх організаціях, що концентрують і переробляють потужні 

інформаційні потоки, діють інформаційно-аналітичні служби для підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень, це органи державного управління, ЗМІ [509, с. 133]. На 

відміну від організацій науково-технічних послуг, що створюють інформаційні ресурси, 

інформаційно-аналітичні служби є користувачами цих ресурсів. Власне у КВЕД чітко не 

виокремлено такий вид діяльності, як науково-технічні послуги. У секції J (розділ 58 

“Видавнича діяльність”) належить найважливіший вид науково-технічних послуг – видання 

наукової періодики та інших видів друкованих праць. У секції М науково-технічні послуги 

забезпечує діяльність у сфері архітектури й інжинірингу, технічних випробовувань і 

досліджень. До секції О належить патентна система, її уособлюють державні органи, які 

здійснюють курирування у сферах патентної, ліцензійної та сертифікаційної діяльності. До 

секції R відносяться такі продуценти науково-технічних послуг, як  бібліотеки, архіви, музеї, 

ботанічні сади, зоопарки, природні заповідники та ін.  (деталізовано у ДОДАТКУ А 

табл. А.5 за КВЕД-2005). Державні органи відповідають суспільному рівневі надання 

науково-технічних послуг, решта юридичних осіб – колективному.  

Для проведення дослідження суб’єкти науково-технічної діяльності згруповано нами за 

рівнями і видами (табл. 1.7). Між індивідуальним і колективним рівнями суб’єктів ДіР  є 

взаємозв’язки, що з’ясували Д.Пельц і Ф.Ендрюс у праці «Вчені в організаціях» (1966). 

Дослідники дійшли висновку, що «наукові заклади забезпечують своїх працівників не лише 

обладнанням, але й створюють середовище, яке може або стимулювати, або ж заважати 

роботі вчених» [513, с. 25]. Суспільний рівень суб’єктів науково-технічної діяльності 

представляє наукова спільнота. До нього також включені державні органи, що здійснюють 

курирування відповідних сфер: підготовки наукових кадрів, патентної, ліцензійної і 

сертифікаційної діяльності. Отже, суб’єктами ДіР є особи, організовані групи осіб, соціальна 

спільнота, які здійснюють їх на систематичних засадах, що дає змогу виділити індивідуальний, 

колективний і суспільний рівні суб’єктів ДіР. Індивідуальний рівень суб’єктів ДіР 

представляють фізичні особи, які мають вищу освіту, на професійному рівні здійснюють ДіР 

через безпосередню участь у генеруванні нових наукових і технічних знань. До такого рівня в 

Україні можуть бути віднесені вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники. 
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Таблиця 1.7 

Групування суб’єктів науково-технічної діяльності за її рівнями 

Рівні суб’єктів  

науково-технічної 

діяльності 

С у б ’ є к т и  

ДіР підготовки 

 наукових кадрів 

Надання 

 науково-технічних послуг 

 

Індивідуальний 

Дослідники Аспіранти Дослідники Аспіранти Працівники 

підприємств, 

організацій, 

установ** 

 

Техніки Докторанти Техніки Докторанти 

Допоміжний  

персонал 

Здобувачі Допоміжний 

персонал 

Здобувачі 

Наукові керівники 

Наукові консультанти 

Наукові керівники 

Наукові консультанти 

 

Колективний 

Наукові організації Університети, ВНЗ* Підприємства, організації, установи** 

ВНЗ Наукові організації* Наукові організації 

Наукові школи,  дисциплінарні товариства  ВНЗ 

 

Суспільний 

 

Наукова спільнота 

Наукова  

спільнота 

Державні органи у сферах патентної, ліцензійної та 

сертифікаційної діяльності, підготовки наукових кадрів 

МОН України*** Наукова спільнота 
 

Джерело:  розроблено автором; курсивом виділено суб’єктів, що діють в Україні; 

*  –  вітчизняні організації, де створені і діють аспірантура та докторантура;  

** –  підприємства, організації, установи, для яких надання науково-технічних послуг є основним видом діяльності  (бібліотеки, архіви, музеї, 

ботанічні сади,  зоопарки, природні заповідники, центри науково-технічної та економічної інформації та ін.). 

*** – до грудня 2010 р. – ВАК України, надалі – МОН України. 
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Міжнародна статистика виділяє наступні категорії суб’єктів ДіР: дослідники у ДіР – це 

професіонали, які займаються створенням нових знань, продуктів, процесів, методів або 

систем та керують зазначеними проектами, до них включаються й аспіранти, що беруть учать 

у ДіР; техніки у ДіР – це професіонали, чиї основні завдання вимагають технічних знань і 

досвіду в інженерії, природничих і технічних науках або суспільних і соціальних науках; вони 

беруть участь у ДіР, виконуючи наукові і технічні завдання, що вимагають використання 

концептуальних чи оперативних методів зазвичай під наглядом дослідників [870]. Вітчизняна 

статистика при розподілі працівників наукових організацій за категоріями персоналу також 

виділяє категорії «дослідники», «техніки», «допоміжний персонал» й «інші» [451, с. 356]. 

Головними суб’єктами ДіР є дослідники, які володіють неуречевленою складовою засобів ДіР 

і застосовують її під час досліджень. Категорія «дослідники» об’єднує наукових і інженерних 

працівників, таку практику ввело Міністерство оборони США під час Другої світової війни 

[415, с. 196]. Особливість цієї категорії суб’єктів ДіР відмітив Ф.Махлуп, це своєрідна 

категорія, яка не може поповнюватися шляхом залучення осіб, які зайняті у промисловості чи 

в інших видах діяльності. Існують три конкуруючі між собою види діяльності, де зайнята ця 

категорія фахівців, а саме ФД, ПД та ЕР і викладання. Одні й ті ж особи можуть або 

генерувати нові наукові знання (відкриття), або генерувати нові технічні знання (нові 

продукти чи технології), або транслювати наукові і технічні знання (освіта). Кожен з цих видів 

діяльності може розвиватися за рахунок іншого, суспільні витрати при використанні вченого 

для продукування технічних знань пов’язані з втратою його внеску у створенні теоретичних 

знань чи підготовці наукових кадрів. Дослідницька робота потребує участі кваліфікованих 

людей із завершеною освітою у сфері математики, природничих наук чи техніки, кількість 

цих людей на даний період є стала величина і не може бути швидко збільшеною [415, с. 235].  

Важливими неформальними організаціями на колективному рівні суб’єктів ДіР і 

підготовки наукових кадрів є наукові школи, або ж «невидимі коледжі» чи наукова 

спільнота, об’єднана певною парадигмою, це своєрідне організаційне утворення. Важливість 

наукових шкіл пов’язують із передаванням неявних знань на рівні зразків від одного члена 

співтовариства до іншого у науковому спілкуванні [629, с. 80].  Суб’єктом колективного 

рівня ДіР і підготовки наукових кадрів є також дисциплінарні товариства, що відіграють 

вагому роль в організації наукових досліджень. Так, дослідники історії економічної думки 

відзначають, що одним з вагомих факторів привабливості США для економістів-іноземців є  

можливості їх участі в економічних асоціаціях: Американській економічній асоціації, 

Міжнародній асоціації досліджень доходу і добробуту, Економетричному товаристві й ін. 
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[711, с. 18]. Про це свідчать біографічні дані видатних економістів, систематизовані у 

дослідженні М.Блауга [48]. З позицій інституційного підходу дисциплінарні товариства і 

наукові школи створюють формальні й неформальні правила для професійних об’єднань, 

генерують ідеї та цінності, їх поділяють учасники цих утворень, і вони мають безпосередній 

вплив на процеси генерування знань і підготовки наукових кадрів у дисциплінарній сфері.   

Суспільний рівень суб’єктів усіх видів науково-технічної діяльності представляє 

наукова спільнота – сукупність усіх учених, що коли-небудь жили і працювали. Термін 

«наукова спільнота» ввів до наукового обігу М.Полані, це незримий «союз» вчених, їх 

солідарність формує єдність цінностей і етичних принципів й утворює інтернаціональну 

спільноту. З позицій інституціоналізму наукова спільнота є інституційним середовищем для 

науково-технічної діяльності, що втілює базові ідеали і цінності, які забезпечують мотивацію 

наукової творчості, уяву про її цілі, норми взаємин між її суб'єктами, особливе налаштування 

дослідника. Як інституційне середовище для таких складових, як ДіР і підготовка наукових 

кадрів, вона виконує важливі функції: надає результату ДіР всезагальний характер (ідея, 

гіпотеза стає новим знанням після їх сприйняття науковою спільнотою); це гносеологічний 

фільтр, який забезпечує істинність знання, вимагаючи точності вимірів, строгості засобів 

опису, надійності логічного і математичного апарату узагальнення, однозначності, наукової 

мови, втілення неуречевлених умов ДіР, зокрема засад науки (ДОДАТОК А рис. А.1). Щодо 

окремого дослідника чи колективу вона є регулятором пізнавальної діяльності, який формує і 

підтримує мотивацію (вченим можна стати через входження до наукової спільноти – 

засвоєння накопичених знань, оволодіння пізнавальним інструментарієм, прийняття 

цінностей, ідеалів) чи застосовує санкції (вигнання плагіаторів). Те, що дослідник входить до 

наукової спільноти, у будь-якій науковій роботі формалізується через систему посилань на 

праці інших вчених, про що М.Фуко зазначив як про «вузол у великій мережі» [693, с. 37]. 

Р.Мертон розкрив значення науки як інституту: учений намагається здобути нове достовірне 

знання, інститут науки забезпечує його визнання колегами в обмін на його внесок у 

продукування нових знань [822]. Вищим рівнем визнання є присудження Нобелівської премії, 

що приносить ученому широку відомість поза межами наукової спільноти [321, с. 305].  

Отже, науково-технічна діяльність є складним об’єктом дослідження, її складові 

утворюють цілісну систему. Відтак розкриття сутнісних характеристик науково-технічної 

діяльності (мети, суб’єктів, засобів, предмету, процесу, умов, результатів) як складного 

об’єкту дослідження передбачає розгляд сутнісних характеристик на рівні її складових: ДіР, 

підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг.  
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Під метою розуміємо усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, яке 

зумовлює пошук засобів і шляхів його досягнення. Під суб’єктом розуміємо діяльну істоту, 

що володіє свідомістю, свободою вибору, волею та здатна приймати рішення за умов 

неповної визначеності [366, с. 546]. Означений аспект підкреслює, що лише людина 

спроможна актуалізувати потенційний контекст знання. Водночас суб’єкти науково-

технічної діяльності представляють і колективний рівень, де суб’єкти індивідуального рівня 

об’єднані у формальні й неформальні організації, і суспільний рівень. Вивчення суб’єктного 

рівня науково-технічної діяльності є актуальним завданням, оскільки найбільш загальним 

твердженням щодо сутності науки, як підкреслив С.Кримський, є наступне: «наука – це те, 

цим займаються професійні вчені» [349, с. 149]. Під засобами діяльності розуміємо 

сукупність штучно створених речей (знарядь праці) і прийомів, якими людина впливає на 

предмет діяльності для його перетворення відповідно до поставленої мети. Предметом 

діяльності є те, на що спрямовані перетворювальні дії її суб’єктів під час ДіР, підготовки 

наукових кадрів і надання науково-технічних послуг. Процес науково-технічної діяльності 

являє собою перебіг суспільно корисних дій, які виконуються її суб’єктами на системній 

основі щодо досягнення мети такої діяльності через вплив засобів діяльності на її предмет. 

Під умовами науково-технічної діяльності розуміємо зв’язки, що пронизують усі предметні 

галузі й рівні наукового пізнання, уможливлюють існування наукових і технічних знань та їх 

прирощення, єдність і визначеність цього виду діяльності, та сполучні ланки, які 

уможливлюють подібні зв’язки. Результатом будь-якого виду діяльності є відповідне 

матеріальне чи ідеальне благо, яке здатне задовольняти певні людські потреби. Результатом 

науково-технічної діяльності є наукові і технічні знання та науково-технічна інформація, це 

ідеальні блага, проте які не вичерпують розмаїття результатів науково-технічної діяльності.  

Наукові і технічні знання мають певні спільні і відмінні риси з науково-технічною 

інформацією, як це узагальнено у табл. 1.8. Спільність наукових і технічних знань та науково-

технічної інформації формує сервісний характер діяльності щодо генерування і споживання 

цих благ, їй притаманний високий рівень інформаційної асиметрії, що унеможливлює 

традиційні вартісні підходи до їх оцінювання, а відмінності об’єктивізують множинність форм 

економічної реалізації формалізованих знань і привласнення вигод від їх використання. Як 

економічні блага наукові і технічні знання мають ознаки суспільних благ, неуречевлені знання 

уособлюють чисті суспільні блага, уречевлені знання – це квазісуспільні блага, що вводяться 

до економічного обігу через ринковий механізм. 
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Таблиця 1.8 

Порівняльна характеристика наукових і технічних знань та науково-технічної інформації 

Наукові  і технічні  знання Науково-технічна  інформація 

– є результатом надання послуг, що мають нематеріальний характер, невичерпні, не можуть 

бути спожитими в процесі використання; 

– є предметом, засобами, умовами і результатом науково-технічної діяльності;  

– єдність, нерозділеність на суб’єктному рівні процесів їх споживання і виробництва; 

– вибірковість, що потребує адекватної освітньої та професійної підготовки для відповідного 

сприйняття і використання; 

– неможливість застосування традиційних підходів до оцінювання за умов ринкової економіки, 

оскільки їм властиві ознаки суспільних благ, наукову цінність визначає механізм експертного 

оцінювання у формі професійних висновків. 

Є результатом  

досліджень і розробок  (ДіР) 

як  пізнавальної діяльності   

людини  

надання науково-технічних послуг щодо 

об’єктивізації та переведення у знакову форму;  

 як додаткова інформація є результатом ДіР 

Функції 

евристична, когнітивна, регулятивна, 

трансформаційна, інтеграційна, прогностична, 

економічна 

трансляційна, засіб зниження  

невизначеності  і  ризиків використання  

наукових і технічних знань 

Форма існування 

формалізовані  (наукові праці, ОПВ) та  

неформалізовані (наукові і практичні проблеми , 

збагачені  пізнавальні здатності дослідника) 

виключно формалізована:  

наукові праці,  об’єкти промислової 

власності (ОПВ), бази даних та ін.  

Внутрішня структура 

неподільні, внутрішньо цілісні структурована 

За характером відчуження 

невідчужувані відчужувана 

Спроможність до відтворення 

унікальні, невідтворювані здатність до багаторазового копіювання 

Відношення до суб’єкту 

суб’єктні інтерсуб’єктна  

Мета споживання 

генерування нових знань інформування як трансляція знання 

Цінність 

вплив на систему  знань,  

здатність задовольняти  різноманітні потреби 

людини і суспільства  

зменшення ентропії, 

стабілізація і збереження  

відповідних систем  

Доступ 

необмежений  обмежений  

Мобільність 

міждисциплінарна і міжгалузева просторова 

Джерело:  розроблено автором.  
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Відмінності знань й інформації полягають в їх функціях, формі існування, способах 

споживання, внутрішній структурі, спроможності до відтворення і відчуження, відношенні до 

суб’єкта, цінності, мобільності, доступності. Упродовж еволюції науково-технічної діяльності 

досягається функціональне збагачення знань: вони реалізують не лише евристичну, 

когнітивну, регулятивну функції, що постали на етапі зародження цього виду діяльності як 

результат інформаційного обміну із соціокультурним середовищем, але й трансформаційну, 

прогностичну, інтеграційну та економічну функції, що відображає їх сучасний внесок у 

соціально-економічний прогрес як результат гібридного збагачення і науково-технічної 

діяльності, і господарського середовища, яке трансформувалося в економічне. Існуючий 

доробок знань зумовив зміни у внутрішній структурі кожного виду людської діяльності через 

скорочення робочого і збільшення вільного часу, трансформації у свідомості людини, 

усвідомлення нею потреб пізнання і саморозвитку, запуск мотиваційного механізму 

саморефлексії людини, її розвитку як інформаційної системи через нарощення власного 

інтелектуального потенціалу. Щодо цінності знання від інформації вирізняє діяльнісний 

контекст: цінність наукових і технічних знань формується у процесі їх засвоєння і подальшого 

прирощення на суб’єктній основі через вплив знань на знання, цінність науково-технічної 

інформації визначає її здатність стабілізувати і зберігати системи. Умовою прояву цінності 

наукових і технічних знань є рівень розвитку економічного середовища, де індивід здатен 

реалізувати свій інтелектуальний потенціал, впливаючи на час і ефективність його реалізації 

та отримання доходу від комерціалізації знань через їх введення до господарського обігу і 

трансформацію в інтелектуальний ресурс.  

Розкриття сутнісних характеристик складових науково-технічної діяльності  із 

застосуванням інструментарію системно-праксеологічного підходу дало змогу комплексно 

охарактеризувати науково-технічну діяльність, що узагальнено у табл. 1.9. Складові науково-

технічної діяльності перебувають у сутнісно-функціональному, функціонально-генетичному, 

функціонально-логічному взаємозв’язках через неперервний інформаційний обмін у процесах 

генерування, об’єктивізації, трансляції та використання нових і наявних знань у межах 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на індивідуальному, колективному й суспільному рівнях, 

відображаючи інформаційну природу знання, процесну і суб’єктну детермінацію цього виду 

діяльності, визначаючи ідеальний характер і множинність форм благ, які ним створюються. 
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Таблиця 1.9 

Сутнісні характеристики науково-технічної діяльності та її складових  

 СКЛАДОВІ   НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ    ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА   

ДІЯЛЬНІСТЬ ДіР Підготовка наукових кадрів Надання науково-технічних послуг 

М
Е

Т
А

 

генерування та  

об’єктивізація 

нових наукових і  

технічних знань, 

розвиток  

пізнавальних здатностей 

суб’єктів ДіР 

розвиток пізнавальних здатностей 

особистості дослідника,  

оволодіння ним пізнавальним 

інструментарієм та набуття 

спроможності самостійно генерувати 

й об’єктивізувати  

нові наукові та технічні знання 

створення умов для генерування та 

об’єктивізації наукових і технічних знань 

шляхом їх трансформації у 

 науково-технічну інформацію для 

поширення і практичного використання, 

отримання додаткової 

 науково-технічної інформації 

генерування, об’єктивізація і практичне 

використання нових наукових і технічних 

знань та науково-технічної інформації,  а  

також найбільш повне охоплення 

наявних наукових і технічних знань до їх 

поширення і практичного використання  

в усіх видах людської діяльності 

С
У

Б
’Є

К
Т

И
 

дослідники, техніки, 

допоміжний  персонал, 

наукові організації,  

ВНЗ,  дисциплінарні 

товариства,   

наукові школи,  

 наукова спільнота 

аспіранти, докторанти, здобувачі, 

наукові керівники і консультанти,  

наукові організації *,  

університети, ВНЗ*,  

наукові школи, наукова спільнота,  

МОН України  

(до грудня 2010 р. -  ВАК України)  

підприємства, організації й установи, де 

надання науково-технічних послуг є 

основним видом економічної діяльності, 

державні органи у сферах патентної, 

ліцензійної та сертифікаційної діяльності, 

 їх працівники, а також суб’єкти ДіР,  

підготовки наукових кадрів  

індивідуальний,  

колективний і суспільний рівні 

суб’єктів ДіР, 

суб’єктів  підготовки наукових кадрів, 

суб’єктів надання 

 науково-технічних послуг 

  

З
А

С
О

Б
И

 

 

уречевлені – штучно створені знаряддя і  

споруди для ДіР,  

це основні засоби, що перебувають на балансі 

наукових організацій та їх дослідних баз; 

 

неуречевлені - пізнавальний інструментарій 

і розвинені пізнавальні здатності дослідника  

інформаційні системи і технології,  

що доповнюють і прийшли на зміну 

традиційним бібліотечним фондам, архівам, 

засобам видання, систематизації науково-

технічної літератури та систем пошуку 

науково-технічної інформації, 

застосовуються у новітньому обладнанні для 

проведення топографічної, геологічної, 

гідрологічної, інших видів зйомки, 

метеорологічних спостережень через  

супутниковий зв’язок і космічну техніку 

уречевлені – знаряддя і споруди  для  

ДіР,  бібліотечні фонди та інформаційні 

системи і технології, що 

використовуються  для генерування 

нових наукових і технічних знань, їх 

збереження, систематизації, поширення і 

застосування  через їх трансформацію у  

науково-технічну інформацію, 

неуречевлені – пізнавальний 

інструментарій і розвинені пізнавальні 

здатності дослідника 

Уречевлена складова – це наукоємна продукція і технології,  результат функціонування ІКТ-галузі   
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Продовження табл. 1.9 
 СКЛАДОВІ   НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА   

ДІЯЛЬНІСТЬ ДіР Підготовка наукових кадрів Науково-технічні послуги 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
 

уречевлена форма – напівфабрикати і матеріали 

 для  проведення ДіР,   

неуречевлена форма – науково-технічна інформація, 

 в яку трансформовано накопичений доробок наукових і 

технічних знань, а також неявні знання,  поставлені 

наукові і практичні проблеми,  пізнавальний 

інструментарій та  

пізнавальні здатності дослідника 

нові наукові і технічні знання, що 

потребують об’єктивізації, наявний доробок 

наукових і технічних знань у контексті їх 

збереження, систематизації, забезпечення 

умов поширення і використання при 

проведенні ДіР,  практичному застосуванні, 

науково-технічна інформація про стан і 

процеси розвитку природи і суспільства 

уречевлена форма – матеріали і напівфабрикати 

для ДіР, надання науково-технічних послуг; 

неуречевлена форма – науково-технічна інформація, 

в яку трансформовані  наукові і технічні знання, 

сформульовані наукові і практичні проблеми, 

пізнавальний інструментарій, 

пізнавальні здатності  дослідника 

П
Р

О
Ц

Е
С

 містить етапи генерування, об’єктивації 

та об’єктивізації нових наукових і технічних знань;  

передбачає оволодіння дослідниками неуречевленою  

складовою засобів ДіР – пізнавальним інструментарієм, 

засобами об’єктивації знання 

опосередковує процеси ДіР та підготовки 

наукових кадрів через діяльність наукових 

бібліотек, архівів, музеїв, ботанічних садів, 

зоопарків, природних заповідників,  центрів 

науково-технічної й економічної інформації 

перебіг суспільно корисних дій, які виконуються 

на системній основі її суб’єктами  щодо досягнення 

мети такої діяльності через вплив засобів діяльності 

на її предмет; відбувається в єдності  процесів усіх її 

складових 

У
М

О
В

И
 

уречевлені: наявність різноманітних  джерел  фінансування і   

досягнутий  у країні рівень фінансового забезпечення складових науково-технічної діяльності 

 

уречевлені та неуречевлені умови  

ДіР,  

підготовки наукових кадрів,  

 надання  

науково-технічних послуг 

уречевлені: 

розгалужена 

 мережа наукових 

організацій 

уречевлені: рівень оволодіння 

формалізованими знаннями у 

національній системі  

підготовки наукових кадрів 

уречевлені: досягнутий рівень накопичення 

науково-технічної інформації, що 

забезпечують виробники науково-технічних 

послуг – бібліотеки, центри інформації, музеї, 

ботсади, видавництво і переклад науково-

технічної літератури, система патентування 
неуречевлені:  засади науки, стиль наукового мислення, 

внутрішньо наукова рефлексія 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
 

нові наукові та технічні знання,  

 нові наукові і практичні проблеми,  

науково-технічна  інформація,   

розвинений  пізнавальний інструментарій та   

збагачені пізнавальні здатності дослідників   

умови для проведення ДіР та підготовки 

 наукових кадрів у частині накопичення, 

збереження, обробки, систематизації та  

трансляції науково-технічної інформації,  

в яку трансформуються нові знання 

нові наукові та технічні знання,  

нові наукові і практичні проблеми,   

науково-технічна інформація,  

розвинений  пізнавальний інструментарій і  

збагачені пізнавальні здатності дослідників   

Джерело:  складено автором; * – позначено установи, де створені і функціонують аспірантури та докторантури;  – курсивом виділено суб’єктів, що функціонують в Україні. 
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У постіндустріальному періоді цивілізаційного розвитку науково-технічна діяльність 

як розвинене явище є полісистемним видом економічної діяльності, що має інтенсивний 

інформаційний обмін із зовнішнім до неї соціокультурним середовищем. Це відкрита 

складно структурована система, функціонування і розвиток якої забезпечує механізм 

самоорганізації. Сполучення складових науково-технічної діяльності в єдиний, послідовний 

і неперервний творчий процес кооперативної взаємодії, що формує її як само організовану 

систему, забезпечують уречевлені  та неуречевлені  умови.   

Неуречевленими умовами науково-технічної діяльності є зв’язки у сфері ДіР – засади 

науки (це наукова картину світу, ідеали і норми наукового пізнання, філософські засади науки), 

стиль наукового мислення, внутрішньонаукова рефлексія, що реалізується через науковий етос. 

Формування сукупності неуречевлених умов є результатом реалізації  нормотворчої функції 

ДіР як домінантної складової науково-технічної діяльності, що визначає орієнтири якості у 

генеруванні гетерогенних ідеальних благ і механізм самоорганізації системи науково-технічної 

діяльності на основі дотримання усіма складовими науково-технічної діяльності вироблених 

домінантною складовою норм, зокрема критеріїв істинності, пріоритету наукової новизни, 

консенсусного визнання нового знання через експертне оцінювання – якісну оцінку результатів 

на суб’єкт-суб’єктній основі, що забезпечує інтеграцію індивідуального, колективного та 

суспільного  рівнів суб’єктів науково-технічної діяльності.  

Уречевлені умови науково-технічної діяльності показують рівень інституціонального 

забезпечення науково-технічної діяльності, що об’єктивізує її територіальну локалізацію у 

межах кордонів країн світу. До складу уречевлених умов цього виду діяльності віднесено:  

– наявність розгалуженої мережі наукових організацій – спеціалізованих установ у 

сфері ДіР та інших складових науково-технічної діяльності; їх аналіз здійснюється за 

показниками кількості організацій, які виконували наукові і науково-технічні роботи, їх 

секторальним розподілом (за секторами економіки: підприємницьким, державним, вищої 

освіти, неприбуткового сектору) і галузевим розподілом (за агрегованими галузями науки: 

природничі, технічні, гуманітарні, суспільні, багатогалузеві організації), а також обсягом 

виконаних наукових і науково-технічних робіт, чисельністю зайнятих тощо;  

– досягнутий у країні рівень накопичення науково-технічної інформації, що 

забезпечують виробники науково-технічних послуг – бібліотеки, центри інформації, музеї, 

ботанічні сади, видавництво і переклад науково-технічної літератури, система 

патентування – їх розгляд здійснюється за показниками кількості організацій, кількості 

користувачів послуг (зокрема, кількості відвідувачів чи запитів у наукових бібліотеках); 
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– досягнутий у країні рівень розвитку національної системи підготовки наукових 

кадрів або через політику заохочення імміграції наукових кадрів (чисельність іноземців, які 

здобули науковий ступінь і продовжили дослідницьку діяльність у країні); 

– наявність різноманітних джерел фінансування науково-технічної діяльності і 

досягнутий рівень її фінансового забезпечення у країні – загальні обсяги фінансування 

наукових і науково-технічних робіт у країні, частка витрат на ДіР у ВВП країни, обсяги і 

структура джерел фінансування (власні кошти, кошти державного бюджету, кошти 

місцевих бюджетів, кошти фондів спеціального призначення, кошти замовників – 

національних підприємств і організацій та кошти замовників іноземних держав).  

Сформованість уречевлених умов науково-технічної діяльності у країні відображає 

показник середнього рівня фінансового забезпечення у розрахунку на одного дослідника, у 

2000 р.  у США він досяг 238 тис. дол., у розвинених країнах він склав 191 тис. дол., країни,  

що розвиваються, витрачали на одного дослідника лише 98 тис. дол. США [87, с. 112]. 

Поєднання неуречевленої й уречевленої визначеності сутнісних характеристик 

науково-технічної діяльності об’єктивізує множинність форм існування її результатів. 

Неуречевленість внутрішніх рис науково-технічної діяльності є виявом ідеальності благ, які 

нею генеруються та спрямовуються на задоволення інтелектуальних потреб і реалізацію 

пізнавальної і перетворювальної функції наукових знань через включення до системи 

соціально-культурних цінностей, а також при їх залученні до господарських процесів через 

втілення в ідеальних благах – під час генерування нових наукових і технічних знань, їх 

трансляції у наданні освітніх послуг. У неуречевленій формі постає частина нових наукових і 

технічних знань (наукові праці, наукові відкриття), нові наукові і практичні проблеми, 

науково-технічна інформація, розвинені пізнавальний інструментарій і збагачені пізнавальні 

здатності дослідників. Наукові відкриття, втілені у наукових працях, є предметом наступних 

ДіР, вони збагачують неуречевлені засоби ДіР (пізнавальний інструментарій), або дістають 

уречевлення через трансформацію у технічні знання. Уречевленість постає через набуття 

науковими і технічними знаннями перетворювальної та економічної функцій при залученні 

до господарських процесів через втілення у матеріальних благах – інноваційній, у т.ч. 

наукоємній, продукції, використання якої має характер проміжного (інвестиційні товари) і 

кінцевого (споживчі товари) споживання, задовольняючи існуючі й формуючи нові 

господарські і споживчі потреби, постаючи як самостійний об’єкт комерціалізації. 

Уречевлення набувають наукові і технічні знання у формі винаходів, що у патентуванні 

набувають правого захисту як об’єкти промислової власності (ОПВ) і матеріалізуються у 
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наукоємній продукції, що становить її якісну відмінність від інноваційної продукції. 

Кількісним показником віднесення продукції до наукоємної є частка витрат на ДіР у 

загальних обсягах продажів, в ОЕСР до наукоємних відносять галузі, де частка витрат на ДіР 

складає не менше 4%  від обсягів продаж цієї галузі, у США цей показник має становити 4,5% 

і вище. Отже, здатність знань до уречевлення визначає напрями господарського 

використання цих результатів науково-технічної діяльності у виробництві й споживанні, 

способів привласнення доходів від їх уведення до господарського обігу та комерціалізації, а 

також об’єктивізує входження цього виду діяльності до кола державних інтересів.  

У контексті з’ясування джерела саморозвитку науково-технічної діяльності важливо 

розкрити відмінності формалізованого і неформалізованого знання. На етапі генерування 

нове знання у свідомості дослідника чи винахідника існує як неформалізоване, неявне 

знання, латентний характер та ефекти якого виявлені М.Полані [520, с. 130]. Суспільство 

визнає створення нового знання після формалізації – при перетворенні у науково-технічну 

інформацію, з набуттям здатності до транслювання через опублікування наукових праць, 

оприлюднення на конференціях і симпозіумах, при патентуванні. Водночас не все знання 

набуває формалізації, що розкрив Ф.Махлуп, критично проаналізувавши особливості 

перебігу процесів ФД, ПД та ЕР. Не набувають формалізації нові наукові проблеми і 

передбачення, що постають у генеруванні наукових знань, та нові практичні проблеми й 

ідеї у генеруванні технічних знань [415, с. 223]. Це неформалізовані знання, в яких 

найбільше проявляються такі іманентні риси знань, як латентність і суб’єктність, вони 

невід’ємні від особистості дослідника чи винахідника і не можуть бути передані кому-

небудь, їх накопичення залежить від досвіду дослідницької чи винахідницької діяльності й 

відображає розвиток пізнавальних здатностей суб’єкта ДіР, разом з пізнавальним 

інструментарієм складає основу його інтелектуального потенціалу. Неформалізовані 

знання є важливим результатом науково-технічної діяльності як збагачені пізнавальні 

здатності дослідника, що актуалізуються у предметі наступних ДіР, вони набувають 

формалізації у науково-технічній інформації як нові наукові відкриття чи винаходи. За 

висновком Г.Доброва, «обсяги попередньо накопиченої інформації (знання, досвід, ідеї) 

великою мірою впливають на результативність її наступної переробки для виробництва 

нової інформації» [139, с. 142]. Отже, нові наукові проблеми і передбачення, нові 

практичні проблеми й ідеї збагачують предмет ДіР, майбутнім поколінням дослідників 

уже зекономлено час на їх пошук і постановку. 
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Наступним завданням нашого дослідження у контексті з’ясування теоретичних основ 

розвитку науково-технічної діяльності є розкриття її системної природи. Системну природу 

науково-технічної діяльності втілюють такі її фундаментальні властивості: 

1. Складність, поліструктурність науково-технічної діяльності, її  багаторівневість 

визначають множинність як головна ознака усіх сутнісних характеристик її складових (ДіР, 

підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг), видове різноманіття форм, 

в яких ці сутнісні характеристики набувають організаційного втілення (ФД, ПД, ЕР; 

дисциплінарна організація, що нині налічує майже 15 тис. наукових дисциплін; агреговані 

галузі наук: природничі, технічні, гуманітарні, суспільні; інституційні сектори ДіР у країні; 

система науково-технічної інформації, до 100 тис. наукових і науково-технічних часописів у 

світі; міжнародна система патентування, що має 67 тис. груп патентоспроможних об’єктів, 

та ін.), різнорівневий прояв корисних ефектів, що зумовлює множинність форм економічної 

реалізації результатів цієї діяльності та механізмів визначення їх. Складові науково-технічної 

діяльності вирізняє неоднорідність, поєднання неуречевленої та уречевленої компонент, що 

формує об’єктивну основу розгортання її суперечностей і нарощення енергетичного 

потенціалу розвитку. Складність  науково-технічної діяльності та неуречевлена компонента 

усіх її сутнісних характеристик зумовлюють відсутність чітких кількісних значень 

параметрів, які спроможні точно описати таку систему (час досягнення результатів, обсяги 

витрат фінансових, матеріальних, людських ресурсів). Це об’єктивізує множинність джерел 

усіх видів ресурсів, які потрібні для втілення в усіх складових цього виду діяльності.  

Отже, науково-технічна діяльність є полісистемним утворенням, яке інтегрує 

величезну кількість різнорідних елементів у взаємопов’язані гетерогенні підсистеми (її 

складові). Полісистемність зумовлює системний підхід організації державного регулювання 

науково-технічної діяльності та послідовний характер дій щодо активізації  її  розвитку. 

2. Упорядкованість, ієрархічність науково-технічної діяльності виникає внаслідок 

втілення принципу взаємодії й субординації через формування ієрархічного типу 

взаємовідносин між різними рівнями складових та їх елементів, де системотворчу функцію 

(функцію центру системи) реалізує складова ДіР. Вона здобуває домінантний статус, 

визначаючи самобутність системи через самоідентифікації сутнісних характеристик її 

складових та реалізуючи нормотворчу й цілеутворювальну функції, інші складові (підготовка 

наукових кадрів, надання науково-технічних послуг) формують периферію системи і 

втілюють принцип взаємодії на основі ієрархічних вертикальних зв’язків через дотримання 

норм, генерованих домінантною складовою, як це показано на рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Системна взаємодія складових науково-технічної діяльності у техногенному суспільстві 
Джерело:  розроблено автором.
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Підпорядкованість забезпечує підвищення ефективності функціонування системи та її 

самоорганізацію. Зокрема домінантна складова ДіР сформувала норми впорядкування у 

такій сфері науково-технічних послуг, як видання наукових часописів, створивши 

інформаційний продукт – імпакт-фактор як кількісне вираження авторитетності наукового 

часопису,  що дає змогу будувати  рейтинги  наукових періодичних видань.   

3.  Цілісність і гетерогенну інтегрованість науково-технічної діяльності, її єдність 

та органічність забезпечує кооперативна взаємодія її складових, що формує інтегральну 

якість – здатність системи до самостійного існування, її самодостатність і самобутність у 

розгортанні специфічних закономірностей її функціонування і розвитку. Цілісність науково-

технічної діяльності відображає її внутрішню єдність, яку формує генетична спорідненість її 

складових, яка базується на інформаційній природі знань, суб’єктній і процесній детермінації, 

та уможливлює її відокремлення від зовнішнього середовища – соціокультурного, на певних 

етапах еволюції – від господарського середовища, на етапі розвитку – автономність від інших 

видів економічної діяльності. Формування цілісності як системної якості науково-технічної 

діяльності у результаті кооперативної взаємодії її складових забезпечує системоутворювальне 

ядро – наукові і технічні знання, які генерує домінантна складова ДіР, вона  інтегрує складові й 

елементи системи та визначає напрям їх трансформацій відповідно до своєї системної 

природи,  створює джерело саморозвитку та механізм самоорганізації. Науково-технічну 

діяльність вирізняє суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх учасників процесів генерування, 

транслювання, уречевлення і споживання наукових і технічних знань, що уможливлює 

збагачення інформаційного потенціалу кожного з них. Інтегративність науково-технічної 

діяльності відтворює механізм експертної оцінки  результатів більшості результатів науково-

технічної діяльності (наукових праць, дисертацій, патентних заявок, наукових проектів), що 

базується на активізації взаємодії індивідуального, колективного, суспільного рівнів суб’єктів 

ДіР і розкриває природу суб’єктної детермінації цього виду діяльності. Особливість ДіР 

полягає в тому, що дослідники використовують наукові і технічні знання, отримані іншими 

суб’єктами, їх результати ДіР оформлюються як наукові публікації – це ключовий момент 

генерування нових знань, результати формалізуються й оприлюднюються. «Забезпечуючи 

передачу і підтвердження результатів дослідження, публікація стає невід’ємною частиною 

процесу створення знань» [87, с. 119]. Для визначення новизни дослідження експерт має бути 

обізнаним із результатами попередніх досліджень у певному напрямі, кваліфіковане 

рецензування наукових праць (peer review) є головним інструментом визначення їх наукової 

цінності і засобом кількісної оцінки продуктивності суб’єктів ДіР індивідуального та 
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колективного рівнів. Експертне оцінювання визначає якість генерованих ідеальних благ і 

засвідчує сформованість механізму самоорганізації у системі науково-технічної діяльності. 

Складова підготовки наукових кадрів уможливлює відтворення на розширеній основі 

суб’єктів ДіР на індивідуальному рівні (нові покоління дослідників і винахідників), що дає 

змогу відтворити у наступних поколіннях науковий етос і забезпечує поповнення складу і 

розвиток суб’єктів ДіР колективного рівня. Неперервність ДіР і підготовки наукових кадрів 

забезпечують науково-технічні послуги через зниження трансформаційних і трансакційних 

витрат у генеруванні, об’єктивізації, систематизації, збереженні, трансляції наукових і 

технічних знань у системі науково-технічної інформації, а також через зниження 

трансакційних витрат у визначенні якості наукових публікацій, свободу доступу і контроль 

якості яких забезпечують наукові часописи через незалежне кваліфіковане рецензування. 

Системність науково-технічної діяльності втілює також гетерогенна інтегрованість –

реалізується принцип гібридного самозбагачення за умов  поєднання процесів диференціації 

та інтеграції через прискорення інформаційного обміну на рівні системи та її середовища. 

Сучасний етап розвитку вирізняє посилення інтеграційних процесів на рівні окремих 

складових, зокрема на рівні видів ДіР і галузей знань: прискорений розвиток нанонауки 

відображає інтеграцію, з одного боку, природничих і технічних наук, з іншого, 

взаємообумовленість й взаємопроникнення ФД, ПД й ЕР. Як зазначає В.Горохов, 

природознавчі ФД набувають проблемної й проектної орієнтованості на розв’язання 

конкретних науково-технічних завдань, і це зближує їх з технічною наукою, що втілила поява 

терміну «технонаука», яку репрезентує нанотехнологія, де принципово неможливо відділити 

наукові дослідження від розробки технології й інженерного проектування [113, с. 54].  

Посилення інтегративності відображає  той факт, що раніше патентування охоплювало 

лише результати ПД чи ЕР, у 1980-х рр. у США отримано патент на форми життя, чим 

створено прецедент поширення патентування на результати ФД у сфері генної інженерії, 

молекулярної  генетики  й  інших  наук  про життя [52, с. 181]. Інтегративність як іманентну 

властивість науково-технічної діяльності актуалізує ускладнення наукових і практичних 

проблем, їх вирішення забезпечує міждисциплінарний характер сучасних ДіР і 

взаємотрансформація з більшістю видів економічної діяльності. Якщо ФД формують 

доробок наукових і технічних знань для ПД та ЕР, то їх уречевлення у наукоємній продукції 

на найближчі 10–20 років створює передумови для майбутнього економічного зростання. За 

оцінками американських експертів, у США на один долар, вкладений у ФД, припадає 

дев’ять доларів приросту ВВП [370, с. 65]. Науково-технічна діяльність постає ендогенним 
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джерелом розвитку всіх видів економічної діяльності та забезпечує розмивання меж 

секторального поділу економіки на видобувне, обробне і сервісне виробництво. Розвиток 

науково-технічної діяльності забезпечує кооперативна взаємодія суб’єктів ДіР з суб’єктами 

інноваційної діяльності щодо економічної реалізації генерованих наукових і технічних 

знань, а також перетворення суб’єктів ДіР на суб’єктів інноваційної діяльності, що 

забезпечує збільшення їх доходів від економічної реалізації наукових і технічних знань та 

наповнення їх внутрішніх джерел фінансування нових ДіР, що забезпечує економічну 

свободу вибору й актуалізації наукових і практичних проблем як напрямів майбутніх ДіР. 

Органічну єдність науково-технічної діяльності формує така властивість її головних 

результатів – наукових і технічних знань, як усезагальність і глобальність. Відкриття, 

зроблені один раз, застосовують без будь-яких витрат на ДіР, вони здобувають значення 

дарової природної сили, не будучи обмеженим жодним видом діяльності, як суспільне благо 

через транслювання у системі освіти вони формують інформаційний потенціал людини як 

особистості, споживача, працівника, економічного агента, їм притаманний кроскультурний 

характер. Вони спрямовані у майбутнє й адресовані всьому людству, незалежно від 

континенту, національності, політичної організації, мають ознаки глобальних суспільних благ. 

4. Відкритість науково-технічної діяльності формують інформаційні зв’язки та 

інформаційний обмін із зовнішнім середовищем. Не дивлячись на територіальну локалізацію 

суб’єктів науково-технічної діяльності у межах національних кордонів і рівень сформованості 

її уречевлених умов, відкритість системи науково-технічної діяльності дає змогу здійснити 

порівняльний аналіз рівня розвитку науково-технічної діяльності у країнах світу. Це 

уможливлює методичний інструментарій, розроблений експертами Світового банку, через 

кількісну характеристику ресурсних та інформаційних потоків (табл. 1.10). Інформацію для 

обрахування зазначених показників, що забезпечує їх співставність, отримують міжнародні 

організації (Інститут статистики ЮНЕСКО, ООН, МВФ, ВОІВ та ін.) через опитування й 

анкетування. Науково-технічну діяльність розглядають як відкриту підсистему економіки, де 

здійснюються зв’язки у вигляді певних потоків за моделлю індустріальної доби «затрати-

випуск». Індикатори «на вході» показують сформованість індивідуального рівня суб’єктів ДіР 

в країні. Індикатори «на виході» дають оцінку зростання інформаційних потоків як 

економічну результативність виробництва чистих суспільних благ (наукові праці) і 

квазісуспільних благ (ОПВ), відображають сформованість у країні механізмів інтенсифікації 

інформаційного обміну, у т.ч. у комерційній формі (частка наукоємної продукції в експорті 

промислової продукції чи загальному експорті, обсяги роялті і ліцензійних платежів). 
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Таблиця 1.10 

Методичний інструментарій оцінювання розвитку науково-технічної діяльності у країнах світу 

Індикатор  Зміст індикатора Мета застосування 

Ін
д
и

к
а
то

р
и

   
«н

а
 в

х
о
д
і»

  

чисельність дослідників 
 та інженерів у ДіР, осіб 

 на 1 млн. мешканців 

професіонали, які займаються створенням нових знань, продуктів, процесів, методів або 
систем та керують зазначеними проектами, до них включаються аспіранти, що беруть 

учать у ДіР  (за умов зайнятості повний робочий день) 

оцінка насиченості  
населення країни  

кадрами вищої кваліфікації 
чисельність техніків 

 у ДіР,  осіб на 
 1 млн мешканців 

професіонали, чиї основні завдання вимагають технічних знань і досвіду в інженерії, 
природничих і технічних науках  або суспільних і соціальних науках;  беруть  

участь у ДіР, виконуючи наукові та технічні завдання, що вимагають використання 
концептуальних або оперативних методів під наглядом дослідників*  

оцінка рівня насиченості 
 національної економіки  

технічними  кадрами  

студенти у наукових та 
інженерних галузях, %  у 

загальній чисельності 

студенти у таких галузях знань, як інженерія,   
природничі науки,  математичні  та комп’ютерні науки,  

суспільні та психологічні науки   

оцінка потенціалу  
поповнення  

наукових кадрів 
 

витрати  
на ДіР, 

у % ВВП 
 

всі витрати, пов’язані з ДіР у країні, що включають як капітальні, так і поточні витрати 
(річна заробітна плата і соціальні виплати, асоційовані витрати на дослідників, техніків, 

обслуговуючий персонал та некапітальні закупівлі матеріалів,  
обладнання для ДіР, включаючи приміщення, книги,  

підписку на бібліотечні та наукові видання, матеріали для ДіР-лабораторій) 

оцінка рівня  
сформованості фінансового 

забезпечення 
 як уречевлених умов для 

проведення  ДіР   

Ін
д
и

к
а
то

р
и

   
«н

а
 в

и
х
о
д
і»

 

кількість статей у 
наукових і технічних 

журналах 

опубліковані наукові та інженерні статті з фізики, біології, хімії, 
 математики, клінічної медицини, біомедичних досліджень,  
інженерії та технології, а також наук про землю та космос 

оцінка внеску  
у генерування нових 

 наукових і технічних знань 
експорт наукоємної 
продукції, обсяги та 

 % загального  експорту  

продукти з великою інтенсивністю ДіР: космічна галузь, комп’ютери, фармацевтика, 
науковий інструментарій; при обрахуванні застосовують «продуктовий» підхід –  частка 

витрат на ДіР у загальних обсягах продаж  

оцінка рівня економічної 
реалізації   

наукових і технічних знань 
 

роялті  та ліцензійні 
платежі 

платежі між резидентами і нерезидентами за авторизоване використання нематеріальних, 
невиробничих, нефінансових активів та прав власності (патенти, авторське право, торгові 

марки, франчайзинг) та користування шляхом  
ліцензійних угод, вироблених оригіналів з прототипів (фільми, рукописи) 

оцінка рівня доходів країни  
від економічної реалізації 

уречевлених 
 наукових і технічних знань 

заявки на патенти  
(від резидентів та 

нерезидентів) 

заповнені в національному патентному органі заяви щодо ексклюзивного використання 
винаходів – продукту чи процесу, що дає змогу у новий спосіб 
 щось зробити або є новим технічним вирішенням проблеми. 

оцінка рівня  
патентної активності та 

винахідництва. 

Джерело:  розроблено автором з використанням матеріалів [870, p. 307]; * – за умов зайнятості повний робочий день.  
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Фінансове забезпечення ДіР розглядається у макроекономічному аспекті як 

наукоємність ВВП і дає змогу оцінити досягнутий у країні рівень сформованості уречевлених 

умов для ДіР, поєднання приватних і державних джерел фінансування ДіР. Потоки «на 

виході» показують результати науково-технічної діяльності (інформаційні потоки), зокрема 

неуречевлену (наукові праці) й уречевлену (ОПВ, наукоємна продукція) компоненти. 

Застосування  методичного інструментарію уможливлює порівняльний аналіз рівня розвитку 

науково-технічної діяльності у країнах світу (ДОДАТОК А табл. А.6). Вони дають змогу 

зробити висновок, що на поч. ХХІ ст. розвиток науково-технічної діяльності має глобальний 

характер – у світі не залишилося країн, де б не відбувалося генерування наукових і технічних 

знань та їх залучення до господарського обігу, хоча в окремих із них чисельність дослідників 

вимірюється десятками осіб, а кількість заявок на патенти від резидентів не досягає й  десяти. 

Відкритість є важливою характеристикою, оскільки лише у відкритих системах 

генерується здатність до еволюції через нарощення рівня її складності та організованості. 

Тоді як стійкість характеризує здатність системи до збереження її цілісності і 

функціональної дієвості за умов, коли енергетичний вплив зовнішнього середовища 

перевищує внутрішній енергетичний потенціал системи. Серед головних параметрів 

стійкості системи науково-технічної діяльності є порогові значення макроекономічного 

показника наукоємності ВВП. За оцінками ЮНЕСКО критичною точкою у наукоємності 

ВВП, зниження за яку спричиняє руйнацію наукової сфери країни, є рівень 0,33% [426, 

с. 131]. Їх досягнення уможливлює реалізацію лише соціокультурної функції, пізнавальну 

функцію забезпечують показники наукоємності ВВП у діапазоні 0,4–0,9% ВВП, 

актуалізація економічної функції досягається при показнику понад 0,9% ВВП. Як 

справедливо зазначають вітчизняні дослідники, для країн з високим рівнем «тіньової» 

економіки цей показник зростає, для України критичне значення наукоємності ВВП має 

становити 1,7% ВВП [4, с. 93–94]. На мікроекономічному рівні порогові значення стійкості 

системи науково-технічної діяльності засвідчує співвідношення витрат за етапами 

життєвого циклу наукоємної продукції (ФД – ПД, ЕР, створення дослідного зразка – 

промислове освоєння), яке становить 1 : 10 : 100 [178, с. 197]. Це об’єктивізує лавинний 

характер зростання витрат у процесах економічної реалізації наукових і технічних знань, 

відтак актуалізується партнерська взаємодія з суб’єктами інноваційної діяльності, 

інвестиційними посередниками щодо розподілу тягаря всієї сукупності трансформаційних і 

трансакційних витрат на створення і комерціалізацію наукоємної продукції, тоді як отримані 

доходи уможливлюють розширення і наповнення джерел фінансування нових ДіР. 
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Водночас стійкість системи науково-технічної діяльності забезпечують процеси 

самоорганізації у контексті дотримання всіма складовими норм домінантної складової. 

Йдеться про інститут наукової репутації, вигнання зі складу наукової спільноти плагіаторів, 

виключення з рейтингу наукових часописів, що дістали міжнародне визнання, тих із них, які 

умисно підвищили індекс цитувань. Зокрема, агенція Thomson Reuters дотримується 

жорстких вимог щодо якості такого інформаційного продукту, як імпакт-фактор наукового 

часопису, за визнання умисного підвищення індексу цитувань через виставлення посилань 

між часописами відбувається виключення цих часописів із рейтингування. Так, у 2012 р. з 

рейтингу виключено 51 науковий часопис, у наступному році їх кількість перевищила 60. 

5. Динамічність науково-технічної діяльності відображає зміни цієї системи як 

напрям і швидкість розгортання її розвитку. Зміни – це категорія, яка фіксує відсутність у 

певного об’єкта  абсолютної тотожності з самим собою як щодо його змісту (оновлення 

змісту якісних характеристик та поява нових), так і щодо його розташування у просторово-

темпоральному ракурсі (перетворення кількісних характеристик). У різних часових 

проміжках оновлення змісту сутнісних характеристик науково-технічної діяльності дає 

змогу виділити в  еволюції цієї системи  етапи зародження, становлення і розвитку.  

Швидкість досягнення кількісних результатів засвідчують наступні характеристики: 

для подвоєння знань з початку нашої ери знадобилося 17 століть, наступне подвоєння знань 

досягнуто у 1900 р, третє – у 1950 р., за попередніми даними поч. ХХІ ст. ознаменувало 

збільшення обсягів інформації у понад 30 разів [276, с. 271]. За останні 70 років генеровано 

90% усіх знань людства. Важливою якістю динамізму є експоненціальний характер 

прискорення темпів оновлення наукових і технічних знань та створення передумов активізації 

розвитку – прискорення темпів морального постаріння знань, це доводить період 

напіврозпаду знань у п’ять років, упродовж яких оновлення знань відбувається на 50%, у 

математиці, хімії, фізиці він становить відповідно 10,5; 8,1; 4,6 років. Розвиток складової 

підготовки наукових кадрів засвідчує те, що майже 90% учених від загалу наукової спільноти, 

яка існувала у людській цивілізації, живуть і провадять професійну діяльність нині, а наукові 

відкриття генеруються щодня. У складовій надання науково-технічних послуг річні обсяги 

книгодрукування за часів винаходу Й.Гутенберга нині є щоденними, світове виробництво 

книг досягло рівня однієї тисячі книг у день, а кількість наукових часописів і наукових статей 

у розвинених країнах подвоюється кожні 50 років [493, с. 49]. Прискорення розвитку науково-

технічної діяльності підкреслює наступне: для реєстрації першого мільйону патентів Японії 

знадобилося 95 років, а реєстрація другого мільйону відбулася через 15 років [22, с. 540]. 
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Ведучи мову про динамічність системи науково-технічної діяльності, акцентуємо увагу 

на проблемі поповнення наукових кадрів нинішніми студентами у відповідних галузях знань 

(показники «на вході» табл. 1.10), які орієнтовані у майбутньому на вибір ДіР як професійної 

діяльності. Динамічний аспект економічної реалізації уречевлених наукових і технічних знань 

полягає у тому, що доходи від комерціалізації ОПВ та наукоємної продукції (показники «на 

виході» табл. 1.10) дають змогу розвинути уречевлені умови науково-технічної діяльності – 

наповнити й розширити джерела фінансування витрат на проведення майбутніх ДіР.  

6. Нестійкість як здатність до швидких якісних перетворень є іманентною рисою  

науково-технічної діяльності, оскільки її цілеспрямованість на генерування нових цінностей і 

норм поведінки, нових видів діяльності, що розгортатимуться у зовнішньому середовищі у 

майбутньому, об’єктивізує протиборство процесів упорядкування й відтворення 

нерівноважних станів у цій діяльності та перетворює її на дисипативну систему. Нестійкість 

є родовою ознакою розгортання складової ДіР, де одним з головних її результатів, окрім 

наукових і технічних знань, що відображають упорядкованість процесів цієї діяльності, 

генеруються нові наукові і практичні проблеми, ідеї, передбачення. Це підкреслюють 

закордонні дослідники К.Халвег і К.Хукер: «світ змінюється з наростаючою  швидкістю. Чим 

більше проблем ми можемо розв’язати, тим більше ми відкриваємо нових проблем» [цит. за: 

410, с. 269]. Невирішені проблеми вимагають не лише зміни кількісних параметрів науково-

технічної діяльності, але й оновлення змісту її сутнісних характеристик, об’єктивізуючи 

невпорядкованість у перебігу цієї діяльності, запускаючи мотиваційний механізм, що 

спонукає дослідника до пошуку нових методів і напрямів її розв’язання та актуалізації 

наявного доробку знань, що супроводжується розмаїттям неповторюваних елементів, зміною 

напрямів досліджень й об’єктів проектування, усуваючи стереотипність підходів до 

вирішення завдань та утворюючи основу багатоваріантності їх рішень.  

При цьому трансформація наукових і практичних проблем у предмет ДіР потребує 

оновлення як неуречевлених умов ДіР, так і зростання витрат на розвиток їх уречевлених 

умов, зокрема у частині вдосконалення основних засобів наукових організацій й розробки 

принципово нового наукового обладнання, мереж постачальників науково-технічних послуг, 

забезпечення множинності джерел фінансування витрат на проведення наступних ДіР. 

Актуалізація нових наукових і практичних проблем має розглядатися як виведення системи 

науково-технічної діяльності із рівноважного стану, впорядкований внутрішній і зовнішній 

вплив як результат самоорганізації цієї системи полягає в актуалізації тих проблем, які 

зумовлені не лише когнітивними потребами наукової спільноти, але й соціальними та 
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економічними потребами суспільства, що формує «соціальне замовлення», які відповідають 

соціокультурним цінностям типу суспільства (традиційного, техногенного, інформаційного) 

та його базових інститутів (політики, культури, релігії, науки). Як зазначає І.Пригожин, 

суспільство є надскладною системою, де розгортається величезна кількість біфуркацій як 

множинність культур, що сформувалися впродовж  нетривалого періоду [530, с. 260]. 

7. Когерентність науково-технічної діяльності, коеволюційний характер її 

розвитку розкривається у взаємо узгодженості процесів розгортання змін у складових цієї 

системи, взаємопосилення та взаємо узгодженості їх розвитку, налагодження механізмів 

системного узгодження та системної кореляції перебігу їх трансформаційних змін. 

Когерентність трансформаційних змін відображає вплив дисциплінарної диференціації 

наукових і технічних знань на появу спеціалізованої вищої освіти та дисциплінарну 

диференціацію наукових ступенів, у сфері надання науково-інформаційних послуг – це 

визначення напряму трансформації універсальних бібліотек у наукові та науково-технічні. 

Одним із проявів когерентності та коеволюційності розвитку науково-технічної діяльності є 

об’єднання автономних видів діяльності (наукової і технічної), формування закономірностей 

технізації науки та сцієнтизації техніки, які забезпечили взаємопосилення якісних і 

кількісних змін системи науково-технічної діяльності та появу нової якості її динаміки – 

науково-технічних революцій (електротехнічної, науково-технологічної, мікроелектронної).  

Коеволюційність також відзначає нову якість розвитку науково-технічної діяльності 

внаслідок її функціонального збагачення з актуалізацією перетворювальної та економічної 

функцій та трансформації у різновид господарської діяльності. Відтак науково-технічна 

діяльність зумовлює активізацію джерела саморозвитку економічного середовища через 

поглиблення диференціації видів економічної діяльності та появу наукоємних галузей, які в 

своїй ґенезі оминули ремісничу стадію. Розвиток міжнародної торгівлі та інтернаціоналізація 

світового господарства створили глобальні умови залучення до економічного обігу нового 

об’єкту – наукових і технічних знань, уречевлених у продукції перших наукоємних галузей 

(нафтової, хімічної, електротехнічної), що уможливило глобальний масштаб економічної 

реалізації інформаційної природи знання та перетворення промислового капіталу на нове 

джерело фінансування ДіР, активізувавши саморозвиток науково-технічної  діяльності. 

Важливим джерелом фінансування науково-технічної діяльності стала держава. «З появою 

широкомасштабних промислових наукових досліджень, техніка та їх застосування утворили 

єдину систему. Водночас така система пов’язана з дослідженням, що фінансує держава, яка 

насамперед підтримує науковий і технічний прогрес у військовій сфері» [695, с. 87]. Нині, як 
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зазначає М.Кастельс, «фінансовий капітал, діючи безпосередньо через банківські інститути чи  

опосередковано, через динаміку фондових ринків, визначає долю високотехнологічних 

галузей» [478, с. 498]. Таким чином, когерентність відзначає не лише коливання промислового 

капіталу та динаміку генерування уречевлених наукових і технічних знань, а зв'язок коливань 

фінансового капіталу та динаміки високотехнологічних галузей, які забезпечують стійкий 

попит на уречевлені наукові і технічні знання, прискорюючи розвиток ринків ОПВ та 

наповнюючи джерела розширеного фінансування наступних ДіР.  

8. Самоорганізація і саморозвиток як атрибути дисипативної системи науково-

технічної діяльності полягають у наступному. Впорядкування процесів функціонування 

науково-технічної діяльності як системи відбувається на основі кооперативної взаємодії 

складових цієї діяльності, де функцію системотворення реалізує складова ДіР. Процеси 

самоорганізації розгортаються як упорядкування внутрішньої структури науково-технічної 

діяльності через самоідентифікацію сутнісних характеристик її складових за 

дисциплінарним принципом організації наукових і технічних знань, генерованим 

домінантною складовою, вироблення механізму визначення наукової цінності нових знань 

через експертну оцінку як суб’єкт-суб’єктну форму соціальної координації, що забезпечує 

дотримання внутрішньо вироблених норм генерування, об’єктивації, об’єктивізації, 

трансляції наукових і технічних знань. Механізм самоорганізації базується на суб’єкт-

суб’єктній основі за допомогою залучення експертами тих суб’єктів ДіР, які мають 

найвищий, суспільно визнаний рівень кваліфікації у певній галузі знань, які проводять 

наукову експертизу у формі професійних висновків, визначаючи якість ідеальних благ (у 

ДіР – експертиза наукових праць, у підготовці наукових кадрів – дисертаційних робіт; у 

наданні науково-технічних послуг – патентна експертиза; експертиза наукових часописів) 

через встановлення відповідності нормам генерування наукових і технічних знань (рис. 1.5). 

Саморозвиток відображає ефективність реалізації функції цілевстановлення та 

сформованість механізму самоорганізації, який визначає рух системи щодо досягнення 

встановлених цілей через кооперативну взаємодію її складових та  забезпечення оновлення 

змісту сутнісних характеристик системи на основі гібридного самозбагачення – якісних і 

кількісних змін  усіх складових науково-технічної діяльності. Відтак у системі науково-

технічної діяльності генерується синергічність, яку забезпечує спрямованість на приріст 

наукових і технічних знань, що мають кумулятивний і неперервний характер генерування 

багатьма поколіннями дослідників і винахідників, у поєднанні з  невичерпністю як головною 

рисою об’єктів наукового пізнання явищ і процесів розвитку природи, людини і суспільства 

вони формують джерело саморозвитку науково-технічної діяльності. 
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Цілеспрямування науково-технічної діяльності як системи полягає в актуалізації 

знань – забезпеченні впливу знань на знання, зумовлюючи появу й динамічне поєднання у 

домінантній складовій ДіР двох начал, взаємодія яких об’єктивізує джерело саморозвитку: 

зниження невизначеності і мультиплікацію невизначеності – підвищення негентропії 

науково-технічної інформації унаслідок експонентного зростання наукових і технічних 

знань та посилення ентропії через експонентне зростання наукових і практичних проблем як 

предмету майбутніх ДіР. Суперечливий характер ДіР як домінантної складової у системі 

науково-технічної діяльності дає змогу з’ясувати потенціал саморозвитку системи, його 

формує невичерпність як об’єктів наукового пізнання явищ і процесів розвитку природи, 

людини і суспільства, а з іншого боку, експонентне зростання й ускладнення під час ДіР 

наукових і практичних проблем актуалізує залучення існуючого доробку знань у генерування 

нових знань, визначає напрями їх господарського використання у підвищенні якості 

задоволення існуючих потреб, а також через відкриття і задоволення нових, неусвідомлених 

потреб людини і суспільства. Відтак саморозвиток системи науково-технічної діяльності 

об’єктивізує фундаментальна ознака двох типів об’єктів – нескінченність об’єктів наукового 

пізнання природного і суспільного світу та нескінченність потреб людини і суспільства як 

об’єктів господарських процесів, зростання ефективності яких уможливлює трансформація 

наукових і технічних знань у нові інтелектуальні ресурси. Економічна реалізація нових 

інтелектуальних ресурсів відбувається у наукоємній продукції, що створюється і виводиться 

на ринок у процесі інноваційної діяльності, яка забезпечує оновлення як підсистем 

виробництва й збуту, так і всієї соціально-економічної системи за шумпетерівською триадою 

«невизначеність-новизна-стрибок». Таким чином, джерело саморозвитку науково-технічної 

діяльності формує її домінантна складова – ДіР, оскільки в її надрах відтворюється джерело 

саморозвитку через мультиплікацію невизначеності – експонентне наростання наукових і 

практичних проблем, та забезпечується цілеспрямування розвитку системи, що здійснює 

механізм самоорганізації через збагачення неуречевлених умов науково-технічної діяльності 

(розвиток засад науки, стилю наукового мислення, внутрішньо наукової рефлексії). 

Актуалізацію джерела саморозвитку науково-технічної діяльності і його потенціал 

визначають досягнуті у певній країні рівень уречевлених умов науково-технічної діяльності, 

наявність мереж наукових організацій і продуцентів науково-технічних послуг та активність  

взаємодії суб’єктів науково-технічної діяльності та суб’єктів інноваційної діяльності, рівень 

фінансового забезпечення науково-технічної діяльності і множинність джерел фінансування 

майбутніх ДіР, які дають змогу мобілізувати, акумулювати й розподіляти необхідні обсяги 



 

 

98 

 

інвестиційних ресурсів через економічні механізми ринку і державного регулювання. Відтак 

логіку саморозвитку науково-технічної діяльності як системного явища відображає настання 

якісних змін у системі, що активізують джерела її саморозвитку, тоді як умови  реалізації 

потенціалу саморозвитку цієї системи у техногенному суспільстві та закріплення якісних змін 

забезпечують економічні механізми, які доповнюють механізм самоорганізації науково-

технічної діяльності у частині актуалізації наукових і практичних проблем, – це механізм 

державного регулювання, який визначає обсяги генерування чистих суспільних благ, а 

також ринковий механізм, що забезпечує створення квазісуспільних благ (рис. 1.5).  

Саморозвиток у системі науково-технічної діяльності генерується наростанням 

суперечливості на рівні окремих складових, яким притаманна гетерогенна неоднорідність. У 

складовій ДіР різноманіття інституційних форм генерування наукових і технічних знань 

відображає різні механізми уведення цих до господарського обігу як чистих суспільних благ 

і квазісуспільних благ, що об’єктивізує державні і приватні механізми фінансування їх 

виробництва та актуалізує суперечність між «соціальним замовленням» і свободою наукової 

творчості, зумовлюючи конфлікт інтересів наукової спільноти, держави і бізнесу. Це показує 

співвідношення джерел фінансування і чисельності зайнятих у різних видах ДіР (ФД : ПД : 

ЕР), зокрема покриття витрат на проведення ФД забезпечує державне фінансування, 

витрати на ПД та ЕР фінансуються переважно з джерел підприємницького сектору у 

співвідношенні між ПД та ЕР як ⅓ : ⅔, водночас держава створює систему стимулів для 

суб’єктів ДіР бізнес-сектору щодо нарощення ними наукового бюджету. На рівні ФД 

суперечливий характер має співвідношення між пошуковими та цільовими ФД як конфлікт 

між принципом свободи наукового пошуку і його практичним спрямуванням. Так, Г.Іцковіц 

відзначає, що спрямованість на швидкісну комерціалізацію патентів є економічно 

невиправданою, адже найбільшу економічну віддачу отримують результати ФД  [289, с. 154]. 

У підготовці наукових кадрів важливим є співвідношення підготовки за агрегованими 

галузями знань – природничими і технічними науками та гуманітарними і суспільними 

науками  (П : Т : Г: С). Складовій науково-технічних послуг притаманне накопичення 

величезних обсягів науково-технічної інформації та необхідні новітні інформаційні системи, 

що об’єктивізує  закономірність  інформатизації науково-технічної діяльності.  

Енергію саморозвитку науково-технічної діяльності відтворює також нарощення 

суперечностей функціональної взаємодії її складових, зокрема у взаємодії ДіР та підготовки 

наукових кадрів – це активізація конкуренції у виборі сфери майбутньої професійної 

діяльності молодими дослідниками (між ФД, ПД та викладанням у сфері вищої освіти). У 
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взаємодії ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг загострюється 

суперечність у реалізації норми свободи доступу до нової науково-технічної інформації та 

обмеженням доступу через встановлення видавцями наукової періодики платного доступу.  

Отже, саморозвиток системи науково-технічної діяльності показує внутрішні її зміни 

у процесах цілевстановлення та її цілеспрямованого руху щодо їх досягнення на основі 

використання внутрішнього енергетичного потенціалу системи, який генерує 

неоднорідність складових науково-технічної діяльності і суперечлива взаємодія її складових. 

Максимальне сприяння зв’язкам і взаємодії складових та їх структурних елементів  

активізує саморозвиток, що забезпечує механізм самоорганізації  у домінантній складовій 

ДіР через постійне збагачення неуречевлених умов науково-технічної діяльності. Водночас 

закріплення і незворотність якісних змін у системі науково-технічної діяльності забезпечують 

механізм державного регулювання та ринковий механізм, які формують уречевлені умови 

науково-технічної діяльності (насамперед, її фінансове забезпечення) та визначають обсяги 

виробництва чистих і змішаних суспільних благ, здійснюючи селективний відбір наукових і 

практичних проблем як напрям майбутніх ДіР. Відтак головним теоретичним положенням 

системної природи розвитку науково-технічної діяльності є положення розгляду цієї 

іманентної властивості науково-технічної діяльності з позицій методологічного колективізму 

– актуалізація джерела саморозвитку системи науково-технічної діяльності досягається через 

активізацію взаємодії суб’єктів науково-технічної діяльності – як між всіма складовими цього 

виду діяльності, так і з суб’єктами інноваційної діяльності інших видів економічної діяльності. 

9. Історичність науково-технічної діяльності засвідчує тривала часова протяжність 

формування, ідентифікації та самоідентифікації її сутнісних характеристик у складній 

взаємодії з зовнішнім середовищем, де поступовий характер еволюційних змін доповнила 

революційна динаміка. Суб’єктна детермінація науково-технічної діяльності відображає 

головну ознаку цієї системи – людинорозмірність, це креативне ядро, що формує й 

актуалізує джерело її саморозвитку через наукову творчість багатьох поколінь учених, 

дослідників, винахідників як неочікуваний новий рух, думку, інтелектуальну активність, яка 

забезпечує продукування когнітивних нововведень у системі науково-технічної діяльності, 

що посилює її  нестійкість і нелінійний характер трансформаційних змін. Усі попередні 

трансформації науково-технічної діяльності від її первісних до розвинених форм збагачують 

конкретно-історичні прояви її самобутності. Такі теоретичні положення актуалізують 

завдання розкриття логіки появи і розвитку цього системного явища.  
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§  1.4. Логіка появи, становлення і  розвитку науково-технічної діяльності 

 

Дотримання принципу історизму у методології системного пізнання актуалізує 

наступний етап нашого дослідження – з’ясування логіки появи і розвитку науково-технічної 

діяльності у процесі ретроспективного аналізу її еволюції через визначення етапів 

зародження, становлення і розвитку на основі застосування пізнавального інструментарію 

системного і діяльнісного підходів, їх методологічний потенціал дає змогу розкрити  

сутність розвитку науково-технічної діяльності як системного явища в єдності і 

взаємообумовленості його складових. Необхідно з’ясувати, в який період часу науково-

технічна діяльність набуває ознак цілісності і внутрішньої єдності, під впливом яких 

факторів відбувалося визначення сутнісних характеристик її складових, що створило 

джерело розвитку та яким був його характер: еволюційним чи революційним.  

Насамперед визначимо зміст категорій “зародження”, “становлення” і “розвиток” 

щодо складових науково-технічної діяльності. Під зародженням розуміємо появу певного 

явища як самобутнього, але такого, що має випадковий і тимчасовий характер, йому 

притаманна сутнісна невизначеність елементів нового, що зароджуються в структурі 

старого [92, с 40]. Ознаки етапу зародження полягають у тому, що явище внутрішньо не 

структуроване, не впливає на явища чи перебіг подій навколо нього, форми його прояву – 

нерозвинені. Під становленням розуміємо поняття, що вказує на перехідний стан у 

самовизначенні природних і суспільних систем. Отже, етап становлення з таких позицій – це 

період від зародження явища як самобутнього до стану самоідентифікації  його сутнісних 

характеристик, появи зрілих, розвинених форм, набуття структурування за внутрішньо 

виробленими нормами, коли воно вважається таким, що відбулося як особливе системне 

явище, яке функціонує на принципах саморозвитку. Етап розвитку свідчить про 

сформованість енергетичного потенціалу системи у розгортанні низки суперечностей – 

внутрішньо системних і функціональної взаємодії з зовнішнім середовищем, де 

посилюється диференціація як джерело енергетики розвитку системи [92, с. 108].   

Економічний аспект дослідження еволюції науково-технічної діяльності полягає в 

тому, що він розглядається у контексті еволюції господарювання та  впливу науково-технічної 

діяльності на господарське середовище. Актуальним є також застосування положень 

інституційно-еволюційного напряму економічних досліджень, що представлені у роботах 

Д.Норта [482]. Їх розвиток полягає у наступному: потрібно з’ясувати, чи постають унаслідок 
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набуття науково-технічною діяльністю стану самовизначення нові соціальні інститути та які 

типи соціальних програм вони генерують. Це соціальні програми трьох рівнів за типологією 

В.Стьопіна: першого рівня – реліктові, другого рівня – спрямовані на відтворення і підтримку 

існуючого типу суспільства, третього рівня – генерують майбутні соціокультурні норми.  

У контексті дослідження науково-технічної діяльності як системи під етапом її 

становлення будемо вважати період досягнення нею зрілих форм – рівня самоорганізованої 

системи. Під терміном “самоорганізація” вважаємо процеси, за  яких у незамкнутій системі 

(науково-технічна діяльність) виникає організованість (порядок) на основі взаємодії її 

компонентів (складових цієї діяльності), що функціонують усередині системи за відсутності 

впливів, які її впорядковують, від зовнішнього середовища. Виникнення організованості у 

системі на основі кооперативної взаємодії складових появу розвинених форм цієї діяльності, 

а саме об’єднання відокремлених наукової і технічної діяльності у взаємообумовлений і 

цілісний вид діяльності – науково-технічну діяльність, що перестає бути зовнішньою до 

господарських процесів, зокрема виробництва матеріальних благ. Аргументація завершення 

етапу становлення науково-технічної діяльності як системи полягає у тому, що її розвиток 

набуває автономності і стає причиною змін у зовнішньому середовищі. Такі зміни є 

наслідком реалізації тих соціальних програм, які формують нові інститути, що виникають у 

надрах науково-технічної діяльності як системи і забезпечують її розвиток. Під розвитком 

розуміємо перехід певної системи від одного до іншого якісно нового стану, його визначає 

незворотна, цілеспрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, це 

тривалий і складний історичний процес. З точки зору глибини і швидкості змін вирізняють 

стадії еволюції й революції: першій притаманні реформи, другій – докорінні зміни. 

У науковій літературі поняття “розвиток” розкрито Й.Шумпетером, ним показано 

цей феномен як переривання стаціонарного (рівноважного) стану системи унаслідок появи 

якісно нових явищ, відтак зміни, які відбуваються, неможливо розкласти на нескінченно 

малі кроки [745, с. 846]. Появу якісно нових явищ уможливлює така іманентна риси природи 

і суспільства як невизначеність, що має значний методологічний потенціал для суспільних 

наук. Логіка розвитку за Й.Шумпетером розгортається у триаді “невизначеність – новизна – 

стрибок”. За теорією нелінійних досліджень невизначеність – це стан ентропії 

напівзамкнених систем, якими є майже всі природні та суспільні явища і процеси, зростання 

їх ентропії стримує впорядкований вплив зовнішнього середовища. Водночас за логікою 

розвитку суспільства, яку відображає принцип наступності, сукупність характеристик будь-
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якого соціально-економічного явища в їх конкретно-історичній визначеності на кожному з 

етапів його еволюції формує об’єктивні передумови появи нового і впливає на визначення  

напряму трансформаційних змін  явища, а також його зовнішнього середовища. 

Розкриття пізнавального потенціалу системного і діяльнісного підходів, збагачених 

положеннями теорії складних нерівноважних систем, дає змогу визначити сутнісні риси 

науково-технічної діяльності як складної структурованої системи через призму розгляду 

єдності й взаємообумовленості сутнісних характеристик (мети, суб’єктів, предмету, засобів, 

процесу, умов і результатів) її складових (ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-

технічних послуг) і виявленні джерел флуктуацій, які сформували конкретно-історичну 

визначеність цього явища. У дисертації актуальним завданням постало здійснення 

ретроспективного аналізу еволюції науково-технічної діяльності у контексті формування 

сутнісних характеристик складових науково-технічної діяльності від їх первісних форм до 

набуття стану самоорганізованої системи. Це виступило об’єктивним критерієм 

відображення внутрішньої логіки зародження і становлення науково-технічної діяльності як 

самобутнього системного явища, що відбулося у зрілих, розвинених, внутрішньо 

структурованих формах, коли це явище стає джерелом трансформацій у зовнішньому 

середовищі та зумовлює докорінну зміну типу суспільства – перехід від традиційного до 

техногенного суспільства. У дослідженні науково-технічної діяльності з позицій системного 

підходу, збагаченого положеннями методології нелінійних досліджень, ретроспективний 

аналіз ґенези науково-технічної діяльності здійснено у контексті самоорганізації як 

визначальної системної ознаки цього явища через порівняльний аналіз сутнісних 

характеристик її складових у стані розвитку та станах зародження і становлення, показано 

механізм ідентифікації сутнісних характеристик складових цієї діяльності у взаємодії з 

зовнішнім середовищем, де виділені два його типи: соціокультурне й господарське. 

Обґрунтовано час появи флуктуацій (трансформаційних змін), які зумовили появу нового 

самобутнього явища, показано набуття інтегративної цілісності на основі кооперативної 

взаємодії складових цієї діяльності при досягненні домінантного статусу однією з них, що 

сформувало джерело і механізм саморозвитку, а прискорення інформаційного обміну з 

господарським середовищем створило передумови активізації розвитку цієї  діяльності.  

У параграфі подано узагальнення результатів дослідження складного процесу 

формування складових науково-технічної діяльності з найдавніших часів дотепер, 

з’ясування, в який час відбувається їх об’єднання в науково-технічну діяльність та її 
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виокремлення у самостійний вид людської діяльності, а також унаслідок чого відбувалися 

зміни у науково-технічній діяльності як системі – це був результат зовнішніх чи внутрішніх 

флуктуацій. Гіпотеза періодизації історичної ретроспективи науково-технічної діяльності у 

нашому дослідженні полягає в тому, що в період від доби Античності (VІ–V ст. до н.е.) до к. 

XVІ ст. відбувся етап зародження науково-технічної діяльності як системи, етап становлення 

тривав з XVІІ ст. до ХІХ ст., а з поч. ХХ ст. і дотепер розгортається етап  її розвитку. 

Появі первісних форм науково-технічної діяльності передувала доісторична доба 

тисячолітньої еволюції первісного суспільства на різних територіях з єдиним механізмом 

формування і функціонування господарського і соціокультурного середовища – традицією. 

Упродовж цієї еволюції відбулася трансформація людини від біологічної до соціально-

біологічної істоти, найбільш важливими її віхами були мова, знаряддя, людське мислення, 

становлення соціальної пам’яті і міфологічної свідомості, активізація інформаційного 

обміну, поява писемності, урізноманітнення типів соціалізації й зародження суспільного 

устрою. Найбільш важливими флуктуаціями щодо зародження первісних форм науково-

технічної діяльності стали поява людського мислення у процесі розвитку суспільної праці і 

мовного спілкування людей. Для усталеного існування людського соціуму необхідним був 

інформаційний обмін соціальним досвідом – емпіричними знаннями як результатом 

нерефлективного (некритичного) мислення, невіддільного від практичної діяльності, якому 

притаманні єдність суб’єктної й об’єктної сторін, адже соціальна інформація не могла 

транслюватися через біологічні програми спадковості. Мова стала першою комунікаційною 

технологією, що відіграла вагому роль у ґенезі мислення і нерефлексійної свідомості, новою 

комунікаційною технологією постала писемність, що зумовила формування рефлексійної 

свідомості й забезпечила зниження трансакційних витрат в інформаційному обміні через 

формалізацію знань та інформації. Розвиток писемності, поява перших книжних форм, 

писемних джерел, які реалізували функцію централізованої пам’яті, засвідчили  

усвідомлення суспільством потреб у формалізованому інформаційному обміні, тоді як 

формування нового типу інформаційних потреб – інтелектуальних потреб людини і 

суспільства – зумовили появу у соціокультурному середовищі первісних форм пізнання 

людини і природи у теоретичній діяльності і генерування нового типу знання – теоретичного.  

Дослідження, результати якого детально викладено у монографії [205, с. 142–183], 

підтвердили гіпотезу про те, що науково-технічна діяльність як самобутнє явище у 

первісних її формах виникла у VІ–V ст. до н.е. у соціокультурному середовищі еллінських 



 

 

104 

 

міст-полісів, флуктуації в якому започаткували трансформацію традиційного суспільства у 

техногенне. Найвизначнішою трансформацією у зовнішньому середовищі стало відділення 

духовного життя еллінського поліса від господарської практики й урізноманітнення 

духовної діяльності (політики, права, літератури), активізувавши розвиток соціокультурного 

середовища еллінських міст-полісів і створивши цілий спектр нових уявлень про розмаїття 

суспільних відносин, які виходили за межі уявлень традиційного суспільства. Демократичні 

засади суспільного життя формували передумови для конкурування ідей щодо визнання їх 

нормами регулювання суспільних відносин. Диференціація соціокультурного середовища 

античного полісу відображає посилення його ентропії, тоді як у регламентованому 

соціокультурному середовищі азійських міст негентропійну функцію реалізував механізм 

традиції з централізованим началом, таку єдність утворювали держава й релігія. 

Господарське середовище еллінського поліса функціонувало на засадах традиційного 

суспільства аграрної цивілізації, його самодостатність уможливили слабко диференційовані 

потреби у матеріальних благах і натуральний характер господарства, де античний ойкос – це 

неструктурована система, в якій продукування матеріальних благ забезпечує накопичений 

багатьма покоління емпіричний досвід виробників, головною умовою і засобом їх реалізації 

є рабська праця, що систематично постачала військова справа, а споживання матеріальних 

благ незначною мірою опосередковував ринковий обмін товарів немісцевого походження.   

Таким чином, виокремлення в античному полісі від духовної діяльності теоретичної 

діяльності обумовлене потребами соціокультурного середовища у зниженні його ентропії 

через вироблення нових ідей як майбутніх суспільних норм. Реалізація колективних 

інтересів еллінського міста-поліса вимагала інших норм регулювання колективної 

діяльності, ніж ті, які були вироблені у межах міфології чи релігії.  Функцію регулювання 

суспільних благ, що забезпечували реалізацію колективних інтересів і потреб (організація 

політико-правової системи, військова справа, суспільні видовища), набули теоретичні 

знання як результат теоретичної діяльності, позбавленої емпіричної основи на основі  

застосування у мисленнєвій діяльності методу доведень, що дало змогу сформувати нові 

підходи до пояснення соціокультурних процесів мовою теорій і концепцій. Виокремлення 

нового виду діяльності уможливила нова якість соціокультурного середовища еллінської 

цивілізації – високий рівень внутрішньої ентропії внаслідок різноманіття соціокультурних 

явищ і процесів, відсутність централізованого начала на рівні держави з появою принципово 
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нової її форми – демократії. Відтак теоретичні знання постали фактором ґенези інституту 

держави, знижуючи внутрішню ентропію та реалізуючи координаційний ефект інституту. 

Етап зародження науково-технічної діяльності, який тривав від доби Античності (VI–

V ст. до н. е.) до доби Відродження (XV–XVI ст.), визначає поява у первісних формах усіх 

складових науково-технічної діяльності – це теоретична діяльність, підготовка мислителів, 

інформаційні послуги. Ідентифікацію сутнісних характеристик складових науково-технічної 

діяльності в її первісних формах забезпечив екстернальний вплив соціокультурного 

середовища та його домінуючих інститутів, що деталізовано у ДОДАТКУ А табл. А.7 та  

концептуалізовано на рис. 1.6, відображаючи логіку появи цього самобутнього явища у 

контексті реалізації теоретичним знанням негентропійної функції у соціокультурному 

середовищі. Тоді як логіка функціонування первісних форм науково-технічної діяльності 

відображає напрям подолання головної суперечності етапу зародження – суперечності між 

сутністю нового виду інтелектуальної діяльності, спрямованого на генерування суспільних 

норм нового типу суспільства – техногенного, і формами його існування на основі панівного 

механізму традиційного суспільства – через заснування і підтримання традицій у цьому виді 

інтелектуальної діяльності для забезпечення його внутрішньої стійкості як системи та її 

самозбереження, що вперше досягнуто на основі інтегративної єдності первісних форм її 

складових у класичному університеті, поява якого забезпечила інституційну основу само 

відтворення науково-технічної діяльності і неперервність цієї інтелектуальної традиції.   

Найважливіші флуктуації зовнішнього середовища як домінант самоідентифікації 

нового виду діяльності зумовлені становленням базового інституту релігії і його панівної 

течії – християнства, розгортанням на європейських теренах процесів урбанізації. На відміну 

від азійських та далекосхідних міст, в європейських містах постало специфічне середовище,  

що М.Вебер відмітив як тривале суперечливе співіснування і взаємодію двох начал – 

традиційного общинного-родового і суспільного (нетрадиційного чи антитрадиційного) [70]. 

Античні і середньовічні європейські міста трансформували сімейно-родинний спосіб 

соціалізації індивіда у добровільні об’єднання й державу, це були міста-держави з найвищим 

проявом колективних інтересів у військовій справі. З розвитком міст в Європі у 

соціокультурному і господарському середовищі постали явища і процеси нового 

техногенного типу суспільства: центри самоорганізації – нові інститути (міські ради, цехи) з 

формальними (статути, магдебургія) і неформальними (соціальні норми, кодекси поведінки) 

обмеженнями, які не могло генерувати у своїх надрах традиційне суспільство. 
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Рис. 1.6. Логіка появи і функціонування науково-технічної діяльності на етапі її зародження у традиційному суспільстві 

Джерело:  розроблено автором.
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Організація життєдіяльності великих сукупностей населення на певній території 

потребувала не тільки освічених богословів, але й фахівців у сфері права, лікарській справі, 

підготовку яких реалізував університет. Поява університету стала відповіддю на потреби 

міст та урбаністичної культури, а вплив соціокультурного середовища визначив структуру 

класичного університету у складі теологічного, правничого, філософського і медичного 

факультетів. Університетську традицію в Європі започаткувало італійське місто Болонья, 

його університет офіційно визнано як корпорацію студентів і викладачів у 1158 р. [84, с. 68]. 

До к. XІV ст. (ДОДАТОК А табл. А.8) функціонували 50 університетів, до поч. XVII ст. – 

понад 100. На карті середньовічної Європи, як визначив Дж.Бернал, центри торгівельно-

економічного розвитку й університетські центри співпадають [36, с. 198].   

В античну добу осередком освіченості був окремий суб’єкт – мислитель, філософ, що 

гуртував навколо себе нечисленне коло однодумців, об’єднаних у неформальну організацію – 

філософську школу, діяльність якої тривала упродовж одного-двох поколінь мислителів і 

залежала від тривалості життя її засновника і його учнів. Університет поставав як формальна 

організація, функціонування якої не залежало від однієї людини чи обмеженого кола осіб. 

Усний спосіб трансляції знання доповнила його об’єктивізація через книги: рукописні і 

друковані. Університет став системоутворювальним ядром формування інформаційної сфери 

як осередок генерування знань у межах схоластичної традиції, що також реалізував функції 

об’єктивізації і трансляції знань, їх систематизації і збереження, уможливив головну 

властивість знань – суб’єктність завдяки формуванню нової соціально-професійної групи у 

суспільному поділі праці – вчених, які здобули в університетах вищу освіту і провадять 

теоретичну діяльність. На відміну від самоосвіти мислителів термін «вчений» позначає з часів 

університету не лише такі характеристики людини як особи навченої, що її вчили й навчили 

чогось: письма чи ремесла, йдеться про те, що її навчено, і вона присвятила себе теоретичній 

діяльності. Первісна назва університету (лат. «alma mater» – мати-годувальниця) у прямому 

значенні втілює організацію проживання й побуту студентів, у потенційному – як майбутні 

доходи бакалавра, магістра чи доктора від його інтелектуальної діяльності, на відміну від 

спадкового характеру доходів від панівної на той час земельної власності. Набуття нової 

якості університетом позначилося на його здатності впливати на інші інститути з появою 

нового типу бібліотеки – університетської, поставала бібліотечна діяльність, адже число 

користувачів, що систематично формували попит на формалізовані знання, зростало, як 
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зростали обсяги самих формалізованих знань, у чому найважливіше значення мав винахід 

книгодрукування та його глобальне поширення.  

У сфері створення техніки за умов традиційного суспільства «будь-який винахід, що 

постукав у двері, повинен був чекати роки чи навіть століття, щоб бути застосованим у 

реальному житті. Існувало inventio (винахід) – потім, багато пізніше, його застосування – 

usurpatio, коли суспільство досягало потрібного ступеня сприйнятливості» [54, т. 1, с. 306]. 

Гончарне коло, заокрема, широко застосовувалось у Середземномор’ї іще в 1500 р. до н.е., з 

тих часів гончарні вироби знайшли своє місце у помешканнях, але принцип гончарного кола 

уперше використано у прядінні приблизно у 1000 р. н.е. [151, с. 73]. Замкненість удалося 

розімкнути книгодрукуванню через поєднання в ньому багатьох винаходів: в єдине ціле 

поєднані винаходи паперу і чорнила, створеного на масляній основі, гравіювання по дереву та 

виготовлення дерев’яних блоків, розвиток пресу і спеціальних пристроїв його роботи з метою 

друкування. У науковій літературі такий процес дістав назву інтеріоризації структури більш 

ранньої технології, що призводить до їх поступового накопичення [733, с. 233]. Процеси 

інтеріоризації відбувалися упродовж багатьох століть, уповільненість як головну ознаку 

прогресу техніки вдалося подолати лише у добу Відродження.  

Це зумовлено становленням у ХV–XVII ст. в Європі особливого типу розвитку через 

появу техногенних суспільств, їх експансію та зміни під цим впливом традиційних суспільств. 

Якщо традиційні суспільства панували протягом тисячоліть, то техногенна цивілізація існує 

не  більше 300 років, хоча її головні характеристики були сформовані в античних містах-

полісах (у соціальній сфері – демократія, у сфері пізнання – філософування і теоретизування) 

як важливі передумови нового типу цивілізаційного прогресу. Відомий історик Н.Дейвіс 

зауважив, що «ХV ст. загалом вважають за перехідну добу від середньовіччя до нового 

періоду. В деяких сферах прискорення темпів змін спричинилось до вирішального розриву з 

середньовічною традицією. Таке твердження слушне щодо наук, мистецтва і … політики» 

[129, с. 461]. Серед передумов становлення техногенної цивілізації виділимо 

книгодрукування, яке створило  «галактику Ґутенберґа», та поширення мореплавства, що 

зумовило великі географічні відкриття: «Ніколи іще людина не володіла таким реальним (а не 

тільки здогадним) знанням про земну кулю» [771, с. 100]. Емпіричне знання, уречевлене у 

винаходах, стає джерелом впливу і на соціокультурне, і на господарське середовище. Тоді ж 

дослідники історії техніки відзначили виникнення професії «інженер», проте організованої 

систематичної технічної освіти на той час не існувало [54, т. 1, с. 394]. Тогочасні технічні 



 

 

109 

 

знання мали емпіричну, а не теоретичну основу, були майже неформалізовані: на відміну від 

теоретичного спадку, технічна література майже відсутня. Навіть у практиці 

кораблебудування як найбільш прогресивному виді діяльності зв'язки між теоретичними й 

емпіричними знаннями не сформовані. Так, розробка технічного креслення парусного 

корабля мала рецептурний характер і була мистецтвом на кшталт живопису чи скульптури, 

технічні характеристики корабля (водотоннажність, осадка) визначити точно на етапі 

проектування ніхто з майстрів не міг. Закон гідростатики Архімеда, відомий з ІІІ ст. до н.е., 

уперше практично застосували через дві тисячі років, коли британський майстер Е.Дін 

завдяки цьому закону визначив осадку корабля до спуску на воду.  

Завершення етапу зародження ознаменували флуктуації зовнішнього середовища 

XV–XVI ст.: розпад цехів і розвиток системи скупки як головна тенденція капіталізації у 

системі ремесла, поширення товарного виробництва для ринку всією західноєвропейською 

територією та його домінування на територіях від Італії до Нідерландів, розвиток торгівлі, її 

перехід від сухопутної до морської, становлення нового прошарку населення – буржуазії, 

поширення гуманістичного руху, розквіт мистецтва ренесансу, що закладало основи нової 

культури і нового типу цивілізації – техногенного суспільства з високим темпом змін, 

ініціювання яких постане функцією науково-технічної діяльності.  

Етап зародження науково-технічної діяльності аргументують такі положення: 

І. Особливість еллінської цивілізації характеризує співіснування двох типів суспільств: 

традиційного з низьким рівнем внутрішньої ентропії, на його засадах функціонувало  

господарське середовище, й техногенного, що поставав у соціокультурному середовищі і 

посилення ентропії в якому зумовила поява нової форми держави – демократії. Відтак логіка 

виникнення теоретичної діяльності як самобутнього явища в її первісних формах  відображає 

набуття теоретичним знанням негентропійної функції як відповіді на суспільні потреби 

унормування соціокультурного середовища еллінської цивілізації, що уможливило  

функціонування його базових інститутів як елементів нового техногенного суспільства. 

Розгортання теоретичної діяльності на етапі зародження й набуття внутрішньосистемного 

енергетичного потенціалу засвідчує формування інтелектуального руху – гуманізму, ідеї якого 

стали основою інституційних змін  переходу до техногенного типу суспільства. 

ІІ. Теоретична діяльність реалізувалася у формах філософування і теоретизування, їх 

уможливила поява емпірико-теоретичного і теоретичного мислення, а результатом постали 

теоретичні знання. Генерування теоретичних знань, на відміну від емпіричних знань як 

результату практичної діяльності, потребувало особливих мисленнєвих операцій – пізнавального 
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інструментарію (логічне абстрагування, ідеалізація і моделювання, спостереження), зумовлюючи 

появу й еволюцію наукового методу: від математичного методу до висування гіпотетичних 

моделей з наступним експериментальним обґрунтуванням у природознавстві. Науковий метод 

генерування знань дав змогу створювати конструкції майбутніх змін реальних або нових об’єктів 

та їх взаємодії, розширивши межі наявної емпіричної практики. Самобутність нового виду 

інтелектуальної діяльності втілили первісні форми існування теоретичного знання у вигляді 

філософських систем (античних, схоластики, філософії Відродження) та його систематизації з 

виокремленням природознавчих досліджень. Антична філософія стала першою системою 

побудови знань про різноманітні типи об’єктів, не завжди пов’язаних з емпіричним досвідом, 

виробила способи їх розумового освоєння на основі причинно-наслідкових зв’язків як умови 

теоретичної організації знання, уперше формою існування знання стали теорії і концепції.   

ІІІ. Суб’єктність як головна властивість теоретичного знання потребувала формування  

індивідуального рівня суб’єктів теоретичної діяльності, який представляли окремі мислителі.  

Предмет теоретичної діяльності не відділявся від її суб’єкта, а генеровані теоретичні знання 

були невіддільними від їх носіїв, що відображає не сформованість сутнісних характеристик 

цієї діяльності. Відтак головним результатом теоретичної діяльності античної доби є плеяда 

мислителів і поява колективного рівня суб’єктів теоретичної діяльності – філософських шкіл 

як неформальних утворень, що уможливили перехід теоретичної діяльності від 

розпорошеного, епізодичного стану до самовизначення і структурування, набуття 

теоретичним знанням нормотворчої функції у соціокультурному середовищі. З появою 

університету цей суб’єкт колективного рівня постав як формальна організація, де теоретична 

діяльність з поєднаннях усіх її складових здобула системну основу, нову системну якість 

відобразила інституціоналізація підготовки вчених за трьома рівнями: бакалавр, магістр, 

доктор. Формування суспільного рівня засвідчує становлення перших традицій – логіко-

раціоналістичних традицій пізнання світу й традиції інституціоналізованої підготовки вчених, 

які життєздатні досі. Підготовка мислителів, формалізація знання у книгодрукуванні мали 

інтернаціональний характер, що аргументує набуття цією діяльністю ознак  самодостатності.  

IV. Появу бібліотеки як первісної форми надання інформаційних послуг обумовило  

збільшення обсягів генерованих теоретичних знань, формалізованих у книгах. За книгою 

закріпилися функції об’єктивізації і трансляції знання, що дало змогу доповнити традиційну 

усну (лінійну) передачу знань у системі «учитель-учень» сферичним способом її трансляції. 

Високі трансформаційні і трансакційні витрати формалізації знань, їх збереження, 

систематизації й доступу до них широкого кола користувачів уможливила бібліотека як 
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перший інститут інформаційної сфери, який забезпечив неперервність пізнавальної діяльності, 

а також  урізноманітнення й інтелектуалізацію інформаційних потреб індивіда і суспільства як 

джерела саморозвитку нового виду інтелектуальної діяльності.  

V. Винахід технічного способу формалізації теоретичних знань у книгодрукуванні 

зумовив революційні зміни у бібліотечній справі й активізував інформаційні процеси в освіті і 

теоретичній діяльності. Книгодрукування поставало як вид господарської діяльності на 

ринковій основі у глобальному масштабі, через зниження трансформаційних і трансакційних 

витрат уможливило становлення інформаційної сфери, забезпечивши повну формалізацію 

теоретичних знань та часткову – емпіричних знань. Книгодрукування надало поштовх 

розвитку індивідуалізму – визначальній цінності техногенного суспільства, що актуалізувала 

самовираження у соціокультурному середовищі, в господарському середовищі – появу 

інститутів приватної власності та ринку як ефективного типу обміну – неперсоніфікованого.   

VІ. Сутнісну невизначеність теоретичної діяльності, що виникала у соціокультурному 

середовищі античної і середньовічної доби, вирізняє несформованість інформаційних зв’язків 

з господарським середовищем, відсутність її впливу на господарські процеси і технічну 

діяльність у межах ремесел. Теоретичні знання не залучалися до господарського обігу, у 

знарядійній техніці чи виробах набували уречевлення виключно емпіричні знання, накопичені 

попередніми поколіннями. Створення техніки базувалося на вікових здобутках практичної 

діяльності багатьох поколінь виробників, головні технічні винаходи (порцеляна, шовк, папір, 

порох, компас, книгодрукування) поширені Європою як запозичені зі Сходу. Генерування 

технічного знання мало емпіричну основу, між ним і теоретичним знанням зв’язки відсутні, їх  

трансляція була усною і мала спадкоємний характер на родинній основі. Професійна освіта 

поставала в учнівстві – підготовчому етапі до ремесла, не відокремленому від діяльності 

майстра, через усний і демонстраційний спосіб лінійної трансляції. Професія «інженер» 

зароджувалася з різної практики вповільнено, формуючи потреби професійної підготовки.  

VІІ. На початку етапу рабовласництво являло собою систему суспільної організації, а 

натуральне господарство як панівна система господарської організації втілювали засади 

традиційного суспільства. Феодальна система базувалася на усній культурі і самодостатній 

організації «центру без периферії», надалі суспільна організація трансформувалася у множину 

великих національних систем «центр-периферія», що пов’язували торговельні відносини і 

потребували нової культури – буржуазної. Мореплавство і великі географічні відкриття дали 

змогу отримати нові емпіричні знання, що вперше стали основою для формування цілісної 

картини світу, інтенсифікація торгівлі активізувала господарські процеси при домінуванні 
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товарного виробництва, наприкінці етапу теоретичні знання обумовили розвиток астрономії й 

мореплавства. Зв’язки теоретичної діяльності з господарськими і політичними процесами, 

побутом були обмежені сферою освіти. Вплив на соціокультурне середовище реалізувала 

нормотворча функція теоретичного знання з розгортанням базових інститутів (політики, 

права, культури, релігії), інтелектуалізацією інформаційної сфери та інституту релігії, що 

забезпечило домінантний статус латини  у спілкуванні, повернуло світу античну філософію та 

сформувало єдиний інформаційно-освітній простір на європейських теренах. 

Таким чином, зародження науково-технічної діяльності у первісних формах її 

складових (теоретична діяльність у межах філософування і теоретизування, підготовка 

мислителів, інформаційні послуги) зумовили трансформації соціокультурного середовища 

традиційного суспільства в еллінських містах-полісах і формування інститутів, цінностей й 

норм нового типу суспільства – техногенного, які не набули підкріплення у господарському 

середовищі, що ґрунтувалося на емпіричному досвіді і регламентованих нормах традиційного 

суспільства. Подальші флуктуації соціокультурного середовища середньовіччя розгорталися 

у напрямі повернення до традиційного суспільства, де у більшості цивілізацій домінував 

інститут релігії. Водночас процеси урбанізації, де міста переходили від землеробського типу 

античних міст до міст, що виробляли, та торгівельних міст, і вертикально ієрархічні 

корпоративні засади організації соціокультурного і господарського середовищ у містах 

зумовили появу першого суб’єкта теоретичної діяльності колективного рівня – класичних 

університетів, де поєднано первісні форми складових науково-технічної діяльності, 

забезпечено неперервність і завершення етапу її зародження. Книгодрукування створило 

матеріальні умови самовизначення цього виду діяльності як явища самобутнього на основі 

інтенсифікації внутрішніх зв’язків між її складовими, забезпечило зниження 

трансформаційних і трансакційних витрат в інформаційній сфері через пришвидшення 

об’єктивізації знань, сферичний спосіб їх трансляції, актуалізацію, урізноманітнення та 

інтелектуалізацію інформаційних потреб широких верств населення, формування нового її 

прошарку – інтелектуалів, що уможливило неперервність інтелектуальної традиції на 

європейських теренах. Завершення етапу зародження науково-технічної діяльності співпадає  

з часом настання техногенної цивілізації. Географічно центром зародження нового виду 

інтелектуальної діяльності стала Європа, на теренах якої відбувся дійсний інтелектуальний 

підйом, і науково-технічна діяльність перейшла до етапу становлення.  

З позицій системно-праксеологічного підходу можемо вважати, що до XVIІ ст. під 

впливом змін у суспільстві відбулося зародження складових науково-технічної діяльності як 
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системи генерування, систематизації, збереження і трансляції теоретичних знань. Така 

система постала як відкрита (унаслідок флуктуацій у зовнішньому соціокультурному 

середовищі), між нею і середовищем сформовано зв’язки, які реалізувала сфера освіти з 

мережею університетів. Проте як система, що виникала, вона не набула внутрішньої 

цілісності, це аргументує автономність двох видів діяльності – теоретичної та технічної, 

технічний прогрес розгортався на емпіричній, а не науковій основі. З XVIІ ст. розпочинається 

новий період – етап становлення науково-технічної діяльності – досягнення нею рівня 

самоорганізованої системи, її розвиток стає автономним і генерує зміни у соціокультурному 

середовищі, техніка здобула наукову основу створення і невіддільність від теоретичної 

діяльності, яка трансформується у наукові дослідження і розробки, встановлюються нові 

зв’язки з господарським середовищем, що з домінуванням ринку постає як  економічне.  

Обґрунтування етапу становлення науково-технічної діяльності, що тривав з поч. 

ХVІІ ст. до к. ХІХ ст., полягає у самоідентифікації сутнісних характеристик науково-технічної 

діяльності як досягнення стану самовизначення її істотних властивостей, внутрішнього 

структурування, у такому контексті об’єднання наукової та технічної діяльності розглядається 

як набуття цією діяльністю зрілої форми. За результатами досліджень, що викладені у 

монографії [205], з’ясовано, що на етапі становлення складові науково-технічної діяльності 

набули внутрішньої цілісності, формування їх сутнісних характеристик (мети, суб’єктів, 

предмету, засобів, процесу, умов, результатів) є наслідком впливу внутрішніх флуктуацій – 

трансформацій у надрах самої системи на основі диференціації теоретичних знань як втілення 

принципу гібридного самозбагачення системи. Теоретична діяльність трансформувалася у 

наукові дослідження і розробки, а інституціоналізація її первісних форм відобразилася у 

формуванні нових соціальних інститутів науки і філософії та їх відокремленні від інших 

соціальних інститутів (релігії, політики, моралі). Підготовка мислителів трансформувалася у 

підготовку вчених, невіддільну від наукових досліджень, їх функціонування і динамічну 

взаємодію уможливлювали науково-інформаційні послуги. Науково-технічна діяльність набула 

ознак самоорганізованої складно структурованої системи, що діяла за внутрішньо виробленими 

нормами через домінування у генеруванні наукових знань експериментального методу, 

визнання єдиним об’єктом наукових досліджень природних явищ і процесів. Природознавчі 

підходи поширено на політичні, економічні, соціальні процеси у контексті механістичної 

картини світу, який розвивався за природничими законами, останні переносилися на сферу 

буття людини і суспільства. Це аргументує активізацію внутрішніх самовпливів у науково-

технічній діяльності, її самовизначення і структурування унаслідок внутрішніх флуктуацій.  
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Внутрішні флуктуації позначилися на кількісних та якісних характеристиках суб’єктів і 

результатів цього виду діяльності. Теоретичні знання на етапі становлення набули форми 

наукових відкриттів, головні з них і дані про їх першовідкривачів узагальнено у ДОДАТКУ А 

табл. А.9, що дає змогу обґрунтувати висновок про якісні зміни суб’єкта теоретичних 

досліджень: усі видатні представники етапу становлення науково-технічної діяльності, які 

зробили найвизначніші наукові відкриття, здобули університетську освіту. Вчений доби 

середньовіччя – це теолог-мислитель, професор університету, що мав духовний сан, у Новий 

час учений – це незалежна людина, виходець із купецтва, землевласник, представник вільних 

професій – лікарів, адвокатів, тобто нового прогресивного прошарку буржуазії, джерелом 

фінансування їх дослідницьких потреб були власні кошти, доходи від власної справи чи  

успадковані статки. З появою академії наук постав новий тип вченого як експериментатора, 

дослідника, основним методом наукової діяльності якого проголошено експеримент.  

Прихильники експериментальних досліджень стали самоорганізовуватися, у сфері 

природознавства це відобразила поява нового соціального інституту – академії наук, 

формальної організації колективного рівня суб’єктів наукових досліджень на 

експериментальній основі, створеною поза межами церковних структур. Національні академії 

наук сформувалися майже у всіх європейських країнах, їх функціонування забезпечило 

головну системну якість етапу становлення – набуття ознак самоорганізованої системи, що 

аргументує самоідентифікація її сутнісних характеристик –  мета, суб’єкти, предмет, засоби, 

умови її складових сформувалися у результаті внутрішніх взаємовпливів за домінуючого 

статусу такої складової, як наукові дослідження і розробки (ДОДАТОК А табл. А.10). На 

відміну від впливу базових інститутів соціокультурного середовища на етапі зародження,  

результати науково-технічної діяльності почали впливати на зовнішнє середовище, де 

сформовано інформаційні зв’язки з господарським середовищем (ДОДАТОК А табл. А.11). 

Нову якість етапу становлення відображають процеси диференціації на колективному 

рівні суб’єктів наукових досліджень: у ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. засновуються різноманітні 

асоціації вчених. Це наукові і дисциплінарні товариства, що генерували нову системну 

якість – інституціоналізацію, перехід від неформальних до формальних організацій з власним 

статутом, де визначалися цілі науки та засадні основи функціонування товариств. Механізм 

генерування теоретичних знань сформувався на дисциплінарній основі, де суб’єкти 

колективного рівня формували неуречевлені й уречевлені засоби наукових досліджень, їх 

неуречевлені умови (дисциплінарна картина світу; онтологічні, гносеологічні і методологічні 

засади науки). Процес інституціоналізації колективних суб’єктів наукових досліджень тривав 
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упродовж ХІХ ст. і перейшов на міжнародний рівень: Лондонське королівське товариство у 

1899 р. ініціювало створення Міжнародного союзу академій [61, с. 266]. Системна 

закономірність – інтернаціоналізація господарського і соціокультурного середовищ, що 

актуалізується на зламі ХІХ і ХХ століть, набуває нової якості науково-технічної діяльності – 

міжнародного виміру її суттєвих характеристик: на рівні цілевстановлення, суб’єктів, процесу, 

результатів. Формування таких якісних змін у всіх складових науково-технічної діяльності 

знаменує кінець ХІХ ст. з утворенням міжнародних організацій, зокрема дисциплінарних 

товариств (Міжнародний союз хімічних товариств, Міжнародна сейсмічна комісія) і 

Міжнародного союзу академій (1899), організація наукових досліджень вийшла за межі 

кордонів національних держав [205, с. 326]. Більшість учасників Міжнародного союзу 

академій представляли європейські країни, проте участь Національної академії Вашингтона і 

Королівської академії в Токіо, глобальність наукових проектів (міжнародні дослідження 

вулканів, утворення Міжнародної комісії для об’єднання часу й об’єднання календаря) дають 

змогу зробити висновок про планетарний масштаб цієї інституції, яка забезпечила 

міжнародний вимір усіх сутнісних характеристик науково-технічної діяльності та зумовила  

появу нового типу  суспільних благ – глобальних.   

Інституціоналізація поширилася на сферу вищої освіти, де університет постав у новій 

моделі – дослідницькій, у сфері промисловості – з появою дослідницьких лабораторій уперше 

на колективному рівні сформовано завдання практичного застосування знань, у результаті 

постав новий вид знань – технічні знання, генеровані на науковій основі і в яких актуалізовано 

перетворювальну функцію. Академії наук ставали не лише місцем зібрання для комунікації 

вчених, а й колективним органом, що виробляв єдині норми наукових досліджень і перші 

власні традиції цього виду діяльності, затверджені у статуті. Засадні умови функціонування 

нового соціального інституту вироблені у надрах системи, а не привнесені ззовні, що 

аргументує набуття науково-технічною діяльністю стану самоорганізації. Отже, прийняття 

статутів академіями наук підтверджує тезу про інституціоналізацію колективного рівня 

суб’єктів наукових досліджень, академія наук формувала правила і норми поведінки для 

суб’єктів теоретичної діяльності у процесі генерування нових знань і механізм їх дотримання 

через консенсусне рішення – визнання отриманого результату як нового знання здійснює вся 

наукова спільнота. Формування і функціонування наукового товариства за моделлю 

самоорганізації і саморозвитку  постане  у майбутньому як  образ  розуміння  всього світу, 

відтак науково-технічна діяльність генерує соціальні програми майбутнього.     
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Експериментальний метод, що поєднав генерування теоретичних і емпіричних знань, у 

своєму застосуванні вимагав якісно нових уречевлених умов: спеціалізованих приміщень і 

наукових приладів. Проведення експериментів потребувало оснащених приміщень, ними не 

могли бути бібліотеки, відтак постали лабораторії, їх облаштовували в університетах, де  вчені 

викладали і демонстрували досліди, а також в їх домівках. Відзначимо й обсерваторії, 

найвідоміші серед них – Паризька і Гринвіцька, які були визначальними в уніфікації мір і ваги.  

Посилення диференціації видів діяльності і наукових знань обумовило потребу в 

уніфікації системи вимірювань фізичних величин, які зі стародавніх часів мали значну 

диференціацію, мірилом виступали частини людського тіла (лікоть, сажень, фут, ярд), що 

ускладнювало міжнародну торгівлю та обмін інформацією. У к. XVIІІ ст. французькі вчені 

розробили метричну систему вимірювання на основі десяткової системи й одиниці довжини – 

метра, за одиницю ваги було прийнято кілограм, їх еталони (Архівний метр, Архівний 

кілограм) зберігаються в Архіві Франції. На метричній виставці у Парижі (1875) визнано метр 

як одиницю вимірювання довжини 17 державами-учасницями. З позицій інституційно-

еволюційного підходу метрична система забезпечила зниження такого виду трансакційних 

витрат у міжнародній торгівлі, як витрати вимірювання, це перший економічний прояв 

наукових і технічних знань як глобальних суспільних благ. Визнання на міжнародному рівні 

метричної системи мір довжини, об’єму і ваги, а також уведення у грошових системах 

багатьох країн золотого стандарту створили інституційну основу зниження трансакційних 

витрат в експортно-імпортних операціях і разом з політикою економічного лібералізму 

уможливили їх трансформацію у міжнародну торгівлю.  

Диференціація теоретичних знань поширилася на класичні університети, що 

вплинуло на структуризацію філософських факультетів, які стали розділятися на відділення 

природничих наук і відділення гуманітарних наук. Університетська освіта зазнавала 

внутрішніх впливів з надр наукових досліджень, що розглядаємо як внутрішні флуктуації, і 

від соціокультурного середовища, у країнах, де інститут релігії переставав домінувати, такий 

вплив соціокультурного середовища був конструктивним. Отже, внутрішня взаємодія 

відбувалася на рівні кожної складової, у наукових дослідженнях це технізація науки і 

сцієнтизація техніки, які актуалізували практичну спрямованість наукових знань і 

формування наукових засад генерування технічних знань та інженерної практики.  

На етапі становлення середовищем реалізації перетворювальної функції наукових і 

технічних знань стало господарське середовище, що трансформувалося в економічне. 

Наростання потреб у фахівцях зі спеціалізованою освітою і поглиблення диференціації 
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наукових знань зумовили спеціалізацію у сфері вищої освіти, де виокремлено підготовку 

мореплавців, медичну і технічну освіту. Диференційоване наукове знання зафіксовано у 

назві вищих шкіл (перша – Політехнічна школа, Франція, 1794), що зумовлено необхідністю 

практичного застосування технічного знання й засвідчило нову якість генерування знання –

інтелектуальну діяльність експериментатора, а не емпіричний досвід практика. Кількісно 

зростали й університети, наприкінці ХІХ ст. вони стали глобальним явищем – у 1899 р. 

університети створено на всіх континентах, їх кількість досягла 177 (в Європі – 121, 

Америці – 39, Азії – 5, Австралії – 4, Африці – 8), де навчалися 234 тис. студентів [14, с. 105]. 

Докорінні зміни організації діяльності університетів у першій пол. ХІХ ст. полягали у 

створенні наукових кафедр і навчальних лабораторій, перетворенні бібліотек з універсальних 

на наукові, що трансформувало класичний університет у дослідницький. Як зазначає 

Г.Іцковіц, дослідницький університет як інститут поєднав у собі два види діяльності: навчання 

і дослідження, що до того часу розвивалися окремо [289, с. 71]. У дисциплінарній організації 

науки для становлення наукової дисципліни велике значення має організація підготовки 

наукових кадрів (курси і кафедри у вищій школі), поява особливого ешелону публікацій – 

підручників [113, с. 45]. Закріплення професора і студента за кафедрою, відділенням втілило 

інституціональну спеціалізацію в університетах, у присвоєнні ступенів започатковано 

традицію надавати не просто ступінь «доктор філософії», а «доктор філософії у фізиці» або 

«доктор філософії» у будь-якій іншій дисципліні [66, с. 234]. Головний внесок дослідницьких 

університетів і спеціалізованої вищої школи у становлення науково-технічної діяльності 

полягає у створенні нового типу вченого – вченого-професора, для якого наукові дослідження 

й експериментування поруч з викладанням в освітніх закладах було основною діяльністю й 

головним джерелом доходу; поглибленні диференціації наукового знання у сфері 

природознавства і суспільно-гуманітарній сфері; поширенні диференційованих наукових 

знань на дисциплінарній основі на процеси підготовки наукових кадрів, організацію надання 

науково-технічних послуг, у т.ч. бібліотечну справу; формування нового типу наукової 

літератури – підручників;  остаточному розмежуванні світської та релігійної освіти. Таким 

чином, якісні зміни у вищій освіті у першій пол. ХІХ ст. (заснування спеціалізованих вищих 

шкіл за галузями знань, наукова організація діяльності кафедр класичних університетів на 

експериментальній основі та їх трансформація у дослідницькі університети, перехід від 

енциклопедичної підготовки до спеціалізованої підготовки фахівців за галузями знань, 

включення до викладання природничих і технічних наук, диференціація знань, трансформація 

універсальних бібліотек у наукові) свідчать, що університети і спеціалізовані вищі школи, 
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академії наук і дисциплінарні товариства, національні бібліотеки і наукові бібліотеки 

університетів постали як формальні організації. Це засвідчує сформованість колективного 

рівня суб’єктів науково-технічної діяльності, реалізацію функції унормування та набуття цією 

діяльністю рис самоорганізованої системи.   

Появу нової якості науково-технічної діяльності у к. ХІХ ст. підкреслює введення у 

науковий обіг термінів «наука» («science») і «вчений» («scientist»). Уперше ці терміни вжив 

В.Вевелл у роботі «Філософія індуктивних сил» [36, с. 19]. Вони підкреслюють появу 

особливої соціально-професійної групи, що генерує нові наукові і технічні знання, причому 

стрімкими темпами зростає її чисельність (див. ДОДАТОК А рис. А.2): з 1650 по 1700 рр. 

вона зросла у п’ятеро, з 1700 по 1800 рр. – у десятеро, число вчених до 1900 р. у світі сягнуло 

100 тис. осіб [525]. За оцінкою Дж.Бернала у 1886 р. у світі налічувалося 50 тис. осіб, які 

підтримували традиції науки загалом і лише не більше 15 тис. з них забезпечували прогрес 

пізнання через наукову і дослідницьку діяльність [36, с. 389]. Отже, на етапі становлення 

підготовка наукових кадрів здобула цілеспрямованості як діяльність щодо відтворення 

суб’єктів наукової діяльності на дисциплінарній основі. Науковий працівник 

інституціоналізується як професія, що потребує відповідної освіти, має власну структуру за 

горизонтальним принципом галузевої спеціалізації знань з механізмом дисциплінарної 

організації та інтенсивних комунікацій учених через наукові статті і наукові часописи.  

Стаття стала формою об’єктивізації нового знання і закріплювала пріоритет певного 

вченого у його генеруванні. Стаття менша за розмірами, у ній не має потреби викладати 

цілісну систему поглядів автора, відтак час її появи у друці набагато менший за час появи 

книги, без звернення до конкретного адресата вона доступна ширшому колу дослідників, 

водночас потребує скрупульозного добору аргументів. З моменту появи статті виконували 

функцію об’єднання вчених, орієнтуючи читача на те, що і ким здійснено, потім поруч з 

оглядами публікувалися відомості про нове знання, це стало головною функцією статті. З 

сер. ХІХ ст. наукова стаття має функції, притаманні їй до нині, – це форма трансляції знання, 

що передбачає наступність зв’язку з існуючим знанням і реалізується через інститут 

посилань, це форма об’єктивізації знання, заявка на нове знання [525, с. 340]. Появу статті 

зумовили зростання обсягів наукової інформації унаслідок розвитку наукових досліджень на 

основі її внутрішньо дисциплінарної спеціалізації, що відображає посилення внутрішньої 

ентропії наукової інформації, і потребами прискорення комунікацій вчених задля визнання 

чи спростування генерованих знань відповідно до внутрішньо вироблених критеріїв 

істинності. З позицій інституційно-еволюційного підходу наукова стаття є формою 
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зниження і трансформаційних (зменшення витрат часу й коштів на комунікації без 

переміщення генераторів знань через сферичний спосіб трансляції знань), і трансакційних 

(специфікація і захист прав ІВ)  витрат у виробництві наукових і  технічних знань.  

Проаналізувавши зростання кількості наукових журналів, Д.Прайс зробив висновок 

про експонентний характер їх динаміки – кількість зростала десятикратно кожні півстоліття 

(ДОДАТОК А рис. А.2): від 10 журналів у 1750 р. до 10 тис. журналів у 1900 р. [845, р. 96]. 

Заснування наукових журналів за галузями знань свідчить про інституціоналізацію науково-

технічної діяльності та самоідентифікацію сутнісних характеристик її домінантної складової 

через активізацію комунікацій у процесі діяльності, яка організовувалася за дисциплінарним 

принципом диференціації теоретичних знань. Якщо стаття відображала результати суб’єкта 

наукових досліджень індивідуального рівня, то видання сукупності статей – наукового 

журналу – втілює  колективний рівень суб’єктів наукових досліджень, а не лише новий засіб 

комунікацій. Засновник соціології науки Л.Флек запропонував термін «журнальна наука», 

оскільки через наукові статті відбувається контроль з боку наукової спільноти за 

відповідністю стилю мислення кожного автора [689, с. 142]. Наукові журнали створили 

механізм самоорганізації наукової спільноти на дисциплінарній основі через внутрішнє 

регулювання процесів генерування нових знань на основі вироблення і дотримання вченими 

нових норм та ідеалів обґрунтованості наукових знань унаслідок домінування 

природознавства, де головним критерієм істинності знання став експеримент, що 

трансформував теоретичне знання у наукове. Вперше неуречевлені умови наукових 

досліджень формалізували статути академій наук, з входженням до академії кожен її член 

зобов’язувався дотримуватися вироблених норм, демонструючи свої експерименти на 

засіданнях за принципом лінійної «суб’єкт-суб’єктної» трансляції знань. Наукові часописи 

трансформували лінійний характер наукової комунікації у сферичний, прискоривши  

формалізацію наукових знань, регулювали цей процес не через належність їх творців до 

формальної організації (академії наук), а через входження кожного дослідника до 

віртуальної наукової спільноти («невидимий коледж») і втілення ними неуречевлених умов 

досліджень. Наукові журнали засвідчили появу суспільного рівня суб’єктів наукових 

досліджень, сформованість соціального інституту науки та його суспільну легітимізацію – 

створення суб’єкт-суб’єктного механізму визначення наукової цінності нових знань.   

Сферичний спосіб поширення наукових знань через наукові журнали знайшов своє 

поширення у соціокультурному середовищі часів становлення буржуазного суспільства. 

Новий прошарок інтелектуалів, що постійно збільшується, формує стійкі взаємозв’язки з 
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«колективним патроном – буржуазною публікою» через критику усіх інститутів, процесів і 

явищ як основи  свободи слова – базової цінності нового техногенного суспільства, механізм 

її досягнення вироблено у наукових дослідженнях. Вагомим є внесок учених у формування 

ідеалів лібералізму (рівність, свобода, раціональність) – ідеології техногенного суспільства, 

яка втілить горизонтальну суб’єкт-суб’єктну взаємодію всіх його учасників на відміну від 

ієрархічної вертикалі традиційного суспільства, основу якої становили абсолютизм, 

авторитаризм, автократія. Дослідники аргументують, лібералізм є застосуванням наукових 

теорій до суспільного життя людини [376, с. 3], а ліберальна думка щодо співвідношення 

людини і суспільства опирається на Ньютонову концепцію Всесвіту [376, с. 63]. За 

переконанням Дж.Бернала,  закони природи Галілея і Ньютона є внеском до скарбниці 

людського мислення, це ідеологічне підґрунтя змін у релігії (поворот до простого деїзму), 

політиці (ідеї лібералізму) й економіці (доктрина laisser-faire)  [36, с. 37].  

Показовою є динаміка кількісних показників формалізованих наукових і технічних 

знань, що узагальнена П.Сорокіним (ДОДАТОК А табл. А.11 та рис. А.3): у 1501–1900 рр. за 

кожні наступні сто років удвічі зростали природничонаукові відкриття і технічні винаходи. 

Нову якість – когерентний характер їх зростання – засвідчили перша природничонаукова 

революція і промислова революція, у ХІХ ст. зростання  відкриттів і винаходів становило 4,7  

рази та 5,8 рази, з останньої чверті  цього століття об’єднання наукового і технічного 

прогресу засвідчило настання першої науково-технічної революції – електротехнічної. Її 

результатом стали не лише уречевлені у технічних винаходах наукові відкриття, але й 

взаємо прискорення генерування нових наукових і технічних знань, активізація внутрішніх 

взаємовпливів цих двох видів діяльності, що започаткувала когерентні процеси сцієнтизації 

техніки і технізації науки та зумовила функціональне збагачення знань із набуттям поруч з 

пізнавальною та регулятивною також і перетворювальної функції. 

Нову якість технічних знань, генерованих на основі наукових знань, засвідчило 

становлення патентної системи у Німеччині, Франції і США – країнах, де патенти на 

винаходи винагороджували за технологічні досягнення за умови розголошення інформації 

про винахід та проведення  експертизи патентної заявки за умовами патентоспроможності: 

новизни, неочевидності і здатності забезпечення ефективності [67, с. 57]. Важливою була 

також інституціоналізація процесів патентування: у Німеччині з 1877 р. за єдиним законом 

про патенти централізовано їх видає Відомство з питань патентів; експертизу винаходів у 

Франції здійснює Королівська академія наук; у США з 1793 р. патенти видавало Патентне 

відомство у складі Держдепартаменту. У сер. ХІХ ст. сформувалося ставлення до патентної 
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системи як інструменту обміну інформацією між винахідником і суспільством з 

відповідною винагородою у вигляді майнових прав на об’єкти ІВ [67, с. 60–79].  

Об’єднання науково-технічної діяльності у нову цілісність та стійкі інформаційні 

зв’язки з господарським середовищем уможливили домінування індустріального типу  

господарювання в усіх секторах: первинний сектор (аграрний) охоплено прискореною 

індустріалізацією та переходом на наукову систему господарювання; у вторинному секторі 

(індустріальному) відбулися революційні зрушення від ремісничої до галузевої структури і 

масштабного масового виробництва, механізації традиційних галузей (гірничодобувної, 

металургійної, текстильної, харчової) і створення наукових основ машинобудування 

революціонізувало становлення наукоємних галузей (нафтова, хімічна, електротехнічна); у 

третинному секторі (сервісному) кожен вид діяльності (наукові дослідження, транспорт, 

зв'язок, торгівля) здобув індустріальну основу і розвивався на основі уречевлених у 

технічних винаходах наукових знаннях. Зокрема Д.Норт відзначив, що передумовами другої 

економічної революції стали поширення дослідницьких центрів унаслідок зростання попиту 

на наукові знання, активізація взаємодії вчених і винахідників із зростанням соціальної 

віддачі науки, що обумовило залучення до неї приватних і державних коштів, а також 

розробка системи прав на ІВ (патенти, закони про комерційну таємницю). У сукупності це 

створило «промисловість винаходу» [482, с. 100]. Визначальною умовою формування 

стійкого попиту на уречевлені наукові і технічні знання стало формування світових ринків 

продукції перших наукоємних галузей – електротехнічної, нафтової та хімічної. Поява 

наукоємних галузей з 1870-х рр. зумовила бурхливий етап зростання кількості комерційних 

підприємств, що започатковували й розширяли виробництво невідомих раніш продуктів: 

електрики, телефонів, електротехніки, сталі, хімічних матеріалів, фармацевтичних 

препаратів, автомобілів і літаків. 

Системне застосування теоретичних знань у промисловому виробництві дослідники 

визначають як «другу економічну революцію», що показує зростання середньодушового 

рівня добробуту при зростанні чисельності населення [830, р. 112]. Водночас це 

актуалізувало перенесення на міжнародний рівень вирішення проблеми специфікації та 

захисту ІВ. Проблему гармонізації охорони ІВ та створення міжнародної системи охорони ІВ 

інституційно закріплено з ухваленням Паризької конвенції  про охорону промислової 

власності (1883), утворенням Міжнародного союзу з охорони промислової власності (1884), 

прийняттям Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1891).  
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Аргументування набуття науково-технічною діяльністю ознак самоорганізованої 

системи полягає у сформованості внутрішніх закономірностей функціонування і розвитку 

такої її складової як наукові дослідження, що знайшли прояв у всіх її складових та 

засвідчили інтенсифікацію їх взаємодії на внутрішньо системному рівні:  

І) розгортання ґенези складових науково-технічної діяльності (наукові дослідження, 

вища школа, інформаційна сфера) від первісних до розвинених форм відображає  

закономірність гетерогенної інтегрованості у таких її проявах, як ускладнення 

організаційних форм існування наукових знань та інституційних форм їх генерування, 

актуалізації суб’єктів колективного і суспільного рівнів, формування механізму суб’єкт-

суб’єктної взаємодії як першооснови самоорганізації; системність структурування 

складових науково-технічної діяльності подолала ієрархічний принцип етапу зародження 

теоретичної діяльності, привнесений із соціокультурного середовища, виробивши у власних 

надрах та інституційно закріпивши горизонтальний дисциплінарний принцип  організації 

цього виду діяльності (розмежування природничих і гуманітарних знань, відокремлення 

технічних наук від природознавства), що створило основу гібридного самозбагачення 

науково-технічної діяльності, засвідчило набуття нової системної якості та формування її 

енергетичного потенціалу як джерела саморозвитку; 

ІІ) неперервно-дискретний характер перебігу процесів науково-технічної діяльності – 

чергування еволюційних етапів її розвитку з якісними стрибками, революційними змінами 

когнітивної структури та прискоренням впливу на зовнішнє середовище: і соціокультурне, й 

господарське; у часовому вимірі – це період між першою науковою революцією і першою 

науково-технічною революцією (електротехнічна революція к. ХІХ – поч. ХХ ст.);  

ІІІ) експонентне зростання наукової інформації і знань як відображення специфічної 

закономірності прискорення розвитку цього виду діяльності, що знаходить прояви у 

пришвидшенні зростання суб’єктів і витрат на генерування знань, активізуючи розвиток 

уречевленої складової засобів та уречевлених умов цієї діяльності, зумовлюючи 

кумулятивний характер наукових і технічних знань, розширення наукової і науково-

технічної інформації як іманентних характеристик результатів науково-технічної діяльності; 

у підготовці вчених це відобразило збільшення тривалості підготовки вчених, у наданні 

науково-інформаційних послуг – поява й експонентне зростання наукових часописів і 

реферативних журналів, професіоналізація бібліотечної діяльності;  

ІV) діалектична єдність спадковості й оновлення як механізмів розвитку наукових і 

технічних знань, які відображають поєднання кумулятивізму наукових і технічних знань  та 
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перегляд наукових істин і відмову від застарілих істин, що проявилося у настанні кризи 

класичної науки, засвідчивши обмеженість пізнавальних можливостей наукових досліджень 

у руслі класичного типу наукової раціональної, їх розширення уможливив некласичний тип 

наукової раціональності, що прийшов на зміну класичному; формування нового типу 

наукової раціональності є головною внутрішньою флуктуацією, це вияв самоорганізації 

системи, який засвідчив сформованість джерела її саморозвитку та здатність його 

актуалізації через оновлення змісту сутнісних характеристик домінантної складової;   

V) диференціація та інтеграція наукових і технічних знань – діалектичне протиріччя – 

головне джерело саморозвитку науково-технічної діяльності як самоорганізованої системи; у 

наукових дослідженнях диференціацію наукових знань зумовила системність природних 

явищ і процесів, а не диференціація соціокультурного середовища; проявом цієї 

закономірності у підготовці вчених стала поява спеціалізованої вищої освіти та дисциплінарна 

диференціація наукових ступенів, у сфері надання науково-інформаційних послуг – це  

трансформація універсальних бібліотек у наукові; інтеграція відображає появу організованості 

у системі науково-технічної діяльності як взаємодію і синергічні ефекти від об’єднання 

наукової і технічної діяльності у цілісний і взаємообумовлений вид діяльності та 

функціональне збагачення знань з актуалізацією їх перетворювальної  та економічної функцій;  

VІ) інституціоналізація науково-технічної діяльності на індивідуальному, 

колективному, суспільному рівнях її суб’єктів, що подолала межі національних кордонів; це 

забезпечило функціонування і відтворення механізму самоорганізації,  формування власного 

енергетичного потенціалу, неперервність і подальший розвиток цього виду діяльності; у 

формуванні внутрішніх флуктуацій на початку етапу провідна роль належала академіям 

наук і дисциплінарним товариствам, у подальшому активізувалися університети, що 

внаслідок внутрішніх взаємовпливів здобули нову якість як дослідницькі поруч зі 

спеціалізованою вищою школою і науковими бібліотеками, та дослідницькі лабораторії, які 

забезпечили реалізацію перетворювальної та економічної функцій наукових і технічних 

знань. Відтак наукові дослідження трансформувалися у наукові дослідження і розробки, що 

цілеспрямовані на перетворення природи і створення об’єктів штучної природи для 

формування і задоволення системи потреб суспільства із залученням наукових і технічних 

знань до виробництва матеріальних благ як джерела розвитку індустріальної економіки.  

Унаслідок впливів із полярних джерел у науково-технічній діяльності як відкритій 

системі виник кооперативний, упорядкований, самоузгоджений рух, який перетворив її на 

систему, що само організується і в якій сформовано внутрішній енергетичний потенціал 
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системи як джерело її саморозвитку. Внутрішньо системні флуктуації зумовили зміни 

просторової, часової та функціональної структури науково-технічної діяльності, а саме:  

–  у просторовій структурі – поєднання глобального поширення її складових, що 

були сформовані на всіх континентах світу, з міжнародним характером інституціоналізації 

індивідуального та колективного рівнів її суб’єктів (міжнародні об’єднання академій наук, 

дисциплінарних товариств, законодавство у сфері промислової власності); 

– у часовому вимірі: взаємоузгоджене прискорення розвитку науково-технічної 

діяльності унаслідок об’єднання наукової і технічної діяльності, когерентні процеси 

сцієнтизації техніки і технізації науки, зовнішній прояв яких полягає у зменшенні термінів 

втілення уречевлених у винаходах наукових і технічних знань; 

– у функціональному контексті  генерування ефектів ініціювання і прискорення 

трансформаційних змін  у зовнішньому середовищі: вплив на соціокультурне середовище 

через генерування в її надрах нових цінностей техногенного суспільства, моделі 

самоорганізації і саморозвитку наукового співтовариства як прообразу організації 

суспільства, актуалізація процесів формування держав-націй; вплив на господарське 

середовище та його трансформація в економічне – інституційні зміни ринку як механізму 

самоорганізації господарських процесів, зниження трансформаційних і трансакційних 

витрат у створенні матеріальних благ та їх обміні, що ініційовані залученням до ринкового 

обігу наукових і технічних знань, уречевлених у нових товарах, невідомих ремісничій стадії, 

які поглибили галузеву диференціацію, здешевили виробництво матеріальних благ 

(зниження трансформаційних витрат – витрат виробництва у машинному способі) та обмін 

(зниження трансакційних витрат через запровадження метричної системи мір і ваги), через 

інститут ІВ ці знання постали як самостійний об’єкт комерціалізації, активізувавши розвиток 

підприємництва та появу нової категорії кваліфікованої робочої сили – інженера. 

Таким чином, наприкінці  ХІХ ст. науково-технічна  діяльність у своїй еволюції через 

внутрішньо системні зміни досягла такого рівня, який уможливив встановлення зв’язків між 

нею та зовнішнім соціокультурним і господарським середовищем та зумовив зміну напряму 

впливу від науково-технічної діяльності. Це дає змогу визначити завершення етапу 

становлення цієї діяльності, коли теоретична діяльність з випадкового явища, що перебувало  

у розпорошеному стані, перетворилася на явище самобутнє через самоідентифікацію її 

сутнісних характеристик унаслідок внутрішніх флуктуацій, що відображає логіку 

функціонування цієї системи (деталізовано у ДОДАТКУ А табл. А.10). Науково-технічна 

діяльність набула ознак цілісної само організованої складно структурованої системи, 
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цілеспрямування якої визначали внутрішньо вироблені норми (експериментальний метод 

наукових досліджень та визначення єдиним об’єктом наукових досліджень природних 

об’єктів, через призму яких розглядалися людина і суспільство) та механізми їх дотримання на 

індивідуальному рівні її суб’єктів (консенсусне визнання отриманих результатів як нового 

наукового знання, заборона плагіату через виключення із складу наукової спільноти), які 

забезпечували нейтральність інституту науки  щодо інститутів соціокультурного середовища.  

Набуття системою внутрішнього енергетичного потенціалу, що уможливив її вплив 

на зовнішнє середовище через інтенсифікацію інформаційного обміну й зумовив спільні 

трансформаційні зміни (науково-технічна діяльність набуває рис господарської діяльності, а 

господарське середовище трансформується в економічне і перестає бути зовнішнім до цієї 

діяльності), дає змогу з’ясувати логіку розвитку науково-технічної діяльності, що 

схематизовано на  рис. 1.7. У зовнішньому середовищі модель самоорганізації і саморозвитку, 

генеровану науковою спільнотою, було покладено в основу моделі організації суспільства за 

горизонтальним принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії у соціокультурному середовищі (ідеї 

лібералізму) та господарському (ринок як домінуючий механізм розгортання господарських 

процесів), що уможливило цивілізаційні зміни – перехід від традиційного до техногенного 

типу суспільства. Науково-технічною діяльністю вироблено нові норми критичного 

обґрунтування експериментально генерованих знань, що дало змогу створити кодекс нових 

цінностей техногенного суспільства (діяльнісне ставлення до світу, творче начало у кожній 

людні та будь-якому виді людської діяльності, ідеї лібералізму) та уможливило інститут 

свободи слова як прояв одного з головних принципів наукових досліджень – свободи наукової 

творчості. Уречевлені у технічних артефактах наукові знання, введення яких до 

господарського обігу уможливив інститут ІВ, створили матеріальну основу індустріального 

типу господарювання і техногенного суспільства, забезпечили появу наукоємних галузей 

промисловості (нафтова, хімічна, електротехнічна), які не мали у своїй еволюції ремісничої 

стадії й активізували розвиток міжнародної торгівлі, що у свою чергу, уможливила реалізацію 

потенціалу розвитку науково-технічної діяльності – появу й розширення промислового 

капіталу як нового джерела фінансування витрат на наукові дослідження і розробки. 

Отже, науково-технічною діяльністю сформовано не лише сукупність майбутніх 

соціокультурних норм і цінностей, але й нових видів господарської діяльності людини, які 

розгортатимуться на наступних етапах цивілізаційного поступу, це дає змогу зробити 

висновок про ствердження науково-технічної діяльності як явища самобутнього й настання в 

його еволюції етапу розвитку. 
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Рис.1.7. Логіка функціонування і саморозвитку науково-технічної діяльності на етапі становлення техногенного суспільства 

Джерело:  розроблено автором.
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Етап становлення науково-технічної діяльності аргументують такі висновки:  

І. Сформованість самобутності теоретичної діяльності, її сутнісну визначеність 

відображає остаточне відмежування цієї діяльності від зовнішнього соціокультурного 

середовища, набуття системного характеру процесами внутрішнього структурування, 

унаслідок чого постали два соціальних інститути науки і філософії. Внутрішні 

характеристики теоретичної діяльності набули самовизначення. Її мета полягала не лише у 

пізнанні певного об’єкту як його спогляданні і відображенні у теоретичних конструкціях, 

але й кількісному вимірі і застосуванні теоретичних конструкцій у перетворенні природи 

задля задоволення потреб суспільства. 

Упродовж етапу відзначено кількісні та якісні зміни серед суб’єктів теоретичної 

діяльності. На індивідуальному рівні постав якісно новий тип суб’єкта – вчений-

експериментатор, який здобув університетську освіту і вчений ступінь. Це представник 

нового соціального прошарку, що формувався як клас буржуазії, його діяльність була 

світською, наукові дослідження поєднано з державною службою як головним джерелом 

доходів та з викладанням в університетах. Поява вищих спеціалізованих шкіл (технічних) і 

дослідницького університету ввела вченого-експериментатора до стін «alma mater». Нова 

соціально-професійна група, яку з сер. ХІХ ст. позначено назвою «вчені», чисельно значно 

розширилася – до десятків тисяч осіб, де були представлені жінки, що не притаманне етапу 

зародження і відображає демократичні соціокультурні зміни становлення техногенного 

суспільства. На колективному рівні суб’єктів теоретичної діяльності постали нові формальні 

організації: академія наук, дисциплінарні наукові товариства, вища технічна школа і 

дослідницька лабораторія, це новий тип соціалізації індивіда як добровільні об’єднання, 

незалежні від родинних зв’язків, їх засадні умови вироблялися колегіально і 

відмежовувалися від традицій соціокультурного середовища. Класичний університет зазнав 

якісних змін з сер. ХІХ ст., втіливши дослідницькі засади організації та надавши пріоритет 

природознавству.  

На початку етапу постав новий суб’єкт – академія наук, що створені у більшості 

європейських країн. Це перше формальне утворення, інституційна основа становлення 

самобутності теоретичної діяльності, що забезпечила її системну організацію, внутрішньо 

генероване цілеспрямування і структурування та трансформацію у наукові дослідження. 

Започатковані процеси самоорганізації вчених через створення засадних умов і єдиних норм 

наукових досліджень у природознавстві, відхід від традиції як панівної норми зовнішнього 

соціокультурного середовища античної доби, закріпленої у добу середньовіччя, створюючи 
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новий експериментальний спосіб доведення істинності теоретичного знання. На відміну від 

класичного університету академія наук як соціальний інститут з моменту своєї появи не 

мала зв’язків з інститутом релігії, їй притаманний національний характер, її заснування стало 

ознакою європейського визнання країни. Академія наук об’єднувала вчених у сфері 

природничонаукових досліджень, її  результатом є функціональне збагачення наукових 

знань, що дістали перетворювальну функцію, а технічні знання здобули наукову основу. 

Разом з академією наук вчені стали об’єднуватися у дисциплінарні товариства, формуючи 

неуречевлені умови розвитку відповідної галузі знань, це формальні організації, з власним 

статутом, друкованим органом. Завдяки академіям наук і дисциплінарним товариствам 

наукові дослідження набули ознак самоорганізованої системи, їх сутнісні характеристики 

сформувалися у надрах системи. З утворенням міжнародних союзів академій наук наукові 

дослідження набули планетарного характеру за способом організації й інституційними 

утвореннями.  

Організаційною формою реалізації перетворювальної функції наукових і технічних 

знань стали дослідницькі лабораторії, які сполучили такі соціальні інститути, як «наука» і 

«техніка» спільністю неуречевлених умов генерування знань й уможливили економічний 

механізм їх реалізації. В академіях наук на інституційному рівні уперше в меті генерування 

наукових знань було виокремлено їх перетворювальну функцію, тоді як дослідницькі 

лабораторії уможливили спеціалізацію наукових досліджень на основі реалізації цієї функції 

наукових знань через генерування технічних знань на науковій основі та їх уречевлення у 

нових товарах, не відомих раніше ринку, найбільш динамічно такі процеси відбувалися на 

ринку зброї і військової техніки. З розвитком підприємництва постала економічна функція 

наукових і технічних знань як самостійного об’єкту комерціалізації, це сформувало 

уречевлені умови науково-технічної діяльності –множинність джерел фінансового 

забезпечення її розвитку: як промисловий капітал, так і  централізовані урядові кошти. У 

дослідницьких лабораторіях відбулася трансформація наукових досліджень у наукові 

дослідження і розробки та інституціоналізація феномену винахідництва, що здобув 

колективний характер. Дослідницькі лабораторії встановили систематичні зв’язки між 

науково-технічною діяльністю та економічним середовищем. Виникнення академії наук як 

нового суб’єкта колективного рівня теоретичної діяльності відобразило інституційне 

відокремлення теоретизування і філософування, перетворення їх на дві форми існування 

теоретичного знання, що поставало як наукове знання, – природознавство, що дістало назву 

«наука», і філософію. Філософія як галузь науки закріпила за собою функцію загальної 
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методології розвитку всіх наук. На колективному рівні природознавство уособила академія 

наук, філософію – університет, що трансформувався у дослідницький з представництвом  

більшості  галузей знань. 

У засобах теоретичної діяльності у неуречевленій складовій головним методом став 

експериментальний, що потребував нових уречевлених засобів – приладів та інструментів і 

відповідно обладнаних приміщень. Наукові прилади й інструменти стали першим втіленням 

процесів сцієнтизації техніки, а розширення їх застосування у наукових дослідженнях – 

процесів технізації науки, це внутрішні взаємовпливи у системі науково-технічної діяльності, 

що становилася. Для цього етапу є характерним перенесення методів і прийомів наукового 

пізнання з однієї галузі наук до іншої як прояв внутрішніх кооперативних взаємовпливів на 

відміну від запозичень пізнавального інструментарію із соціокультурного середовища на етапі 

зародження. Наукові підходи, вироблені у механіці, поширено на природні об’єкти, політичні, 

економічні і соціальні процеси, відтак розроблено ідеї і принципи  лібералізму – панівної 

ідеології техногенного типу суспільства.  

На етапі становлення сформовано предмет діяльності – наукові знання, генеровані 

на експериментальній основі, що поєднували якісні характеристики природних процесів і 

явищ та кількісні їх співвідношення. Із зміною об’єкту досліджень – від світу людини і 

загальної світобудови до світу природи – пріоритет у предметі здобули природничонаукові 

знання. Споглядання реальних об’єктів змінили експериментальні дослідження ідеальних 

об’єктів – простих систем, діючих в ідеальних умовах. Зрештою до предмету наукових 

досліджень включено соціогуманітарні знання, а розвиток людини і суспільства став 

розглядатися крізь призму розвитку природи. У процесі діяльності відійшли від 

спостереження як прообразу споглядання, притаманного всім формам духовної діяльності, 

до експерименту із застосуванням уречевлених засобів, забезпечили пришвидшення 

процесу генерування знань та кількісне вимірювання природних явищ і процесів на відміну 

від якісних характеристик етапу зародження. Зміни в об’єктивізації та трансляції знань, 

поява нових форм об’єктивізації знань і комунікацій – наукові статті і наукові журнали – 

уможливили опосередковану форму трансляції знань, перехід від лінійного способу 

трансляції знання (суб’єкт-суб’єктна взаємодія «учитель-учень») до трансляції науково-

технічної інформації, що створило передумови експонентного зростання і кумулятивного 

характеру знань, що вказує на сформованість джерела саморозвитку й забезпечення 

розширеного самовідтворення цієї діяльності як прояв головної закономірності розвитку.  
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Серед умов провадження цієї діяльності неуречевлену компоненту  відображають 

зміни у засадах науки: природничонаукова механістична картина світу (наприкінці етапу 

це електродинамічна фізична реальність), на ідеях механіцизму створено  спеціальні 

картини світу, на зміну їм прийшли ідеї еволюціонізму. Особлива роль у побудові 

механістичної картини світу належить філософським принципам тієї доби, а саме: принципу 

матеріальної єдності світу, який виключав схоластичний розподіл на земний і небесний світ; 

принципу причинності і закономірності природних процесів; принципам 

експериментального обґрунтування знання і поєднання експериментального дослідження 

природи з описом її законів мовою математики. Постав класичний тип наукової 

раціональності, де критерієм істинності став експеримент, встановлені систематичні зв’язки 

між теоретичними знаннями і спостереженнями. Стилю наукового мислення притаманні 

механіцизм, редукціонізм, елементаризм, жорсткий детермінізм, динамічний підхід, які 

потребували  експериментів у дослідженні природи та опису її законів завдяки 

математичному апарату. Скасовано монополію латини у сфері генерування й об’єктивізації 

теоретичних знань, пріоритет здобули національні мови: французька, німецька, англійська. 

Зміни в уречевленій компоненті полягають у формуванні в кожній європейській країні (далі 

в США й інших країнах) розгалуженої мережі організацій, що реалізували усі складові 

науково-технічної діяльності; становленні системи науково-технічних послуг; появі нових 

джерел фінансування – промислового капіталу й урядових коштів.  

Найсуттєвіших змін зазнав результат цієї діяльності – генеровані знання,  крім 

пізнавальної та регулюючої їх функцій актуалізовано перетворювальну й економічну  

функції, теоретичні знання трансформувалися у наукові знання у формі наукових відкриттів, 

ядро яких становили закони розвитку природи й відповідні теорії – конструкції для 

експериментального пізнання природних явищ і процесів та подальшого їх прикладного 

застосування. Наприкінці етапу постали технічні знання, генеровані на основі наукових 

знань та уречевлені у винаходах; потреби їх формалізації у науково-технічній інформації 

об’єктивізували систему науково-технічних послуг, яку становили розгалужена мережа 

наукових і науково-технічних бібліотек, видавництво наукових часописів за галузями знань, 

національні патентні системи. Структурування накопичених знань реалізовано за 

горизонтальним дисциплінарним принципом (математика, природознавство, технічні і 

соціогуманітарні науки), теоретичні знання втратили внутрішню цілісність і неподільність, в 

їх морфологічній характеристиці перейшли від вживання терміну «знання» в однині до його 

вживання в множині.  
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ІІ. Ознаки самобутності складової  підготовки вчених проявилися у тому, що вища 

освіта перетворювалася на систему, відмежовану від соціокультурного середовища, 

інституту релігії та духовної освіти, набувала внутрішнього структурування, перейшовши 

від підготовки енциклопедично освічених особистостей гуманітарного спрямування до 

спеціалізованої підготовки фахівців за галузями знань: поява технічної освіти з науковою 

підготовкою інженерів та становлення медичної освіти у руслі природничонаукової картини 

світу, трансформація класичних університетів у дослідницькі, де внутрішнє структурування 

факультетів і кафедр визначив дисциплінарний принцип організації наукових знань. 

Спеціалізацію вищої освіти зумовлює становлення галузевої структури господарства і його 

галузевої диференціації, що розширювало попит на фахівців нової соціально-професійної 

групи – інженерів-механіків. Водночас зберігалися середньовічні традиції трирівневої 

підготовки «бакалавр-магістр-доктор», диференціація наукових знань за дисциплінарною 

спеціалізацією зумовила їх відображення у наукових ступенях: «доктор філософії у 

(відповідній галузі знань)». Підготовка вчених і фахівців у системі вищої освіти постає на 

дослідницько-експериментальній основі, актуалізуючи створення спеціалізованих 

приміщень (обсерваторії, музеї, кабінети, лабораторії) та їх оснащення науковими 

приладами. Головний суб’єкт підготовки вчених – це дослідник-експериментатор, що 

створює дослідницьку кафедру і формує наукову школу. Лінійну трансляцію знань у вищій 

школі доповнено системою науково-технічної інформації через  мережу наукових журналів, 

які видавали академії наук і дисциплінарні товариства, та заснування університетами 

видавництва навчальної літератури і наукової періодики.     

ІІІ. Становлення складової надання науково-інформаційних послуг вирізняє їх 

диференціація, поява зрілих форм унаслідок створення системи формалізації наукових і 

технічних знань у науково-технічну інформацію, що потребували її збереження, 

систематизації, обробки і трансляції. Поруч з книгою створено нові засоби формалізації і 

трансляції наукових знань – науковий часопис і наукову статтю як головну форму 

об’єктивізації нового знання, перетворення на науково-технічну інформацію і  подальшу їх 

трансляцію, втілюючи наступність зв’язку з існуючим знанням через інститут посилань, 

закріплюючи за вченим пріоритет у генеруванні знання, втілюючи суб’єкт-суб’єктну основу 

наукових досліджень і кумулятивний характер їх результатів. Мережа наукових журналів 

академій наук, дисциплінарних товариств і закладів вищої освіти розбудовувала систему 

науково-технічної інформації на дисциплінарній основі, темпи накопичення якої 

випереджали темпи генерування знань. Відтак науково-інформаційні послуги 
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трансформувалися у систему науково-технічних послуг. Розвиток уречевлених засобів 

наукових досліджень актуалізував потреби утримання спеціалізованих приміщень і 

наукових приладів та обладнання для експериментування та виокремлення нової категорії 

осіб – лаборантів, поява яких забезпечила зниження трансформаційних витрат у генеруванні 

нового знання через вивільнення вченого від рутинних операцій.   

Трансформувалася і бібліотечна справа, відділившись від навчальних і церковних 

закладів, бібліотеки отримали державне значення і підпорядкування національним 

академіям наук, поставши як перші інституційні утворення зі спеціалізацією на 

інформаційній діяльності, що перетворило їх на центри наукової і науково-технічної 

інформації. Бібліотеки класичних університетів трансформувалися з універсальних 

книгозбірень у наукові. Вплив внутрішніх флуктуацій у науково-технічній діяльності етапу 

її становлення на надання науково-інформаційних  послуг проявився у перенесенні зразків 

проведення наукових досліджень у бібліотечну справу,  виокремленні нової галузі знань – 

бібліографії з власними методами досліджень, бібліографічної діяльності, головний 

бібліографічний метод – каталогізація відображав дисциплінарний принцип організації 

знань як наслідок внутрішніх взаємовпливів, генетичної спорідненості таких складових 

науково-технічної діяльності, як наукові дослідження і розробки та надання науково-

інформаційних послуг. Значення національних бібліотек у  збереженні науково-технічної 

інформації уперше було закріплено на державному рівні, в європейських країнах і США 

введено систему обов’язкового безкоштовного примірника, таким об’єктом збереження 

стало все, що претендувало на здобуття авторського права.       

Найбільш визначні події у становленні науково-інформаційних послуг та їх 

трансформації у науково-технічні послуги зумовив інститут ІВ, що початково постав як 

соціальний феномен, але з поширенням ринкових відносин при переході до техногенного 

типу суспільства, системністю і масовістю індивідуальних інтелектуальних потреб та 

актуалізацією потреб підприємств у швидкій індустріалізації на машинній основі, здобув 

економічну функцію, реалізація якої уможливила механізм розвитку науково-технічної 

діяльності. Інститут ІВ забезпечив введення до господарського обігу нове знання і на ринках 

споживчих товарів, де здебільшого реалізувалося економічна функція авторського права у 

створенні ідеальних благ (передовсім літературних і мистецьких витворів), і на ринках 

інвестиційних товарів, які з моменту своєї появи (комерційні пропозиції з постачання 

перших ткацьких механізмів) містили уречевленні емпіричні технічні знання, а згодом (з 

моменту постачання вдосконаленої парової машини Дж. Ватта) – уречевлені у промислових 
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засобах наукові і технічні знання витіснили техніку на основі емпіричних знань. У механізмі 

залучення наукових і технічних знань до господарського і ринкового обігу особливу роль 

відіграло патентування, що уможливило сформованість системи науково-технічної 

інформації, яку забезпечувала система науково-технічних послуг. 

ІV. Виникнення організованості у системі науково-технічної діяльності на етапі її 

становлення характеризує кооперативна взаємодія й синергічні ефекти об’єднання наукової і 

технічної діяльності у цілісний, взаємообумовлений вид діяльності – науково-технічну 

діяльність, що забезпечило формування внутрішнього енергетичного потенціалу цієї 

системи та її функціональне збагачення через актуалізацію перетворювальної та економічної 

функцій знань. Ускладнення науково-технічної діяльності підкреслює  систематичний 

характер внутрішнього структурування: на природознавчі і суспільні дослідження, 

розмежування природничих і гуманітарних знань, виокремлення поруч з науками про 

природу технічних наук як науки про штучну природу. Структурування наукових і 

технічних знань відійшло від вертикального ієрархічного принципу соціокультурного 

середовища етапу зародження теоретичної діяльності до горизонтального дисциплінарного 

принципу, що визначив напрям її самоідентифікації у ґенезі від первісних до розвинених 

форм складових цієї діяльності. Досягнення стану самоорганізованої системи засвідчує 

сформованість джерела саморозвитку унаслідок кооперативної взаємодії складових науково-

технічної діяльності за домінантного статусу наукових досліджень і розробок, де вперше 

сформовано внутрішні закономірності, які  знайшли прояв у всіх її складових. Діалектичне 

поєднання процесів диференціації (внутрішнє структурування за дисциплінарним 

принципом) та інтеграції (об’єднання наукової і технічної діяльності) уможливило гібридне 

самозбагачення системи і сформованість джерела її саморозвитку, появу нової системної 

якості – внутрішньої цілісності та набуття зрілої форми – науково-технічної діяльності, в 

якій резонансне об’єднання наукової і технічної діяльності зумовлює коеволюційність 

розвитку.  

Завершила етап становлення наприкінці ХІХ ст. електротехнічна революція, яка дає 

змогу охарактеризувати перехід технічної діяльності від емпіричної до наукової основи, 

об’єднання наукового і технічного поступів у НТП як головну магістраль розвитку людства у 

контексті генерування, транслювання, уречевлення, включення до господарського та 

ринкового обігу і практичного використання наукових і технічних знань у всіх видах людської 

діяльності. У взаємозв’язках та обміні з зовнішнім середовищем поруч із соціокультурним, де 

наука постала як домінуючий соціальний інститут, господарське, яке трансформувалося в 
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економічне середовище. Вплив науково-технічної діяльності як самоорганізованої системи на 

господарське середовище у цілеспрямуванні його трансформації в економічне проявився в 

активізації джерела її саморозвитку – поглибленні  диференціації видів економічної діяльності, 

що здобула нову якість з появою наукоємних галузей, які в своїй ґенезі оминули ремісничу 

стадію. У свою чергу, розвиток міжнародної торгівлі та інтернаціоналізація світового 

господарства створили глобальні умови залучення до економічного обігу нового об’єкту – 

наукових і технічних знань, уречевлених у продукції перших наукоємних галузей (нафтової, 

хімічної, електротехнічної), що, з одного боку, уможливило глобальний масштаб економічної 

реалізації інформаційної природи знання, а з іншого – перетворення промислового капіталу на 

нове джерело фінансування наукових досліджень і розробок як домінантної складової 

науково-технічної діяльності.  

Теоретичні знання на початку етапу становлення уречевлювалися у приладах для 

спостережень і експериментів, наукові і технічні знання наприкінці етапу уречевлені у 

машинах, транспортних засобах, засобах зв’язку, виробництві енергії, хімічних продуктах, 

військовій техніці. Ці флуктуації започаткували процеси сцієнтизації промисловості та 

індустріалізації науки – закономірностей, які активізували розвиток і промисловості, і науки у 

ХХ ст., коли науково-технічна діяльність перейшла до етапу розвитку. Функціональне 

збагачення наукових і технічних знань з набуттям перетворювальної та економічної функцій 

відобразила територіальна зміна наукових центрів: на етапі зародження центри вченості 

розташовані у соціокультурних і торговельних центрах – містах Італії і Франції, на етапі 

становлення – це центри англійських і шотландських промислових районів, надалі це  

Німеччина й США – країни, які прискорили індустріалізацію національних господарств.  

Отже, набуття науково-технічною діяльністю ознак само організованої системи 

відображає сформованість її внутрішнього енергетичного потенціалу, що забезпечив 

активізацію саморозвитку через розгортання внутрішніх закономірностей та прискорення 

інформаційного обміну з зовнішнім середовищем: і соціокультурним, і господарським,  

уможлививши його якісні зміни – перехід від традиційного до техногенного суспільства. 

Наслідком прискорення інформаційного обміну стали спільні трансформаційні зміни у 

науково-технічній діяльності як системі та її середовищі – досягнення такого рівня їх взаємо 

пристосування, коли середовище перестає бути зовнішнім щодо системи, науково-технічна 

діяльність трансформувалася від явища соціокультурного в економічне явище, поставши як 

різновид господарської діяльності. Перехід від традиційного до техногенного типу 

суспільства на європейських і північноамериканських теренах характеризуємо як нову 
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якість соціокультурного і господарського середовищ, що відображає їх розвиток – це 

стрибок як акумульоване втілення новизни, генерованої науково-технічною діяльністю, – 

нових норм, цінностей, видів діяльності, які нарощували інформаційний потенціал 

природної і соціальної систем як об’єктів наукового пізнання та  господарського 

перетворення й проектування, одночасно долаючи і мультиплікуючи невизначеність цих 

систем у процесі їх наукового дослідження.    

Якісні зміни на етапі розвитку науково-технічної  діяльності, що розгортається з поч. 

ХХ ст.,  узагальнено відображає стрибок науково-технічної діяльності від поняття «мала 

наука» – узагальненого виразу діяльності нечисленного кола вчених (у сер. ХІХ ст. 

чисельність учених досягала близько 10 тис. осіб), до поняття «велика наука» – провідної 

галузі національних економік, потужної системи генерування наукових і технічних знань та 

введення їх до господарського обігу, чисельність зайнятих в індустрії науки упродовж ХХ 

ст. зросла у 50 разів, обсяги генерованої наукової інформації подвоювалися кожні 10–15 

років [366, с. 637]. Випереджальними темпами зростали й нові інституційні утворення – 

суб’єкти ДіР колективного рівня, які створили механізм економічної реалізації уречевлених 

наукових і технічних знань через самостійне виробництво і комерціалізацію наукоємної 

продукції, у складі велетенських корпорацій створено дослідницькі лабораторії, що 

започаткував Т.Едісон, відкривши у к. ХІХ ст. Bell Laboratoies у корпорації Generаl Electric, 

орієнтовану на розробку винаходів. У 1898 р. у промисловості США діяли 139 дослідницьких 

лабораторій, за наступні 20 років їх число зросло до 553 нових [426, с. 212].   

У першій пол. ХХ ст. індустріальна економіка сформувала корпоративний сектор ДіР, 

де сконцентровано проведення ПД, результати яких набували патентного захисту й 

уречевлювалися у наукоємній продукції, комерціалізація якої за умов монопольного стану на 

ринку надала змогу реалізувати ефекти масштабу, отримувані доходи корпорацій постали 

потужним джерелом фінансування наступних ДіР і створення нових ОПВ, їх подальшого 

уречевлення у нових товарах і послугах та виведення на нові світові ринки. У структурі 

джерел фінансування ДіР у США у 1930 р. частка корпорацій становила майже 70%, на 

урядові кошти припадали 14,5% загальнонаціональних витрат на ДіР [722, с. 77].   

Розвиток уречевлених умов науково-технічної діяльності відображає динаміка витрат 

на ДіР у США: у 1900 р. витрати на наукові дослідження у США склали 3 млн дол., у 1940 р. 

вони зросли до 120 млн дол., а в 1960 р. становили 7,6 млрд дол.,  досягаючи  рівня 2,5% ВВП 

[716, с. 192]. У структурі джерел фінансування витрат на ДіР частка держави у 1960 р. досягла 
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рекордного значення – майже ⅔ від загальних обсягів. Особливу якість етапу розвитку 

науково-технічної діяльності відображає її входження до кола державних інтересів. Державна 

науково-технічна політика (ДНТП) як систематична діяльність держави у сфері науково-

технічної діяльності з метою орієнтування на досягнення встановлених цілей її розвитку 

розпочала формуватися після другої світової війни. Вперше цілеспрямовані зусилля держави 

щодо розвитку науково-технічної діяльності стосуються гармонізації патентного 

законодавства, що ініційовано для захисту економічних інтересів національних суб’єктів 

господарювання на міжнародних ринках. Як підкреслює В.Валлє, державницька позиція 

США щодо захисту позицій американських компаній, які поширювали свою діяльність на 

зовнішні ринки, визначила напрям гармонізації патентного законодавства через наближення 

до американської моделі патентної системи [67, с. 79]. Держава, ініціюючи й визначаючи 

напрям інституційних змін міжнародного економічного простору, сприяла експансії 

американських компаній на міжнародних ринках і становленню потужного корпоративного 

сектору ДіР у цій країні. 

Передумовами формування ДНТП визначено перехід науково-технічної діяльності до 

етапу розвитку, коли цей вид діяльності постає як економічне явище, що формує матеріально-

технічну основу функціонування і розвитку індустріального виробництва, створює вагомий 

внесок у забезпечення високих темпів економічного зростання. Концептуальні основи 

державного регулювання наукових досліджень і розробок розробив Дж.Бернал, а практичні 

засади – програмно-цільовий метод державного регулювання – уперше втілено у реалізації 

Манхеттенського проекту. Це дало змогу виробити головні інструменти впливу держави на 

розвиток науково-технічної діяльності (державне фінансування, визначення пріоритетів 

розвитку науки і техніки, розробка і реалізація науково-технічних програм), що згодом було 

поширено на національну економіку.  

Таким чином, упродовж ХХ ст. два механізми функціонування економічного 

середовища – ринкового саморегулювання та державного регулювання – уможливили 

активізацію розвитку науково-технічної діяльності у техногенному суспільстві, закріпивши 

незворотність якісних змін  та перетворивши її на глобальне системне явище. Це актуалізує 

проблематику економічної природи розвитку науково-технічної діяльності, розкриття якої 

представлено у другому розділі дисертації.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Узагальнення результатів філософських, наукознавчих та економічних досліджень 

феноменів науки і техніки, інтеграції принципів інтерналізму та екстерналізму у розгляді їх 

еволюції надало змогу обґрунтувати висновок щодо посилення взаємодії цих соціальних 

інститутів. З позицій філософсько-антропологічного, соціально-філософського і 

гносеологічного підходів на основі методологічних положень цивілізаційної парадигми  

розкрито взаємопроникнення феноменів науки і техніки та взаємообумовленість їх розвитку. 

Показано, що функціональне збагачення науки і техніки як економічних інститутів у 

техногенному типі суспільства в індустріальну добу об’єктивізує їх нову інтегративну якість – 

появу науково-технічної діяльності, що актуалізує необхідність предметно-методологічного 

оновлення наукових підходів для обґрунтування сутності та розкриття природи розвитку 

цього самобутнього явища.  

2. Обґрунтовано методологічне положення щодо дослідження науково-технічної 

діяльності як полісистемного явища, самобутність і вектор розвитку якого у зовнішньому 

середовищі визначає й реалізує єдність і взаємодія генетично споріднених складових: 

– ДіР, які спрямовані на генерування суспільно нових наукових і технічних знань та 

разом з наявним їх доробком визначення напрямів їх господарського використання;  

– підготовки наукових кадрів, де здійснюється формування пізнавальних здатностей 

нових поколінь дослідників генерувати нові знання під час самостійного проведення ДіР;  

– надання науково-технічних послуг, які створюють систему науково-технічної 

інформації, що забезпечує інтеграційну цілісність науково-технічної діяльності та підвищення 

ефективності її складових через зниження трансформаційних і трансакційних витрат у 

процесах генерування, об’єктивізації,  трансляції наукових і технічних знань. 

Розгляд науково-технічної діяльності як системного об’єкту дослідження актуалізує 

проблематику розвитку цього виду діяльності і розкриття теоретико-методологічних основ її 

дослідження з позицій методології системного пізнання, розвиненої у теорії нелінійних 

досліджень, через реалізацію методологічних потенціалів системного і діяльнісного підходів, 

збагачення методологічного базису дослідження положеннями цивілізаційної та інституційної 

парадигм. Це дало змогу сформулювати такі наукові гіпотези дослідження: 

– з’ясування проблеми розвитку науково-технічної діяльності як іманентної 

властивості, що втілює системну природу і механізм самоорганізації, а також як етапу 

еволюції, який вирізняє нова системна якість – перетворення у різновид господарської 

діяльності, ендогенне джерело трансформаційних змін господарського середовища в 
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економічне, генерування спільних трансформаційних змін, за яких економічне середовище 

перестає бути зовнішнім до системи науково-технічної діяльності, забезпечуючи активізацію 

її розвитку через економічні механізми державного регулювання і  ринку; 

– на етапі зрілості системи науково-технічної діяльності формується головна 

закономірність – прискорення розвитку, яку об’єктивізує становлення інформаційного 

суспільства як типу суспільства, іманентного генетичній природі науково-технічної діяльності, 

в інформаційному суспільстві постають нові механізми активізації розвитку цього виду 

діяльності, що забезпечують комплементарні блага, які забезпечують економічну реалізацію 

інформаційної природи наукових і технічних знань.  

3. На основі використання пізнавального інструментарію системного і діяльнісного 

підходів розкрито першооснову науково-технічної діяльності як системного розвиненого 

явища – її сутнісні характеристики (мету, суб’єктів, засоби, предмет, процес, умови, 

результати) з позицій взаємообумовленості та єдності складових ДіР, підготовки наукових 

кадрів, надання науково-технічних послуг. Такі складові перебувають у сутнісно-

функціональному, функціонально-генетичному, функціонально-логічному взаємозв’язках 

через постійний інформаційний обмін у процесах генерування, об’єктивізації та практичного 

використання нових і наявних знань у межах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що відображає 

інформаційну природу знань, процесну і суб’єктну детермінацію, де суб’єкт і його потреби 

мають розглядатися на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях.  

4. Особливість науково-технічної діяльності полягає у таких площинах. Це така 

активність людини і створених нею соціальних систем науки і техніки, що є причиною змін у 

всіх формах буття, спрямованих на його впорядкування через зниження ентропії у природних 

і суспільних явищах та процесах шляхом зміни їх інформаційного потенціалу та відповідного 

перетворення. Це творча пізнавальна діяльність, яка в кожному своєму одиничному акті 

передбачає творення творця нових наукових і технічних знань, долання дискретності її 

перебігу базується на неповторності сутнісних характеристик її складових, що формується 

невичерпністю об’єктів пізнання та відповідністю критерію новизни як головного імперативу 

визначення приросту наукових і технічних знань. Таку діяльність вирізняє діалектичне 

поєднання неуречевленої та уречевленої визначеності її сутнісних характеристик. 

Неуречевленість є виявом ідеальності благ, які нею генеруються та спрямовуються на 

задоволення інтелектуальних потреб і реалізацію пізнавальної функції наукових знань через 

включення до системи соціально-культурних цінностей. Уречевленість постає через набуття 

науковими і технічними знаннями перетворювальної та економічної функцій при їх залученні 
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до господарських процесів через втілення в ідеальних благах (у генеруванні нових знань, 

трансляції знань у системі освітніх послуг) та уречевлення у матеріальних благах – наукоємній 

продукції, використання якої має  характер проміжного і кінцевого споживання та 

задовольняє існуючі й формує нові господарські і споживчі потреби, а також постає як 

самостійний об’єкт комерціалізації.  

За умов розгортання постіндустріального періоду цивілізаційного розвитку науково-

технічна діяльність як розвинене явище є полісистемним видом економічної діяльності, це 

суб’єктно і процесно детерміноване виробництво ідеальних благ, яким приманна 

інформаційна природа і найвищий рівень знаннєвої насиченості, корисні ефекти яких 

проявляються одночасно на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях, що 

об’єктивізує множинність форм економічної реалізації її результатів. 

5. З позицій системного підходу науково-технічну діяльність охарактеризовано як 

відкриту складно структуровану систему, існування і розвиток якої забезпечує механізм 

самоорганізації, який утворює інтегративна єдність її складових (ДіР, підготовки наукових 

кадрів, надання науково-технічних послуг) у функціональній взаємодії з зовнішнім 

соціокультурним середовищем. На етапі розвитку науково-технічній діяльності притаманні 

сформовані ознаки дисипативної системи: складність, поліструктурність; упорядкованість; 

цілісність і гетерогенна інтегрованість; відкритість; динамічність, нестійкість; когерентність і 

коеволюційнійсть; самоорганізація і саморозвиток; історичність і людино розмірність.  

Механізм самоорганізації науково-технічної діяльності базується на кооперативній 

взаємодії її складових за домінантного статусу складової ДіР, що реалізує нормотворчу та ціле 

утворювальну функції у системі, спрямовує розгортання її периферії (складові підготовки 

наукових кадрів і надання науково-технічних послуг) відповідно до власної системної 

природи за дисциплінарним принципом організації наукових і технічних знань, а також норм 

генерування й об’єктивізації нових знань. У надрах ДіР як домінантної складової формується і 

відтворюється на розширеній основі джерело саморозвитку цієї системи унаслідок 

суперечливої взаємодії двох начал: підвищення негентропії науково-технічної інформації 

через експонентне зростання наукових і технічних знань, які зменшують невизначеність 

природних і суспільних явищ та процесів шляхом зміни їх інформаційного потенціалу та 

перетворення у суспільній практиці, а також посилення ентропії через експонентне зростання 

наукових і практичних проблем як предмету майбутніх ДіР. Складові підготовки наукових 

кадрів і надання науково-технічних послуг забезпечують розширене самовідтворення цього 

виду діяльності через виховання нових поколінь дослідників і функціонування розгалуженої 
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системи об’єктивізації, збереження і трансляції науково-технічної інформації, в яку 

трансформуються нові наукові і технічні знання. Динамічна взаємодія складових науково-

технічної діяльності за домінантного статусу ДіР формує внутрішній енергетичний потенціал 

її саморозвитку і механізм самоорганізації як дисипативної системи, уможливлює зниження 

трансформаційних і трансакційних витрат у функціонуванні всіх складових цієї діяльності. 

6. Висхідним теоретичним положенням, що визначило логіку наукового дослідження, 

є положення щодо системної природи розвитку науково-технічної діяльності як походження 

джерел якісних змін цього самобутнього явища та механізмів закріплення незворотності таких 

змін. Системну сутність науково-технічної діяльності виражає генетична спорідненість її 

складових, яку формує інформаційна природа наукових і технічних знань та яка знаходить 

утілення у першооснові цього явища – його внутрішніх іманентних рисах, якими є сутнісні 

характеристики (мета, суб’єкти, засоби, предмет, процес, умови, результати). Відтак системну 

природу розвитку науково-технічної діяльності об’єктивізує здатність системи до якісних змін 

– змістовного оновлення її першооснови – сутнісних характеристик складових науково-

технічної діяльності, а також   закріплення якісних змін у системі на основі кооперативної 

взаємодії механізму самоорганізації науково-технічної діяльності та економічних механізмів 

актуалізації наукових і практичних проблем – державного регулювання і ринкового 

саморегулювання. Джерело ідентифікації змісту сутнісних характеристик складових науково-

технічної діяльності вказує на джерело походження  якісних змін у цій системі:  

– саморозвиток засвідчує набуття науково-технічною діяльністю стану самоорганізації 

через інтенсифікацію взаємозв’язків її складових за домінантного статусу складової ДіР, що 

уможливлює самоідентифікацію її сутнісних характеристик через встановлення цілей і норм 

та їх дотримання у розгортанні всіх складових, відтворення яких забезпечує самобутній  

механізм експертного оцінювання  результатів цієї діяльності;   

– розвиток відображає здатність до гібридного збагачення сутнісних характеристик  

складових науково-технічної діяльності внаслідок активізації взаємодії і взаємовпливів із 

зовнішнім середовищем (і соціокультурним, і господарським), закріплюючи незворотність 

якісних змін, що знаходить вияв у цілеспрямуванні системи та її функціонуванні.  

Системна природа розвитку науково-технічної діяльності реалізується через 

актуалізацію джерела її саморозвитку на основі активізації взаємодії всіх рівнів її  суб’єктів,  

що визначає розгляд системної сутності розвитку науково-технічної діяльності відповідно до 

принципу методологічного колективізму, а не методологічного індивідуалізму. 
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7. Сутнісні характеристики науково-технічної діяльності стверджують самобутність 

системного явища, яка реалізується через інформаційний обмін із зовнішнім середовищем, де 

в різних типах суспільств інформаційні зв’язки актуалізовано як із соціокультурним, так із 

господарським середовищами.  Змістовна та конкретно-історична визначеність сутнісних 

характеристик складових науково-технічної діяльності постає внаслідок суперечливого 

поєднання самовпливів і впливів зовнішнього середовища у тривалій часовій протяжності у 

розгортанні різних періодів цивілізації і типів суспільств. Відтак актуалізується проблема 

історичної реконструкції формування та ідентифікації змісту сутнісних характеристик 

науково-технічної діяльності із застосуванням інструментарію системно-праксеологічного 

підходу, що дало змогу з’ясувати логіку появи, становлення і розвитку цього явища.  

Як системний об’єкт наукових досліджень науково-технічну діяльність розглянуто у 

контексті постнекласичної раціональності, що дає змогу освоювати у пізнанні складні само 

організовані людино розмірні системи із зворотними зв’язками в історичному розвитку. 

Ретроспективний аналіз еволюції науково-технічної діяльності здійснено у контексті 

формування сутнісних характеристик складових науково-технічної діяльності від їх первісних 

форм до набуття стану самоорганізованої системи, що визначено як ознаку самодетермінації 

цього явища. Логіку еволюції науково-технічної діяльності з’ясовано   через співставлення 

станів цього системного явища – стану розвитку та станів зародження і становлення у 

динамічній взаємодії з зовнішнім середовищем. Об’єктивним критерієм  логіки зародження і 

становлення науково-технічної діяльності як самобутнього системного явища, 

самоідентифікацію якого визначає поява зрілих, внутрішньо структурованих форм, стало його 

перетворення на джерело трансформацій зовнішнього середовища з докорінною зміною типу 

суспільства – від традиційного до техногенного.  

8. Появу науково-технічної діяльності у первісних формах зумовили потреби зниження 

ентропії соціокультурного середовища еллінської цивілізації, екстернальний вплив 

соціокультурного середовища визначив засадні умови формування самобутності цієї 

діяльності щодо генерування в її надрах особливого типу ідеальних благ – теоретичних знань, 

які реалізували нормотворчу функцію для становлення і функціонування базових інститутів 

нового типу суспільства – техногенного. Водночас формування механізму самоорганізації 

науково-технічної діяльності на основі внутрішньо вироблених норм забезпечив 

нейтральність інституту науки до інститутів зовнішнього соціокультурного середовища і 

визначив напрям самоідентифікації сутнісних характеристик її складових та інтенсифікував їх 

взаємодію, уможлививши появу нової системної якості – інтегративної цілісності. Науково-



 

 

142 

 

технічна діяльність набула рис сформованої дисипативної системи з внутрішньо 

енергетичним потенціалом саморозвитку внаслідок розгортання суперечностей, котрі 

спонтанно виникали в її надрах, при інтенсифікації зв’язків із соціокультурним середовищем 

сформувалися нові зв’язки з господарським середовищем. Посилення диференціації у 

науково-технічній діяльності як системі та її вплив на диференціацію господарської 

діяльності, головна флуктуація у господарському середовищі – перетворення ринку на 

домінуючий механізм самоорганізації господарювання – зумовили трансформацію 

господарського середовища в економічне та цивілізаційні зміни  – становлення техногенного 

типу суспільства й індустріального типу господарювання. Підприємництво як інституційна 

основа розвитку ринку, поява корпорацій і становлення інституту інтелектуальної власності 

уможливили функціональне збагачення наукових і технічних знань у контексті реалізації 

ними перетворювальної та економічної функцій, набуття цієї нової якості аргументує 

висновок про самоідентифікацію науково-технічної діяльності на етапі становлення на зламі 

ХІХ – ХХ ст. і перехід до етапу розвитку.  

9. На етапі розвитку інтенсифікація взаємодії науково-технічної діяльності й 

економічного середовища уможливила такий рівень взаємо пристосування системи і 

зовнішнього середовища на основі їх взаємних змін, за якого економічне середовище перестає 

бути зовнішнім щодо науково-технічної діяльності. Відтак цілеспрямування і функціональну 

реалізацію науково-технічної діяльності у техногенному суспільстві опосередковують 

механізми функціонування економічного середовища в індустріальному типі 

господарювання, а саме механізм ринкового саморегулювання і механізм державного 

регулювання, що забезпечують закріплення якісних змін у системі науково-технічної 

діяльності на основі формування і зростання попиту на результати науково-технічної 

діяльності та створення уречевлених умов науково-технічної діяльності.   

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [179], [181], [182], [187], 

[193], [197], [205], [206], [218], [222], [225], [228], [231], [234], [236], [238], [430], [717]. 
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РОЗДІЛ  2 

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В  ІНФОРМАЦІЙНОМУ  СУСПІЛЬСТВІ 

 

 

§ 2.1. Економічні прояви сутнісних характеристик науково-технічної діяльності   

у ринковому господарстві  

 

Складність дослідження феномену науково-технічної діяльності як полісистемного 

виду економічної діяльності обумовлює її належність до сфери надання послуг. Послуги, 

будучи нематеріальним благом, корисні не як річ, але як діяльність, у процесі якої знаходять 

прояв її корисні ефекти. Науково-технічна діяльність є суб’єктно і процесно детермінованим 

виробництвом ідеальних благ, яким притаманна інформаційна природа і найвищий рівень 

знаннєвої насиченості, корисні ефекти яких проявляються одночасно на індивідуальному, 

колективному і суспільному рівнях, зумовлюючи множинність форм економічної реалізації 

її результатів та механізмів визначення їх цінності.  

У неуречевленій формі, користні ефекти від якої мають виключно суспільний вимір, 

постає частина нових наукових і технічних знань (це наукові праці, наукові відкриття), нові 

наукові і практичні проблеми, науково-технічна інформація, розвинений пізнавальний 

інструментарій, збагачені пізнавальні здатності досліників. Специфіку економічних 

проявів сутнісних характеристик науково-технічної діяльності формує нерозділеність 

процесів виробництва і споживання наукових і технічних знань на суб’єктному рівні, що 

усуває об’єктивну можливість оцінювання корисних ефектів від таких благ у вартісній 

формі через ринковий механізм. Це підкреслив В.Іноземцев: «вартісні оцінки у будь-яких 

їх формах відображають протистояння, а не взаємопроникнення виробництва і 

споживання, і не можуть бути використані щодо процесу, виробничу й споживчу сторони 

якого не розділено самим суб’єктом» [278, с. 400]. Відтак визначення цінності 

неуречевлених наукових і технічних знань та оцінювання результативності суб’єктів 

індивідуального і колективного рівнів щодо  генерування цих знань відбувається через 

експертне оцінювання із залученням фахівців із суспільно визнаним рівнем кваліфікації у 

відповідній галузі знань і надання ними експертних висновків, а також завдяки 

застосуванню апарату наукометричного та бібліометричного аналізу.  
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Уречевленої форми набувають наукові і технічні знання, що об’єктивізуються як ОПВ 

(винаходи, промислові зразки, корисні моделі) і введення яких до господарського та 

економічного обігу уможливлює інститут патентування, що забезпечує привласнення 

економічних вигод на індивідуальному та колективному рівнях через ринковий механізм під 

час дії патентного захисту, а також збалансування приватних і суспільних вигод у 

довгостроковому періоді. Отже, здатність до уречевлення об’єктивізує такі форми  існування 

наукових і технічних знань – як чистих суспільних благ і змішаних суспільних 

(квазісуспільних) благ. Специфічність введення до економічного обігу чистих і змішаних 

суспільних благ об’єктивізує інституційне розмежування їх виробництва, що узагальнено у 

табл. 2.1. Виробництво неуречевлених наукових і технічних знань як чистих суспільних благ 

організують установи державного сектору ДіР і заклади сектору вищої освіти (ВНЗ, 

університети), забезпечення науково-технічної діяльності яких реалізує механізм державних 

фінансів, або неприбуткові організації, які фінансують благодійні фонди чи міжнародні 

організації. Економічну реалізацію уречевлених наукових і технічних знань (квазісуспільних 

благ) забезпечують корпорації, які створили інституційну основу «промисловості винаходів» 

в індустріальній економіці – потужний підприємницький сектор ДіР. 

Водночас трансформація наукових і технічних знань в економічні блага відбувається 

після їх об’єктивізації та набуття правового захисту. Серед трьох видів власності (рухомої, 

нерухомої, інтелектуальної) формалізовані знання є об’єктом інтелектуальної власності (ІВ) як 

витвір людського інтелекту, за їх здатністю до уречевлення вони мають істотні відмінності 

правового захисту. Поняття «інтелектуальна власність» охоплює два типи об’єктів – 

промислову власність і витвори, що охороняє авторське право. Зміст ІВ як права 

відображають права автора й виключне право. За Паризькою конвенцією ОПВ є патенти на 

винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові 

найменування, які використовують у промисловій чи торгівельній діяльності, вказівки про 

походження чи найменування місця походження товару, запобігання недобросовісної 

конкуренції. Згодом перелік ОПВ розширився, включаючи раціоналізаторські пропозиції, 

секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення [72, с. 732]. До прав автора за 

Бернською конвенцією по авторським правам у галузі літератури, мистецтва і музики (1971) 

віднесені право авторства, право на ім’я, право на опублікування, право на недоторканість 

витвору. Виключне право на ОІВ стосується використання, передбачає відтворення ОІВ у 

матеріальних об’єктах і визначає всі аспекти комерціалізації результатів ІВ [49, с. 36]. 
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Таблиця 2.1 

Наукові і технічні знання як економічні блага  
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Об’єктивізація та специфікація і захист прав інтелектуальної власності  
Неуречевлені - формалізовані у наукових працях наукові відкриття, 

пізнавальний інструментарій, науково-технічна інформація. Захист  

надає об’єктивізація у наукових працях як об’єктах авторського права. 

Уречевлені  – об’єктивізовані у патентах винаходи; корисні 

моделі; промислові зразки; сорти; породи тварин. 

Правовий захист надає система патентування.  

Форма існування як економічних благ 
Чисті суспільні блага Квазісуспільні (змішані суспільні) блага 

Механізм визначення цінності нових знань та врегулювання відносин 
Експертне оцінювання у формі професійних висновків 

 через залучення до наукової експертизи фахівців  

з найвищим, суспільно визнаним рівнем кваліфікації. Кількісні 

методи оцінки – бібліометричний аналіз та наукометрія.   

Соціальні відносини урегульовує інститут наукової репутації, 

що забезпечує зниження трансакційних витрат у виявленні 

альтернатив при оцінці якості генерованих ідеальних благ . 

Забезпечує ринковий механізм: опосередковано – через 

комерціалізацію наукоємної продукції, в якій уречевлені ОПВ;  

прямо – ОПВ  постає як самостійний об’єкт комерціалізації. 

Економічні відносини врегульовує механізм ліцензійних угод, 

який уможливлює розподіл тягаря трансформаційних і 

трансакційних витрат на уведення до господарського обігу нових 

ОПВ між різними суб’єктами господарювання.  

Господарське використання  
Предмет, засоби, умови майбутніх ДіР. 

Об’єкт трансляції у системі вищої освіти. 

Трансформація ОПВ у новий інтелектуальний ресурс та уречевлення 

 у наукоємній продукції. Самостійний об’єкт комерціалізації. 

Механізм привласнення економічних вигод 
Домінують суспільні вигоди від використання цих благ. 

Опосередковане привласнення дослідником економічних 

вигод від неуречевлених знань досягається при суміщенні ним 

ДіР та викладання у вищій школі, забезпечує ринковий 

механізм у сфері освітніх послуг як квазісуспільних благ. 

Власник патенту за умов самостійного  випуску наукоємної 

продукції отримує квазірентні доходи від її комерціалізації. 

Комерціалізація ОПВ забезпечує максимізацію квазірентних 

доходів від спільного використання нового інтелектуального 

ресурсу, що розподіляють ліцензіар і ліцензіати. 

Спеціалізація інституційних секторів ДіР у генеруванні чистих і змішаних суспільних благ 
Державний сектор ДіР, сектор вищої освіти, сектор неприбуткових  організацій Підприємницький сектор ДіР 

Комплементарні блага, які розширюють попит на наукові і технічні знання 
Ринок освітніх послуг, ринок науково-технічної 

інформації   

Ринки наукоємної продукції, ринок ОПВ, ринки венчурних інвестицій 

Джерело: розроблено автором.  
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Загальну характеристику наукових і технічних знань як ОІВ подано у ДОДАТКУ Б 

табл. Б.1. Однією з головних форм існування наукових і технічних знань є наукові відкриття, і 

поширеною є точка зору, що оскільки на наукові відкриття право власності не надається 

жодним національним законодавством чи міжнародною угодою, вони не зараховуються до 

ОІВ, але для суспільства важлива їх евристична цінність. Наукові відкриття є такими після 

трансформації у науково-технічну інформацію, оприлюднення і визнання науковою 

спільнотою, історично цей механізм втілили наукові публікації. Отже, як неуречевлені знання 

наукові відкриття існують у формі наукових праць як об’єкти авторського права. 

Уречевлені знання набувають форми ОПВ й об’єктивізуються як патенти, 

перетворюючись на науково-технічну інформацію, вони набувають здатності до передачі як 

передумови залучення до господарського обігу й уречевлення у наукоємній продукції. 

Надання патенту на винахід відбувається через встановлення відповідності критеріям 

новизни, винахідницького рівня, промислової придатності, опис заявки завершує формула 

винаходу, що поєднує юридичні й технічні ознаки [299, с. 127]. Акцентуємо увагу на обох 

типах ознак у визначенні формули патенту, поєднання яких дає змогу гарантувати і 

збалансувати інтереси всіх учасників генерування і використання знань. Юридична форма 

уможливлює економічну реалізацію прав власника патенту (винахідника як фізичної особи чи 

організації, де він працює, як юридичної особи), творець знання набуває виключних прав на 

його господарське використання через самостійний випуск і продаж наукоємної продукції, а 

патентний захист забезпечує його монопольний стан на ринку негомогенних товарів у 

визначені терміни. Технічні ознаки уможливлюють трансляцію нового знання для його 

застосування іншими суб’єктами після закінчення дії патенту. Отже, патентування створює 

механізм балансування економічних інтересів як генераторів нових знань через надання їм 

монопольного права у визначеному періоді реалізувати свої економічні інтереси шляхом 

виробництва і комерціалізації наукоємної продукції, так і всього суспільства, що не втрачає 

об’єктивізовані у науково-технічній інформації нові знання та стимулює їх прогрес і  

прискорення господарського використання. Створення і комерціалізація наукоємної продукції 

трансформує науково-технічну діяльність в інноваційну, суб’єкт ДіР, який виводить на ринок 

наукоємну продукцію, постає як суб’єкт інноваційної діяльності, що вимагає інших 

компетентностей, аніж дослідницькі. Патентування забезпечує економічні передумови 

трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну діяльність і водночас має потужний 

інтеграційний потенціал, що реалізується через механізм ліцензування.  
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Особливість економічних проявів сутнісних характеристик науково-технічної 

діяльності формується єдністю процесів виробництва і споживання знань як ідеальних благ на 

рівні суб’єкта. Так, неуречевлені знання у науково-технічній діяльності слугують її предметом 

(наукові і практичні проблеми, науково-технічна інформація), її засобами (пізнавальний 

інструментарій) та умовами ДіР (засади науки, стиль наукового мислення, внутрішньо 

наукова рефлексія). У споживанні вони не зменшуються і можуть бути використані 

багаторазово. Неуречевленими є такі засоби ДіР, як пізнавальні здатності дослідника, 

збагачені пізнавальним інструментарієм. Ефект від споживання неуречевлених знань полягає 

в економії часу суб’єкта ДіР (дослідника, винахідника) при вирішенні наукового чи науково-

технічного завдання, такому суб’єкту не потрібно проходити увесь шлях пізнання, що 

репрезентує існуючий доробок знань. У споживанні неуречевлених знань діє принцип рівної 

цінності для декількох користувачів одночасно, проявляється неможливість заборони 

користування ними певній категорії споживачів, в їх генеруванні процеси споживання і 

виробництва збігаються, отже, ринковий обмін неуречевленими знаннями відсутній. 

Науковим працям і науковим відкриттям притаманні властивості чистих суспільних благ: їх 

неможливо поділити, це одиниці, які  не можуть бути продані окремим споживачам; 

неможливим є вилучення будь-кого з членів суспільства від використання вигод від цих благ.  

Необмеженим є доступ до наукових відкриттів, наукових праць: для визнання факту 

генерування нового знання його необхідно оприлюднити на наукових конференціях, у 

публікаціях, будь-яке обмеження доступу до цих знань вимагатиме значних витрат. Як 

результат ФД наукові і технічні знання мають риси глобальних суспільних благ, вигоди від 

яких виходять за межі кордонів, поколінь і груп населення, охоплюючи вирішення проблем 

сталого розвитку: від проблем глобального навколишнього середовища до проблем охорони 

здоров’я, миру і безпеки.  Відтак втілені у наукових відкриттях і наукових працях знання 

об’єктивно не можуть бути залучені до ринкового обігу. У науковій літературі ставилася 

гіпотеза про регулювання наукових публікацій ринковим механізмом, і дискусія щодо 

перевірки дієвості ринкового механізму у сфері наукових праць підтвердила тезу, що наукові 

публікації регулюються професійними висновками, а не ціновим механізмом [816].  

Особливість наукових і технічних знань, як зазначав академік А.Чухно, полягає у тому, 

що «саме елементи творчості як складові інтелектуальної праці визначають індивідуальний 

характер її продуктів і становлять якісний критерій відмінності інтелектуальної праці» [728, 
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с. 316]. Розмежування понять «праця» і «діяльність» у контексті нашого дослідження є 

вирішальним. Ототожнення цих понять, як наголошують сучасні філософські дослідження, є 

одним із головних впливів марксизму на дослідження у сфері суспільних і гуманітарних наук 

у контексті надання праці висхідної й привілейованої форми діяльності, що обумовлено ідеєю 

про взаємозв’язок  виробничої й інших форм діяльності, базису і надбудови [441, с. 333]. 

Автор підтримує позицію російського дослідника В.Іноземцева [278] у розмежуванні 

означених понять і розгляді творчості як найвищого прояву категорії «діяльність», 

актуалізованого в  інформаційному типі господарювання, де домінують наукові знання.  

Інший аспект – співвідношення понять «праця» і «комунікації», які протиставляє 

традиційний підхід. На думку автора, у співвідношенні понять «діяльність» і «комунікації» 

останнє опосередковує реалізацію першого як одна з її форм. У науково-технічній діяльності 

наукові комунікації (наукові публікації) опосередковують ДіР і підготовку наукових кадрів як 

різні форми науково-технічних послуг, об’єктивізуючи інформаційну природу знань і суб’єкт-

суб’єктну основу розгортання цього виду діяльності. Діяльність дослідника не можна оцінити 

витратами його робочої сили щодо генерування знань, оскільки неможливо виявити ознаки 

редукції – зведення складних видів праці до простої праці, повторюваності процесу праці, 

щоразу ДіР як процес творчості унікальний, невідтворюваний, разом із змінами предмету 

досліджень найбільші зміни уособлює дослідник як носій пізнавальних здатностей і 

когнітивної волі. Визначити цінність генерованих неуречевлених наукових і технічних знань 

для людства через суб’єктну форму їх споживання неможливо, позаяк не можливо виміряти 

розвиток пізнавальних здатностей суб’єкта, що споживатиме їх у майбутньому.  

Знання на відміну від інформації існує як суб’єктне, таке, яким володіє певний суб’єкт, і 

кожен дослідник, який оволодіває цими знаннями, є унікальним, його пізнавальні здатності, 

розуміння наукових і практичних проблем як предмету ДіР не можуть бути відтворені в особі 

іншого дослідника. Такі риси, як унікальність і невідтворюваність, усувають об’єктивне 

підґрунтя для формування пропорцій обміну блага, втіленого у наукових працях і наукових 

відкриттях. У генеруванні наукових і технічних знань людина як суб’єкт ДіР є головним 

засобом їх виробництва і не може бути замінена ніякими технічними засобами. Отже, єдність 

споживання й виробництва наукових і технічних знань, унікальність пізнавальних потреб 

дослідника чи винахідника у науково-технічній інформації й отриманих результатах, 

невідтворюваність розвитку пізнавальних здатностей, неможливість зведення творчої 
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діяльності до простої праці є аргументами віднесення неуречевлених наукових і технічних 

знань як результату ФД  до чистих  суспільних благ.  

На відміну від домінуючої теоретичної позиції розгляду у складі чистих суспільних 

благ лише об’єктивізованих у наукових працях наукових і технічних знань як результатів ФД, 

до складу чистих суспільних благ відносимо  такі результати науково-технічної діяльності, як 

нові наукові і практичні проблеми, науково-технічну інформацію, розвинені пізнавальний 

інструментарій і збагачені пізнавальні здатності дослідників, що здебільшого неформалізовані, 

а відтак невід’ємні від їх носіїв. Така теоретична позиція фокусує увагу на головній системній 

властивості науково-технічної діяльності – її людинорозмірності. Економічну природу 

пізнавальних здатностей дослідника можна розкрити з позицій людського капіталу: вони хоча 

і мають біологічну основу, є власністю дослідника, їх розвиток відбувається внаслідок 

інвестицій у підготовку наукових кадрів, вони використовуються під час науково-технічної 

діяльності, її результати – це економічні блага, які зумовлюють підвищення результативності 

діяльності майбутніх поколінь дослідників (при використанні наукових знань), нові й 

удосконалені продукти і послуги (при застосуванні технічних знань), що дають змогу 

підвищувати продуктивність праці у всіх секторах економіки (інвестиційні товари) і ступінь 

задоволення потреб кінцевих споживачів (споживчі товари), впливаючи на зростання доходів 

власників і національного доходу загалом. Не всі з підготовлених дослідників продовжують 

професійну діяльність у сфері ДіР або ж системи вищої освіти, але набутий досвід творчості 

переноситься в інші види економічної діяльності та зумовлює зростання їх ефективності через 

організацію на науковій основі й розширення інформаційного потенціалу людських ресурсів.   

Наукова спільнота виробила власні підходи до визначення наукової цінності 

неуречевлених наукових і технічних знань, головним з яких виступає експертна оцінка. 

Наукова експертиза у формі професійних висновків відображає суб’єкт-суб’єктні відносини у 

сфері науково-технічної діяльності як основу її самоорганізації, що уможливлює дотримання 

норм генерування нових знань як механізм консенсусного рішення щодо їх наукової новизни, 

обґрунтованості, істинності, значимості. Кваліфіковане рецензування наукових праць (peer 

review) є головним інструментом визначення їх наукової цінності і засобом кількісної оцінки 

продуктивності. Проблемам кількісного оцінювання продуктивності вчених присвячено 

роботи Г.Доброва [139], І.Єгорова [157; 172], Т.Купе [356], Б. Маліцького [401], І.Маршакової-

Шайкевич [411; 412] та ін. Як зазначає І.Єгоров, прикладне застосування методу peer review 

для відбору й оцінювання наукових проектів демонструють США і країни Європи у 

діяльності наукових рад. У 1990-х рр. у США проведено значну роботу з розробки кількісної 
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системи оцінювання ФД, що не мала успіху, нині в оцінюванні результатів ФД домінує 

експертний метод, для чого щорічно залучають тисячі незалежних експертів [174]. Наукова 

експертиза у формі професійних висновків є засобом зменшення інформаційної асиметрії у 

сфері ДіР у кожному конкретному випадку генерування нового знання, врегульовуючи 

відносини між індивідуальним і суспільним рівнем її суб’єктів, відносини між дослідником 

чи науковою організацією та науковою спільнотою врегульовує інститут наукової репутації. 

Це засіб акумулятивного відображення якості усіх, без виключення й строку давності, 

результатів науково-технічної діяльності суб’єктів ДіР індивідуального і колективного рівнів 

(наукові проекти, наукові публікації), суб’єктів  підготовки наукових кадрів (дисертаційні 

роботи), суб’єктів надання науково-технічних послуг (рейтинг наукових часописів Nature 

Index Global, патентні заявки). Наукова репутація як соціальний інститут зменшення 

трансакційних витрат у виявленні альтернатив при оцінці якості результатів науково-

технічної діяльності формує довіру наукової спільноти і всього суспільства до конкретного 

дослідника чи наукової організації. 

Найголовнішою формою оприлюднення нових наукових і технічних знань є наукова 

стаття у наукових часописах з незалежним фаховим рецензуванням, що забезпечує контроль 

якості генерованих знань як чистого суспільного блага та їх трансформацію у квазісуспільне 

благо – науково-технічну інформацію, що видавцями наукових часописів виводиться на 

ринок науково-технічної інформації і трансформується у мережеве благо. З позицій 

інституційно-еволюційного підходу наукова стаття забезпечує зниження трансформаційних 

(зменшення витрат часу й коштів у комунікаціях без переміщення у просторі і часі 

генераторів знань через сферичну трансляцію знань) і трансакційних витрат (специфікація і 

захист прав ІВ) у генеруванні неуречевлених наукових і технічних знань. Оскільки 

незалежне кваліфіковане рецензування редколегій наукових часописів дає змогу відібрати 

найбільш якісні матеріали досліджень для публікації, стаття у наукових часописах з 

незалежним фаховим рецензуванням є індикатором якості й цінності проведеного 

дослідження, а показники публікаційної активності за певний період дають змогу оцінити  

роботу дослідника та наукової організації, де він здійснює ДіР. 

Окрім експертних оцінок, які надають дослідники для якісного оцінювання наукових 

результатів їх колег, вироблено специфічний метод – бібліометричний аналіз, що зародився у 

1960-х рр. і забезпечує кількісний аналіз документальних потоків. Термін «бібліометрія» увів 

англійський учений А.Прічард, який таким чином розширив сферу статистичної бібліографії. 
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Засновниками сучасної бібліометрії вважають Д.Прайса, що сформував концептуальні засади 

науки про науку, та Є.Гарфілда, який розробив інструмент кількісного аналізу науки – індекс 

наукових цитувань (Sciences Citation Index - SCI). Бібліометрія як напрям сучасних досліджень 

вивчає когнітивні комунікації у ДіР за частотою цитувань наукових робіт та їх авторів, що 

передбачає постійний збір бібліометричної інформації в усіх галузях науки у світі та аналіз і 

підрахунок у всіх статтях у наукових часописах, які класифіковані за рівнем значущості, 

монографіях, матеріалах конференцій. Класифікацію наукових часописів за рівнем 

значущості здійснює Інститут наукової інформації, створений у США Є.Гарфідлом, ведеться 

БД цитувань кожної статті з часописів, які оброблює інститут, щодо підрахунку посилань. Це 

найавторитетніші у певних галузях наук часописи, які дістали назву «журнали, що входять до 

банку посилань ISI» або «журнали з міжнародним визнанням» [356, с. 78]. 

Кожен науковий часопис має власні стандарти якості щодо наукових публікацій, 

науковою спільнотою вироблено підходи до визначення значущості наукового видання – 

його рангу у відповідному рейтингу. Це метод опитування експертів-фахівців на основі 

анкетування та метод підрахунку кількості посилань (цитувань) на статті, надруковані у 

журналі [356, с. 77]. Для складання рейтингів створено Покажчик цитування часописів (JCR), 

що розраховує імпакт-фактор як кількісне вираження авторитетності наукового часопису. 

Згідно з JCR «імпакт-фактором часопису в поточному році є співвідношення, у чисельнику 

якого знаходиться кількість посилань на публікації цього часопису за два роки, що передували 

року обстеження, у знаменнику – кількість статей, опублікованих цим часописом упродовж 

цих же двох років». У 2000 р. JCR навів дані щодо імпакт-фактору 584 наукових часописів,  

найвище значення (50,340) належало часопису «Annual Review of Biochemistry» [14, с. 162].  

Отже, на етапі розвитку науково-технічної діяльності кількісне оцінювання 

публікаційної активності уможливив інструментарій бібліометричного аналізу як дієвий засіб 

зниження трансакційних витрат у визначенні якості таких довірительних благ, як наукові 

публікації, свободу доступу і контроль якості яких забезпечують наукові часописи через 

незалежне кваліфіковане рецензування. Практичне застосування апарату бібліометричного 

аналізу для оцінювання ефективності як індивідуального рівня суб’єктів ДіР (дослідник), так і 

колективного рівня (наукова організація, науковий часопис), уможливило формування і 

постійне розширення баз даних (БД). Міжнародні наукометричні бази даних Web of Science, 

яку будує Thomson Reuters, та SciVerce Scopus видавництва “Elsevier” перетворилися на 

універсальні наукометричні платформи, які дають змогу комплексно застосувати апарат 
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бібліметричного аналізу для оцінювання ефективності індивідуального рівня суб’єктів ДіР 

(рівень дослідника), колективного рівня – наукової організації, а також рівня окремої країни. 

Водночас в ОЕСР, окрім показника загальної кількості наукових статей, які опубліковані 

дослідниками певної країни, береться до уваги показник їх якості – частка наукових 

публікацій з високим індексом цитування, які становлять 10% найбільш цитованих статей у 

кожній галузі наук. В оцінюванні публікаційної активності вироблено іще один якісний 

показник – Essential Science Indicator, він виділяє статті, які отримали таку кількість цитувань, 

що вони становлять 1% верхньої частини рейтингу від загальної кількості статей у певній 

галузі науки. Загалом в оцінюванні наукової продуктивності як дослідника, наукової 

організації, так і країни актуалізується проблема якості наукових статей.  

Таким чином, науковою спільнотою розроблено інструментарій кількісної оцінки 

публікаційної активності індивідуального рівня суб’єктів ДіР – це показники кількості 

наукових статей і рівень цитувань. Використання індексу цитувань для оцінювання роботи 

дослідника ґрунтуються на тому, що, по-перше, публікації найбільш повно відображають 

результати ДіР, по-друге, кількість цитувань публікації відображає її наукову цінність, по-

третє, публікації відкриті і доступні. Перша теза відображає перехід нового знання через 

наукові публікації від неформалізованого до формалізованого. Друга теза свідчить, що 

дослідники, обізнані з найширшим колом результатів ДіР та опираються на них у своєму 

дослідженні, зменшують власний рівень інформаційної асиметрії і надалі увійдуть до кола 

експертів. Третя теза характеризує наукові публікації як чисте суспільне благо.  

У сфері чистих суспільних благ, якими є неуречевлені наукові і технічні знання,  

суб’єкт-суб’єктні відносини (відносини між дослідником чи науковою організацією та всією 

науковою спільнотою) врегульовує інститут наукової репутації. Наукова репутація і 

дослідника, і наукової організації є інститутом, що втілює особливу норму, вироблену 

науковою спільнотою щодо визначення цінності наукових і технічних знань через надання 

експертних висновків тих дослідників, які мають найвищий, суспільно визнаний рівень 

кваліфікації у певній галузі знань. Вироблення норм і цінностей у сфері ДіР науковою 

спільнотою забезпечує самобутність науково-технічної діяльності, утворює ядро її 

саморозвитку, формує механізми її функціонування і розвитку. Головним з таких механізмів є 

експертне оцінювання результативності суб’єктів індивідуального і колективного рівнів, 

експертні висновки реалізують функцію визначення якості ідеальних благ – як неуречевлених 

(експертиза наукових публікацій, дисертаційних робіт), так і уречевлених (патентна 
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експертиза) знань. Інститут наукової репутації постає як засіб кумулятивного відображення 

якості усіх, без виключення і строку давності, результатів науково-технічної діяльності 

дослідника чи наукової організації: у сфері ДіР, у сфері підготовки наукових кадрів, у сфері 

науково-технічних послуг. Це соціальний інститут зниження трансакційних витрат у 

виявленні альтернатив при оцінці якості отриманих під час науково-технічної діяльності 

результатів (ДіР-проекти, наукові публікації, підготовка дисертаційних робіт, наукові 

часописи, патентні заявки), що формує довіру наукової спільноти і всього суспільства до 

конкретного дослідника чи наукової організації.  

Для того, щоб нове знання набуло визнання від наукової спільноти, надзвичайної ваги 

набуває діяльність видавництв наукових часописів, що надають науково-технічні послуги як 

для генераторів знань, так і їх користувачів, забезпечуючи дві фундаментальні норми, 

вироблені науковою спільнотою: свободу доступу до нової науково-технічної інформації та 

забезпечення контролю її якості через незалежне кваліфіковане рецензування. На відміну від 

неуречевлених наукових і технічних знань, що є суспільним благом, науково-технічна 

інформація, в яку вони трансформуються під час видання наукової періодики, є 

квазісуспільним благом, що має ознаки і суспільних, і ринкових благ. Отже, наукове знання, 

оприлюднене у науковій статті, з чистого суспільного блага трансформується у квазісуспільне 

благо через канали наукових комунікацій – постає як науково-технічна інформація, що 

видавцями виводиться на ринок науково-технічної інформації. Відтак видавці здійснюють 

прямий вплив на формування попиту і пропозиції на ринку науково-технічної інформації. 

Наявна суперечність між інтересами дослідників, які не мають комерційного характеру і 

зацікавлені у розширенні доступу до їх публікацій як об’єкта вивчення і наукових дискусій, 

тоді як видавці, отримуюючи прямий дохід від продажів наукової періодики, намагаються 

надати доступ до науково-технічної інформації лише користувачам, здатним її оплатити.   

Віднесення формалізованих знань, втілених у наукових працях, до чистих суспільних 

благ аргументують спільність їх виробництва і споживання та неможливість комерціалізації. 

На рівні суб’єкта це обумовлює перевищення віддачі від прирощення людського капіталу 

дослідника у формі нематеріальних вигод. З позицій концепції людського капіталу людина з 

отриманням освіти стає власником двох факторів: праці і людського капіталу, кожний з них 

створює граничний дохід, що в сумі складає заробітну плату: одна частина надається 

робітникові за звичайну працю, іншу – приносить людський капітал, тобто заробітна плата 

працівника розглядається як сукупність ринкової ціни простої праці і рентного доходу від 
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вкладень у людський капітал [748, с. 58]. Умовою отримання дослідником рентного доходу є 

комерціалізація генерованих ним знань. Для неуречевлених знань механізми комерціалізації 

відсутні, дослідник як власник людського капіталу, збільшуючи приватні інвестиції в його 

накопичення, не може очікувати на адекватне збільшення рентних доходів. Нематеріальні 

вигоди забезпечує низький рівень інформаційної асиметрії у професійній сфері (висока 

публікаційна активність, високий індекс цитувань, авторитет серед колег і учнів, участь у 

дисциплінарних товариствах) та суспільне визнання (премії, звання), що реалізують 

професійне спілкування й міжособові контакти як  суб’єкт-суб’єктна основа цієї  діяльності.  

Підтвердженням тези щодо зниження рівня інформаційної асиметрії для дослідника – 

його визнання науковою спільнотою («знання взамін визнання») через наукові публікації є 

низка досліджень західних учених. Так, В.Деніс встановив наявність кореляційного зв’язку 

між кількістю публікацій і науковим авторитетом ученого: ніхто з учених, які здобули  

широке визнання, не мав статистичної продуктивності, менше 27 робіт, середня кількість 

робіт у вчених, які здобули міжнародне визнання і прожили не менше 70 років, становила 200 

робіт [139, с. 107]. Дослідження С.Коул і Д.Коул виявило зв’язок між цитуванням авторів та 

визнанням значущості їх робіт,  що показано у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Зв'язок між критеріями цитування та значущості [139, с. 107] 

Група вчених Індекс значущості 

Такі, що багато публікуються і багато цитуються 0,72 

Такі, що багато публікуються, але мало цитуються 0,4 

Такі, що мало публікуються, але багато цитуються 0,74 

Такі, що мало публікуються і мало цитуються 0,3 

 

Отже, механізм оцінювання результатів суб’єктів ДіР має суб’єкт-суб’єктну основу у 

вигляді експертних висновків, що за своєю природою є якісною оцінкою та засобом зниження 

інформаційної асиметрії у сфері виробництва таких суспільних благ, як неуречевлені наукові і 

технічні знання. Зі збільшенням часового періоду зростає кількість наукових праць, що 

можуть бути процитовані через публікації в авторитетних наукових часописах, цитування 

збільшують послідовники й учні. Водночас визнання науковою спільнотою створює 

передумови отримання рентного доходу у грошовій формі. За результатами дослідження 

В.Марцинкевича, де розглядалися сумарні доходи дослідників різних вікових груп, вони були 

найвищі у найстаршій віковій групі понад 65 років [409, с. 26]. Для цього періоду життя 
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дослідника поруч із проведенням ДіР, результати яких публікуються у рейтингових журналах, 

притаманна активізація діяльності у системі вищої освіти й підготовки молодих дослідників.  

За умови поєднання дослідницької і викладацької діяльності дослідник отримує 

рентний дохід від зменшення інформаційної асиметрії у професійній і суспільній діяльності, 

що підтверджено у розробках західних дослідників (Т.Купе), які виявили зв’язок між рівнем 

заробітної плати дослідників-викладачів і кількісною оцінкою результатів їх  досліджень. На 

поч. 1990 рр. публікація статті у найбільш рейтингових журналах додавала 3,4% до окладу 

професора, зростав престиж університету, де він працював чи мав намір працювати (кожна 

визнана наукова публікація підвищує рейтинг університету, де він працював, на 2,5 позиції). 

Існує ефект впливу визнаних наукових публікацій на професійну мобільність їх авторів: чим 

більше таких статей має вчений, тим вірогідніше його перехід до престижних інституцій. 

Кількість визнаних публікацій сприяє присудженню наукових премій і нагород та впливає на 

рівень окладів професорів у вищій школі, зокрема у сфері економічних наук [356, с. 84]. 

Престижні інституції забезпечують найвищі посадові оклади університетських 

професорів, відомий дослідник університетів Дж.Салмі наводить дані, що у 2007–2008 рр. 

середньорічна заробітна плата професора у Гарварді становила 185 тис. дол., у Стенфорді – 

173 тис. дол., у МТІ – 151 тис. дол. [598]. Дослідники у сфері промислових ДіР мають нижчий 

рівень оплати праці, так, у 2002 р. середня заробітна плата члена Американського хімічного 

товариства становила 76,5 тис. дол., а фахівець зі ступенем доктора наук, що працював у 

промисловій лабораторії, отримував 85,0 тис. дол. США [14, с. 211].  

Оцінка індивідуальної результативності дослідника впливає на оцінку колективних 

суб’єктів ДіР у вищій школі – кафедр, факультетів, університетів при розробці рейтингів. 

Рейтинги формують основу прийняття рішення про вступ до університету: чим вищою є 

рейтингова позиція університету, тим вищим стає конкурс при вступі; зростає частка 

прийнятих студентів з кола абітурієнтів, які одночасно зараховані у декілька ВНЗ; вищий 

рейтинг дає змогу підвищити плату за навчання. Інформація про рейтинг ВНЗ є вирішальною 

у працевлаштуванні випускників, а рейтинг університетів визначають наукова репутація й 

академічна успішність випускників. ДіР і викладання у системі вищої освіти – це конкуруючі 

види діяльності для дослідника, обумовлені їх суб’єктною і процесною детермінацією як видів 

діяльності, що відносяться до сфери послуг. Це підтверджують дані хронометражу робочого 

дня сучасного американського професора, він триває понад 10 год. при середній тривалості 

робочого тижня 57 год., з них 43% витрачається на викладання, 31% – на ДіР, решту відведено 
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на адміністративні і суспільні обов’язки, при цьому частка часу на викладання скорочується 

при зростанні часу для потреб ДіР та адміністрування [288, с. 60].  

Висновки Т.Купе щодо кількісного оцінювання ефективності діяльності вчених-

економістів за умов суміщення ДіР і викладання важливі у з’ясувані механізму привласнення 

вигод від неуречевлених знань, що забезпечує їх опосередковане залучення до ринкового 

обігу у процесі надання освітніх послуг. Адже освітні послуги за своєю економічною 

природою не є чистим товаром суспільного споживання, це  квазісуспільне благо, де поєднано 

ознаки ринкових і суспільних благ [633, с. 449]. Суб’єктами освітньої послуги є університет 

(ВНЗ) як юридична особа і студенти як фізичні особи, вона має інституціоналізовану основу – 

усі види навчальних курсів підготовки чи перепідготовки на післядипломному рівні 

здійснюють університети чи інші навчальні заклади, визначені компетентним державним 

органом як ВНЗ. Зміст навчальних курсів формують наукові і технічні знання, які і 

транслюють, і генерують університетські дослідники. Суспільний характер освітніх послуг 

реалізує державне фінансування університетів, а приватний – система економічних відносин 

на ринку освітніх послуг, де взаємовідносини державних університетів і приватних ВНЗ зі 

студентами базуються на контрактній основі та є конкурентними. Студент пов’язує свої 

очікування від здобутої вищої освіти з рівнем майбутніх доходів, на чому наголошує теорія 

людського капіталу, він приймає рішення щодо обрання ВНЗ й продовження освіти на основі 

певних орієнтирів, якими постають рейтинги, що знижують інформаційну асиметрію на 

ринках освітніх послуг. Більшість критеріїв рейтингування ВНЗ відображає активність і 

результативність університетів у сфері ДіР та їх економічні аспекти, що підтверджує тезу про 

опосередковане залучення неуречевлених наукових і технічних знань до ринкового обігу 

через сферу надання освітніх послуг як змішаних суспільних благ. Таким чином, 

інформаційна природа наукових і технічних знань уможливлює їх трансляцію у системі 

освітніх послуг та системі науково-технічної інформації, що за своєю економічною природою 

є квазісуспільними благами та уможливлюють опосередковане привласнення економічних 

вигод від трансляції неуречевлених наукових і технічних знань як чистих суспільних благ.  

Особливості введення до економічного обігу неуречевлених наукових і технічних 

знань  як чистих суспільних благ зумовлює організацію їх виробництва у державному секторі 

ДіР (за умов безпосередньої реалізації державою функції виробника суспільних благ у таких 

напрямах, як оборонні дослідження, економічний розвиток, охорона здоров’я та навколишнє 

середовище, космос). Тоді як ефекти комплементарності шодо неуречевлених наукових і 
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технічних знань, які генерує ринок освітніх послуг, об’єктивізують делегування державою 

функції виробництва цих благ сектору вищої  освіти, за умов реалізації державою функції 

суспільного спонсорства. Такі положення відображають емпіричні дані щодо структури  

державних асигнувань на ДіР у країнах світу (ДОДАТОК Б табл. Б.5). Вони дають змогу 

обґрунтувати висновок щодо пріоритетності у структурі  державного фінансування сфери ДіР 

витрат на такий напрям, як діяльність університетів (від ¼ до ⅔ у більшості країн, і 30,4% у 

середньому по ЄС). Водночас країни-лідери загальнонаціональних наукових витрат США і 

Велика Британія формують домінуючу статтю витрат  на ДіР за оборонним бюджетом.  

Залучення до економічного обігу уречевлених наукових і технічних знань можна 

розкрити з позицій різних наукових підходів. Відомий економіст-теоретик В.Базилевич 

узагальнив економічні концепції патентів: концепція стимулювання винахідництва; концепція 

розкриття: патентний захист забезпечує широкий доступ до інформації про винаходи, їх 

використання, стимулюючи винахідників не утаємничувати результати їх творчої праці; 

концепція розвитку і комерціалізації: патентування стимулює інвестиції для розвитку й 

комерціалізації ІВ; концепція розвитку перспективних досліджень, за якою патентування 

породжує кумулятивний ефект розвитку похідного винахідництва [23, с. 281].  

На уречевлені наукові і технічні знання як на ОПВ поширюється виключне право, 

економічний зміст якого полягає у забороні будь-кому, крім власника ІВ як монополіста, 

присвоювати надприбуток, що виникає від її використання. Для винагороди тим, хто витратив 

час і кошти на створення інтелектуальних благ, і стимулювання їх зусиль на подальші дії у цій 

сфері суспільство виробило таку форму як патент, що захищає винахідника упродовж 

20 років. Патент, винагороджуючи першого винахідника нового корисного продукту чи 

технології, надає їх власнику право виключного використання винаходу на певний час, 

використання винаходу іншими особами забороняється, але права на використання винаходу 

на основі ліцензійної уголи можуть надаватися користувачам, яких обере власник патенту, що 

дає змогу розглядати його як  платформу для співпраці у сфері ДіР та інновацій. Процес 

відбору з кола потенційних контрагентів вимагає не лише витрат часу, але й певних витрат на 

їх пошук, оцінювання, укладання ліцензійних угод тощо. Особливість ОІВ, якими є не сам 

результат ІВ, а права власності на нього, – наявність у ній пучка конкретних правомочностей, 

що уможливлює множинність суб’єктів у господарському використанні цього блага: 

виділяються економічні суб’єкти, які володіють творами (патентами на винаходи), та 

економічні суб’єкти, що є авторами творів (винаходів). ОІВ притаманні обмеження дії 
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патентів, за яких будь-який економічний агент для використання ОПВ має отримати дозвіл 

власника патенту, це формує економічні стимули для творця нових знань, який поніс певні 

витрати. При купівлі-продажу ОПВ об’єктом є не самі формалізовані знання, а права на їх 

використання, фізичного відчуження формалізованих знань не відбувається, на практиці 

здійснюється поширення науково-технічної інформації за певну винагороду. Визначення 

розмірів і виплату такої винагороди  забезпечує механізм ліцензійних операцій на основі 

реалізації ліцензійних угод як найбільш відпрацьований механізм поширення ОПВ.  

З економічної точки зору гарантований державою захист ІВ забезпечує творцеві нових 

знань статус монополіста, поки він амортизує свої виробничі витрати. Подальший захист був 

би соціально неефективним, дослідники з’ясували марнотратність не надання недефіцитного 

блага у вільне користування, це небезпека «надмірного відгородження загальнодоступних 

знань від загалу» [477, с. 203]. Охорона ІВ передбачає набуття компромісу між збереженням 

стимулів для генерування нових знань і необхідністю їх поширення з найменшими чи 

нульовими витратами. За відсутності системи охорони прав творців нових знань, генерування 

яких з економічної точки зору характеризується спадною віддачею від масштабу, утруднено 

ціноутворення за граничними витратами (високі витрати створення першого екземпляру з 

урахуванням витрат на ДіР і низькі витрати на його копіювання). Так, у середньому розробка 

одного зі 100 найзначущих технічних винаходів у 1990-х роках у США становила 2,5 млн дол. 

[739, с. 612]. На ринку довершеної конкуренції, де ціноутворення базується на рівні граничних 

витрат, рівноважна ціна дорівнювала б нулю, творця нових знань було б позбавлено 

можливості відшкодувати понесені витрати, отже, економічні стимули виробництва таких 

знань у ринковому механізмі відсутні. Період патентного захисту дає змогу генератору нового 

знання створити монопольне становище за умов його уречевлення у наукоємній продукції та 

її комерціалізації для відшкодування понесених витрат на створення нового знання та його 

об’єктивізації в ОПВ, а також отримати винагороду за їх створення. 

Монопольний стан як найголовніший аспект у комерціалізації інновацій  відмітив іще 

Й.Шумпетер: «Головна цінність позиції єдиного продавця для концерну, що забезпечує 

патент чи монополістична стратегія, полягає у тому, що ці умови страхують його від 

можливої дезорганізації ринку і дають змогу застосувати довгострокове планування» [745, 

с. 480]. Це фундаментальний аспект у мотивації власника патенту у самостійному випуску 

наукоємної продукції не лише як максимізації прибутку, а її коригуванні на фактор часу, цей 

агент уже поніс витрати на генерування нових знань та їх об’єктивізацію у патентуванні. 
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Монополія на патент тимчасова, на ранньому етапі терміну служби запатентованого продукту 

його можуть замінити нові, вдосконалені продукти [80, с. 975]. Доходи і витрати варто 

привести до теперішньої їх вартості з урахуванням ціни авансованого капіталу.  

Економічне використання ОПВ полягає у трансформації нових наукових і технічних 

знань у новий економічний ресурс, що дістав назву інтелектуального, та випуску на його 

основі наукоємної продукції з новими якісними характеристиками. Уречевлення таких ОПВ, 

як винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, сорти  рослин, у наукоємній 

продукції забезпечує суттєву новизну якості цих товарів [298, с. 18]. Новизна суттєвої якості 

товарів, де втілені ОПВ, зумовлює особливі витрати для виведення наукоємної продукції на 

ринок – йдеться про створення нових ринків, нових систем оцінювання якості, систем 

підтримки експлуатації наукоємної продукції упродовж її життєвого циклу та систем її 

утилізації. Нині витрати на якість досягли майже 20% обсягів продаж, вони коливаються від 

3% на великих підприємствах, де здійснюють дрібносерійний випуск складної продукції, до 

12% на підприємствах із серійним випуском продукції, щорічне зростання цього виду витрат 

сягає 5–7% [83, с. 31]. Наукоємна продукція відповідає усім категоріям благ, яким притаманні 

високі витрати вимірювання якості [286, с. 341]. Це довірительні блага (зокрема, лікарські 

засоби (ЛЗ), дія яких тривала у часі, що важко ідентифікувати), дослідні блага тривалого 

користування (наприклад, мобільні телефони, де важливим є післяпродажний сервіс, 

можливість заміни бракованого виробу на якісний того ж виду), дослідницькі блага (блага з 

найвищими витратами вимірювання якості до їх придбання чи споживання, зокрема освітні 

послуги). Високий рівень трансакційних витрат зумовлюють об’єктивні потреби вивчення 

якості, проведення випробовувань і сертифікації наукоємної продукції і послуг. Так, у США в 

розробці нового ЛЗ, що базується на відкритті нової хімічної сполуки (ДіР тривають 6 років), 

клінічні дослідження охоплюють шість років: перша стадія (перевірка нешкідливості) – один 

рік, друга стадія (перевірка ефективності) – два роки, третя стадія (широка клінічна апробація 

не менш як для 3000 пацієнтів) – три роки. Упродовж двох років ЛЗ розглядає Управління з 

питань санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), з кожних 

чотирьох препаратів, що розпочали клінічні дослідження, FDA затверджує лише один [80, 

с. 980]. Попри подвоєння сукупних витрат на ДіР у фармацевтиці США за 1996–2001 рр. 

кількість нових хімічних сполук, схвалених FDA, знизилася удвічі через підвищення 

регуляторним органом вимог до клінічних досліджень [9, с. 23]. 
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Ринки наукоємної продукції вирізняє інформаційна асиметрія, найвищий її рівень 

спостерігається на ринках високотехнологічної продукції (хай-тек продукції), на відміну від 

ринків традиційних товарів, що є гомогенними (стандартизовані) і де кількість продавців і 

посередників усталена, відомим є рівень диференціації їх цін. Головною ознакою ринків 

наукоємної продукції є невизначеність: ця продукція є гетерогенною (абсолютно нова й 

раніше невідома технічна система / продукт / послуга, або істотно поліпшені властивості 

існуючих систем, продуктів чи послуг). Гетерогенність зумовлює індивідуалізацію корисності  

наукоємної продукції та об’єктивну обмеженість попиту через високий рівень інформаційної 

асиметрії за відсутності ринку, високі трансакційні витрати вимірювання якості й витрати 

визначення альтернатив. Невизначеність актуалізує інформаційні потреби споживачів та різні 

маркетингові заходи, об’єктивізує витрати вибору споживача і виробника цієї продукції. 

Невизначеність як фундаментальна характеристика наукоємної продукції знайшла 

відображення у наукових підходах щодо її комерціалізації, зокрема це теорія дифузії інновацій 

[579] та теорія «прірви» Дж.А.Мура [435]. В обох підходах головними факторами впливу на 

швидкість та ефективність процесів комерціалізації наукоємної продукції є ступінь новизни 

продукту, форми подання інформації про наукоємну продукцію, фактор часу, природа 

соціального середовища, до якого вводиться інновація. Спільність обох наукових підходів 

проявляється  у типізації споживачів за часом сприйняття ними інновації та їх структуруванні, 

що унаочнено у ДОДАТКУ Б рис. Б.1. і  рис. Б.2. Типізацію споживачів наукоємної продукції 

здійснено на основі унікальності їх психографічних портретів та послідовності їх актуалізації 

за часом прийняття новинки, що розгортається як життєвий цикл інноваційного прийняття 

наукоємної продукції і дає змогу показати роз’єднаність сусідніх категорій споживачів 

унаслідок індивідуалізації сприйняття маркетингової інформації про наукоємну продукцію, 

виокремити два типи ринків наукоємної продукції – ранній, до якого належить лише  
1
/6  з кола 

потенційних споживачів як фізичних осіб, та основний, на який припадає 
5
/6 загалу споживачів 

наукоємної продукції та який утворюють юридичні особи. Але трактування процесу дифузії 

як життєвого циклу прийняття наукоємної продукції докорінно вирізняється. Теорія дифузії 

обґрунтовує неперервність життєвого циклу, послідовність маркетингових заходів впливу на 

відповідний тип споживачів наукоємної  продукції для активізації їх міжособистісного 

спілкування і поширення інформації про новинку за принципом геометричної прогресії. 

Теорія «прірви» акцентує увагу на розривах у сприйнятті наукоємної технології: кожен тип 

споживачів індивідуально сприймає маркетингову інформацію про новинку, відтак між 
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суміжними типами споживачів виникають інформаційні  розриви (ДОДАТОК Б рис. Б.2), 

це актуалізує створення нової системи інформації через маркетингові заходи для кожного 

типу споживачів, згідно з положеннями інноваційного маркетингу їх розробляють 

«бригади маркетингової дії» [797, p. 110].  

Кількісні і якісні характеристики учасників раннього ринку невизначені, йдеться про 

створення нових ринків, що ініціює лавинне нарощення витрат, зокрема на упередження і 

подолання розривів у сприйнятті наукоємної продукції у різних типів споживачів, 

враховуючи їх економічні інтереси. У складі цих витрат вирізняємо трансформаційні витрати 

на формування інформаційного образу новинки для зменшення інформаційної асиметрії зі 

споживачем при нульовому рівні попиту (витрати на маркетингові заходи для категорій 

споживачів раннього ринку), розкриття споживачеві його неусвідомлених потреб (витрати на 

маркетингові заходи для найчисельніших категорій споживачів основного рнку); трансакційні 

витрати визначення альтернатив у пошуку посередників для збуту наукоємної продукції, 

витрати виявлення альтернатив для споживачів і зменшення витрат вибору через 

маркетингові характеристики якості (реклама, засоби індивідуалізації підприємств – фірмові 

найменування, товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження 

товару), що дає змогу гетерогенній продукції (наукоємні товари) конкурувати з гомогенною 

продукцією (традиційні товари), перерозподіляти всі види ресурсів на збільшення її випуску.  

Такі концептуальні положення дають змогу обґрунтувати особливу категорію витрат у 

комерціалізації наукоємної продукції щодо подолання інформаційної асиметрії на нових 

ринках – трансакційних витрат вибору для розробки і втілення маркетингових заходів для 

подолання розривів у життєвому циклі прийняття наукоємної продукції відповідно до 

економічних інтересів домінуючого типу споживачів, що подано у ДОДАТКУ Б табл. Б.3.  

З позицій інституційного підходу  витрати на створення наукових і технічних знань та 

їх формалізації як ОПВ – це стартові витрати виробництва (трансформаційні витрати), які несе 

економічний суб’єкт до моменту створення наукоємної продукції, створення і виведення на 

ринок наукоємної продукції запускає лавинне нарощення трансформаційних і трансакційних 

витрат. До трансформаційних витрат необхідно віднести витрати налагодження випуску 

наукоємної продукції й забезпечення ритмічного її виробництва. Трансакційні витрати 

охоплюють витрати на підтримку прав ІВ, витрати на вимірювання якості наукоємної 

продукції, витрати на проведення її випробовувань і сертифікації; витрати визначення 

альтернатив у пошуку партнерів-постачальників ресурсів. Витрати вимірювання якості 
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наукоємної продукції стосуються створення нових стандартів, найвищим досягненням є 

прийняття як міжнародного національного стандарту, що реалізує Міжнародна організація по 

стандартизації ISO. Водночас актуалізується проблема тривалості прийняття міжнародного 

стандарту, відтак для  наукоємних галузей застосовують тимчасові угоди [107, с. 232]. 

Відтак цільова функція максимізації прибутку підприємця-новатора – власника 

патенту,  що самостійно випускає наукоємну продукцію, може бути представлена у вигляді:  

           ntnrnntrtr rCCRrCCRrCCRCV  1...11max
2

2221110 , (2.1) 

де   V – загальні обсяги прибутку від реалізації  наукоємної продукції,  

      0C  – стартові витрати; 

       nR  – доходи від  реалізації наукоємної продукції в періоді n; 

       rnC –витрати на виробництво і реалізацію наукоємної продукції в періоді n;  

       tnC – трансакційні  витрати на підтримку прав ІВ у періоді n;  

         r – ставка дисконту для майбутніх доходів і витрат.  
 

Подібну інтерпретацію цільової функції надають дослідники інституційного напряму 

[488, с. 390], однак без урахування трансакційних витрат на підтримку права ІВ і витрат на 

комерціалізацію наукоємної продукції в періоді n. Але вони об’єктивно існують, їх наявність 

та обсяги коригують економічну поведінку власника патенту. Об’єктивізацію витрат 

комерціалізації наукоємної продукції розкриває теорія «прірви» Дж.А.Мура, що засвідчує 

перервність процесу дифузії наукоємної продукції як наявність інформаційних розвивів у 

життєвому циклі інноваційного прийняття наукоємної продукції (рис. Б.2 ДОДАТКУ Б). 

Роз’єднаність сусідніх груп у життєвому циклі інноваційного прийняття відображає протидія, 

яку наступний тип споживачів чинитиме у прийнятті нового продукту, якщо він буде 

представлений маркетинговими засобами, розробленими для суміжного типу ліворуч [435, 

с. 17]. Це дає змогу передбачити зростання трансакційних витрат вибору на розробку і 

втілення маркетингових заходів для подолання означених розривів, насамперед на подолання 

«прірви» між двома типами ринків: раннім і основним. У ДОДАТКУ Б табл. Б.3 

систематизовано маркетингові заходи подолання розривів у життєвому циклі інноваційного 

прийняття наукоємної продукції, що дає змогу зробити висновок про актуалізацію витрат 

вибору, витрат оцінювання якості, а також витрат оцінювання альтернатив, що спрямовані на 

подолання інформаційної асиметрії на хайтек-ринку. Так, дієвим засобом зменшення 

інформаційної  асиметрії на етапі основного ринку є сертифікація наукоємної продукції, що 
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дає змогу інформувати усіх учасників ринку про відповідність системи якості підприємства 

міжнародним вимогам з отриманням експертних висновків щодо її ефективного 

функціонування, засвідчуючи стабільність випуску цим підприємством продукції і послуг 

високої якості. Важливий і фактор часу – тривалість періоду n, коли новий товар 

конкуруватиме лише з традиційними товарами, а не з іншим новим товаром зі схожими 

споживчими характеристиками, що створений і виведений на ринок конкурентом. Отже, до 

витрат на виробництво наукоємної продукції додаються витрати комерціалізації, у складі яких 

виділяємо витрати вибору, витрати  оцінки  якості та витрати  

Максимізація прибутку у випуску наукоємної продукції буде залежати від швидкості 

окупності стартових витрат, тобто за який період  n  буде досягнуто умови:  

   
n

n

tnrnn rCCRC   10
                                       (2.2) 

Таким чином, застосування апарату цільової функції максимізації доходу 

підприємця-новатора дає змогу з’ясувати лавинний характер нарощення трансформаційних 

і трансакційних витрат щодо економічної реалізації уречевлених наукових і технічних знань, 

які трансформуються у новий інтелектуальний ресурс: до стартових трансформаційних 

витрат на створення ОПВ, трансформаційних витрат налагодження випуску наукоємної 

продукції та забезпечення ритмічного її виробництва, трансакційних витрат на підтримку ІВ 

додаються трансформаційні і трансакційні витрати створення нового ринку (витрати вибору, 

витрати  вимірювання якості наукоємної продукції, витрати проведення її випробовувань і 

сертифікації; витрати визначення альтернатив у пошуку партнерів-постачальників ресурсів). 

Інституційно механізм акумулювання і перерозподілу інвестиційних ресурсів з 

національних і міжнародних ринків капіталу для забезпечення всіх трансформаційних і 

трансакційних витрат на створення ОПВ, їх господарське освоєння та опосередковане 

введення до економічного обігу через випуск наукоємної продукції та її комерціалізацію на 

нових світових ринках створили корпорації. Корпорація стала тим господарюючим суб’єктом, 

що поєднав декілька механізмів: механізм створення наукових і технічних знань як ОПВ, 

механізм їх господарського освоєння та опосередкованого введення до економічного обігу 

через випуск наукоємної продукції, механізм комерціалізації наукоємної продукції на нових 

ринках, механізм акумулювання і перерозподілу інвестиційних ресурсів з національних і 

міжнародних ринків капіталу задля фінансового забезпечення усіх видів трансформаційних і 

трансакційних витрат на створення і використання нового виду ресурсу – інтелектуального. 
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Така модель інноваційної діяльності, як це показав Г.Чесбро, організаційно втілила концепцію  

«закритих інновацій», що досить надійно працювала упродовж ХХ ст. [722, с. 23]. За цією 

концепцією корпорація реалізувала одночасно функції пропозиції і попиту на нові уречевлені 

знання, відтак розширення їх виробництва забезпечували внутрішні джерела – доходи від 

економічної реалізації наявних ОПВ через нарощення обсягів  випуску та збуту наукоємної 

продукції, що уможливили процеси транснаціоналізації.   

Це підтверджують емпіричні дані, зокрема винахідницьку активність корпорацій 

дають змогу охарактеризувати наступні показники: лідер у сфері патентування компанія 

«ІВМ» у 2001 р. отримала 3 453 патенти від Патентного бюро США [14, с. 233]. Щодня 

впродовж року ця ТНК отримувала 9–10 патентів. Найвищу винахідницьку активність 

демонструють японські ТНК, в Японії зосереджені 43% серед усіх резидентів, які подали 

заявки на патенти у 2000 р., тоді як  США володіють 19% винахідницького потенціалу світу 

[870, р. 304]. Завдяки потужному корпоративному сектору ДіР лідерами у створенні ОПВ 

серед країн світу стали Японія (найбільша частка заявок на патенти у п’яти з восьми 

агрегованих класів МПК) і США (найбільша частка заявок на патенти у трьох із восьми 

агрегованих класів МПК). Разом на Японію й США у 2000–2004 рр. припадло від ½ до ⅔ 

заявок на винаходи у таких підрозділах, як телекомунікації, ІТ, сільське господарство та 

харчові продукти, аудіо й відео технології, прилади [239, с. 27].  

Наявність портфеля ОПВ об’єктивізує особливі трансакційні витрати власника 

патентів ( tnC ) – щорічні витрати на підтримку права ІВ, в їх складі сплата щорічного мита для 

підтримання у силі документів на це право, витрати на стеження за непорушенням цього 

права, витрати у судових спорах. Емпіричні дані свідчать, що трансакційні витрати на 

отримання прав ІВ досить вагомі: за даними Бюро торгових марок і патентів США USPTO в 

середньому процес від подачі заявки до видачі патенту триває 25 місяців, а витрати становлять 

від 15 до 50 тис. дол. США, тоді як витрати на реалізацію цих прав в американській економіці 

досягли ¼ витрат на ДіР [722, с. 254]. Дослідник Р.Д.Марджіано витрати на патентні судові 

суперечки тривалістю два роки оцінює у 3 млн дол. США, апеляційний суд відстрочує на рік 

винесення рішення і збільшує суму витрат на два млн дол. США [819]. Американська 

компанія Apple у 2008–2012 рр. вела патентні спори з такими виробниками, як Nokia (2009 р. 

патентну війну розпочала і виграла фінська компанія), Samsung (у 2012 р. суд США ухвалив 

рішення про виплату компенсації для Apple у розмірі 1,051 млрд дол. США при позові у 2,5 

млрд дол. США), Motorola (у 2010–2012 рр. патентні спори розглядали суди Німеччини та 
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США), тайванський виробник HTC (у 2010–2012 рр. патентні претензії розглядалися у Великій 

Британії й США), американська компанія Kodak, що вела у 2011 р. безуспішні патентні спори. 

Актуалізацію трансакційних витрат у сфері ІВ зумовлюють висока інформаційна 

асиметрія у сфері патентної інформації і ризики патентного тролінгу від особливого типу 

економічних агентів, які стають власниками патентів і, нічого не виробляючи, претендують 

на перерозподіл доходів від продажу наукоємної продукції з патентним захистом через 

судові позови чи позасудове переслідування виробників наукоємної продукції за незаконне 

використання належних їм ОІВ, що отримав патентний захист раніше. Претензії патентний 

троль пред’являє на стадії реалізації наукоємної продукції, коли її виробник уже поніс усі 

трансформаційні і трансакційні витрати щодо створення першого екземпляру і виведення на 

ринок, відтак виробнику вигідніше укласти угоду з виплати компенсацій і не доводити до 

судового розгляду і, відповідно, у рази збільшувати трансакційні витрати. Переважання 

компенсаційних виплат підтверджує статистика патентних справ: до судового розгляду 

доводять 1% цих справ, інші врегульовують позасудові угоди з виплати компенсацій [819].  

Особливість стартових витрат на створення наукоємної продукції полягає у тому, що 

вони мають індивідуалізований характер, їх несуть суб’єкти, які генерують нові знання під час 

проведення ДіР. Цей факт Т.Стюарт відмітив як непропорційне перевищення собівартості 

першого екземпляра до всіх наступних – наявність розриву між витратами минулого періоду і 

граничними витратами [639, с. 391]. У життєвому циклі наукоємної продукції присутня фаза 

ДіР, а його ринкова фаза, як на цьому наголошує К.Оппенлендер, скорочується швидше фази 

ДіР [494, с. 117]. Фахівці пояснюють це швидкістю поширення інформації про новий продукт 

[638, с. 17]. Сучасні ІКТ скоротили терміни виробництва продукції до годин, створення 

наукоємної продукції супроводжують високі постійні витрати і низькі змінні – найдорожчим є 

перший екземпляр, оскільки вже понесені трансформаційні витрати на створення нових знань 

і трансакційні витрати на їх об’єктивізацію у патентуванні та підтримку захисту прав ІВ, 

відносно дешево його відтворювати, експлуатуючи ефект масштабу. Відтак найважливішою 

проблемою у створенні й комерціалізації наукоємної продукції є фактор часу – швидкість 

трансформації уречевлених наукових і технічних знань у новий інтелектуальний ресурс, 

господарське використання якого забезпечує створення наукоємної продукції, економічну 

реалізацію – успішна комерціалізація наукоємної продукції на нових ринках та отримання 

квазірентних доходів для подальшого нарощення її ритмічного випуску і збуту. Монопольний 

стан власника ОПВ має обмежений часовий період, де виникають проблеми захисту прав ІВ, 
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отже, дилема полягає у наступному: чи встигне економічний агент створити наукоємну 

продукцію й новий ринок для її комерціалізації, чи зможе він самостійно забезпечити усі види 

трансформаційних і трансакційних витрат, що супроводжують створення як нової продукції з 

використанням інтелектуального ресурсу, так і нового ринку для економічної реалізації 

створеного ним нового інтелектуального ресурсу.  

Становлення інформаційного типу суспільства, розгортання якого визначає 

специфічний закон прискорення розвитку, актуалізував перехід до концепції «відкритих 

інновацій». Згідно з положеннями концепції «відкритих інновацій» новий інтелектуальний 

ресурс, в який траснформується ОПВ, може бути введений до економічного обігу іншим 

суб’єктом – у випадку, коли власник ОПВ через ліцензійну угоду дає дозвіл іншому 

економічному агенту використовувати цей ресурс на умовах виплати взаємно узгоджених 

компенсаційних платежів за використання ОІВ і брати участь у перерозподілі квазірентних 

доходів, власник несе трансакційні витрати підтримання прав ІВ.  

Відтак цільова функція власника патенту приймає наступний вигляд:   

           ntnnntt rCLNrCLNrCLNCV  1...11max
2

2221110 , (2.3) 

де    V – загальні обсяги прибутку, отриманого  у межах ліцензійних угод; 

       0C  – стартові витрати; 

       nL  – ліцензійні  платежі, отримані ліцензіаром у періоді n; 

       nN  – кількість ліцензіатів у періоді  n; 

        tnC – трансакційні витрати на підтримку прав ІВ, витрати пошуку партнерів, укладання 

ліцензійних угод у періоді n; 

         r – ставка дисконту для майбутніх доходів і витрат.   

На величину ліцензійних платежів ( nL ) впливають обсяги випуску і реалізації 

наукоємної продукції кожним ліцензіатом у періоді n, що, в свою чергу, залежить від рівня 

інформаційної асиметрії на ринку негомогенних товарів і рівня доходів споживачів. Обсяги 

надходжень від ліцензії можуть зростати за умовами ліцензійної угоди, із зростанням ставки 

роялті при істотному розширенні продажів наукоємної продукції. В середньому галузеві 

ставки роялті знаходяться у межах 1%–5% від обсягів продаж ліцензійної продукції [64, 

с. 435]. Величина N залежить від фактору часу (n) і фактору щорічного обмеження числа 

ліцензіатів у періоді n, який відображає рівень інформаційної асиметрії між ліцензіаром і 
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ліцензіатами, зумовлюючи різну швидкість сприйняття кожним ліцензіатом нових знань і 

створення нового виробничого досвіду.  Окупність стартових витрат досягається за умови:  

   
n

n

tnnn rCLNC   10 .                            (2.4) 

Для ліцензіата, який не несе стартових витрат і трансакційних витрат реалізації прав ІВ, 

але сплачує ліцензійні платежі, цільова функція максимізації прибутку матиме вигляд: 

           nnrnnrr rLCRrLCRrLCRV  1...11max
2

222111
, (2.5) 

де    V – загальні обсяги прибутку від випуску наукоємної продукції за ліцензійними угодами; 

        nR  – доходи від реалізації наукоємної продукції в періоді n; 

        rnC – витрати на виробництво і  реалізацію наукоємної продукції в періоді n; 

         nL  – ліцензійні платежі,  сплачені ліцензіару в періоді n; 

          r – ставка дисконту для майбутніх доходів і витрат.  

За результатами аналізу міжнародної практики ліцензійних угод В.Мухопад наводить 

дані, що пропорція розподілу прибутку між ліцензіатом і ліцензіатом має співвідношення  

(10–30%) : (90–70%). Прибуток власника патенту при продажі ліцензії може бути утричі або й 

удев’ятеро меншим, аніж за умов продажу товарів [437, с. 229]. У ліцензіара має переважати 

стратегія використання інтелектуального ресурсу у власному виробництві наукоємної 

продукції, але при досягненні кількості ліцензіатів за пропорції 30% : 70% більше трьох, а за 

пропорції 10% : 90% – більше дев’яти, укладання ліцензійної угоди є економічно доцільним. 

Це підтверджує динаміка комерційних трансакцій по патентам і ліцензіям американських 

корпорацій, її темп, за даними Г.Чесбро, становить 12% на рік, так, у 2001 р. доходи компанії 

IBM  від  роялті досягли 17% доходів до сплати податків, це майже 2 млрд дол. [722, с. 251]. 

Суть концепції «відкритих інновацій» найповніше втілює ситуація, коли власник 

патенту налагоджує випуск наукоємної продукції і встановлює партнерські відносини з nN  

числом ліцензіатів у періоді  n  з першого року випуску, його цільова функція  має вигляд: 

n

nntnrnntr rLNCCRrLNCCRCV )1()(...)1()(max 11110  , (2.6) 

де       V – загальні обсяги прибутку від власного випуску наукоємної продукції і платежів за 

ліцензійними  угодами; 

         0C  – стартові витрати; 

         nR  – доходи від реалізації наукоємної продукції у періоді  n; 

         rnC – витрати на виробництво і реалізацію наукоємної продукції в періоді  n; 
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          nL  – ліцензійні платежі ліцензіара в періоді  n; 

           nN  – кількість ліцензіатів у періоді  n; 

           tnC – трансакційні витрати на підтримку прав ІВ та витрати на пошук партнерів й 

укладання  ліцензійних угод у періоді n; 

            r  – ставка дисконту для майбутніх доходів і витрат.   

Умовою окупності стартових витрат буде наступне співвідношення: 

    .10

n

n

nntnrnn rLNCCRC                       (2.7) 

Окупність витрат прискорюється, відтак для максимізації прибутку ліцензіар має 

збільшити число ліцензіатів – сформувати мережу користувачів нового інтелектуального 

ресурсу, що докорінно вирізняє ліцензійні угоди, за допомогою яких інтелектуальний ресурс 

перетворюється на об’єкт комерціалізації. При купівлі-продажу традиційного товару грошові 

потоки відбуваються між двома економічними агентами (ДОДАТОК Б табл. Б.4), угода між 

ними є лінійною – економічні відносини виникають між одним продавцем і одним  покупцем. 

Ліцензійна угода, за якою товаром стає ОПВ ( опвT ), за своєю природою є сферичною, 

економічні відносини встановлює ліцензіар  з ліцензіатами, число яких варіює від одного до N. 

Грошові потоки за умов лінійної угоди залежать від виробничо-комерційної діяльності лише 

виробника, грошові потоки ліцензіара як творця нового знання залежать від виробничо-

комерційної діяльності ліцензіатів як його користувачів. Отже, максимізацію доходів 

ліцензіара забезпечить збільшення числа ліцензіатів – створення мережі користувачів нового 

інтелектуального ресурсу, швидке поширення науково-технічної інформації для максимізації 

вигод у визначеному періоді дії патентного захисту, що збільшує трансакційні витрати 

вибору ліцензіатів, на відміну від моделі «закритих інновацій», коли максимізацію доходів 

забезпечує нарощення трансформаційних витрат у збільшенні  власного випуску продукції.  

Важливим є питання, що ж є джерелом економічної віддачі ліцензійних операцій?  При 

виведенні на ринок наукоємної продукції виникає монопольна ситуація. Наукоємна продукція 

не є повним субститутом до традиційних товарів, які пропонуються на ринку, і не може 

продаватися за їх ціною. Виробник наукоємної продукції має монопольний стан на ринку, що 

дає змогу обирати максимально можливу для даного рівня доходів споживачів ціну. Поява 

нових товарів виводить ринок із рівноваги та гальмує його повернення до попереднього стану, 

оскільки зближення цін на нову продукцію і рівноважного рівня цін суперечить економічним 
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інтересам виробника наукоємної продукції. Пошук відповіді на складне наукове і практичне 

питання щодо джерел доходів від ліцензійних операцій потребує розгляду проблем ренти у 

науково-технічній та інноваційній сферах. Особливість доходу від використання створених 

людиною машин та інших знарядь виробництва відзначив А.Маршалл, назвавши його 

квазірентою [413, с. 122]. На думку Ю.Яковца, рента належить до категорій мерехтливих, 

важко вимірюваних, за умов переходу до постіндустріального суспільства категорія ренти 

набуває нового змісту, модифікуються її форми прояву [764, с. 5–6]. Ренту визначають як вид 

стабільного доходу від капіталу, землі, майна, цінних паперів, не пов’язаний з 

підприємницькою діяльністю [160, т. 3, с. 195]. Рента є формою вираження надприбутку від 

експлуатації обмежених різноякісних ресурсів, її об’єктивізує диференційна вартість – різниця 

між суспільною вартістю (ринковою ціною) та індивідуальною вартістю (витрати плюс 

нормальний прибуток, достатній для відтворення) продуктів і послуг, що набувають товарної 

форми [764, с. 8–9]. Отже, підприємницький дохід є мотивом цієї діяльності, а надприбуток 

стає мотивом активізації діяльності підприємця.  

Природну ренту (земельна, гірнича, лісова, транспортна, рекреаційна) отримують від 

використання обмежених невідтворюваних ресурсів, квазірента є надприбутком від 

відтворюваних тимчасово обмежених факторів, що показано у табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика ренти та квазіренти 

 Рента Інтелектуальна і технологічна квазіренти 

С 
П 
І 
Л 
Ь 
Н 
Е 

Результат економічної діяльності.  
Економічні умови появи – товарне виробництво,  ринковий обмін. 

Джерело – надприбуток від використання різноякісних ресурсів,  
більш ефективне використання певного ресурсу чи  їх поєднання. 

Присвоєння як головна форма економічної реалізації власності на ресурси. 

Є джерелом економічного зростання. 
Притаманна взаємозалежність економічної динаміки. 

 
 

В 
І 
Д 
М 
І 
Н 
Н 
Е 

Вид  і  характер ресурсів  як  джерела  надприбутку: 
природні, не відтворювані, 

 фізично обмежені 
інтелектуальні, відтворювані,  

фізично необмежені 

Економічний прояв власності:  
земельної інтелектуальної 

Монополія: 
абсолютна  обмежена в часі 

Характер діяльності суб’єктів, що її  присвоюють: 
не беруть участі у виробництві  активна господарська діяльність  

Вплив фаз економічного  циклу: 
не  відрізняється. скорочення у фазі депресії.  

Джерело: складено за матеріалами джерела [764, с. 131–134]. 
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Природні ресурси (земельні, водні, лісові, ін.) вирізняє невідтворюваність і тривала 

еволюція введення до господарського обігу, що мінімізує інформаційну асиметрію на ринках 

гомогенних товарів, які вони створюють. У західній традиції термін «квазірента» означає 

доход від найбільш вигідного стану продавця і покупця на ринку товарів і послуг [37, с. 474]. 

Це дає змогу розкрити рентний характер взаємодії ліцензіара і ліцензіатів. У ліцензійній 

угоді між творцем знань та їх користувачами формуються рентні за економічною природою 

відносини щодо спільного використання відтворюваного, тимчасово обмеженого нового 

інтелектуального ресурсу, використання якого у виробництві наукоємної продукції забезпечує 

отримання і розподіл квазірентних доходів – роялті і паушальних платежів. У ліцензійній 

угоді на квазірентні доходи ліцензіар претендує як власник інтелектуального ресурсу, це 

певний стартовий капітал, який ініціює капіталізацію витрат на його створення, а ліцензіати – 

як суб’єкти, що взяли на себе ризики інвестування випуску наукоємної продукції з 

використанням нового інтелектуального ресурсу. Це характеризує ціна ліцензії, що є 

монопольною і визначається часткою продавця у надприбутках її покупців. Отже, ціну на 

ОПВ не визначюють затрати минулих періодів на його створення, її гранична межа є 

інформацією майбутнього, це сума надприбутків, яку можуть отримати за період 

використання прав на неї всі ліцензіати. Виплати по ліцензійним угодам є специфічним видом 

винагород, це премія за перетворення наукових і технічних знань на інтелектуальний ресурс, 

правом розпорядження якого ліцензіар поступається на користь ліцензіатів. Ліцензіар не 

втрачає повністю своїх прав на використання предмету ліцензійної угоди, після закінчення 

терміну ліцензійної угоди її обидві сторони є носіями формалізованих знань, створених 

однією з них. Подібне поширення нових знань не є простим їх тиражуванням, а передбачає 

прирощення знань і стає передумовою збільшення квазірентних доходів від їх використання.  

Застосування апарату цільової функції дає змогу з’ясувати механізм розподілу тягаря 

трансформаційних і трансакційних витрат між ліцензіаром і ліцензіатами, що уможливлює 

прискорення отримання ліцензіаром технологічної квазіренти у формі роялті і паушальних 

платежів, а також дає змогу спільно з квазірентними доходами ліцензіатів трансформувати їх 

у джерела фінансування наступних ДіР, що об’єктивізує економічну природу розвитку 

науково-технічної діяльності. Відтак цільова функція максимізації доходів від економічної 

реалізації уречевлених наукових і технічних знань в обмеженому часовому періоді 

досягається через формування мережі користувачів нового інтелектуального ресурсу, 

активізація взаємодії між її учасниками є умовою досягнення максимізації доходів як 

розширеного відтворення і мультиплікації джерел фінансування наступних ДіР. Це докорінно 
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вирізняє поведінку суб’єктів науково-технічної діяльності у межах концепції «відкритих 

інновацій», що базується на активізації їх взаємодії із суб’єктами інноваційної діяльності на 

основі ліцензійних угод, ліцензіар і ліцензіат об’єднують зусилля для науково-технічної та 

економічної кооперації на відплатній основі, по закінченню основної угоди спільні дії мають 

безоплатну основу  у межах крос-ліцензії. Отже, економічні відносини, які формуються між 

економічними агентами у процесі створення, уречевлення й комерціалізації наукових і 

технічних знань, варто розглядати не з позицій методологічного індивідуалізму, а в контексті 

принципу методологічного колективізму. 

Необхідність кооперації підприємств у науково-технічній сфері зумовлює не лише 

інформаційна асиметрія, але й особливості технологічної конкуренції щодо прискореної 

заміни старої техніки на нову. Вони обирають між різними варіантами нових технологій, 

патентні перегони супроводжує ризик, оскільки треба вибрати технологію, яка є безпечною і 

здатна швидко адаптуватися до підприємства, врахувавши при цьому певну кореляцію між 

технологіями як старими й новою, так і між новими. У агента виникає дилема: понести чи 

занадто багато, чи занадто мало витрат на ДіР. Витрати на ДіР будуть ефективні за умов 

отримання інтелектуальної квазіренти, що досягається у тривалому часовому періоді через 

патентування і ліцензійні операції, досить складно акумулювати кошти на власні ДіР.   

Ліцензійні угоди з точки зору інституційного підходу є угодами творчої діяльності, 

що забезпечують особливий тип координації і правил взаємодії між економічними агентами, 

де всі дії інтерпретуються у контексті їх оригінальності і неповторності [478, с. 22]. Проте 

ліцензійна угода як інститут, що задає «правила гри» у взаємодії ліцензіара і ліцензіатів, 

ефективна за умов зростання кількості економічних агентів, які слідують встановленим 

правилам, а також активізації їх взаємодії. За умов обмеженої кількості економічних агентів, 

що слідують цьому інституту,  бажаний ефект від їх взаємодії не спостерігається. Описана 

ситуація у науковій літературі розглядається як приклад органічної еволюції шляхом 

формування нових координаційних структур. Факторами ефективності подібних структур є 

час закріплення нового типу ринкової поведінки економічних агентів у декількох 

поколіннях індивідів і чисельність індивідів, які обрали таку поведінку [851, р. 39]. За умов 

закріплення поведінки унаслідок застосування нової технології виникає «технологічна 

траєкторія», що визначає поведінку економічного агента не a priori, а стає «залежною від 

пройденого шляху» (англ. path-dependency). Інтенсивність технологічних змін прихильники 

еволюційного напряму обґрунтовують подібно до процесу природного відбору, що 

допускає генетичні мутації. Прикладом такої мутації є трансформація витрат ліцензіата: його 
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попередні витрати (витрати ex-ante) на пошук інформації про ліцензіара, моделювання 

ринкової ситуації щодо випуску наукоємної продукції, ведення переговорів й укладання 

ліцензійної угоди переходять у витрати ex-post, це витрати щодо реалізації укладеної 

ліцензійної угоди (витрати на контроль за дотриманням умов угоди, захист ОПВ, захист від 

третіх осіб щодо привласнення частини ефектів від угоди). Подібний процес вважаємо 

інтеорізацією витрат у комерціалізації уречечевлених наукових і технічних знань.  

Актуалізація концепції «відкритих інновацій» зумовлює функціональне збагачення 

інституту патентування: функцію стимулювання дослідницької активності власника патенту 

збагачує функція каталізатора інноваційної активності суб’єктів ДіР на основі технологічної 

співпраці, платформу для яких створює ліцензійна угода – інституційна форма комерціалізації 

уречевлених наукових і технічних знань, що дає змогу реалізувати принцип методологічного 

колективізму в економічній реалізації нових наукових і технічних знань  у світому масштабі.  

Теоретичні узагальнення підтверджують емпіричні дані інституційної структури 

суб’єктів ДіР у країнах ОЕСР, структура джерел фінансування ДіР (табл. 2.4.) та їх  динаміка 

(дані ДОДАТКУ Б табл. Б.5) дають змогу зробити наступні висновки. У підприємницькому 

секторі ДіР у розвинених країнах на поч. ХХІ ст. зайняті ⅔ від загальної чисельності фахівців  

у сфері ДіР, причому у бізнес-секторі ДіР країн-лідерів за розмірами наукового бюджету (це 

США, Японія, Китай, які формують майже 70% світового бюджету на ДіР) і більшості 

розвинених країн досягнуто найвищої концентрації дослідників у розрахунку на 10 тис. 

зайнятих порівняно з державним сектором чи сектором вищої освіти, а також у більшості 

розвинених країн бізнес-сектор забезпечує від  ⅔  до  ¾ сукупних витрат на ДіР. 

Важливо виявити джерело інституційних змін щодо концентрації суб’єктів ДіР у 

підприємницькому секторі та його перетворення на домінуюче джерело фінансування ДіР. 

Насамперед, це прискорення розвитку ринку ОПВ, що забезпечив активізацію джерела 

саморозвитку науково-технічної діяльності.  Це засвідчують найвищі темпи зростання світової 

торгівлі ліцензіями (дані ДОДАТКУ Б табл. Б.25), у 2000–2005 рр. середньорічні темпи 

зростання були на рівні 35% [437, с. 28]. Водночас нову якість економічної реалізації 

уречевлених знань на основі ліцензійних угод забезпечили провідні дослідницькі організації 

з бюджетним фінансуванням. У розвинених країнах (США, Німеччина, Франція, Австралія, 

Велика Британія) наприкінці 1990-х рр. державні наукові центри та інститути сформували 

власні портфелі ліцензій у кооперації з промисловими корпораціями, їх доходи від 

комерціалізації ОПВ забезпечують 4% їх річного бюджету, шо в у розрахунку на одного 

дослідника досягли і перевищили одну тис. євро (ДОДАТОК Б табл. Б.6). 
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Таблиця 2.4 

Динаміка чисельності суб’єктів ДіР індивідуального рівня у країнах ОЕСР 
Країна 
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Дослідники  у державному секторі ДіР, на 10 тис. зайнятих осіб 

2007–2008 … 2,8 5,2 12,2 6,6 50,2 2,8 52,0 6,7 7,6 48,6 96,3 3,3 6,4 2,9 12,6 6,7 … 

Дослідники  у підприємницькому секторі ДіР, на 10 тис. зайнятих осіб 

2007–2008 76,2 9,1 77,8 44,6 77,6 26,7 27,2 28,4 15,4 24,7 35,2 50,1 64,9 39,3 40,4 24,1 21,6 … 

Частка дослідників підприємницького сектору, % від загальної чисельності національних дослідників 

2011 … 62,1 74,8 57,8 77,4 58,4 32,8 59,9 38,6 29,9 47,3 57,4 60,4 46,8 49,5 34,5 22,4 … 

Дослідники у секторі вищої освіти, на 10 тис. зайнятих осіб 

2007–2008 … 2,9 19,7 20,5 14,7 10,6 50,9 5,1 17,3 48,9 17,1 18,4 36,4 37,5 33,9 33,0 55,9 … 

Частка дослідників сектору вищої освіти, % від загальної чисельності національних дослідників 

2011 … 18,9 19,2 26,7 14,1 29,3 62,3 33,4 41 57,8 35,8 29,9 34,9 45,1 37,1 47,7 61,4 … 

Дослідники у підприємницькому секторі ДіР, на 10 тис. зайнятих осіб у промисловості  

1999 101,1 … 93,8 52,2 36,6 45,5 41,0 50,1 15,5 22,1 63,6 108,3 81,6 56,0 40,6 12,0 4,9 … 

2007–2009 104,8 … 112,0 60,6 90,8 71,6 36,8 66,2 20,6 31,3 75,3 138,0 97,2 56,9 53,3 30,6 26,4 … 

Частка дослідників державного сектору ДіР, % від загальної чисельності національних дослідників 

2003 … … 5,2 14,4  7,9 12,7 4,4 6,0 19,9 10,4 15,9 11,3 4,7 6,6 5,5 16,7 17,0 … 

2011 … 19 4,9 15,5 7,3 11,2 3,4 6,4 16,4 8,9 16,9 11,6 4,3 7,4 3,6 17,6 4,7 … 

Наукоємність ВВП, % 

2009 2,79 1,7 3,33 2,78 3,36 2,21 1,85 1,92 1,27 2,21 1,76 3,96 3,62 1,96 1,79 1,38 1,66 4,28 

Державні витрати на ДіР, % ВВП 

2007 1,02 0,42 0,7 0,76 0,84 0,76 0,73 0,6 0,61 0,85 0,71 0,96 0,8 0,6 0,52 1,06 0,78 … 

Витрати підприємницького сектору на ДіР, % ВВП 

2009 2,02 1,25 2,53 1,88 2,53 1,37 1,12 1,00 0,65 1,35 0,91 2,83 2,55 1,32 1,17 0,72 0,77 3,42 

Витрати вищої освіти на ДіР, % ВВП 

2009 0,36 0,14 0,45 0,49 0,37 0,45 0,52 0,72 0,40 0,54 0,56 0,75 0,91 0,46 0,52 0,39 0,59 0,54 

Джерело: складено автором за матеріалами [148, с. 127–165],  [833],  [834],   [835], [836], «…» – дані не доступні. 
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Крім того, партнером бізнес-сектору ДіР є дослідницькі університети, це інноваційні 

центри, які проводять активну політику спільних досліджень з промисловими корпораціями 

та державними лабораторіями, утворюючи альянси чи беручи участь у державно-приватних 

партнерства (ДПП), навколо них формується інноваційна інфраструктура, яка уможливлює 

реалізацію функції ефективного власника об’єктів ІВ, що забезпечують спеціально створені 

відділи технологічного трансферу. Як справедливо зазначає Г.Іцковіц, економічні  ефекти 

технологічного трансферу університетів полягають у тому, що доходи від комерціалізації 

ОПВ постають новим джерелом фінансування наступних наукових досліджень [289, с. 152]. 

Отже, відносини науково-технічного співробітництва, формування яких забезпечують  

ліцензійні угоди, стали масовим економічним явищем світового масштабу, закріплюючи 

новий тип економічної поведінки суб’єктів ДіР через активізацію взаємодії суб’єктів ДіР 

бізнес-сектору та кооперацію з установами державного сектору ДіР і сектору вищої освіти.  

Таким чином, особливості економічних проявів сутнісних характеристик науково-

технічної діяльності зумовлюють дві економічні форми існування ідеальних благ, 

генерованих науково-технічною діяльністю, – чисті і змішані суспільні блага, що зумовлює  

розмежування їх виробництва у відповідних інституційних секторах та об’єктивізує розвиток 

науково-технічної діяльності на основі поєднання механізму її самоорганізації та економічних 

механізмів державного регулювання і ринку. Економічна природа розвитку науково-технічної 

діяльності у техногенному типі суспільства полягає в активізації ядра саморозвитку науково-

технічної діяльності на основі економічних механізмів актуалізації наукових і практичних 

проблем – державного регулювання, що встановлює обсяги генерування результатів науково-

технічної діяльності як чистих суспільних благ та здійснює їх фінансування у державному 

секторі ДіР і секторі вищої освіти, а також ринку, що визначає обсяги виробництва 

квазісуспільних благ у підприємницькому секторі ДіР та уможливлює квазірентні доходи від 

їх залучення до економічного обігу, забезпечуючи наповнення і розширення джерел 

самофінансування цієї діяльності. Перехід до концепції «відкритих інновацій» зі 

становленням інформаційного типу господарювання засвідчує появу нової якості активізації 

ядра саморозвитку науково-технічної діяльності на основі коопераційної взаємодії 

інституційних секторів ДіР – державного, підприємницького і сектору вищої освіти, а також 

актуалізації економічної природи розвитку цього виду діяльності через взаємодоповнення  

механізму самоорганізації науково-технічної діяльності та економічних механізмів 

державного регулювання та ринку, що створює передумови трансформації науково-

технічної діяльності в інноваційну діяльність.  
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§ 2.2. Прискорення розвитку науково-технічної діяльності в епоху Інтернет  

 

Інтернет у широкому розумінні визначається як глобальна інформаційна система, що 

не перебуває під контролем корпорацій чи держав і надає змогу розповсюджувати текстову, 

відео-, аудіо-, графічну і цифрову інформацію на необмежену кількість терміналів у режимі 

реального часу [360, с. 35]. Інтернет створив цілісну інформаційну систему у межах земної 

кулі, де уможливлено не лише обмін різноманітними видами інформації і подолано обидві 

найважливіші характеристики розповсюдження інформації – простір і час, на відміну від 

перших подібних систем, що поширювали певний вид інформації (наприклад, радіо) і 

долали  просторову характеристику. «Досягнута на поч. ХХ ст. комунікаційна єдність світу 

набуває якісно нового змісту: швидкість розповсюдження великих обсягів інформації 

набагато випереджає можливості пересування людей і товарів» [111, с. 33]. При цьому ІТ, на 

думку П.Друкера, «… вже здійснюють значний вплив на нас: вони дають змогу знанням 

розповсюджуватися практично миттєво і роблять їх доступними для кожного» [151, с. 243].  

Розвиток ІТ зумовлює процеси інформатизації, спрямовані на побудову і розвиток 

телекомунікаційної інфраструктури, що об’єднує територіально розподілені інформаційні 

ресурси. Нині інформаційна інфраструктура охоплює сотні мереж  – як загальнодоступних, 

так і приватних, за експертними оцінками до Інтернету приєднані 5 тис. мереж [245, с. 140].   

Дослідники розглядають інформатизацію як феномен, що спричиняє якісні зміни як у 

сфері технологій, так і в економічному й соціокультурному середовищі [493, с. 49]. За останні 

десятиліття практично всі галузі послуг, які були осторонь від НТП, стали центром 

технологічних змін. У 2001 р. з 10 видів економічної діяльності з високою часткою ІКТ у 

складі основних засобів вісім відносилися до сфери послуг: це юридичні послуги, оптова 

торгівля, ділові послуги (в їх складі виділяють ДіР), освіта, фінансові послуги, страхування, 

роздрібна торгівля, охорона здоров’я [131, с. 39].  

Нині практично немає виду діяльності, не охопленого інформатизацією, а науково-

технічна діяльність та її ядро – ДіР – як найбільш інформаційно і знаннєво насичені, є тим 

видом діяльності, де процеси інформатизації об’єктивно зумовлені логікою прискорення її 

розвитку. Закономірность інформатизації науково-технічної діяльності об’єктивізує 

невідповідність між накопиченими людством обсягами науково-технічної інформації та 

можливостями їх обробки колишніми технічними засобами, унаслідок чого зростає частка 

незатребуваної інформації та дублювання у процесах генерування нових знань. Це зумовлює 
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посилення внутрішньої ентропії науково-технічної діяльності як самоорганізованої системи, 

загострення суперечності між експонентно наростаючими масивами науково-технічної 

інформації і технічними можливостями їх ефективної обробки, аналізу, систематизації, 

зберігання і трансляції. Системне використання сучасних ІКТ у процесах науково-технічої 

діяльності є об’єктивним і закономірним наслідком розвитку цього виду діяльності, що 

зумовлює якісні зміни в усіх сутнісних характеристиках науково-технічної діяльності та її 

складових унаслідок впливу Інтернет, що показано на рис. 2.1. Найбільше такі якісні зміни 

виявляються на рівні суб’єктів, засобів і процесу всіх складових науково-технічної діяльності, 

уможливлюючи глобальний масштаб проявів її інформаційної природи, розподілену 

віддаленість суб’єктів і процесну детермінацію їх взаємодії у режимі реального часу у межах 

усієї земної кулі, зниження трансформаційних і трансакційних витрат у генеруванні та 

об’єктивізації нових знань, а також у наданні науково-технічних послуг, що дає змогу 

говорити про економічні основи  прискорення розвитку науково-технічної  діяльності. 

Сучасні ІТ знайшли широкомасштабне застосування у проведенні ДіР, насамперед,  

на рівні суб’єктів ДіР. На індивідуальному рівні суб’єктів ДіР використання ІТ розглядаємо 

як новий засіб діяльності дослідника, що обумовив зміни у процесі діяльності. На 

колективному рівні суб’єктів ДіР постає нова їх форма – віртуальні наукові колективи. 

Завдяки Інтернет тенденція віртуалізації сфери ДіР, насамперед в ІКТ-галузі, набуває значних 

масштабів і формує новітні явища, зокрема ІТ-аутсорсинг, що втілюється каналами ТНК 

через налагодження неперервного ланцюгу взаємодії виконавців дослідницьких проектів 

навколо земної кулі і дає змогу у декілька разів зменшувати витрати та терміни їх виконання. 

Поява віртуальникх колективів стала відповіддю на зростання кількості наукових 

організацій, посилення їх спеціалізації, формування нового типу знань у міждисциплінарних 

дослідженнях і нестачу фахівців вищої кваліфікації у певних галузях ДіР з посиленням їх 

міждисциплінарності, а також глобалізаційні тенденції у сфері науково-технічної діяльності. 

Здатність створювати мережі або колективні дослідницькі центри, які об’єднують декількох 

віддалених у просторі партнерів на основі ІКТ, експерти Світового банку визначають як 

революцію у концепції наукової роботи. Вона набуває форми  розподіленого дослідницького 

центру – «спільної лабораторії», це сукупність технічних засобів, інструментів і обладнання, 

що дають змогу вченим і інженерам працювати з установками і колегами на значній відстані. 
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Рис. 2.1. Напрями впливу Інтернет на науково-технічну діяльність 
 Джерело: розроблено автором. 
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Високу ефективність спільної лабораторії засвідчили Проект геному людини, 

міжнародний проект створення експериментального реактора для термоядерного синтеза, що 

об’єднав дослідників Європи, США, Японії, Китаю і РФ  [87, с. 113–114]. Порівняння 

традиційних і віртуальних наукових колективів подано у ДОДАТКУ Б табл. Б.7. Процеси 

віртуалізації у сфері ДіР вплинули на систему організації ДіР бізнес-сектору розвинених країн. 

Як зазначає Т.Сакайя, особливість сучасних ДіР-лабораторій корпорацій полягає в тому, що 

«корпорації… в останні роки все менше схильні до будівництва велетенських лабораторій і 

все частіше обходяться середніми і навіть невеликими за розміром науково-дослідницькими 

центрами, причому будують їх безпосередньо у містах, а не в гігантських промислових парках 

на невідомо яких околицях. Напрям розвитку і домінуюча концепція технологічного прогресу 

відходять від поняття «великої науки», одержимої досягненням максимальних розмірів, 

обсягів, швидкостей; натомість рухаються до такої концепції технології, де на чолі постають 

диверсифікація, ефективність, оптимальна ув’язка великої кількості функцій» [597, с. 356].  

Значних змін від використання ІКТ зазнають процеси сучасних ДіР, зокрема на етапах 

генерування й об’єктивізації знань через використання Інтернет для збору й аналізу даних при 

проведенні ДіР, оприлюднення їх результатів, що деталізовано на рис. 2.1. Масштабне 

використання ІКТ формує високі освітні й кваліфікаційні вимоги до працівника. За даними 

опитувань дослідників у 2003 р., проведених у Великій Британії, Нідерландах, Ірландії, Італії, 

Данії, Німеччині та Швейцарії, саме ця категорія працівників має найвищі показники 

«цифрової» грамотності (digital literacy): вони повністю володіють навичками роботи на ПК, 

використовують додатки, пов’язані з електронною поштою (комунікації у сфері ДіР 

розвинених країн здійснюються переважно за її допомогою); більшість дослідників (понад ⅔) 

використовує програми презентацій, електронні таблиці, статистичні і математичні програми; 

понад половини – володіють навичками роботи з базами даних, а 40% – здійснюють 

програмування [713, с. 24]. У ДОДАТКУ Б табл. Б. 8 наведено дані щодо використання ІКТ 

західноєвропейськими дослідниками, це дає підстави для таких висновків: у сучасних ДіР 

найчастіше ІКТ використовують для збору й аналізу даних як найбільш трудоємної і вартісної 

частини емпіричних досліджень, що знижує трансформаційні витрати у генеруванні нових 

знань; переважна більшість учених активно використовує Інтернет для публікування й 

розповсюдження наукових результатів, у т.ч. для публікування за кордоном чи міжнародного 

співавторства; це суттєво прискорює об’єктивізацію нових знань й ознайомлення з ними 

більшого кола дослідників, і частота ознайомлення з електронною формою опублікування 

вища за традиційну паперову.  
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Таким чином, інформатизація та електроніфікація є провідними тенденціями розвитку 

сучасних ДіР, що зумовлюють якісні зміни всіх її сутнісних характеристик, уможливлюють 

зменшення витрат  у генеруванні та об’єктивізації наукових і технічних знань. Водночас, «у 

нашу електронну епоху стало очевидно, що її науково-технічні засоби і, насамперед, 

комп’ютерні системи дуже ефективні в розв’язанні питань, що постійно виникають, але 

поступаються перед людським духом у справі їх формування та постановки» [349, с. 3]. 

Із настанням епохи Інтернет якісні зміни відбулися і в такій складовій науково-

технічної діяльності, як надання науково-технічних послуг. Традиційні інформаційні послуги 

бібліотек (у т.ч. наукових і науково-технічних) мають певні обмеження: орієнтування на 

локальних споживачів з доступом до інформаційних ресурсів певної бібліотеки, неможливість 

одночасного надання послуг значному колу користувачів при використанні традиційних 

носіїв інформації. Такі обмеження елімінує поява нових форм бібліотек – електронних, 

цифрових, гібридних. Термін «цифрова бібліотека» акцентує увагу на цифрових технологіях у 

функціонуванні установ, що надають інформаційні послуги. Під електронною бібліотекою 

розуміють розподілену інформаційну систему, що дає змогу надійно накопичувати, зберігати 

й ефективно використовувати різноманітні колекції документів, доступні у зручній для 

користувача формі через глобальні мережі передавання даних. Електронна бібліотека реалізує 

всі функції бібліотеки як соціального інституту щодо задоволення різноманітних 

інформаційних потреб споживачів у всіх видах діяльності, тоді як ІКТ дають змогу 

зменшувати трансформаційні і трансакційні витрати надання послуг користувачам у режимі 

реального часу через глобальні мережі. Унаслідок цього стало можливим говорити про 

єдиний інформаційний простір, про єдину світову бібліотеку, про бібліотеку без кордонів, 

хоча багато проблем пошуку й одержання потрібної інформації поки не вирішені.У площині 

збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів із розвитком ІКТ використовуються носії 

інформації для цифрового запису, найголовнішою перевагою якого є значне зменшення 

розмірів архівних сховищ після оцифрування, так, за даними Національного архіву США 

заміна паперових документів компакт-дисками  зменшує розміри сховищ у 800 разів [301, 

с. 6]. У світовій практиці накопичено чималий досвід створення зібрань електронних версій 

книг, зокрема у США це проект "Гуттенберг", банк даних «Пам'ять Америки», в Австралії це 

програма "Назустріч Федерації 2001", в Європі глобальну мережу електронних бібліотек та  

загальнодоступність наукової і культурної спадщини людства через мультимедійні технології 

і глобальні комп'ютерні мережі  забезпечує проект  "Bibliotheca Universalis" [504, с. 13–24]. 
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Застосування сучасних ІТ уможливлює запровадження нових інформаційних послуг, 

серед яких електронний каталог, проблемно-орієнтовані БД, запис на носії користувача, 

послуги сканування документів та ін. На WEBсерверах бібліотек можна знайти найновішу 

інформацію, певною мірою забезпечується можливість виходу до електронних каталогів, БД з 

різними запитами, при цьому до платних БД немає вільного доступу. Проте електронні бази 

даних, що надають платний доступ до своїх ресурсів, здійснюють це за передплатою – EBSCO 

[177, с. 4]. Отже, інформатизація й електроніфікація надання інформаційних послуг 

бібліотеками дає змогу суттєво прискорити і спростити ознайомлення користувача з науково-

технічною інформацією, водночас поява електронних БД, доступ до яких є платним, 

актуалізує проблему  зростання трансакційних витрат у сфері ДіР. 

Вітчизняні дослідники О.Гузь та Я.Рушицький відзначають нову якість сучасного 

етапу розвитку науки з появою нового явища – формування світового наукового 

інформаційного простору, що забезпечують сучасні ІКТ, уможливлюючи обмін науково-

технічною інформацією у світі у режимі реального часу. Основу світового інформаційного 

простору закладає сукупність БД з відповідним оснащенням інформаційними системами і 

підключенням до Інтернет, реалізуючи найголовнішу вимогу – умову загальнодоступності 

науково-технічної інформації [121, с. 30]. Наукові бібліотеки забезпечують свій внесок у 

формування світового наукового інформаційного простору як споживачі наукової періодики 

та через забезпечення доступу до такої форми оприлюднення нових наукових і технічних 

знань, як монографічні видання. Лише  бібліотеки забезпечують їх збереження й організацію 

доступу цьього типу наукових публікацій усіх поколінь дослідників. Потреби забезпечення 

загальнодоступності у глобальному масштабі нині реалізує лише бібліотека Конгресу США 

(Library of Congress), де створено сучасну інформаційну систему електронного каталогу 

(http://catalog.loc.gov), яка дає змогу отримати інформацію про видання в її фондах. Нині лише 

представлення періодичних, монографічних і окремих видань у фондах бібліотеки Конгресу 

США дає змогу включити їх до світового наукового інформаційного простору [121, с. 30].  

Важливим напрямом формування світового наукового інформаційного простору є 

створення найрізноманітніших БД через включення до них наукових періодичних  видань. 

Найбільш значні зміни у цьому напрямі надання науково-технічних послуг з моменту їх 

заснування зумовлені впливом Інтернет. Нове унікальне явище – електронні часописи – за 

останні 20 років стали масовими: від 25 назв у 1991 р. до 45 тис. видань у першому десятилітті 

ХХІ ст., спричинивши перехід від журнально-орієнтованої моделі розповсюдження наукової 

інформації до статейно організованого ресурсу з безкоштовним доступом користувачів до 
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якісної, відрецензованої наукової літератури в Інтернет із правом читати, копіювати, 

поширювати, роздруковувати і посилатися на повнотекстові бази даних [383, с. 8]. За даними 

про міжнародні академічні видання (понад 1000 часописів) групи «Taylor&Francis», нині усі 

видання визнають електронну і паперову форми подання науково-технічної інформації, це 

засвідчують їх реєстраційні номери, у паперовій версії часопис «Artifact» має реєстраційний 

номер Print ISSN: 1749-3463, в електронній версії – Online ISSN: 1749-3471 [177, с. 3].   

Видання наукової періодики тривалий час було філантропічної справою, проте в 

останній чверті ХХ ст. цей вид діяльності став прибутковим, що зумовило зростання  

кількості користувачів науково-технічної інформації, у т.ч. генерування мережевих ефектів з 

боку таких комплементарних світових ринків, як ринок освітніх послуг і ринок ОПВ. 

Науково-технічна інформація відноситься до квазісуспільних благ, відтак платний доступ до 

науково-технічної інформації через систему підписки на наукову періодику забезпечує 

опосередковане  привласнення вигод видавцями від трансляції неуречевлених наукових і 

технічних знань у міжнародному масштабі. Ринок науково-технічної інформації 

сформувався і функціонує як міжнародний, розміри ринку наукової періодики у к. 1990-х рр. 

склали декілька мільярдів дол., а прибуток від видавничої справи досяг 40% вкладених 

коштів за рахунок високих цін на підписку – до 12 750 євро на рік. Головними споживачами 

наукової періодики є бібліотеки і наукові організації, і попит на наукову періодику постійно 

зростає, у 1992–1996 рр. ціна наукової підписки бібліотеками подвоїлася, у 1997 р. Асоціація 

дослідницьких бібліотек США (ARL об’єднує 121 бібліотеку, загальний бюджет 2,06 млрд 

євро) витратила 
1
/6 свого бюджету на наукову підписку, на одного американського 

дослідника це склало понад 10  тис. євро [780]. Понад 80% виручки видавничих холдингів 

забезпечують університетські бібліотеки через підписку наукової періодики, її вартість 

коливається від тисячі до десятків тисяч дол. на рік, за вимогою видавця можлива підписка 

лише на добірку наукових часописів, у структурі витрат бібліотек витрати на підписку 

домінують, і можуть доходити до ⅔ їх бюджету [788]. 

За даними ЮНЕСКО, понад 40% наукових видань контролюють комерційні видавці  

[87, с. 120]. Це вузьке коло транснаціональних видавничих холдингів, серед них «Elsevier», 

«Spinger» , «Taylor&Francis», «Wiley». Одним з найбільших видавничих концернів світу є 

«Elsevier», який щорічно випускає ¼ усіх статей у наукових часописах в усьому світі. Як 

гравець на міжнародному ринку науково-технічної інформації, він сформувався у 1970 рр., до 

його складу увійшли 15 нідерландських видавництв, відкрито філії у Великій Британії, 

Швейцарії, Бельгії, Франції, США, Мексиці [742, с. 260]. Нині це найбільший комерційний 
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видавець наукової періодики у світі – понад дві тис. наукових часописів, що вміщують 

250 тис. статей на рік, частка компанії на ринку наукових публікацій у 2003 р. досягла 30%. 

Його монопольні позиції відображає те, що за умов зростання у шість разів цін на академічні 

статті у 1984–2002 рр., для «Elsevier» фахівці відзначили здорожчання академічних статей у 

2000 рр. у понад 6,5 разів. На тлі середньої рентабельності по ринку у 5% рентабельність усіх 

часописів Elsevier становить 21–25%, у сфері медичних наук досягла рівня 36% [788]. Таке 

привласнення вигод міжнародним видацем уможливлюють мережеві ефекти, користувачами 

його інформаційних продуктів є майже вся світова наукова спільнота – дослідницькі 

організації, університети, бібліотеки, державні установи, корпорації Європи, Америки, Азії. 

Йдеться про 30 млн дослідників, студентів, фахівців різних галузей, які отримують доступ до 

науково-технічної інформації через діяльність цього видавництва. 

Здорожчання наукової періодики стало однією з причин пошуку дослідниками інших 

форм обміну науковою інформацією, зокрема через паралельний випуск паперової й 

електронної версії періодичних наукових видань і лише електронний їх варіант. Значно 

активізувалися в цій сфері університети та наукові організації – у к.. 1990-х рр. Стенфорд 

створив видавництво «Highwire press» для допомоги університетам і науковим товариствам  у 

виданні якісних е-часописів за низькими цінами. Видавництво «SPARC», засноване 

Асоціацією дослідницьких бібліотек у 1997 р., об’єднавшись з британським «Royal Society of 

Chemistry», створили е-видання «PhysChemComm», що у 20 разів дешевше часопису Elsevier.  

За способом існування електронні наукові часописи поділяють на такі групи: 

самостійні (не мають друкованого аналога); електронні аналоги паперових журналів (копії 

друкованих видань); додатки до друкованих журналів (матеріали конференцій, спеціальні 

програми) [616, с. 9]. Крім того, що електронні версії  наукових видань є доступнішими, вони 

надають нові можливості ознайомлення з науково-технічною інформацією [177, с. 3]. Разом з 

економією коштів Інтернет змінив і прискорив процес підготовки до публікування наукових 

праць: для звичайних часописів, які використовують пересилку статей електронною поштою,  

публікування прискорюється на 10–15%; для електронних часописів він становить 50–70%, за 

відсутності попереднього рецензування економія часу може сягати 99% (три дні замість 128–

308) [713, с. 26]. Але формалізація результатів ДіР в електронній формі значною мірою 

заторкує юридичний аспект – захист авторських прав в Інтернет. Можливість плагіату 

надзвичайно висока при публікації навіть в офіційно зареєстрованому електронному журналі, 

чим порушується одна з її основних функцій – фіксація наукового пріоритету [85, с. 7].  
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Через Інтернет дослідники розповсюджують тези своїх робіт напряму, минаючи етапи 

відбору та верифікації результатів, що здійснювали наукові журнали. Раніше вони залежали 

від великих видавництв, яким належали традиційні друковані засоби і світова мережа 

розповсюдження. Алгоритм публікації у науковому журналі передбачав, що його редакція 

після отримання тексту статті здійснювала первинний відбір та передавала відібрані роботи 

експертам, які, у свою чергу, часто вимагали внести до статті певні уточнення. Наукові 

редакції часописів через систему peer review забезпечували публікацію найбільш якісних 

статей, хоча по часу рецензування тривало й декілька місяців. Оприлюднення результатів ДіР 

через Інтернет найчастіше відбувається у вигляді препринтів (нарисів статей), що потім не 

завжди передаються до наукових журналів. Це дає змогу пришвидшувати ознайомлення 

наукової спільноти з науковими роботами, обговорювати й самостійно перевіряти. З іншого 

боку, відбувається своєрідна циркуляція неперевірених матеріалів, що змушує інших 

дослідників ставати експертами і збільшувати час на самостійну оцінку якості таких 

довірительних благ, як наукові публікації. За умов наростання потоків електронної інформації 

відмова від традиційної системи гарантованого якісного відбору наукових статей ставиться 

під сумнів, вона може зберегтися як паралельна система відбору.  

Такі висновки підтверджують дані емпіричних досліджень британських фахівців, що 

визначили головними перевагами електронних видань швидкість публікації і доступність 

матеріалів читачеві,  головні переваги друкованих видань – це їх престижність та якість 

вміщених у них матеріалів. І чим вагоміший внесок автора у свою галузь знань, тим більше 

його цікавить рівень престижності видання і менше влаштовують е-видання. Здійснений 

моніторинг електронних наукових публікацій довів, що вчені не вміщують в е-часописах 

принципово нові і важливі результати власних досліджень [85, с. 8]. Проте у науковому 

співтоваристві  створено прецедент отримання світового визнання дослідником без наукових 

публікацій у рецензованих наукових виданнях, вчений-математик Г.Перельман розмістив 

доведення гіпотези А.Пуанкаре на спеціалізованому сайті arXiv для ініціювання дискусії, 

зрештою цьому вченому було присуджено престижну премію Інституту Клея.  

Не дивлячись на відмічені недоліки, кількість е-видань постійно зростає, нині, за 

оцінками спеціалістів, у світі нараховується від 15 до 25 тис. електронних наукових журналів. 

В електронній БД «Scopus» представлено близько 14 тис. рецензованих наукових журналів, 

які мають друкований аналог. Під впливом ІТ з кожним роком зросла кількість видавництв, 

які спеціалізуються на випуску електронних журналів із різних галузей знань, що призводить 

до формування у БД великих тематичних колекцій [616, с. 8]. Членство в електронних БД, 
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бібліотеках, бібліотечних асоціаціях й інших електронних науково-освітніх об’єднаннях 

значно розширює коло потенційних користувачів науково-технічної інформації одного 

наукового видання [177, с. 4]. Попри доступність в Інтернет більшості провідних західних 

наукових журналів, безкоштовним є доступ лише до змісту випусків, подання повнотекстової 

версії є платною послугою. Вартість передплати електронної версії нижча за паперову і 

надходить більш оперативно, передплатники паперової версії журналу мають право на 

безкоштовне отримання електронної версії, або її оплата становить 5–25% вартості [85, с. 7].  

Електроніфікація видань наукових часописів дає змогу пришвидшити ознайомлення 

наукової спільноти з інформацією про нові наукові і технічні знання, але не з ними самими. 

Плата за користування науково-технічною інформацією (витрати на передплату наукової 

періодики) збільшує трансакційні витрати у генеруванні наукових і технічних знань як на 

індивідуальному, так і на колективному рівні – рівні наукових організацій. Поділ високих 

трансакційних витрат уможливлює спільне користування інформаційними ресурсами, відтак 

фахівці прогнозують об’єднання бібліотек, університетів, державних структур у консорціуми 

для колективного придбання пакетів е-журналів. Перші такі утворення постали у США, де в 

мережі «Ohilink» об’єднано 74 бібліотеки, у Великій Британії створено Nestli – National 

electronic site license initiative, що буде обслуговувати всі університети й дослідницькі агенції 

країни, у 1997 р. низка національних консорціумів утворила перше міжнародне об’єднання  

Міжнародну коаліцію бібліотечних консорціумів (International Coalition of Library Consortia), 

що має представників США, Австралії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини тощо. 

Отже, процеси електроніфікації наукових видань забезпечили формування мереж 

користувачів науково-технічної інформації у глобальному масштабі та уможливили платний 

доступ до повного обсягу цієї інформації, що актуалізує зростання трансакційних витрат для її 

користувачів. Міжнародний ринок науково-технічної інформації, який формують світові 

видавці наукової періодики, є комплементарним благом щодо сфери ДіР, оскільки 

уможливлює розширення попиту на неуречевлені наукові і технічні знання у глобальному 

масштабі та забезпечує опосередковане привласнення доходів від їх трансляції. Відтак з 

появою Інтернет у сфері наукових публікацій виник і розвивається процес їх електроніфікації, 

наслідком якого є не лише економія трансформаційних і трансакційних витрат та часу у 

видавничій справі, зазнає змін система відбору наукових публікацій: на відміну від надання 

науково-технічних послуг традиційними науковими часописами, що базувалася на системі 

експертного оцінювання peer review, індивідуалізація оприлюднення результатів ДіР через 

Інтернет на веб-сайті дослідника дає змогу уникати подальшого розміщення цих матеріалів як 
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статей у наукових виданнях, у т.ч. й електронних, і не проходити через систему peer review. 

Відтак дослідник має стати експертом щодо науково-технічної інформації в Інтернеті. 

Електроніфікація наукової періодики відкрила нові можливості формування 

наукометричних БД та уможливила створення глобальної системи оцінювання публікаційної 

активності суб’єктів ДіР індивідуального та колективного рівнів. Однією з перших і найбільш 

відомих є система «Web of Science» ІНІ (США), хоча дослідники критично оцінюють повноту 

інформативності індексу цитувань у системі «Web of Science», що не дає повної картини 

оцінки цих публікацій всією науковою спільнотою, вони визначаються, переважно, на основі 

американських видань. Їх латентне призначення – залучення дослідників всього світу до 

опублікування наукових праць в  американській науковій періодиці [39, с. 61].  

Класифікацію за рівнем значущості наукових часописів здійснює Інститут наукової 

інформації (ISI), створений Є.Гарфідлом у США, ведеться БД щодо цитування кожної статті з 

часописів, що обробляються цим інститутом, на предмет підрахунку посилань. Такі часописи 

є найбільш авторитетними у певних галузях наук і дістали назву «журнали, що входять до 

банку посилань ISI» або «журнали, які мають міжнародне визнання» [356, с. 78]. Узагальнення 

статистичних даних ISI дає змогу сформувати журнальний індекс цитування (Journal Citation 

Report - JCR). Обробка журналів ведеться у соціальних науках (індекс цитування SSCI) і в 

мистецтвознавстві й гуманітарних науках (A&HCI). У 1990-х рр. ISI створила розширену 

версію баз даних SCI, SSCI, A&HCI – SCIех (SCI Expanded), де індексується понад п’ять тис. 

журналів із різних галузей природознавства і включено бібліографічну інформацію з 1974 р., 

така інформація доступна через Інтернет (бази Web of Science, які формує компанія Thomson 

Reuters). Кількість назв періодичних наукових видань, щорічно індексованих у базах даних 

Web of Science, перевищує 8 тис., кількість журналів, що обробляють у базі даних SCIех 

повністю, досягла 6 600, вибірково – 1 700; для соціальних і гуманітарних наук 

співвідношення зворотне – повністю обробляють 1 700 журналів, вибірково – 5 600; для 

A&HCI повністю обробляють 1100  видань, вибірково – 8 000 [412, с. 20].  

Нині у світі за різними оцінками виходить від 50 до 100 тис. наукових і науково-

технічних часописів [14, с. 157]. Умовою включення часопису до наукометричних баз даних є 

видання чи переклад англійською мовою. Відтак до бібліографічних баз даних ISI потрапляє 

лише частина наукових журналів (база даних SCI, сформована ISI за 2000 р., містить 780 тис. 

статей і 18 млн посилань на статті, опубліковані у 3 750 наукових часописах), отже, 

визначення індивідуального індексу цитувань можливе для деякого кола авторів. 

Індивідуальний індекс цитування (Index Citation) визначає простий підрахунок кількості 
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посилань на всі праці дослідника у певній галузі науки. У сфері природничонаукових даних 

SCI лише за 1981–1992 рр. містила 5,7 млн публікацій, кількість посилань була 40,5 млн, 

розглядалося 3,8 млн цитованих публікацій, середня кількість посилань – 7,16 при середній 

кількості посилань на цитовану публікацію 10,75 [412, с. 21]. Дані ЮНЕСКО про наукові 

публікації за індексом цитувань SCI у 2000 р. свідчать про два полюси публікаційної 

активності, які забезпечують до ¾ наукових публікацій високої якості  у світі,  – це країни ЄС, 

на них припадає 38,6% від усіх наукових публікацій, включених до бази даних SCI, та 

Північна Америка – США й  Канада,  що генерують 34,2% наукових публікацій [87, с. 120]. 

Серед переваг бібліометричного аналізу відзначають повноту охоплення всієї системи 

науки, світові масштаби аналізу, об’єктивований характер вихідної інформації на відміну від 

інформації, отриманої в анкетуванні чи інтерв’ю [412, с. 16]. Застосування для оцінки 

результативності дослідників кількісних методів оцінювання публікаційної активності має 

труднощі й недоліки, проаналізовані І.Єгоровим [157, с. 126]. Вітчизняні вчені О.Гузь та 

Я.Рушицький справедливо відзначають неповноту охоплення існуючим наукометричним 

інструментарієм оцінювання наукової активності дослідників, до об’єктів наукометричної 

оцінки включені виключно публікації у формі наукових статей, найважливішим результатом 

ДіР є також монографічні видання. У монографії отримані наукові результати отримують 

найвищої форми узагальнення після опублікування у наукових статтях, набувають найбільш 

концентрованої форми викладення, втілюючи головну ознаку прогресу у генеруванні знань – 

їх наукову новизну. Але монографічні видання не включені до об’єктів наукометричного 

аналізу, на відміну від міжнародних баз даних наукових статей у періодичних виданнях [121]. 

Відтак наукометричний аналіз звужує об’єкт оцінювання, долучаючи до нього лише ту форму 

об’єктивізації наукових і технічних знань,  якість  якої  визначає механізм  peer review.  

Крім того, існує проблема дворічного вікна в оцінюванні імпакт-фактора наукового 

часопису, коли імпакт-фактор оцінюють за статтями, опублікованими за останні два роки, але 

емпіричні дослідження засвідчили наявність систематичних посилань на роботу після  

двохрічного терміну. Перерахунок імпакт-фактора з іншим вікном, зокрема з шестирічним 

здвигом на два роки у минуле, може суттєво змінити ранг часопису. Дослідники наводять 

приклад у сфері природничих наук, коли один часопис за імпакт-фактором у 2006–2007 рр. у 

3,2 рази перевищував інший, а за імпакт-фактором за 2000–2005 рр. він програвав у 8,2 рази.  

У бібліометричному аналізі останнім часом вироблено новий показник цитування – півперіод 

цитування (half-life), тобто період, за який цитованість статті знижується вдвоє, що має 

відобразити реальний вплив на науковий прогрес і на «пам'ять» наукової спільноти.  
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У молекулярній біології імпакт-фактор становить 5 років, а half-life – два роки, а в гідробіології 

імпакт-фактор становить один  рік, а half-life дорівнює 10 рокам [29, с. 132–134]. 

На міжнародному ринку науково-технічної інформації мережеві ефекти генерують 

наукометричні БД, які дають змогу оцінювати публікаційну активність, і провідні гравці цього 

ринку (Elsevier, Verlag) фокусують увагу на створенні мережевих науково-інформаційних 

ресурсів з індексами цитування публікацій (Scopus; Zentralblatt MATH). За прикладом США 

наукометричні БД, що взаємодоповнюють систему  SСІ, створють Китай, Японія, Австралія, 

Франція, Нідерланди, Німеччина, Іспанія. Відома БД з математичних наук «Zentralblatt 

MATH», виробниками якої є FIZ Karlsruhe та Sprinter-Verlag спільно з European Mathematical 

Society. БД містить реферативну інформацію з видання «Zentralblatt für Mathematik / 

Mathematics Abstracts», яку формують понад 5 000 дослідників з усього світу, забезпечуючи до 

50 тис. рефератів щороку з відображенням статей з понад двох тис. часописів, книг,  матеріалів 

конференцій, дисертацій, інших праць будь-якою мовою, що мають наукову цінність.  

Компанія Elsevier, поєднуючи функції видавця наукової літератури та науково-

інформаційного центру, створила мережеві інформаційні ресурси, понад 15 бібліографічних і 

реферативних БД, розвинений довідниково-пошуковий апарат, функціональні можливості та 

технічні параметри якого перевищують кращі світові аналоги. Навігаційний апарат, створений 

Elsevier, містить спеціалізовану систему пошуку наукової інформації в глобальних мережах 

Scirus і найбільшу в світі реферативну базу даних про мережеві науково-інформаційні ресурси 

з індексами цитування публікацій Scopus. Система Scirus загальнодоступна, система Scopus є 

комерційною реферативною БД, це результат аналітико-синтетичної обробки наукових 

публікацій з обсягом БД понад 25 млн записів про документи з 1966 р., містить понад 40 млн 

реферативних записів про публікації з 18 тис. найінформативніших журналів 5 тис. 

видавництв, пошуковими і функціональними можливостями (індекс цитування публікації, 

гіперпосилання на повний текст, засоби адаптації до потреб користувачів). Наукометричний 

апарат Scopus забезпечує облік публікацій дослідників і наукових установ, де вони працюють, 

статистику їх цитованості. Наукометричні показники наукової установи чи дослідника 

впорядковуються за Індексом Хірша (h-індексом, де h – кількість статей, на які є посилання у 

понад h публікаціях) [465]. Наукометричний показник  h-індекс було запропоновано  у 2005 р. 

американським фізиком Х. Хіршем (Університет Сан-Дієго, Каліфорнія), він дає змогу 

охарактеризувати продуктивність ученого на основі співвідношення кількості його публікацій 

до кількості цитувань його публікацій [243, с. 45]. Реферативна база даних Scopus формується 

на демократичних засадах – обробляється максимально можливий потік документів без 
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цензурування на інформативні (американські) й неінформативні (всі інші за незначним 

винятком). Для виконання значних обсягів робіт з формування реферативної інформації 

залучені фахівці з різних країн, які, обробляючи регіональні інформаційні потоки, надсилають 

результати до центрального офісу для акумуляції інформації [39, с. 60–61].  

Завдяки наукометричній БД Elsevier формує нові умови генерування й об’єктивізації 

наукових і технічних знань – посилення інтернаціональної компоненти критеріїв, що 

визначають політику наукового часопису, як необхідну умову його включення до цієї БД. Це 

графічне різноманіття походження (місцеперебування) членів редакційної ради та авторів 

наукових публікацій – міжнародний склад авторів, стимулюється наявність іноземних авторів, 

наукові видання зі статтями авторів однієї наукової організації чи університету до Scopus не 

включають [327, с. 96]. Політика заохочення інтернаціонального складу авторів науковими 

часописами має кількісний і якісний вимір (табл. 2.5). За обстеженнями ОЕСР у 2003–

2011 рр. у всіх країнах з найвищим рівнем продуктивності генерування неуречевлених 

наукових і технічних знань (кількість наукових статей у базі Scopus) частка наукових статей 

з високим індексом цитованості, що виконані у міжнародному співробітництві, у загальній 

кількості найбільш цитованих статей суттєво перевищує частку статей, які виконані у 

співпраці  національних авторів (у США – 1,2 рази, в Японії і Китаї  – 1,8 рази, у Великій 

Британії – 3,8 рази, у РФ – 25 разів, у Франції – 34 рази). Високу якість наукових результатів 

міжнародного співробітництва засвідчує наступне: у загальній кількості наукових статей у 

базі  Scopus частка статей з високим індексом цитованості міжнародного колективу авторів 

(показник коливається від 14,5% у Китаї, ¼ у США й Південній Кореї до понад ½ в Австрії 

та Швеції) багаторазово перевищує частку аналогічних статей провідних національних 

авторів. Отже, міжнародне співробітництво забезпечує вищу якість наукової продукції.  

Міжнародна дослідницька організація SCImago запропонувала власний алгоритм 

ранжування наукових часописів на основі наукометричної бази Scopus, що ведеться з 1999 р. 

Це алгоритм PageRank, який застосовує Google для ранжування результатів пошуку, що дає 

змогу гнучко оцінювати значимість наукових послань: посилання на найбільш значимі 

часописи «Annual Review of Biochemistry» або “Nature” мають більшу вагу, ніж посилання на 

статтю у часописі, що замикає рейтинг. SCImago на противагу імпакт-фактору як стандарту 

оцінювання наукової ваги часопису розробив показник SJR Indicator, що є більш точним і 

менше піддається викривленню. На основі Scopus будується світовий рейтинг наукових 

часописів (SJR), що дає змогу оцінити науковий престиж публікацій дослідників на основі 

кількості вагомих цитат на кожний документ, який обробляється у цій наукометричній БД. 
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Таблиця 2.5 

Кількісні та якісні показники наукової продукції країн світу, 2003–2011 рр. 
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Кількість наукових статей (тис.), що увійшли до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 2003–2009 рр. та 2003–2011 рр. 

3 072 1 275 842 754 785 547 460 433 351 307 302 274 241 218 239 174 156 160 153 137 100 93 

4 260 2 013 1 164 1 069 1 004 769 632 632 498 483 439 402 339 323 320 247 228 222 220 194 135 135 

Частка наукових статей з високим індексом цитованості,  що становлять 10% найбільш цитованих статей  

у кожній галузі наук,   у % від загальної кількості наукових статей  

16,8 6,8 16,3 14,3 9,0 13,4 15,8 13,2 12,1 7,0 15,4 10,2 19,3 6,7 4,1 19,6 5,9 16,7 7,0 16,7 14,6 15,1 

Частка наукових статей  з високим індексом цитованості, що виконані у міжнародному співробітництві,  

 У % від загальної кількості наукових статей з високим індексом цитованості 

32,4 36,9 53,3 58,9 38,9 61,2 55,1 56,1 54,9 33,3 53,7 41,7 58,2 51,4 82,8 70,7 64,7 63,8 32,8 67,9 57,3 69,1 

Частка наукових статей  з високим індексом цитованості, що виконані у національному співробітництві,  

 У % від загальної кількості наукових статей з високим індексом цитованості 

26,9 20,8 14,2 11,2 22,0 1,8 14,3 18,5 20,2 11,3 17,2 21,5 12,2 21,8 3,3 6,5 7,6 10,1 14,0 8,1 12,0 7,0 

Частка наукових статей  з високим індексом цитованості, що виконані без співробітництва,  

 У % від загальної кількості наукових статей з високим індексом цитованості 

40,7 42,3 32,5 29,9 39,1 37,0 30,6 25,4 24,9 55,3 29,1 36,8 29,6 26,8 13,9 22,8 27,7 26,1 53,2 24,0 30,7 23,9 

Частка наукових статей,  виконаних у міжнародному співробітництві,  з високим індексом цитованості,   

у % від загальної кількості наукових статей 

25,6 14,5 40,4 41,8 21,5 43,6 41,5 37,4 35,8 17,3 40,1 25,4 47,6 24,3 31,3 58,2 29,1 50,4 16,1 54,2 41,4 52,1 

Частка  наукових статей  з високим індексом цитованості, виконаних провідними національними авторами,   

у % від загальної кількості наукових статей  

14,0 5,5 11,1 9,3 6,7 8,3 10,5 8,6 8,0 5,5 10,4 7,6 12,3 4,4 1,4 10,7 3,0 9,7 5,5 9,6 9,3 8,3 

Джерело: складено автором за матеріалами  [835],  [836].  
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У 2013 р. до рейтингу увійшли 29,4 тис. наукових часописів – майже удвічі більше, 

ніж у 1999 р., коли рейтинг засновано і включено 15,9 тис. видань (ДОДАТОК Б табл. Б. 9). 

Відтак політики інтернаціоналізації  у публікаційній активності дотримується все більше коло 

наукових часописів, домінують наукові видання США і Великої Британії, на які разом 

припадає 60% загальної кількості наукової періодики. У результаті співпраці компанії Elsevier, 

Центру науково-технологічних досліджень (CWTS) при Лейденському університеті, що 

створює бібліометричні й інформаційні продукти, і дослідницької групи SCImago, 

удосконалено методику бібліометричного аналізу для оптимізації оцінювання публікаційної 

активності, що виходить за межі стандартних класифікацій часописів і дає змогу підвищити 

якість оцінювання дослідницької діяльності. Було поєднано показник SJR дослідницької групи 

SCImago і показник стандартного впливу джерела на статтю (SNIP), розроблений CWTS, що 

показує вплив контекстної цитованості часопису (врахування частоти цитування інших джерел, 

швидкість розвитку впливу цитати і ступінь охвату літератури  певного напряму у БД).  

Електроніфікація наукових часописів дає змогу їм формувати власні наукометричні 

платформи для побудови рейтингів публікаційної активності наукових організацій в окремій 

галузі знань, що започаткував найбільш рейтинговий часопис у світі – Nature.  

У рейтингу наукових часописів JCR 2013 у галузі природничих наук лідирують наукові 

часописи, які видає Nature Publishing Group, так, у категорії «багатопрофільні» з  

55 наукових часописів світу перше, третє, п’яте і п’ятнадцяте місце належить часописам Nature 

(імпакт-фактор 42,351), Nature Communications (10,742), Scientific Reports (5,078), Scientific American (1,328), що 

показано у ДОДАТКУ Б табл. Б.10. У більшості галузевих категорій наукові часописи Nature 

є світовими лідерами, що мають найвищі ранги за імпакт-фактором, це такі галузі, як 

біотехнології, прикладна мікробіологія, науки про зовнішнє середовище, геолого-геофізичні 

дослідження, фізика, біохімія, біофізика, нанотехнології, оптика, медицина та ін. [825]. Наукові 

видання Nature Publishing Group  визнані як найвпливовіші наукових часописів світу у 2013 

р. за версією SCImago, трійку лідерів становили часописи Cell (SJR : 13,754), Nature Genetics 

(SJR : 13,236) та Annual Review of  Immunology (SJR : 11,815) [805].  

Лідер серед наукових часописів світу з 2005 р. розробляє власний інформаційний 

продукт – рейтинг публікаційної активності Nature Index Global, що дає змогу оцінити внесок 

країни чи наукової організації у розвиток світової науки, а також виявити ступінь взаємодії 

між науковими організаціям [825]. Уперше включення  наукового часопису до рейтингу 

публікаційної активності Nature Index 2014 Global відбувалося без урахування імпакт-фактора, 

механізм відбору базувався на експертній оцінці головних споживачів науково-технічних 

http://www.nature.com/nature/
http://www.nature.com/ncomms/
http://www.nature.com/srep/
http://www.nature.com/scientificamerican/
http://www.nature.com/nature/
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послуг часопису – дослідників. Були  сформовані два експертні напрями й обрані їх 

керівники – відомі фахівці у галузі фізики й біофізики, склад членів експертних груп 

сформували редколегії часописів Nature з кола визнаних фахівців у галузі природничих наук, 

дотримано гендерний баланс і представництво усіх регіонів світу. Незалежні експерти 

визначали у порядку надання переваг 10 наукових часописів, де б самі дослідники вважали за 

доцільне опублікувати свої наукові статті.  З використанням бальної оцінки на основі переваг 

експертів сформовано рейтинги часописів і здійснено опитування 100 тис. дослідників у галузі 

природничих наук по всьому світу. З понад 2800 відзивів до уваги взято відповіді тих 

дослідників, які мали наукові публікації за два останні роки [515]. Результати опитування 

підтвердили перелік лідерів рейтингу за опитуванням експертної групи. До Nature Index 2014 

Global увійшли 68 наукових часописів. Створивши власну наукометричну базу і рейтинг 

наукових організацій світу за їх внеском у прогрес наукових знань у галузі природничих наук 

(ДОДАТОК Б табл. Б.11), видавнича група Nature стимулює дослідників наукових організацій 

підвищувати їх публікаційну активність у наукових часописах цього видавця для зростання 

рейтингу їх наукових організацій, що забезпечить зростання імпакт-фактору цих часописів. 

Значні масиви бібліометричної інформації, генеровані на базі універсальних 

наукометричних платформ Web of Science і Scopus, уможливили формування світового 

рейтингу наукових організацій. Такий рейтинг SIR World Report складає міжнародна 

дослідницька група SCImago на основі платформи Scopus. Особливістю побудови світового 

рейтингу наукових організацій є те, він базується на підсумках публікаційної активності 

наукових установ за повні останні п’ять років, при оновленні рейтингу його попередні версії 

доповнюються. Відтак при побудові рейтингу SIR змінено методологію дворічного вікна, яка 

превуалює при розрахунку імпакт-фактора наукового часопису, рейтинг будується на основі 

кумулятивних, а не оперативних даних, що підвищує якість цього інформаційного продукту. 

Зокрема, SIR World Report 2009 базувався на підсумках 2003–2007 рр. і були ранжовані 

3,1 тис. наукових організацій, рейтинг SIR-2014 сформовано за підсумками 2009–2014 рр., до 

нього увійшли понад 5 тис. наукових організацій із 117 країн світу, на які припадає 
4
/5 

наукових результатів, отриманих світовою науковою спільнотою [858].  

До показників побудови рейтингу увійшли показники, які відображають загальний 

науковий влив установи на світову науку, їх визначають через оцінку цитованості наукових 

праць установ відповідно до контексту, типу публікацій і періоду їх цитування; показники 

результативності наукових організацій (коефіцієнт публікацій організації у найвпливовіших 

наукових часописах світу), до уваги взято й рівень досконалості – міру високої якості 
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наукових результатів наукової організації, її показує частка наукових результатів установи, 

які включені до 10% найбільш цитованих наукових публікацій у певній галузі  наукових і 

технічних знань; враховано й індекс спеціалізації, що свідчить про рівень зосередженості 

установи на певній науковій проблематиці, цей індекс обраховують аналогічно індексу 

Джині (про узагальненість свідчить 0, тоді як 1 вказує на спеціалізацію установи); активність 

установи в міжнародних мережах, яку відображає коефіцієнт міжнародної взаємодії – частка 

наукових праць з міжнародними партнерами, важливим є лідерство – враховуються наукові 

статті, написані в установі, де працює головний автор наукової публікації.  

У табл. 2.6 систематизовано дані Всесвітнього рейтингу SIR за 2009–2014 рр., які 

дають підставу зробити висновок про високий рівень якості ДіР в університетах та їх 

перетворення на головний інститут генерування неуречевлених наукових і технічних знань.  

Таблиця  2.6 

Динаміка кількості наукових організацій у рейтингу SIR, 2009–2014 рр. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 / 2009 
Загальна кількість наукових організацій, включених до рейтингу, у т.ч.: 

3 894 4 112 4 315 4 509 4 702 5 185 +25% 

наукові організації сектору вищої освіти 
2 151 2 277  2 409 2 512 2  632 2 782 +26% 

наукові організації державного сектору (урядові) 
867 919 960 1 038 1 064 1 272 +28,5% 

наукові організації охорони здоров’я  
668 707 723 741 778 857 +19% 

наукові організації підприємницького сектору (приватні) 
168 167 175 171 178 204 +1% 

інші наукові організації 
40 42 48 47 50 70 +42% 

Джерело:  складено автором за матеріалами [858]. 

 

Йдеться не лише про частку установ сектору вищої освіти у загальній кількості 

наукових організацій у рейтингу SIR, що в 2009–2014 рр. становила 55%, їх частка у світовому 

виробництві неуречевлених наукових і технічних знань перевищила ¾ і лише 13% із загальної 

кількості наукових організацій припадає на державний сектор. Більшість наукових організацій 

сектору охорони здоров’я (їх частка у світовому виробництві знань сягає 10%) необхідно 

віднести до сектору вищої освіти, це структурні підрозділи університетів, але оцінку їх 

продуктивності надають відокремлено. Вагомим аргументом є домінування університетів у 

першій сотні наукових організацій, які очолюють рейтинг: у 2009 р. їх було 77 проти 17 

урядових наукових установ і шести наукових організацій підприємницького сектору; у 2014 р. 

кількість університетів у ТОП-100 наукових організацій світу зросла до 81, а кількість 
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урядових наукових установ знизилася до 12, число ДіР-організацій підприємницького сектору 

майже не змінилася – п’ять і шість установ відповідно. Тоді як у ТОП-200 наукових 

організацій кількість університетів становила 171 [858]. У першій світовій десятці наукових 

організацій домінують урядові наукові установи: у 2009 р. та 2012–2014 рр. – це шість 

наукових установ, з них незмінна світові лідери Національний науково-дослідницький центр у 

Франції (CNRS) і Китайська академія наук. У десятці лідерів – Товариство Макса Планка 

(Німеччина), система Національних інститутів охорони здоров’я США, Вища рада з питань 

наукових досліджень Іспанії. Найвищу позицію сектору вищої освіти (четверте місце) посів 

Гарвард, у ТОП-10 також Токійський університет, університет Торонто, університет  Цінхуа.   

Інформаційна база Всесвітнього рейтингу SIR за 2009–2014 рр. дає змогу показати 

внесок у виробництво неуречевлених наукових і технічних знань також приватних наукових 

організацій, що утворюють підприємницький сектор ДіР і на який припадає до 1% від 

загального обсягу виробництва такого виду чистих суспільних благ. Це ДіР-організації 

велетенських корпорацій, у т.ч. ТНК, у загальній кількості наукових організацій, включених 

до рейтингу SIR, їх частка становить близько 4%, у динаміці за 2009–2014 рр. їх кількість 

зростає найповільніше. У ДОДАТКУ Б табл. Б.12 показано ТОП-10 наукових організацій 

підприємницького сектору, з них шість – представники ТНК (IBM, Pfizer, Merck, Novartis, 

GlaxoSmithKline). Продуктивність бізнес-сектору ДіР у генеруванні неуречевлених знань 

можна порівнювати з університетами чи державними науковими організаціями, так, у 2009 р. 

серед ТОП-500 наукових організацій світу були представлені вісім організацій 

підприємницького сектору, у 2014 р. їх кількість зменшилася до двох – IBM і Pfizer, при цьому 

ранг IBM у 20014 р. знизився зі 152 до 220 позиції [858].  Отже, можемо зробити висновок, що 

спеціалізація підприємницького сектору ДіР на виробництві уречевлених наукових і 

технічних знань через проведення ПД та ЕР дає змогу дослідникам промислових лабораторій 

розширяти власні ФД і виробництво неуречевлених наукових і технічних знань, що засвідчує 

посилення інтегративності як системної властивості науково-технічної діяльності.  

Сучасні тенденції електроніфікації докорінно розширили доступ до найважливішої 

системи об’єктивізації наукових і технічних знань – системи патентної інформації. 

Особливістю патентної інформації є те, що майже ⅔ технічної інформації, об’єктивізованої у 

патентах, ніколи не оприлюднюється в інших джерелах. Відтак лише патентна інформація 

формує єдину, цілісну, систематизовану добірку технічних даних у світовому масштабі. Від 

часу заснування світової патентної системи кількість опублікованих патентних документів 

оцінюється приблизно у 55 млн документів, що утруднювало доступ до цієї інформації та її 
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повномасштабне використання [508, с. 130]. Ускладнюється й патентна інформація, 

найоб’ємніший патент у світі – патент Всесвітньої патентної організації WO 2000058473, 

наданий фармацевтичній компанії,  містив 5 509 сторінок і понад 6 400 пунктів [14, с. 231].  

Упродовж останніх 20 років у системі патентної інформації паперові носії були 

витіснені оптичними засобами зберігання інформації (CD-ROM і DVD-ROM). З розвитком 

Інтернет більшість користувачів патентної інформації переорієнтована на електронний пошук 

цієї інформації через віддалені бази даних (БД), які надають доступ до величезних масивів 

інформації за допомогою унікальних пошуково-інформаційних інструментів. Нині більшість 

патентних відомств країн світу надають безкоштовний доступ до національних патентних 

фондів, втілюючи «Принципи переходу на електронні носії даних для обміну патентною 

інформацією», що прийняті ВОІВ у 1995 р. [669]. Електроніфікація патентної інформації дала 

змогу суттєво скоротити витрати на збереження фондів патентної інформації на паперових 

носіях та її міжнародний обмін. Патентні відомства багатьох країн світу використовують 

електронні системи для подачі заявки і для публікації патентної документації, на порядку 

денному оцифрування світового патентного фонду і забезпечення користувачам віддаленого 

доступу до патентної інформації – в Інтернет розміщені БД ретроспективних патентних 

публікацій та інформаційно-довідникові системи, що мають інтерфейс декількома мовами.  

З 1997 р. Патентне відомство США надає безкоштовний доступ до 20-річного масиву 

реферативно-бібліографічної інформації про патентні документи, цю практику започаткували 

Європейське патентне відомство (ЕРО) і Патентне відомство Японії, сайти національних 

патентних відомств створені в усіх країнах-членах ЕРО [14, с. 233]. 

Важливість патентної інформації і доступу до неї показує індекс спільності патентів у 

наступних винаходах, він інформує про кількість і розподіл цитат існуючих патентів у нових 

патентних заявках, тобто якою мірою при розробці пізніших винаходів  використано існуючі 

патенти у розрізі даних Патентного відомства США (USPTO) та ЕРО, що відображено у 

ДОДАТКУ Б. табл. Б.13. У 2002–2006 рр. загальна кількість процитованих патентів в USPTO 

склала майже 634 тис., тоді як в  ЕРО цей показник становив 116,3 тис. патентів [836].  

Інформатизація й електроніфікація процесів патентування об’єктивно зумовлені 

активізацією винахідницької діяльності у глобальних масштабах: якщо у 1978–1996 рр. для 

отримання 250 тисячної заявки на патент потрібно було 18 років, то подвоєння цієї цифри 

досягнуто за чотири роки – з 1996 по 2000 рр. [87, с. 122]. У 1990 р. кількість  патентних заявок 

перевищила 1 млн заявок, у 2011 р. цей показник перевищив 2 млн заявок. Відтак 

актуалізовано розробку інформаційно-пошукових комплексів – БД для віддаленого доступу 
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до патентної інформації у певній галузі. Це безкоштовні Інтернет-ресурси, а також комерційні 

БД з платним доступом, на їх основі провідні гравці світового ринку науково-технічної 

інформації розробляють інформаційні продукти, що узагальнено на рис. 2.1. Важливим 

напрямом є розробка патентного ландшафту – нового інформаційного продукту на основі 

експертного аналізу, сфокусованого на цілісні наукоємні технології або продукті, що 

візуалізує логічні зв’язки між різними показниками в обширних масивах патентної інформації. 

Пріоритетом №1 у роботі ВОІВ є також проект WIPOnet – створення глобальної мережі ІВ, 

що пов’язує ділові процеси взаємозалежних відомств ІВ у режимі реального часу в Інтернеті 

та забезпечує кращі умови обміну інформацією про ІВ [107, с. 247]. 

Таким чином, розвиток науково-технічної діяльності у другій пол. ХХ ст. як найбільш 

інформаційно та знаннєво насиченого виду діяльності характеризує посилення внутрішньої 

ентропії цієї самоорганізованої системи. Відтак потреби зниження внутрішньо системної 

ентропії науково-технічної діяльності у напрямі вирішення суперечності між експонентно 

зростаючими масивами науково-технічної інформації та технічними можливостями їх 

ефективної обробки, аналізу, систематизації, зберігання і трансляції об’єктивізували тенденції 

інформатизації й електроніфікації цього виду діяльності, розгортання яких уможливило 

системний прояв глобальності її сутнісних характеристик та економічну основу прискорення 

її розвитку через зниження трансформаційних витрат в усіх складових: у сфері ДіР, підготовці 

наукових кадрів, наданні науково-технічних послуг. Інформатизація й електроніфікація 

охопили усі процеси накопичення, збереження, обробки, систематизації та трансляції науково-

технічної інформації, передовсім у діяльності наукових бібліотек (цифрові, електронні, 

гібридні бібліотеки), виданні наукових журналів (е-часописи, наукометричні БД), системі 

патентування (електронна форма подачі заявок, інформаційно-пошукові БД з віддаленим 

доступом, електроніфікація ретроспективної патентної інформації). Уперше ІКТ уможливили 

обмін науково-технічною інформацією у світі у режимі реального часу, забезпечивши 

формування світового наукового інформаційного простору. Системне застосування ІКТ у 

сфері науково-технічних послуг формує дві тенденції: зменшення трансформаційних витрат 

на збереження накопичених обсягів науково-технічної інформації, спрощення й розширення 

доступу до інформації значного кола користувачів через глобальні мережі, урізноманітнення 

інформаційних послуг і програмно-інформаційних продуктів, а з іншого боку, зростають 

трансакційні витрати через платний доступ до інформаційних ресурсів – комерційні БД е-

часописів, актуалізовано проблеми захисту прав ІВ і визначення якості  наукових публікацій. 
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§ 2.3. Глобалізація як фактор розвитку науково-технічної діяльності 

 

Намагання усвідомити зміни, які стрімко відбуваються у сучасному світовому 

господарстві, зумовлюють використання дослідниками таких понять як  “глобалізація” та 

“глобальна економіка”. Нині глобалізація – найбільш уживаний термін в економічних, 

філософських, соціологічних,  політичних, культурологічних дослідженнях сучасності, що 

підкреслює актуальність дослідження новітньої реальності, де глобалізація як головна ознака 

світу входить до всіх головних мов світу. Як явище, процес, феномен і галузь знань 

глобалізація перебуває у фазі активного становлення, що відображає неоднозначність 

трактування багатьох її понять. Дослідники акцентують необхідність розмежування понять 

«глобалізм», варто вживати у контексті явища, «глобальність», яка фіксує увагу на стані, та 

«глобалізація», коли йдеться про процеси [726, с. 17]. Поняття «глобалізація» походить від 

поняття «глобальний». Термін «глобальний» (від француз. global – всезагальний, 

всеохоплюючий, і лат. globus – куля) означає такий, що охоплює земну кулю, всесвітній 

(мислиться нероздільно щодо планети загалом), всебічний, універсальний. Поняття поставали  

у  послідовності: «глобалізм», «глобальні проблеми», «глобалізація», «глобалістика».  

Глобалізм – це явище, що характеризує цілісність світу, це світоглядна настанова, тип 

свідомості, спосіб бачення навколишнього світу з домінуванням глобальної компоненти. 

Людство завжди поставало перед вирішенням різних проблем, обмежені можливості 

дозволяли вирішувати лише певне їх коло, проте виникали й інші задачі. Ознакою у 

класифікації проблем є кількість країн і народів, на які вона поширюється, відтак розрізняють 

загальнолюдські, міжнаціональні, національні, етнічні проблеми. Коли йдеться про певну 

складову життєдіяльності суспільства, вирізняють політичні, економічні, соціальні, 

демографічні, релігійні проблеми. Проте вони завжди мають територіальний аспект, за цим 

критерієм виділяють такі типи проблем: часткові, локальні, регіональні і глобальні [726, с. 19, 

33]. С.Мочерний визначив глобальні проблеми людства як комплекс проблем, які вийшли за 

межі окремих держав і заторкують інтереси всього людства [160, т. 1, с. 265]. Їх вирішення 

передбачає об’єднання зусиль більшості людей планети, різних держав і організацій на 

міжнародному рівні, ігнорування загрожує нищівними наслідками для майбутнього всього 

людства. Сутність глобальних проблем ототожнюють із суспільними благами, а необхідність 

подолання  негативних ефектів зумовлює міжнародну координацію й узгодження інтересів 

щодо їх вирішення за відсутності глобальних органів влади [141, с. 9].  



 

 

197 

 

Систематизацію глобальних проблем подано у ДОДАТКУ Б табл. Б.15. Багато 

глобальних проблем взаємопов’язані між собою, відтак взаємопов’язані зусилля і заходи щодо 

їх вирішення. Серед факторів найбільшого впливу на глобальні проблеми фахівцями 

Світового банку визначено: наукові і технологічні інновації, зростання доходів, зростання 

населення, урбанізація. Вплив перших двох факторів буде постійним щодо зміни пріоритетів і 

відкриття нових можливостей їх реалізації, дія двох останніх буде одноразовою [141, с. 3]. 

Напрями впливу наукових і технологічних інновацій суперечливі: з одного боку, це засіб 

подолання багатьох важливих соціально-економічних проблем, завдяки сучасним ІКТ країни, 

що розвиваються, швидко можуть ознайомитися з досвідом розвинених країн, у них створені 

мережі для здійснення моніторингу за широким спектром результатів розвитку. З іншого 

боку, результати науково-технічної діяльності зумовлюють негативні ефекти, які формують 

глобальні екологічні проблеми. Накопичення глобальних проблем у к. ХХ ст. виявило 

невідповідність між їх масштабами й обмеженістю засобів їх подолання у національно-

державних кордонах, що актуалізувало об’єднання світової наукової спільноти як експертного 

середовища у виробленні концепції сталого розвитку та інституційному забезпеченні 

наднаціонального рівня запобігання незворотності глобальних проблем. Концепція сталого 

розвитку є інтегральним підходом розгортання у планетарному масштабі трансформації 

суспільства, управління зовнішнім середовищем та економічного зростання.  

Поняття «сталий» фокусує увагу на поєднанні планування на довгострокову 

перспективу з негайними заходами, підвищення координованості дій, зокрема щодо реалізації 

«Цілей розвитку на тисячоліття (1990–2015 рр.)», які були визначені ООН і встановлюють 

кількісні орієнтири за такими показниками, як зниження голоду, розширення охоплення 

початковою освітою, покращення здоров’я, забезпечення ґендерної рівності та досягнення 

сталого розвитку (ДОДАТОК Б табл. Б.15). За приблизними оцінками щорічні витрати 

відповідно до цих вимог мають складати від 65 до 95 млрд дол. США, це значно 

перевищуватиме сучасний рівень витрат на допомогу розвитку, який складає 50 млрд дол. 

США. Головне завдання всесвітнього підвищення добробуту людей має вирішуватися на 

основі підвищення ефективності розвитку – шляхом зростання, що долає бідність та інтегрує 

соціальні й екологічні цілі у процесі сталого підвищення добробуту на основі ефективного 

використання наукових і технічних знань як глобальних суспільних благ. Зокрема через 

подолання наукового розвиву між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, 



 

 

198 

 

передусім у сфері охорони здоров’я, нині 90% досліджень у галузі медицини  зосереджені на 

проблемах і потребах 10% населення світу, що живуть у розвинених країнах [142, с. 115]. 

Глобальні суспільні блага втілюють таку властивість науково-технічної діяльності, як 

всезагальність і глобальність, що проявляється у кроскультурному характері її результатів – 

наукових і технічних знань, спрямованих майбутнім поколінням й адресованих усьому 

людству, незалежно від континенту, національності, політичної організації. Вироблення у 

надрах науково-технічної діяльності глобальних суспільних благ є генерування на 

наднаціональному рівні інститутів для вирішення глобальних проблем. Так, важливим 

прикладом ефективності наукових і технічних знань у створенні інститутів для вирішення 

глобальних проблем стало усвідомлення світовою спільнотою глобальної проблеми 

виснаження озонового шару у стратосфері й об’єднання зусиль для її вирішення через 

прийняття Монреальського протоколу на основі Віденської конвенції (1987). За цим 

протоколом розвинені країни зобов’язані скоротити використання речовин, що руйнують 

озоновий шар. У доповненні до цього протоколу такі ж зобов’язання взяли на себе країни, що 

розвиваються, розвинені країни утворили цільовий фонд для надання їм допомоги. 

Дослідники відмічають нову якість інститутів для вирішення глобальних проблем – це 

інститути, які навчають, та адаптивні інститути, коли процес виявлення проблеми на 

глобальному рівні включається в адаптаційний процес узгодження інтересів, визначення 

цілей, розробки і прийняття заходів та отримання досвіду на основі результатів [141, с. 160]. 

Нову якість інститутів для вирішення глобальних проблем уможливлює діяльнісний підхід до 

знань, коли інституційне середовище формує канали поширення інформації про глобальні 

проблеми (навчальний ефект) і виробляє дієві заходи координації їх подолання у контексті 

існуючих механізмів наднаціонального регулювання (адаптаційний ефект).  

За експертними оцінками обсяги фінансування виробництва глобальних суспільних 

благ (озоновий шар, клімат, біорізноманіття, охорона здоров’я) можуть досягами 300 млрд 

дол. США щорічно, що в шість разів перевищує обсяги допомоги, яка нині виділяється 

країнам, що розвиваються [87, с. 182]. З моменту створення ООН з розгалуженою системою 

економічних органів з сер. 1940-х рр. виникло майже три тис. міжурядових організацій, які 

регулюють різні сфери економіки, політики, екології, культури. Їх доповнюють понад 20 тис. 

неурядових міжнародних організацій, з них приблизно дві тис. мають статус наглядачів при 

ООН]. Відтак актуалізується потреба науково-експертного супроводу інститутів 

наднаціонального регулювання, її забезпечення у межах науково-технічної діяльності є 
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прикладом генерування глобальних суспільних благ, зокрема це експертне забезпечення 

інститутів вирішення глобальних проблем на наднаціональному рівні. Особливістю сучасного 

етапу розвитку науково-технічної діяльності є формування наднаціонального рівня її 

інституцій, зокрема ЮНЕСКО. Ця міжнародна організація через передачу дослідникам з 

країн, які розвиваються, «інструментарію» для створення віртуальних лабораторій (програмне 

забезпечення й безкоштовні інструкції) реалізує проект створення мережі дослідницьких 

центрів мікробних ресурсів (МІРСЕН) для співпраці лабораторій національного, 

регіонального і міжнародного рівнів у сфері мікробіології щодо сприяння практичному 

застосуванню її досягнень в економіці та екології  [87, с. 116]. 

Накопичення й ускладнення глобальних проблем сучасноті обумовили появу нової 

галузі знань – глобалістики, науки про глобалізацію, і фокус уваги дослідників зміщується від 

розгляду окремих проявів глобалізації, передовсім в економіці, до тектонічних зрушень, які 

охоплюють світ, суспільство, людину. Варто підтримати дослідницьку позицію вітчизняного 

філософа В.Лук’янця щодо визначення глобалізації як процесу, під час якого мережа 

наднаціональних соціальних інститутів поширюється на населення всієї планети [600, с. 232]. 

Цей процес має тривалу ретроспективу і різноманіття проявів, на думку британських 

дослідників Д.Гелда, Е.МакГрю, Д.Голдблата і Д.Перратона, глобалізація охоплює всі царини 

суспільного життя – від культурної до кримінальної, від фінансової до духовної [106, с. 23]. 

Якісні відмінності кожного з етапів глобалізації в економічній сфері збланасовано показує  

позиція ОЕСР, за якою у процесі глобалізації виділено три етапи:  інтернаціоналізація (з сер. 

ХІХ ст.), що відповідає розвитку експортних потоків; транснаціоналізація (після другої 

світової війни), яка пов’язана з прискореним зростанням прямих інвестицій та їх розміщення 

закордоном;  глобалізація (з 1980-х рр.), яка виражається  у  розвитку глобальних мереж 

виробництва, фінансів та інформації [132, с. 8].  

За визначенням Х.Зіберта і Х.Клодта, “глобалізація – це процес трансформації 

розрізнених національних господарств в інтегровану глобальну економіку” [857, s. 2]. 

Наслідком глобалізації господарської діяльності є формування глобальної економіки, до чого 

залучаються всі галузі і види діяльності, всі види і типи підприємств, організацій, установ. 

Розвиток інформаційних зв’язків з появою ІКТ-галузі та зв’язків всезагальних і універсальних 

з формуванням інформаційного типу господарювання на базі Інтернет уможливив 

формування нового різновиду цілісності, в якій світову економіку змінює економіка 

глобальна. За визначенням М.Кастельса, “глобальна економіка є історично новою реальністю, 
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відмінною від світової економіки... вона здатна працювати як єдина система в режимі 

реального часу в масштабі всієї планети” [316, с. 11].  При цьому у багатьох країнах соціально-

економічний розвиток залежить від активності національної економіки, проте фінанси й 

телекомунікації  вже створили  сектори  “глобальної економіки без кордонів”.  

На думку більшості дослідників, системоутворювальним ядром і фактором глобалізації 

є Інтернет, що проявляється у створенні світового ринку інформаційно насичених товарів і 

послуг; формуванні світового ринку ІКТ; розвитку глобальної транспортної та енергетичної 

інфраструктур на базі Інтернет; формуванні міжнародного віртуального ринку робочої сили; 

глобалізації фінансового ринку з можливістю цілодобових операцій онлайн; глобалізації 

управління із застосуванням сучасних ІКТ [360]. Інтернет як масовий засіб національної і 

міжнародної комунікації перетворився на рушійну силу міжнародної роздрібної електронної 

торгівлі, він створив трансконтинентальну телекомунікаційну інфраструктуру і глобальні бази 

даних, суттєво зменшив трансакційні витрати на рівні національних економік і світового 

господарства. Формуються нові загальнопланетарні межі розвитку, нові умови 

функціонування всіх елементів світового господарства, включаючи правила, норми, типи 

поведінки людей, форми застосування людських ресурсів та акумуляції капіталу в усіх видах 

економічної діяльності, у т.ч. у сфері науково-технічної діяльності, активізуючи  її розвиток. 

Нині розвиток науково-технічної діяльності має глобальний характер – генерування 

наукових і технічних знань та їх залучення до господарського обігу набуло планетарного 

масштабу. Мережа сучасних наукових центрів і лабораторій охопила увесь світ, як життєво 

сприятливі райони, так і географічно віддалені від центрів людської цивілізації суворі куточки 

планети (тропічні джунглі, високогір'я, пустелі, Арктику, Антарктику), космос і океани. 

Водночас специфіка розміщення наукових кадрів полягає в їх відносно високій концентрації у 

нечисленній групі країн і регіонів. Територіальна нерівномірність головної ознаки науково-

технічої діяльності – її суб’єктності – зумовлює процеси інтернаціоналізації у всіх складових 

науково-технічної діяльності. Подолання територіальної роззосередженості її суб’єктів  

відбувається на індивідуальному рівні у формі міжнародної мобільності наукових кадрів через 

міжкраїнові міграційні потоки наукових кадрів. Напрям міграції «периферія-центр» чи 

«центр-периферія» визначає сформованість колективного рівня суб’єктів науково-технічної 

діяльності, починаючи з періодів її зародження і становлення, це необхідна передумова, але 

достатньою передумою є високі рівні добробуту та якості життя у країні. Це підтверджують 

дані ЮНЕСКО: на 20 країн світу припадає 95% загальної чисельності дослідників у світі і 
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доход на одного мешканця щорічно зростає на 200 дол., тоді як у країнах, де працює решта 

дослідників світу, щорічне зростання на одного мешканця становить лише 10 дол. [646, с. 4]. 

Історично первісною формою процесів інтернаціоналізації у сфері науково-технічої 

діяльності необхідно вважати міграцію мислителів і вчених, яка у різних формах існувала на 

етапах зародження і становлення цього виду діяльності. Серед первісних форм  міграційних 

процесів мандрівні подорожі мислителів і філософів до Александрійської бібліотеки як 

системоутворювального ядра інформаційної сфери античної доби. З появою класичного 

університету його засадничі умови функціонування як соціального інституту (традиція 

здобуття вчених ступенів у різних університетах, інтернаціональний склад студентів і 

професорів) об’єктивізували міграційні процеси на індивідуальному рівні суб’єктів цієї 

діяльності. Теоретичну діяльність у книгодрукарських центрах здійснював інтернаціональний 

склад учених, а книга, у т.ч. наукова, стала важливим об’єктом міжнародної торгівлі, зокрема, 

після подолання монополії латини в університетській освіті та закріплення за національними 

мовами функції наукової мови. З появою академій наук як головного суб’єкта наукових 

досліджень колективного рівня запрошення до їх складу вчених-іноземців стало звичайною 

практикою [201, с. 63–64]. Первісні прояви міжнародної міграції наукових кадрів стосувалися 

сфери теоретичних знань, їх зумовлювали соціальні фактори і низька щільність мережі 

суб’єктів колективного рівня нового виду інтелектуальної діяльності.  

Вплив інтернаціоналізації на науково-технічну діяльність полягає у появі нової якості – 

міжнародного виміру її сутнісних характеристик: на рівні цілепокладання, суб’єктів, процесу, 

результатів, зокрема глобальність наукових проектів Міжнародного союзу академій на поч. 

ХХ ст. (міжнародні дослідження вулканів, утворення Міжнародної комісії для об’єднання 

часу й об’єднання календаря) дають змогу зробити висновок про планетарний масштаб цієї 

інституції, яка забезпечила втілення міжнародного виміру усіх сутнісних характеристик 

науково-технічної діяльності та зумовила  появу нового типу  суспільних благ – глобальних.   

Першим економічним проявом наукових і технічних знань як глобального суспільного 

блага вважаємо розробку системи уніфікації мір довжини, об’єму і ваги, позаяк вимірювання 

фізичних величин мало значну диференціацію зі стародавніх часів, ускладнюючи міжнародну 

торгівлю й обмін інформацією [205, с. 265]. Визнання на міжнародному рівні метричної 

системи мір довжини, об’єму і ваги (метрична виставка, Париж, 1875), а також у введення у 

грошових системах багатьох країн золотого стандарту створило інституційну основу 

зниження трансакційних витрат в експортно-імпортних операціях і разом з політикою 
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економічного лібералізму уможливили їх трансформацію у міжнародну торгівлю. Розвиток 

міжнародної торгівлі та інтернаціоналізація світового господарства створили глобальні умови 

залучення до економічного обігу нового об’єкту – уречевлених у наукоємній продукції ОПВ, 

уможливиши глобальний масштаб економічної реалізації  інформаційної природи знання. 

Водночас це актуалізувало перенесення на міжнародний рівень вирішення проблеми 

специфікації та захисту ІВ,  у ХХ ст. інституційні зміни у цій сфері ініціювали наднаціональні 

інституції, що відображає глобалізацію науково-технічної діяльності. Уніфікація національних 

моделей охорони патентів відбувається через їх приведення у відподність з міжнародною 

системою охорони ОПВ і запровадження єдиних підходів на світовому рівні – стандартів 

охорони різних ОІВ, що створює система міжнародних органів, її ядро утворюють ВОІВ і 

Світова організація торгівлі (СОТ). Взаємоузгодженість дій ВОІВ і СОТ підкреслює 

глобальний масштаб активізації розвитку науково-технічної діяльності, що створює ідеальні 

блага (ОПВ), що уречевлюються у наукоємній продукції (матеріальні блага). 

Світові ринки наукоємної продукції стали одним з головних факторів розвитку 

науково-технічної діяльності у ХХ ст. – на них було сформовано стійкий попит на уречевлені 

наукові і технічні знання, уможливлено перерозподіл світових потоків інвестицій у 

розширення виробництва нових знань на основі становлення потужного корпоративного 

сектору ДіР у розвинених країнах світу, насамперед у США. З перенесенням через кордони 

держав інвестиційних потоків і виробництва продукції корпорації трансформувалася у 

транснаціональні (ТНК), а процеси інтернаціоналізації світового господарства здобули нову 

якість – міжнародні ринки, у межах яких відбувалася переважна частина світових потоків 

товарів, послуг, капіталу, робочої сили, трансформувалися у внутрішньокорпоративні. ТНК 

мають дві беззаперечні переваги як суб’єкти ДіР: доступ до інвестиційних ресурсів і 

диверсифікація видів економічної діяльності, що зменшує загрозу ризиків банкрутства. 

Сучасні ТНК формують майже половину загальносвітового наукового бюджету, що у 2006 р. 

перевищив 1 трлн дол. США, із 700 компаній з найбільшими витратами на ДіР, 98% 

відносяться ТНК, вони забезпечують освоєння ⅔ витрат на ДіР у бізнес-секторі [479, с. 308]. 

Прискорення темпів транснаціоналізації відзначає останню чверть ХХ ст.: у 1970 р. у 

14 країнах світу налічувалося сім тис. ТНК, яким належали 27 тис. закордонних філій, у сер. 

1990-х рр. їх число збільшилося до 39 тис., число їх філій зросло удесятеро – до 270 тис., у 

2007 р.  у світі функціонували понад 78 тис. ТНК і понад 800 тис. зарубіжних філій [580, 

с. 223]. Розширення транскордонного виробництва підкреслюють дані ЮНКТАД, у 1982–
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2013 рр. чисельність зайнятих у закордонних філіях зросла у 3,6 рази (ДОДАТОК Б 

табл. Б.16). При цьому частка загальних  обсягів продаж  ТНК  у  світовому ВВП зросла від 

майже  ¼  у 1982 р. до майже ½ у 2013 р.,  а виробництво товарів і послуг у закордонних філіях 

ТНК становить до ¼ від їх загального обсягу продаж. Динаміка показників світового ВВП, 

обсягів промислово виробництва і товарного експорту у ХХ ст. за експертними оцінками 

дослідників глобальних тенденцій світової економіки за 100 років (ДОДАТОК Б табл. Б.17), 

засвідчили прискорене зростання інтернаціональної компоненти світового ВВП з другої пол. 

ХХ ст., особливо у 1980–2000 рр., коли товарний експорт зростав швидше за темпи 

промислового виробництва [426, с. 505–597]. Так, ВВП світу у 2000 р. зріс у 18 разів щодо 

1900 р., обсяги промислового виробництва збільшилися у 26,5 разів, а зростання світового 

товарного експорту становило 35,45 разів, при цьому удвічі зросла експортна квота світового 

ВВП: від 9,7% у 1900 р. до 19,0%  у 2000 р. Водночас зростання щорічних обсягів валютних 

надходжень від світової торгівлі ліцензіями з 1950 р. до 2005 р. досягло 400 разів [437, с. 43]. 

Найважливішим фактором динаміки кількісних показників прискорення економічного 

розвитку світу стало перетворення світогосподарського механізму у цілісний глобальний 

організм, спаяний міжнародним поділом праці і гігантськими всесвітніми виробничо-

збутовими структурами, глобальною фінансовою системою і планетарною інформаційною 

мережею [426, с. 43]. Ядром цього глобального організму є ТНК, що сформували механізм 

нарощення їх економічної могутності. Як зазначають П.Єщенко й А.Арсєєнко, у сучасному 

світі з 166 суб’єктів  господарювання, обсяги продажів яких чи їх ВВП перевищує 50 млрд 

дол. США, лише 60 представляють окремі країни, тоді як 106 – це ТНК, 53 з яких базуються  в 

Європі, 38 – у США і вісім – в Японії [170, с. 67]. ТНК змістили з національного на 

наднаціональний рівень центр прийняття рішень у всіх сферах: виробничій, збутовій, 

інвестиційній, а також сфері ДіР. Нової якості розвиток науково-технічної діяльності набуває з 

активізацією закордонного розміщення ДіР-підрозділів ТНК, на відміну від географічної 

диверсифікації випуску наукоємної продукції, розробленої у дослідницьких лабораторіях 

країни-базування, за якої максимізація прибутку базується на диференціації вартості робочої 

сили у різних країнах. Як зазначено у Доповіді Світового Банку «До суспільств знань», 

спеціалізація країн, що розвиваються, на етапі зборки наукоємної продукції, розробленої в 

розвинених країнах, дає змогу використовувати лише робочу силу, «але не власні мізки» [87, 

с. 108]. Економічну доцільність винесення виробничих майданчиків до країн з низькою 

вартістю робочої сили обґрунтовує домінування в структурі витрат обробної промисловості 
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розвинених країн витрат виробництва, вони становлять ⅔ у собівартості товару, а витрати на 

робочу силу досягать 20% [580, с. 223]. У ДОДАТКУ Б табл. Б.18 показано диференціацію 

почасової оплати праці в обробній промисловості. Найнижчий рівень середньої почасової 

оплати праці (Латвія) становить 
1
/11 від найвищого рівня цього показника серед європейських 

країн  (Бельгія) та 
1
/10 від рівня Японії й 

1
/7 від рівня США, водночас він удвічі вище за середній 

рівень почасової оплати праці у Китаї та в Індії. Отже, винесення виробничих ділянок у країни 

з низькою вартістю робочої сили збільшує прибутковість ПІІ для експорту продукції, у т.ч. й 

наукоємної, і це повинні відобразити показники зростання експорту.  

Проте частка експорту закордонних філій ТНК зменшується, у 1982 р. у загальних 

обсягах продаж ТНК вона становила 34,5%, а в 2013 р. – зменшилася до 22,4% 

(ДОДАТОК Б табл. Б.16). За умов прискореної динаміки світового ВВП і зростання обсягів 

транскордонного виробництва у 1982-2013 рр. частка обсягів продаж ТНК у світовому ВВП 

подвоїлася: від 23,5% у 1982 р. до 46,5% у 2013 р. За умов зростання експортного 

виробництва у 2000–2012 рр. усталеного характеру набула тенденція зниження частки 

високотехнологічної продукції у загальних обсягах експорту промислової продукції для усіх 

країн, де вона домінує в експорті (ДОДАТОК Б табл. Б.19). Це такі східноазійські країни, як 

Філіппіни (від 73% до 49%), Сінгапур (від 63% до 45%), Малайзія (від 60% до 44%), Таїланд 

(від 33% до 21%), КНДР (від 35% до 26%). Отже, відбувається зміна експортоорієнтованого 

розширення транскордонного виробництва на транскордонне виробництво, орієнтоване на 

ринки країн, які приймають ПІІ.  

Наукоємна продукція як гетерогенна за економічною природою зумовлює її адаптацію 

до потреб місцевих ринків, що об’єктивізує створення закордонних ДіР-підрозділів ТНК. На 

думку експертів ЮНКТАД, теоретичним підґрунтям винесення за кордон ДіР-підрозділів є 

належність ДіР до послуг, які можуть бути «подрібнені» і винесені у райони, де будуть 

здійснені з максимальною ефективністю [146, с. 22]. Більшість дослідників ідентифікують 

адаптаційну модель закордонних ДіР-підрозділів ТНК, що підкреслює також і мотивація їх 

створення, а саме: адаптація й удосконалення продуктів і технологій до місцевих умов (вимог 

постачальників, споживачів, стандартів); створення нових продуктів чи суттєві зміни їх 

споживчих властивостей відповідно до місцевих запитів; раціоналізація власних ДіР – 

використання ДіР-підрозділів за кордоном для потреб материнської компанії [426, с. 222].   

Першою ДіР-лабораторією, яку створено за кордоном, був Інститут молекулярної 

біології, заснований у США у 1926 р. швейцарською фірмою “Хофман-Ла Рош”. Сучасна 
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ТНК «F.Hoffmann-La Roche» входить до ТОП-10 наукових організацій світу бізнес-сектору 

ДіР (ДОДАТОК Б табл. Б.12). Американські компанії розпочали розміщення ДіР-організацій 

в Європі у 1950–1960-х рр. [426, с. 227]. У 1996 р. японські компанії мали понад 190 

лабораторій і дослідницьких інститутів у США, американські компанії мали лише 70 ДіР-

організацій в Японії, ½ цих підрозділів виникла у 1985–1994 рр. [174, с. 73]. У 1992 р. у США 

діяли 255 ДіР-підрозділів іноземних компаній, а в 1998 р. їх число зросло до 715 (ДОДАТОК Б 

табл. Б.20), вони належать 375 ТНК із 24 країн світу, американські ТНК мають  лише 182 

закордонних ДіР-підрозділи [426, с. 228]. Тенденція географічної концентрації ДіР-підрозділів 

ТНК у трикутнику «США, країни ЄС, Японія» дістала назву тріодизації сфери ДіР.  

Кількісно процеси транснаціоналізації у сфері ДіР показує збільшення у структурі 

джерел фінансування ДіР частки коштів корпорацій загалом та іноземних фінансових джерел 

зокрема. На поч. ХХІ ст. сформувалася тенденція зростання у структурі національного 

наукового бюджету часток коштів бізнес-сектору та іноземних джерел при зменшенні частки 

державних коштів. Частка іноземного фінансування ДіР країн ОЕСР у к. ХХ ст. досягла 10%, 

спостерігалися національні особливості: від частки іноземного фінансування 15% у Великій 

Британії до 0,3% – в Японії [426, с. 222]. У нових індустріальних країнах частка іноземного 

фінансування ДіР досягає 30% наукового бюджету країни [174, с. 21]. Частка іноземних 

джерел у структурі загальнонаціонального наукового бюджету свідчить про розміри участі 

іноземного капіталу у генеруванні усіх типів наукових і технічних знань, більш 

інформативним є показник іноземного фінансування ДіР у бізнес-секторі, де сконцентровано 

виробництво уречевлених наукових і технічних знань. У ДОДАТКУ Б табл. Б.21 показано 

подвоєння частки іноземного фінансування ДіР корпоративного сектору у розвинених країнах  

у к. ХХ ст., у США частка іноземного фінансування промислових ДіР зросла майже уп’ятеро. 

Дані ДОДАТКУ Б табл. Б.22 свідчать про прискорене зростання закордонних витрат на ДіР 

американських ТНК (від 14,3% загального наукового бюджету у 1990 р. до 18,6% у 2010 р.), 

при цьому науковий бюджет іноземних компаній у США перевищує на 10–20% закордонні 

витрати на ДіР американських ТНК. Обсяги витрат зарубіжних філій ТНК на ДіР у 1993–

2002 рр. збільшилися від 30 до 67 млрд дол. США, або від 10% до 16% витрат на ДіР бізнес-

сектору [146, с. 29]. Темпи зростання витрат американських компаній на іноземні ДіР удвічі 

перевищили динаміку внутрішніх витрат, з к. 1980-х рр. компанії США витрачали на ДіР за 

кордоном більше, ніж удома. Отже, розвиток транснаціоналізації сфери ДіР засвідчує 

прискорене зростання іноземного наукового бюджету ТНК порівняно з національним.  
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Новою стратегією отримання ДіР-підрозділів закордом стали транскордонні злиття і 

поглинання, унаслідок яких ТНК отримує ДіР-підрозділи реального чи потенційного 

конкурента. За даними ЮНКТАД тут досягнуті найвищі річні темпи приросту серед усіх 

показників прямого іноземного інвестування та міжнародного виробництва, у 1987–1995 рр. 

щорічне зростання становило 24–25%, у 1996–2000 рр. темпи зросли до 51,5% [146, с. 5].  

Тенденцію домінування у процесах транснаціоналізації підприємницького сектору 

підтверджують дані  ОЕСР щодо структури  джерел іноземного фінансування, що показано у 

табл. 2.7. На поч. ХХІ ст. кошти підприємницького сектору у загальних обсягах іноземного 

фінансування є домінуючим джерелом у більшості країн. Іноземне фінансування відбувається 

каналами ТНК: у більшості країн ОЕСР частка іноземного фінансування у межах підприємств 

однієї групи у декілька разів перевищує частку фінансування ДіР іноземними 

підприємствами, які не пов’язані корпоративними зв’язками [836]. В окремих країнах обсяги 

витрат на ДіР дочірніх іноземних компаній перевищили витрати національних підприємств, у 

Великій Британії вони становлять понад 40% витрат бізнес-сектору на ДіР, у Канаді, Швеції, 

Норвегії, Франції та Німеччині це майже ⅓ витрат на ДіР бізнес-секторі. Закордонні ДіР-

підрозділи ТНК виконують значні обсяги ДіР підприємницького сектору у країні-реципієнті: 

від ¼ обсягів ДіР бізнес-сектору в Іспанії до ⅔ обсягів ДіР в Угорщині.  

Як свідчать дані табл. 2.7, у загальній кількості інноваційно активних підприємств у 

країні іноземні підприємства переважають національні у більшості з обстежених країн (за 

винятком США, Великої Британії, Іспанії та Португалії). Про високу якість виконання ДіР у 

міжнародній співпраці свідчить також частка патентів за участі іноземного партнера у 

загальній кількості патентів у країні, у більшості країн ця частка перебуває у діапазоні від ¼ 

(Велика Британія, Данія, Австрія) до ⅓ (Угорщина, Бельгія, Чехія, Португалія, Польща, 

Швейцарія) [836]. Отже, траскордонне співробітництво у сфері ДіР стало одним з головних 

факторів розвитку науково-технічної діяльності і в розвинених країнах, і країнах, що 

розвиваються, ДіР-підрозділи ТНК прискорюють у країнах-реципієнтах трансформацію 

науково-технічної діяльності в інноваційну. Попри тенденцію активізації перенесення ДіР-

підрозділів за кордон компанії США, Японії, Німеччини, Франції, Італії зберігають від 80% до 

90% потенціалу ДіР на території  країн-базування. Виключенням є великі ТНК Бельгії, 

Швейцарії і Нідерландів, понад ½ ДіР яких за показниками ДіР і патентування здійснюється 

за кордоном. Схожі показники мають ТНК Великої Британії, Швеції, Фінляндії, Данії, 

Норвегії, що долають вузькість національних ринків та  обмеженість ресурсів.  
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Таблиця 2.7 

Іноземне фінансування ДіР у підприємницькому секторі країн ОЕСР 
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Частка фінансування іноземними підприємствами ДіР підприємницького сектору у межах однієї групи, 

 у % від загальних обсягів іноземного фінансування  
2008–2011 90,5 89,3 83,3 75,4 72,9 69,6 69,5 67,8 65,9 64,3 60,4 53,7 52,3 51,3 34,7 32,0 27,2 … 

Частка фінансування іноземними підприємствами ДіР підприємницького сектору,  у % від загальних обсягів іноземного фінансування 
2008–2011 2,3 2,4 16,7 9,9 14,0 17,7 12,1 4,4 6,1 16,0 18,1 5,6 43,8 42,5 64,4 9,5 6,2 … 

Частка іноземних підприємств у загальній структурі джерел іноземного фінансування ДіР підприємницького сектору, % 
2009–2011 92,8 91,7 … 89,1 91,4 87,3 81,6 72,2 71,9 80,3 78,5 59,3 96,1 … 99,1 41,5 33,4 98,4 

Частка секторів держави та вищої освіти у загальній структурі джерел іноземного фінансування ДіР підприємницького сектору, % 
2009–2011 0,0 0,0 … 4,5 0,0 0,9 8,8 0,1 0,2 0,0 0,0 12,7 0,0 … 0,1 0,0 0,0 0,0 

Частка міжнародних організацій  у загальній структурі джерел іноземного фінансування ДіР підприємницького сектору, % 
2009–2011 7,0 7,7 … 6,2 5,9 10,5 9,5 27,6 27,9 19,7 20,7 27,1 3,5 … 0,6 58,5 59,0 1,6 

Частка закордонних філій у ДіР підприємницького сектору  

2000–2003 62,5 15,0 34,8 45,3 … … 33,0 46,6 19,0 19,4 … 27,3 … … 1,6 30,9 19,1 45,0 

Витрати на ДіР дочірніх іноземних компаній, % від загальних витрат на ДіР підприємницького сектору 

2007–2010 59,3 14,5 35,4 29,6 … 30,5 24,4 54,7 37,5 28,9 53,8 26,6 53,3 … … 23,1 30,7 40,7 

Частка іноземних підприємств у загальній кількості  інноваційно активних підприємств у країні  

2008–2010 18,6 28,7 … 24,0 … 18,3 4,7 21,9 30,2 18,2 24,4 6,0 31,0 14,7 … 9,5 16,7 31,1 

Частка національних підприємств у загальній  кількості   інноваційно активних підприємств у країні 

2008–2010 24,5 11,1 … 14,5 … 11,3 … 12,3 4,5 17,9 18,1 16,3 20,0 7,3 … 10,1 16,8 34,7 

Частка патентів, що отримані за участі іноземного партнера, від загальної кількості  патентів у країні 

2008–2010 32,8 19,6 … 20,0 22,7 20,3 14,2 30,7 43,5 20,4 43,4 16,5 26,2 42,1 … 33,1 35,8 25,8 

Джерело:  складено автором за матеріалами [146, с. 32], [835], [836], «…» – дані не доступні.  
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Винесення за межі країни ДіР-лабораторій у підприємницькому секторі у нашому 

дослідженні розглядаємо як глобальний фактор розвитку науково-технічної діяльності 

загалом і ДіР як її складової зокрема. Тенденція активізації створення ТНК власних ДіР-

організацій за кордоном тісно переплетена з їх націленістю на використання глобального 

науково-дослідницького потенціалу, залучення наукових кадрів вищої кваліфікації і науково-

інженерних кадрів, участь у спільних наукових проектах. ТНК таким чином намагаються 

подолати вузькі місця власних ДіР і шукають нові можливості для посилення 

конкурентоспроможності компанії через формування нових контактів, реалізацію проектів у 

принципово нових для компанії напрямах ДіР. Нині ТНК відходять від адаптаційної моделі 

розвитку мережі закордонних ДіР-підрозділів, фокусується увага на стратегічних ДіР і 

моніторингу закордонних досягнень для пошуку нових конкурентних переваг, що вирізняє 

зокрема фармацевтичні ТНК, які проводять клінічні дослідження в Індії, – це Pfizer, Novartis, 

GlaxoSmithKline [146, с. 23]. Ці ТНК є лідерами серед наукових організацій підприємницького 

сектору у Всесвітньому рейтингу наукових організацій (ДОДАТОК Б табл. Б.12). Ставляться і 

глобальні цілі: ІВМ має на меті створення глобальної корпоративної культури, Sony формує 

власний внесок до світової науки. Відтак дослідники проблем глобалізації відзначають 

формування нової глобальної культури, яка пов’язана з просуванням на внутрішні ринки 

країн наукоємної продукції ТНК і протистояння з національною культурою, у т.ч. з 

національними  культурними  формами виробництва і споживання. 

Для аналізу тенденцій глобалізації експерти ЮНКТАД визначають індекс 

транснаціоналізації (ІТН), який характеризує рівень закордонної ділової активності ТНК й 

обчислюється як середнє значення показників: відношення закордонних активів до усіх 

активів, відношення зарубіжних продаж до загальних обсягів продаж, чисельності 

працівників за кордоном до загальної чисельності зайнятих [146, с. 7]. У 2003 р. для 14 з 25 

найбільших нефінансових ТНК світу ІТН перевищував 50%, а також для 12 з 25 найбільших 

нефінансових ТНК з країн, які розвиваються [146, с. 6–7]. У 2005 р. для 10 найбільших ТНК 

світу за показником закордонних активів ІТН перевищував 50% у семи ТНК [580, с. 229]. 

Зростання індексу транснаціоналізації засвідчує перевищення інтернаціональної компоненти 

у виробничій діяльності ТНК. У сфері ДіР за даними ЮНКТАД про компанії, які формують 

найвищі наукові бюджети, середня компанія (з охоплених дослідженням) витрачає за 

кордоном 28% від її загального бюджету на ДіР, включаючи зовнішнє фінансування ДіР у 

межах контрактів з іншими країнами, частка працівників, які реалізують ДіР за кордоном, у 
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загальній чисельності відповідних категорій персоналу також становить 28% [479, с. 309]. 

Отже, у сфері ДіР у співвідношенні “національний – інтернаціональний” за розподілом 

дослідницького потенціалу, рівнем концентрації ресурсів, перерозподілом витрат на ДіР 

домінує національна складова діяльності ТНК – у більшості країн корпорації головну 

частину ДіР проводять у країні базування, хоча темпи зростання іноземного наукового 

бюджету уже перевищили темпи зростання національного наукового бюджету, насамперед 

у США. Загалом показники глобалізації виробничої діяльності найбільших ТНК світу майже 

удвічі вищі за показники глобалізації у сфері ДіР.  

У нашому дослідженні економічну природу глобального фактору розвитку ДіР 

визначаємо як ефекти впливу ринків наукоємної продукції та ринків ОПВ, які формуються і 

функціонують у глобальному масштабі. Кількісно оцінити такі ефекти дають змогу дані 

ДОДАТКУ Б табл. Б.23 щодо динаміки обсягів світового ринку ліцензій і дані табл. Б. 23 

щодо динаміки структури світової ренти і квазіренти: обсяги світової торгівлі ліцензіями у 

1960–2005 рр. зросли у 120 разів [437, с. 28]. Таке зростання світового ринку ліцензій 

уможливило глобальні масштаби отримання технологічної квазіренти. За експертним 

висновком Ю.Яковца (ДОДАТОК Б табл. Б.24), у структурі світової ренти і квазіренти, яку 

формують природнича рента та технологічна квазірента, чатка природничої ренти (її 

утворюють такі види ренти, як земельна, гірничорудна й лісова, паливна) зменшилася від 
1
/3 у 

1960 р. до майже 
1
/6 у 1997 р., а частка технологічної квазіренти зросла від 

2
/3 до 

5
/6 [762, с. 260]. 

У динаміці абсолютних показників у 1960–1997 рр. технологічна квазірента зростала утричі 

швидше за природничу ренту. Міжкраїновий розподіл технологічної квазіренти здійснюється 

на користь декількох розвинених країн світу, що підтверджують дані Світового банку 

(ДОДАТОК Б табл. Б.25 і табл. Б.26). Так, у 2001 р. країни з високим доходом отримали 98,5% 

від загального обсягу отриманих у світі роялті та ліцензійних платежів, причому на США, 

Японію, Велику Британію, Німеччину і Францію разом припадає 86,7% доходів від 

комерціалізації уречевлених наукових і технічних знань, тоді як їх частка в обсягах сплачених 

роялті та ліцензійних платежів станосить лише 51,1%. У 2001 р. три країни світу мали 

позитивний технологічний баланс: Франція (625 млн дол.), Велика Британія (2 млрд дол.), і 

найвище позитивне сальдо технологічного балансу досягнуто у США – 22,3 млрд дол.  До 

клубу країн, які перерозподіляють на свою користь світову технологічну квазіренту, у 2003 р. 

вступили Японія (1,26 млрд дол.) і Швеція (1,06 млрд дол.), у 2008–2011 рр. до них 

приєдналися Фінляндія (2,04 млрд дол.), Нідерланди (1,45 млрд дол.), Німеччина (1,16 млрд 
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дол.) та Ізраїль (3 млн дол.). Тоді як США отримали 84,04 млрд дол. чистих надходжень від 

роялті та ліцензійних платежів, що майже утричі перевищує сукупну технологічну квазіренту 

інших країн, які мають позитивне сальдо технологічного балансу.  

Отже, наприкінці ХХ ст. завдяки діяльності ТНК на світових ринках наукоємної 

продукції, насамперед у сегменті високотехнологічної продукції, сформовані глобальні умови 

отримання й розподілу технологічної квазіренти, що розширило попит на уречевлені наукові і 

технічні знання як квазісуспільні блага, відтак і на зайнятість у сфері ДіР наукових та 

інженерних кадрів, що, у свою чергу, зумовили зростання обсягів неуречевлених наукових і 

технічних знань. Цей висновок підтверджує переважання ТНК серед лідерів Всесвітнього 

рейтингу наукових організацій, так, серед ТОП-10 наукових організацій світу бізнес-сектору 

(ДОДАТОК Б табл. Б.12) переважну більшість цих організацій представляють ТНК.  

Як було з’ясовано у §2.1, створення і комерціалізація наукоємної продукції ініціюють 

лавинне нарощення трансформаційних і трансакційних витрат, відтак реальні можливості 

отримання квазірентних доходів від самостійного залучення до економічного обігу нового 

інтелектуального ресурсу сформували ТНК унаслідок диверсифікації їх економічної 

діяльності та зміни спеціалізації на користь збільшення видів діяльності з надання послуг, 

зокрема фінансових. Саме ТНК створили й реалізували модель «закритих інновацій», 

каналами якої  у другій пол. ХХ ст. були створені і виведені на світовий ринок до ⅔ базисних 

технологійних інновацій і базисних продуктових інновацій. За визначенням вітчизняного 

дослідника проблем глобалізації Ю.Пахомова, наслідком системної діяльності ТНК та їх 

домінування у сучасних міжнародних відносинах стало формування специфічних внутрішньо 

корпоративних міжнародних ринків товарів і послуг [511, с. 41]. Корпорації формували свою 

діяльність з розробки, виробництва і комерціалізації наукоємної продукції шляхом укріплення  

у глобальному масштабі внутрішніх вертикальних і горизонтальних зв’язків задля зменшення 

залежності компанії від зовнішнього середовища. Класичним прикладом вертикальної 

інтеграції Г.Іцковіц наводить приклад автомобільної імперії Г.Форда, що створив виробничий 

ланцюг повного циклу – від видобутку і переробки залізної руди до виробництва і продажів 

автомобілів [289, с. 95]. Водночас найвагоміший внесок ТНК у розвиток науково-технічної 

діяльності полягає у створенні світових ринків, які уможливили становлення наукоємних 

галузей. Появу більшості наукоємних товарів і нових видів економічної діяльності 

забезпечували велетенські ТНК: автомобілі – це «Ford», нейлон – «DuРont», 

напівпровідники – «Bell», комп’ютери – «IBM», програмне забезпечення – «Microsoft».  
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Активізацію діяльності ТНК та тенденції глобалізації у сфері ДіР засвідчує прискорене 

зростання інтернаціональної компоненти у динаміці світових показників створення ОПВ 

(табл. 2.8), вищі темпи зростання частки заявок нерезидентів у загальній кількості заявок і 

високий рівень інтернаціональної компоненти у загальній кількості отриманих патентів.  

Таблиця 2.8 

Динаміка світових показників винахідницької активності (1985–2013 рр.) 

Рік 

 

1985 1990 1995 2000 2005 2013 2013 / 1985, 

разів 

Заявок на патенти: 
Усього, у т.ч. 922 208 1 001 013 1 053 911 1 363 436 1 681 596 2 567 900 2,8 

від резидентів 641 213 676 379 678 186 822 283 964 255 1 707 654 2,7 

від нерезидентів 280 995 324 635 375 725 541 153 717 342 860 246 3,1 

Отримані патенти: 
Усього, у т.ч. 395 376 401 528 424 163 510 876 615 344 1 268 605 3,2 

від резидентів 217 759 235 270 234 841 294 104 332 988 719 922 3,3 

від нерезидентів 177 617 166 259 189 322 216 772 282 356 448 783 2,5 

Джерело:  складено і розраховано автором за даними [869]. 

 

Чим більше іноземних патентів реєструють корпорації, тим вищим є рівень їх 

технологічного потенціалу і рівень інтернаціоналізації їх науково-технічної діяльності, це 

свідчить про розширення можливостей перерозподілу технологічної квазіренти. Так, у 2009 р. 

іноземним компаніям у США належали 11,8% діючих патентів, в Японії – 3,7%, у Великій 

Британії – 39%, у середньому по ЄС – 13,7% [701, с. 178]. Яскравим прикладом патентування 

за кордоном є японські корпорації (Hitaci, Sony, Canon), що створюють глобальну мережу 

патентування, щорічно подаючи до 10 тис заявок на нові патенти. У к. ХХ ст. патенти 

перетворилися на стратегічний об’єкт комерціалізації, у 1997 р. продажі технологічних 

ліцензій забезпечили 48% від чистого прибутку Hitaci  [354, с. 132]. Японські ТНК перейшли 

до моделі «відкритих інновацій», комерціалізуючи ОПВ і максимізуючи технологічну 

квазіренту,  що відзначає новітні якісні зміни у процесах глобалізації сфери ДіР. 

Організаційну форму втілення ліцензійних угод на рівні ТНК формують технологічні 

альянси. Дослідники вважають, що етап транснаціоналізації у сфері ДіР майже завершився, 

розпочався етап глобалізації, який втілюють стратегічні технологічні альянси. У 1968–1998 рр. 

у світі було створено 10 тис. стратегічних технологічних альянсів, що об’єднали 3,5 тис. ТНК. 

З 1991 р. зростає кількість потужних технологічних альянсів, число яких зросло від 339 до 602, 

причому більшість з них є контрактними [117, с. 8]. Як стверджують експерти, з сер. 1980-х 

рр. на формування технологічних альянсів використано понад 3/5 загального обсягу ПІІ у 

межах США, ЄС та Японії [426, с. 223]. Стратегічні альянси охоплюють усі типи компаній і 
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функціонують у найрізноманітніших формах, у них беруть участь ТНК і представники МСП, 

до цього виду міжфірмового співробітництва долучені всі види економічної діяльності. 

Альянси на відміну від злиттів і поглинань не передбачають при об’єднанні втрати 

індивідуальності, утворення єдиної структури, єдиних цілей, їх вирізняє наявність декількох 

керівних центрів, діалогові внутрішньо альянсові відносини за можливості конфлікту 

інтересів. Угоди про спільні ДіР у співпраці декількох компаній надають партнерам більшу 

свободу дій задля прискорення розвитку нових видів технологій. Відтак угоди про спільні ДіР, 

які дістали назву технологічних альянсів, як форма об’єднання декількох великих партнерів 

сприяють створенню і розвитку нових технологій більше, ніж жорстка конкуренція.  

На етапі транснаціоналізації у виробництві квазісуспільних благ винесення за кордон 

ДіР-підрозділів у моделі «закритих інновацій» уможливлювало глобальний ефект масштабу з 

боку попиту на наукоємну продукцію її кінцевих споживачів завдяки адаптації новинок до 

вимог місцевих ринків. Закордонні ДіР-підрозділи ТНК таким чином досягали зниження 

трансакційних витрат у процесі створення «ранніх ринків» наукоємної продукції. «Ранні  

ринки» наукоємної продукції з боку пропозиції представляє зазвичай ТНК, що створює ОПВ, 

здійснює його уречевлення у наукоємній продукції, яку до вимог локальних ринків адаптують 

закордонні ДіР-підрозділи. Але попит на «ранніх ринках» наукоємної продукції об’єктивно 

обмежений високим рівнем інформаційної асиметрії зі споживачем за відсутності власне 

ринкових сигналів і ринку, незалежно від географічного місця розташування. У теорії дифузії 

інновацій Е.Роджерса та теорії «прірви» Дж.Мура з’ясовано, що виведення на ринок  без 

відповідних зусиль виробника наукоємної продукції підтримає 2,5% потенційних споживачів 

[435, с. 45]. Це новатори-споживачі, які очікують на появу новизни суттєвої якості продукції, 

їх географічна роззосередженість не впливає на створення основного ринку як глобальних 

умов отримання технологічної квазіренти. Масштаб з боку попиту генерують інші типи 

споживачів (84% від загалу), їх переведення з категорії потенційних до реальних – як головне 

завдання формування основного ринку наукоємної продукції – зумовлює постійно зростаючі 

трансакційні витрати для ініціації змін національного інституційного середовища, зокрема 

існуючих стандартів чи запровадження нових. Як зазачає ОЕСР, частка впливу міжнародних 

стандартів у світовій торгівлі складає 80% [838]. Ресурси найбільших ТНК світу, які 

акумулюють щорічні мільярдні наукові бюджети (ДОДАТОК Б табл. Б.12), не порівнювані з 

обсягами витрат на створення нових ринків, їх здатні акумулювати лише мережі користувачів 

нового інтелектуального ресурсу через механізм ліцензійних угод.  
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Йдеться про максимізацію кількості користувачів нового інтелектуального ресурсу, що 

організаційно набуває форми технологічного альянсу і досягається через збільшення кількості 

ліцензіатів ( nN  у формулі 2.3), пошук потенційних партнерів охоплює увесь світ. 

Взаємовідносини партнерства у межах технологічного альянсу дають змогу залучати 

створений ліцензіатом новий інтелектуальний ресурс до економічного обігу у глобальному 

масштабі завдяки виробничій і комерційній діяльності мережі їх користувачів – ліцензіатів. Це 

втілює головну ідею моделі «відкритих інновацій»: на різних етапах генерування та 

об’єктивізації наукових і технічних знань, їх уречевлення у наукоємній продукції, її 

комерціалізації і налагодження ритмічного виробництва залучається значна кількість 

економічних агентів, між якими формуються партнерські відносини. Результатом їх науково-

технічного співробітництва є зниження трансформаційних і трансакційних витрат як 

виробництва, так і комерціалізації наукоємної продукції кожного з партнерів.  

Насамперед, це трансакційні витрати вибору і витрати оцінювання якості, необхідні 

для актуалізації споживачів основного ринку за Дж.Муром (ДОДАТОК Б рис. Б.2), на яких 

припадає понад ⅔ потенційних споживачів наукоємної продукції, і лише трансформація 

потенційного попиту цих сегментів у реальний через систему маркетингових заходів та 

інноваційний менеджмент дасть змогу подолати «прірву» між раннім та основним ринком 

наукоємної продукції (ДОДАТОК Б табл. Б.3). Економічні інтереси споживачів основного 

ринку націлені на підвищення ефективності власного бізнесу на основі нових технологій, що 

мають бути інтегровані до існуючої технологічної бази, третина споживачів будуть готові 

придбати наукоємну технологію лише в її завершеному і відпрацьованому варіанті. Новітні 

характеристики якості наукоємної продукції не дають змогу здійснити її оцінювання в 

існуючих системах стандартів товарів і послуг, необхідною є розробка і впровадження у 

відповідній країні нових стандартів і внесення змін до національного законодавства.  

Саме технологічний альянс формує мережу виробників наукоємної продукції з 

високою репутацією, що досягається через створення спільними зусиллями нових стандартів 

там, де вони не оформлені, системи гарантій якості та сервісу для користувачів наукоємної 

продукції, надання навчальних і консультаційних послуг для зменшення інформаційної 

асиметрії у сфері споживання  наукоємної  продукції. Угоди про співпрацю, які дістали назву 

“альянс”, укладаються за різних умов, вони можуть мати такі форми: незаконні угоди і 

картелі, спільні підприємства, ліцензійні угоди, спільні ДіР за умов участі в реалізації 

великомасштабних міжнародних науково-технічних програм. 
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Відтак тенденція тріодизації сфери ДіР (географічної концентрації ДіР підрозділів ТНК 

у трикутнику «США, карїни ЄС, Японія») набуває нової аргументації: її зумовили потреби не 

стільки у зменшенні трансформаційних витрат на створення нових знань, які уречевлюються 

у наукоємній продукції, що здатні забезпечити ТНК у кожному з трьох регіонів самостійно, 

скільки потреби зменшення трансакційних витрат на створення нових ринків наукоємної 

продукції, зокрема у частині зменшення витрат на запровадження нових стандартів або 

систем оцінки якості, а також специфікації прав і захисту ІВ. Низький рівень захисту ІВ у 

Китаї гальмував розміщення ДіР-підрозділів американських ТНК у цій країні у 1990-х рр. 

Обґрунтування тенденції тріодизації сфери ДіР з позицій якості системи охорони ІВ і 

зниження  трансакційних витрат  у комерціалізації наукоємної продукції підтверджує також 

патентна статистика, у 2002 р. у світі діяло понад 4,4 млн патентів, з них на Західну Європу 

припадало 32%, на США – 29%, на Японію – 23%, на всі інші країни – лише 16% [837]. 

Компанії поза межами розвинених країн намагаються патентувати свої винаходи у сім разів 

частіше саме у цих країнах, аніж на батьківщині, що зумовлено не тільки об’єктивними 

намаганнями нерезидентів збільшити доходи від винахідництва, але й недосконалістю 

національного патентного законодавства, відтак у 1990–2000 рр. закріпилася тенденція 

зростання інтенсивності патентування нерезидентами у США у 1,5–2 рази. 

Важливою передумовою виникнення технологічних альянсів є глобалізація ринків 

інформаційно насичених товарів і послуг, так, половина технологічних альянсів створена в 

ІКТ-галузі. Це зумовлює відкритість інформації й системи її розповсюдження через Інтернет, 

що дає змогу створювати міжфірмові мережеві інноваційно-орієнтовані структури, 

підключатися до глобальної економічної діяльності навіть інноваційним МСП без втрати 

власної спеціалізації. Типова схема дій технологічного партнерства така: фірми-конкуренти 

розробляють і/або виробляють загальну конструкцію як основу комплектування власних 

підприємств партнерів, досягається “критична точка” в реалізації комплектуючої чи функції 

задля уникнення залучення зовнішнього постачальника. Але партнери по технологічному 

альянсу вступають у конкурентну боротьбу на ринках кінцевої продукції [94]. Відтак 

досягаються ефекти актуалізації основного ринку (ДОДАТОК Б табл. Б.3).  

Ефективним результатом технологічних альянсів є спільне патентування, що в 

першому десятилітті ХХІ ст. досягло значних масштабів і динаміки зростання. Дані у 

ДОДАТКУ Б табл. Б.27 показують частку патентів за участі іноземного партнера у загальній 

кількості економічно активних патентів у країні (у середньому в ОЕСР у 2009–2011 рр. вона 

становить 7%, в ЄС-28 цей показник перевищив 10%, для Бельгії, Швейцарії й Ірландії він 
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перевищив 20%) і динаміку цього показника у 1999–2011 рр. [836]. Нині кількість патентів, 

отриманих за участі іноземного партнера, обраховується десятками тисяч, і це економічно 

активні патенти – вони введені до господарського та економічного обігу через випуск 

наукоємної продукції або ліцензійні угоди. Активізацію економічного використання ОПВ 

засвідчують середньорічні темпи зростання міжнародних потоків роялті і ліцензійних 

платежів, що у 2000–2011 рр. загалом по країнам ОЕСР становили 10%, в Індії та Китаї – 

відповідно 21,5% і 28,2%. Це дає підстави для висновку про активізацію ТНК у розширенні 

міжнародного співробітництва у винахідницькій діяльності, посилення її спрямованості на 

комерціалізацію ОПВ, що прискорює глобалізаційні тенденції у сфері ДіР та забезпечує 

планетарний мастаб трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну.  

Глобалізація ДіР зумовлює й певні інституційні проблеми – потребу в уніфікації  

стандартів освіти і наукових ступенів, нові підходи до міграції фахівців вищої кваліфікації, 

регулювання конкуренції у сфері науково-технічної діяльності. При цьому фінансування 

каналами ТНК ДіР у країні-реципієнті ускладнює процеси формування і реалізації  державної 

науково-технічної політики. Коли ТНК створює ДіР-підрозділ за кордоном, встановлюються 

зв’язки з місцевими університетами, державними лабораторіями через  гранти, спільні ДіР і 

партнерство. Тривала взаємодія призводить до поступового посилення впливу ТНК на 

систему національних ДіР і освіту, які закладають основи державності. Каналами ДіР-

підрозділів ТНК відбувається неминучий відтік науково-технічної інформації і наукових 

кадрів. Позитивний же аспект впливу глобалізації у сфері ДіР полягає у тому, що місцеві 

університети й дослідницькі колективи отримують доступ до потужних інтелектуальних і 

фінансових ресурсів ТНК. Водночас можливі і негативні ефекти, що пов’язані з ослабленням 

національного науково-технічного потенціалу, конкурентоспроможності національної 

економіки внаслідок технологічного трансферу й звуження національної бази ДіР через 

наростання дефіциту наукових кадрів унаслідок їх імміграції. Отже, розосередження в інших 

країнах ДіР каналами ТНК має позитивні і негативні ефекти. Загальною тенденцією є 

розширення обсягів  і прискорення науково-технічної кооперації між розвиненими країнами.  

Іншою важливою формою, в якій відбувається фінансування компанією ДіР за 

кордоном, є ІТ-аутсорсинг як найбільш ефективний механізм зниження трасформаційних 

витрат у розробці інформаційних продуктів. За даними найбільшого розробника програмного 

забезпечення у світі компанії SAP, у середньому витрати на розробку одного рішення 

доходять до 100 млрд дол., і не всі з розроблених рішень комерціалізуються, а ті, які доходять 

до ринку, для досягнення стану бестселера потребують не менше п’яти років [479, с. 309]. 
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Портеби зниження трасформаційних витрат і розвиток глобальних інформаційних мереж 

уможливили становлення у сер. 1990-х рр. світового ринку ІТ-аутсорсингу, що має прискорені 

темпи зростання. У 2001–2003 рр. поширення ІТ-аутсорсингу в американських ТНК дало 

змогу  “делокалізувати” до 90 тис. робочих місць – перенести їх до країн з низькими 

трудовими витратами [811]. Американські ТНК для розробки програмного забезпечення 

активно залучають фахівців в Індії; діяльність аутсорсингових підрозділів таких ТНК, як Intel, 

IBM, Procter&Gamble в Індії та Китаї  уможливлює  зниження витрат на оплату праці у сфері 

ДіР до 40% [848, p. 4]. Обсяги експорту послуг з розробки програмного забезпечення в Індії у 

1995–2000 рр. зросли у понад вісім разів, що інституційно забезпечує мережа технопарків STP, 

де зайнято понад 200 тис. індійських інженерів, інтеграція індійських ІТ-компаній до 

американського ринку ІТ-продуктів лише  розвиватиметься [613, с. 474–479].  

Отже, іноземний науковий бюджет розподіляється для організацій, що територіально 

виносяться за межі країни-донора (ДіР-підрозділи ТНК), і каналами аутсорсингу без 

створення нових організаційних структур у країні-реципієнті. У США, як лідера глобалізації 

сфери ДіР, переважає друга форма іноземного фінансування ДіР, на їх території діє майже 

учетверо разів більше іноземних ДіР-організацій (понад 700), ніж створено ДіР-підрозділів 

американських компаній за межами США (до 200), при щорічному збільшенні іноземного 

наукового бюджету темпами, вищими за темпи зростання сукупних витрат на ДіР. Так, 

середньорічний приріст витрат на ДіР закордонних філій ТНК у 1994–2002 рр. становив 7,5% 

у порівнянні з 5,3% зростання витрат на ДіР материнських компаній [705, с. 95]. Галузева 

структура іноземного наукового бюджету американських ТНК з домінуванням фармацевтики 

і сектору послуг, у т.ч. ДіР в ІКТ-галузі (до ½  усіх витрат на ДіР за кордоном), дає змогу 

зробити висновок про оптимізацію їх витрат  на ДіР  на основі аутсорсингових послуг.   

Активізація процесів транснаціоналізації сфери ДіР та її глобалізації має  значний вплив 

на мобільність її суб’єктів, формуючи міжнародні потоки наукових кадрів. Міжнародна  

мобільність студентів, дослідників і викладачів є об’єктивним явищем, що дає змогу цим 

суб’єктам реалізувати власні наукові та економічні інтереси, і водночас це важливий засіб 

передачі неформалізованих знань, що не можуть бути трансльовані у кодифікованій формі 

через наукові публікації. Масового характеру міжнародна мобільність наукових кадрів набула 

після Другої світової війни, діставши назву «відтову умів» для країни-донора та «припливу 

умів» для країни-реципієнта. Феномен «відтоку умів» виник у промислово розвинених 

країнах, у період з 1949–1965 рр. близько 97 тис. учених, головним чином, з Великої Британії, 

Німеччини і Канади емігрували до США [87, с. 112]. У 1940–1960 рр. відтік фахівців вищої 
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кваліфікації відбувався з одних розвинених країн в інші, насамперед, у США, з 1960-х рр. до 

кола країн-донорів приєдналися країни, що розвивалися, з 1990-х рр. їх поповнили Східна 

Європа і СНД.  Міграція фахівців  у повоєнний період ХХ ст. досягла 2 млн осіб [335, с. 34]. 

Дослідники проблем міграції відзначають сформованість двох каналів міжнародної 

мобільності наукових кадрів: безпосередньо через контрактну форму, за якою фахівець вищої 

кваліфікації переїздить закордон для працевлаштування у ДіР-лабораторії чи університеті; 

опосередковано через студентську освітню міграцію: навчання іноземців у докторантурі з 

побудовою дослідницької кар’єри у країні базування університету [712]. Контрактна форма 

найповніше втілює дихотомію «центр-периферія», за якою відтік фахівців вищої кваліфікації 

обумовлює несформованість у країні мережі колективних суб’єктів ДіР та/або низька якість 

виробництва ними суспільних благ, низький рівень добробуту у країні. Для студентської 

освітньої міграції важливі умови реалізації інтелектуального потенціалу дослідників на 

внутрішньому ринку праці і демографічний фактор. Діяльність ТНК у винесенні її 

закордонних ДіР-підрозділів у країни з найбільш інтенсивними потоками студентської 

освітньої міграції створює попит на кваліфікованих фахівців на внутрішньому ринку, потоки 

«відтоку умів» змінюють потоки «циркулювання умів» за напрямом від центру до периферії. 

Якщо контрактна форма міжнародної мобільності наукових кадрів переважала до 1990-х рр. і 

формувала міграційні потоки фахівців вищої кваліфікації до США і країн Західної Європи з 

країн Східної Європи та колишнього СРСР, нині переважає студентська міжнародна міграція. 

За  даними ОЕСР та ЮНЕСКО, чисельність студентів, які здобувають вищу освіту за межами 

рідної країни, у 2000–2010 рр. зросла удвічі: з 2,1 млн осіб до 4,1 млн осіб, на Європу припадає 

41% іноземних студентів, на регіон Північної Америки – 21%, загальна чисельність студентів 

з Китаю, Індії, Південної Кореї становить 52% студентів, що навчалися за кордоном, у 2011 р. 

досягла майже 900 тис. осіб. США, Велика Британія, Франція, Австралія і Німеччина 

приймають ¾ іноземних студентів,  на них припадає найвища частка наукових спеціальностей  

(ДОДАТОК Б табл. Б.28). Головні міграційні потоки до США формуються з Китаю, Індії, 

Південної Кореї. Частка аспірантів з азійських країн, які отримали докторський ступінь у 

галузі природничих і технічних наук, у 1975–1995 рр. у загальній чисельності докторів наук 

зросла від ⅓ до ½. Частка іноземців серед осіб, що здобули науковий ступінь доктора у США 

у 1995 р. з усіх наукових спеціальностей склала 40%, здебільшого це вихідці з країн Азії, що 

залишалася у США, зараз фахівці вищої кваліфікації  з Сінгапура, Південної Кореї, Тайваня 

частіш повертаються додому [174, с. 45].  
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Нині у подоланні територіальної роззосередженості суб’єктів науково-технічої 

діяльності напрям міграції «периферія-центр» чи «центр-периферія» визначають економічні 

характеристики функціонування суб'єктів науково-технічної діяльності колективного рівня, 

сформованість інституційного забезпечення всіх її складових (ДіР, підготовки наукових 

кадрів, надання науково-технічних послуг) та якість їх функціонування і взаємодії, а також 

досягнуті  у країні-реципієнті високі рівні добробуту та якості життя. На індивідуальному рівні 

суб’єктів ДіР на США припадає 17–18% наукових кадрів світу, у світовому науковому 

бюджеті частка цієї країни становить 45% [87, с. 112]. Експерти ОЕСР відзначають 

позитивний вплив міжнародної мобільності на продуктивність дослідників, вона в середньому 

на 20% вища від рівня їх колег, які ніколи не перетинали кордонів з дослідницькою метою. За 

інтенсивністю міжнародних двосторонніх потоків дослідників, які виїжджають і в’їзджають 

до країни, лідирують наукові обміни з США, про що свідчить географічна належність 

дослідників, які публікуються у наукових часописах з міжнародним визнанням [836].  

Якісні орієнтири дають змогу сучасному фахівцю вищої кваліфікації планувати 

реалізацію його інтелектуального потенціалу не лише через призму потреб у самореалізації, 

але розширення можливостей капіталізації його інтелектуального потенціалу й отримання 

рентних доходів через входження дослідника до мереж дослідницьких організацій, які 

забезпечують високу якість виробництва суспільних благ і мають високий рівень наукової 

репутації. Престижні інституції піднімають статус дослідника, що може бути враховано у 

розподілі грантів як державними установами, так і міжнародними фондами (ДОДАТОК Б 

табл. Б.29). У розподілі грантів для молодих учених ННФ США домінують представники  

Стенфорда, МТІ, Гарварда [174, с. 50]. Це лідери  рейтингів світових університетів.  

Формування світового ринку освітніх послуг і домінування на ньому у сегментах 

третинної освіти та PhD-підготовки США, Великої Британії, Німеччини, Франції (ДОДАТОК Б 

рис. Б.3) забезпечують пропозицію кадрів вищої кваліфікації, а зростання попиту на фахівців 

вищої кваліфікації забезпечують розвинені підприємницький сектор ДіР і сектор вищої освіти. 

У цих же країнах відзначають найвищий рівень інтернаціоналізації докторської освіти 

(ДОДАТОК Б табл. Б.30), у Великій Британії та США частка докторантів-нерезидентів 

перевищує 40% їх загальної чисельності у країні, у Франції частка іноземних PhD-студентів 

перевищує 30% їх загалу [379, с. 63]. Для більшості європейських країн актуальна проблема 

неповернення нових докторів наук, про що свідчать дані ДОДАТКУ Б табл. Б.31. 

Проблеми міжнародної мобільності наукових кадрів та інтернаціоналізації підготовки 

наукових кадрів (докторської освіти, PhD-підготовки) в Європі актуалізовані після приєднання 
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країн європейського континенту до Болонського процесу (1999) і прийняття Лісабонської 

стратегії (2000), спрямованих на створення єдиного європейського освітнього та наукового 

просторів. Інституційного оформлення проблематика докторської освіти набула у 2003 р., 

коли на Берлінській конференції прийнято рішення щодо включення до Болонського процесу 

докторського рівня підготовки як третього циклу європейської вищої освіти в єдності з 

бакалавратом і магістратурою. Важливість проблематики мобільності у сфері докторської 

підготовки засвідчила низка проектів на рівні ЄС («Докторські програми»,  «Докторська 

кар’єра», Eurodoc). Унаслідок теоретичної рефлексії та новаторського поєднання кращих 

національних та інтернаціональних практик розроблено болонську модель докторантури, що 

втілює 10 базових принципів, відомих як «Зальцбург І», серед яких базовим є принцип 

«розширення можливостей географічної, міждисциплінарної і міжгалузевої мобільності; 

створення умов для міжнародної співпраці у межах спільної діяльності університетів  та інших 

партнерів». Інтернаціональна компонента формує механізми реалізації зальцбурзьких 

принципів через запровадження моделей двостороннього кумулятивогого доктората 

(«подвійного диплому»), багатостороннього інтегрованого докторату («подвійний диплом» 

разом зі спільним сертифікатом «Doctor Europoeus»), моделі багатосторонніх спільно 

затверджених доктортів (єдиний спільний диплом), запровадження спільних стандартів  

керівництва докторантами в Європейському просторі вищої освіти [28, с. 101–112]. 

Прискорення процесів глобалізації у сфері освітніх послуг та об’єктивна необхідність 

подолання інформаційної асиметрії на цих ринках актуалізували діяльність міжнародних 

дослідницьких організацій  у рейтингуванні університетів у світовому масштабі, і першим 

таким рейтингом став Рейтинг світових університетів QS, у побудові якого враховується 

інтернаціональна компонента (ДОДАТОК Б табл. Б.32). Крім високих трансакційних витрат у 

рейтингуванні світових університетів актуалізується проблема маніпулювання рейтингами 

університетів. Так, фахівці відзначають кон’юнктурний характер показників публікаційної 

активності й індексу цитувань; високу чутливість рейтингових оцінок до імпакт-фактора та h-

індексу; проблему дворічного вікна при оцінюванні імпакт-фактора часопису; маніпулювання 

із статусом іноземних студентів і професорів; ефект престижу при заміні професорів (у 

Шанхайському рейтингу); ефект надмірної довіри до ВНЗ під час збору інформації; «ефект 

якоря» у репутаційних опитуваннях, коли університет, що має високий репутаційний бал у 

попередньому році, покращить свої позиції у наступному (важливо для таких брендів, як 

Гарвард, Стенфорд, Берклі, МТІ, Кембридж, Оксфорд); необхідність збільшення «когнітивної 

відстані» між експертом й об’єктом оцінювання; синдром сильного ядра – у репутаційному 
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рейтингу потужне ядро ТОП-6 і занадто розмитий «хвіст» із 94 університетів, 80 з них мало 

відрізняються за балами; ефект університетських, країнових і мовних квот [29, с. 131–139].   

Необхідність зниження трансакційних витрат у публічному оцінюванні університетів 

на міжнародному рівні й проблема визначення якості такого довірительного блага, як 

рейтинги світових університетів, зумовили появу міжнародних інституцій – Інституту 

стратегії вищої освіти (Institute for Higher Education Policy, США) та Європейського центру 

ЮНЕСКО (CEPES, Румунія), що проводять форуми й конференції з питань застосування 

методології оцінювання позицій ВНЗ і створили Міжнародну групу експертів з визначення 

рейтингів університетів (IREG, 2004). ІREG здійснює інституційне забезпечення оцінювання 

якості вищої освіти за допомогою рейтингового оцінювання через вирішення наступних 

завдань: комплексне дослідження рейтингового оцінювання діяльності вироблення процедур і 

методичних підходів до оцінювання існуючих рейтингів та здійснення міжнародного 

порівняльного аналізу рейтингів і методик їх укладання. Результатом діяльності ІREG стало 

прийняття Берлінських принципів визначення рейтингів ВНЗ як методологічної основи 

розробки і порівняння показників для рейтингового оцінювання. Згідно з Берлінськими 

принципами визначення рейтингів формує ринкову перспективу для певного ВНЗ щодо 

конкурентного порівняння з іншими ВНЗ різних країн світу, відтак це перспектива на 

світовому ринку освітніх послуг [28]. Дотримання методології і стандартів Берлінських 

принципів здійснює аудит національних і світових рейтингів, за умов успішного проходження 

аудиту рейтинг отримує титул «Визнаний ІREG». Нині аудит ІREG пройшли Рейтинг 

світових університетів QS і національний рейтинг Ягеллонського університету (Польща).  

Отже, економічну основу прискорення розвитку науково-технічної діяльності 

забезпечило розгортання процесів інформатизації та електроніфікації, що уможливили прояв 

на рівні її сутнісних характеристик такої іманентної ознаки як глобальність і появу глобальних 

суспільних благ. Глобалізація постала як фактор активізації науково-технічної діяльності, 

набувши системних проявів на рівні її складових: ДіР, підготовки наукових кадрів, надання 

науково-технінчих послуг. Відтак Інтернет і глобалізація сформували нову якість розвитку 

науково-технічної діяльності – прискорення її розвитку на основі актуалізації ядра 

саморозвитку через забезпечення глобального масштабу генерування й економічної реалізації 

наукових і технічних знань та прискорення трансформації науково-технічної діяльності в 

інноваційну, що активізовано за умов становлення інформаційного типу господарювання та 

трансформації техногенного типу суспільства в інформаційне.  
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§ 2.4. Концептуальні основи активізації розвитку науково-технічної діяльності  

в інформаційному суспільстві 

 

Розгортання інформаційного суспільства в економічній сфері відобразила зміна типу 

господарювання: від індустріального до інформаційного з домінуванням третинного 

сектору – сфери послуг з прискореним генеруванням інформації та всебічною актуалізацією 

її економічних проявів. Сфера послуг стала середовищем, де економічні прояви інформації 

здобули масового характеру, нині у сфері послуг створюються переважні обсяги доданої 

вартості. За даними Світового банку у 2006 р. за середньозваженим показником частка сфери 

послуг у структурі доданої вартості становила 68% ВВП, частки промисловості (включаючи 

гірничо видобувну) і сільського господарства склали 28% і 2% відповідно. Для розвинених 

країн частка сфери послуг у доданій вартості досягає і перевищує ¾ ВВП: у США – 77%, 

Бельгії – 75%, Великій Британії  – 73%, Австралії – 70% [145, с. 379]. Сфера послуг охоплює 

виробництво ідеальних благ для задоволення різноманітних потреб людини та її всебічного 

розвитку. За останнє століття сфера послуг зазнала докорінних змін –  із 160 видів послуг за 

класифікацією СОТ пріоритетними є ті її види, які базуються на інтелектуальній діяльності, а 

телекомунікації, фінансова сфера, наукоємні ділові послуги постали як фактори 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання і національних економік.  

Водночас революційні зрушення у сфері послуг є наслідком застосування ІКТ. На 

відміну від попередніх технологій проривного характеру, сферу дії яких обмежувало 

виробництво матеріальних благ, сучасні ІКТ універсальні у застосуванні. Вони повною 

мірою відповідають особливим характеристикам надання послуги, у більшості видів послуг 

ІКТ формують матеріальну основу виробництва, довершену технологічно й ефективну 

економічно. Завдяки ІКТ долаються родові обмеження послуги – її нематеріальна природа, 

неможливість збереження і транспортування, відсутність права власності, одночасність її 

надання і споживання у просторі й часі, невіддільність від процесу надання послуги її 

споживача та виробника, непостійність якості (ДОДАТОК Б табл. Б.33). У сфері послуг ІКТ 

уможливлюють уречевлення через запис інформації щодо послуги на матеріальному носієві, 

прискорення взаємодії споживачів і виробників при дистанціюванні  у межах планети, що 

дає змогу делокалізувати надання послуг, зберігати їх і транспортувати. Активізація суб’єкт-

суб’єктної взаємодії трансформує процес надання послуги у партнерство її споживача і 
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виробника щодо ідентифікації потреб споживача та його включення у створення 

майбутнього блага, це призвело до поглиблення індивідуалізації й персоніфікації благ. 

Партнерська взаємодія і розширені можливості використання значних масивів інформації та 

вибору з широкого спектру послуг, доступ до наукоємних послуг значно поліпшують якість 

послуги. Подібні трансформації послуг притаманні виробництву ідеальних і матеріальних 

благ, посилюється їх взаємообумовленість і взаємодія: у наданні послуг зростає рівень 

матеріального забезпечення, у матеріальному виробництві домінують витрати на послуги, 

маючи глобальний характер. Відтак матеріально-речові галузі вторинного сектора 

перетворюються на інфраструктуру для видів економічної діяльності сфери послуг, що 

підтверджує найважливішу закономірність еволюції сфери послуг: її розвиток відбувається 

не в ізоляції від матеріального виробництва, а в інтеграції цих видів діяльності – через 

взаємодію і взаємопроникнення речової продукції і послуги [426, с. 159].  

З появою Інтернет подолано обидві найважливіші характеристики послуги, які 

обмежували її розвиток, – простір і час, це безмежно розширило ринковий простір більшості 

видів економічної діяльності та формує головні закономірності сучасного етапу розвитку 

сфери послуг – її інтеграцію з виробництвом матеріальних благ. Принципову відмінність 

сучасних благ – неможливість роз’єднання їх матеріально-речової й ідеально-інформаційної 

складових, інтеграцію процесів їх виробництва і споживання – розглядаємо як головну 

властивість інформаційного типу господарювання. Основу взаємопроникнення формує 

інформаційна природа всіх видів діяльності, сучасні ІКТ уможливили неперервність суб’єкт-

суб’єктної взаємодії продуцентів і споживачів інформаційно насичених благ у глобальному 

масштабі, актуалізація економічних проявів інформації і знань у сфері господарювання є 

наслідком глибинних системних трансформацій економічних основ інформаційного 

суспільства, що О.Тоффлер визначив як перетворення знань на головне  джерело розвитку 

економіки [406, с. 121]. Як наслідок, формується якісно нова система відносин – взаємодія 

знань і знань, саме вплив знання на знання показано теоретиком інформаційного суспільства 

М.Кастельсом як головне джерело продуктивності у системі інформаційного типу 

господарювання, що докорінно вирізняє її від індустріальної епохи, де зростання 

продуктивності забезпечує взаємодія капіталів, а притаманна ринковій економіці 

конкурентна взаємодія інтересів реалізується через вплив капіталу на капітал [92, с. 506].  
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Інформаційне суспільство вирізняє специфічний закон розвитку – закон мультиплікації 

прискорення, що відповідає методологічній позиції розгляду модуля суспільного часу як  

імперативу визначення історичної протяжності кожної цивілізаційної епохи. Економічний 

прояв цього закону реалізує ціннісний вираз ефектів прискорення – кожна одиниця 

зекономленого часу стає більш цінною за попередню, відтак мультиплікація прискорення 

мультиплікує матеріальний результат [91, с. 231]. Крізь призму економічного прояву закону 

мультиплікації прискорення варто розглядати і розвиток сфери послуг – нарощення обсягів 

виробництва й урізноманітнення ідеальних благ на основі перетворення інформації  на 

головний економічний ресурс, а також набуття інформацією нової якості – само відтворення 

на розширеній основі, що забезпечує масовий прояв знаннєвого контексту інформації – 

актуалізація знань на індивідуальному рівні – рівні суб’єкта задля генерування ним нових 

знань, які, в свою чергу, після формалізації в інформації та через ІКТ набувають здатності до 

найрізноманітнішого застосування поза носієм інформації, як підкреслює П.Друкер, вони 

проявляються у суспільстві, економіці або в  розвитку самого знання [150, с. 99].  

Ефекти прискорення унаслідок розвитку сфери послуг на основі активізації знаннєвого 

контексту інформації об’єктивізують розвиток усіх видів економічної діяльності через 

застосування сучасних ІКТ і прискорене  введення до господарського й економічного обігу 

нових інтелектуальних ресурсів, в які трансформуються нові наукові і технічні знання, що 

забезпечує зростання продуктивності усіх ресурсів та зниження трансформаційних витрат у 

виробництві матеріальних благ. У свою чергу, ефекти прискорення в інформаційному типі 

господарювання  генерують нові організаційні утворення – мережі, які формують ефективну 

систему комунікацій між суб’єктами задля продуктивного використання інформації як 

економічного ресурсу та її розширеного самовідтворення.  

Знаннєвий контекст втілює іманентну рису  інформаційного типу господарювання, де 

ефект масштабу у виробництві з домінуванням інформації як економічного ресурсу, 

проявляється не з боку пропозиції, а з боку попиту, це мережеві зовнішні ефекти і мережеві 

блага, масштаб продукування яких в інформаційному суспільстві наростає. Мережевим 

благам притаманні суттєві відмінності від ринкових і суспільних благ, зокрема це: 

комплементарність, сумісність, стандартність; невиключеність; значна економія на масштабі 

виробництва; мережеві зовнішні ефекти; ефекти пастки, що охарактеризовано О.Масловим 

[414, с. 65–80]. Означені властивості зумовлюють зміну акцентів в інформаційному типі 

господарювання від пропозиції благ до попиту на такі блага. Мережеві ефекти (прямі і 



 

 

224 

 

непрямі) втілюють ефект масштабу з боку попиту: цінність блага зростає мірою зростання 

кількості його користувачів, що посилюють комплементарні блага. За умов повного 

охоплення населення мережевим благом граничні витрати на його створення дорівнюють 

нулю, і мережеве благо перетворюється на суспільне. Наявність мережевих ефектів є основою 

розмежування знань та інформації, це уособлює величина витрат: високі витрати на 

отримання інформації свідчать, що це знання, тоді як низькі – що це інформація [791, p. 38]. 

Головним законом мережі є закон зростаючої віддачі, зростання віддачі генерується всією 

мережею і розподіляється між усіма [290, с. 17]. Мережеві ефекти уподібнюють мережеву 

економіку з біологічною системою, де найбільшої корисності набувають блага не дефіцитні, а 

розповсюджені повсюдно, гранична корисність у споживанні цих благ наростає при 

збільшенні числа споживачів, але їх споживання потребує значних зусиль від суб’єкта, ефект 

варіюватиме відповідно до людського сприйняття.  

Таке теоретичне положення є висхідним пунктом у розкритті економічної природи  

активізації розвитку виду економічної діяльності з позицій інформаційного суспільства, що 

пропонуємо розглядати у контексті здатності економічних благ, які створює цей вид 

діяльності, розширювати попит на інформацію як головний ресурс інформаційного типу 

господарювання та актуалізувати її знаннєвий контекст щодо забезпечення розширеного 

самовідтворення. Це відповідає потребно-діяльнісній концепції розгляду економічних явищ і 

процесів, де висхідним пунктом розглядаються потреби, на задоволення яких спрямовується 

певний вид економічної діяльності шляхом продукування, розподілу й обміну економічними 

благами. В інформаційному суспільстві центр влади зміщується до споживача, що нині має 

повний доступ до інформації  у світовому масштабі. 

Відтак для розкриття економічної природи розвитку науково-технічної діяльності з 

позицій інформаційного суспільства необхідно розглянути потреби, які актуалізують наукові 

і технічні знання та науково-технічна інформація. Науково-технічна діяльність є видом 

діяльності з надання послуг, це виробництво нематеріальних, неосяжних видів продукції, які 

задовольняють потреби на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях, що 

зумовлює багаторівневий характер прояву їх корисних ефектів. Принципова відмінність цієї 

послуги як чистого, так і змішаного суспільного блага полягає в її інтелектуальному 

характері, що вимагає участі в її продукуванні фахівців вищої кваліфікації. Унікальність 

визначає головну відмінність цих послуг – гетерогенність, їх не можна тиражувати, постає 

проблема в оцінюванні їх якості, визначенні ефектів від їх продукування на різних рівнях.  
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Як змішаному суспільному благу їй притаманні індивідуалізація й унікальність, вона 

продукується в одиничному екземплярі для конкретного споживача за його участі, відтак 

замовник послуги також повинен мати високий рівень кваліфікації. Отже, розширення кола 

замовників наукоємних ділових послуг є зовнішнім фактором розвитку науково-технічної 

діяльності, що дає змогу прискорити введення до економічного обігу нових наукових і 

технічних знань. Істотні резерви розширення попиту має сфера послуг, де сконцентрована 

більшість зайнятих в інформаційному типі господарювання людських ресурсів. 

Потреби, на задоволення яких спрямована науково-технічна діяльність на рівні 

індивідуальному, – це передовсім пізнавальні потреби дослідника чи винахідника як творчої 

особистості для виконання ним наукових і технічних завдань у професійній діяльності, 

власного саморозвитку.  Діяльнісний контекст вирізняє наукові і технічні знання, відтак 

розширення попиту на ці блага зумовлює зростання чисельності суб’єктів ДіР і суб’єктів 

підготовки наукових кадрів, активізація їх професійної діяльності відповідно розширює 

попит на науково-технічні послуги. Отже, зростання чисельності суб’єктів індивідуального 

рівня зумовлюватиме розширення у майбутньому попиту на наукові і технічні знання й 

науково-технічну інформацію,  активізація їх професійної діяльності через прискорення 

взаємодії суб’єктів колективного рівня об’єктивізують саморозширене відтворення науково-

технічої діяльності на основі активізації ядра її саморозвитку.  

Нині у світі понад п’ять млн людей працюють у сфері науки чи зайняті у розробці 

нових продуктів і послуг [246, с. 216]. Загалом дані табл. 2.9 і табл. 2.10 дають змогу 

зробити висновок про збільшення у країнах ОЕСР чисельності як дослідників, так і 

молодих дослідників, які здатні поповнити наукові кадри та збільшуватимуть у 

майбутньому коло користувачів наукових і технічних знань у своїй професійній діяльності. 

Висновок щодо концентрації суб’єктів ДіР індивідуального рівня у підприємницькому 

секторі ДіР підтверджують якісні характеритики концентрації дослідників у бізнес-секторі, 

зокрема частка  зайнятих  докторів  наук, у США, Бельгії, Великій  Британії  та Франції  у 

2009 р. вона становила від ¼ до ⅓ загальної чисельності докторів наук. У країнах ОЕСР 

відзначається зростання чисельності випускників докторантури і нових докторів наук, 

збільшення їх частки у чисельності населення відповідної вікової когорти, у 2002–2003 рр. 

докторську ступінь здобувала у середньому одна особа на 7 тис. мешканців [87, с. 100].   
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Таблиця 2.9 

Динаміка поповнення чисельності суб’єктів ДіР індивідуального рівня у країнах ОЕСР 
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Випускники докторантури, у % до населення відповідної вікової когорти 

2000 1,3 … 0,6 2,0 0,7 1,2 1,4 0,8 0,4 1,3 1,0 1,9 2,5 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

2009 1,6 … 1,1 2,5 1,2 1,5 2,1 1,2 1,3 1,9 1,6 2,5 3,0 1,3 1,4 1,0 2,7 1,3 

Нові доктори наук, у % до населення відповідної вікової когорти 

2000 … … 0,6 2,0 0,7 1,2 1,4 0,9 0,4 1,3 1,0 1,9 2,5 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

2011 1,7 2,2 1,1 2,7 1,4 1,6 2,4 1,2 1,4 1,9 1,9 2,5 2,8 1,5 1,9 1,1 1,4 1,4 

Частка  нових докторів наук, які працюють дослідниками, у % від загальної чисельності нових докторів наук  

2009 63,1 … 71,5 … … 66,2 59,1 … … … … … … 56 … … 91 64 

Частка нових докторів технічних наук у загальній чисельності нових докторів наук, % 

2009 12,1 35,7 22,5 9,0 23,2 11,6 14,8 19,0 19,2 13,6 11,2 20,6 24,7 20,9 15,1 9,8 13,5 9,6 

Загальна чисельність нових докторів наук, тис. осіб 

2007–2011 66,9 48,6 16,3 25,8 10,1 12,1 18,1 5,3 10,4 … … … 3,6 … … 7,9 4,1 … 

Загальна чисельність нових докторів наук у сфері природничих і технічних наук, тис. осіб 

2007–2011 23,5 27,2 6,2 9,7 3,6 7,2 8,0 2,9 4,5 … … … 1,5 … … 3,4 1,5 … 

Частка докторів наук  у сфері природничих і технічних наук у загальній чисельності нових докторів наук, % 

2007–2011 35 56 38 38 36 60 44 55 43 … … … 42 … … 43 37 … 

Частка докторів наук, що здійснюють ДіР, зайнятих у секторі вищої освіти, % від загальної чисельності докторів наук 

2009 43,5 … 49,3 … … 44,6 44,7 … … … … … … 41,7 … 42,7 85,3 … 

Частка докторів наук, що здійснюють ДіР, зайнятих у підприємницькому секторі, % від загальної чисельності докторів наук 

2009 32,7 … 25,0 … … 27,1 33,5 … … … … … … 33,4 … 15,1 2,6 … 

Джерело:  складено й розраховано автором за матеріалами [832], [833], [834], [835], [836], «…» – дані не доступні.  
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Частка нових докторів наук, які реалізують професійну діяльність у сфері ДіР, 

свідчить про усталеність тенденції розширення попиту наукові і технічні знання. Вагомою є 

частка докторів у сфері природничих і технічних наук у загальній чисельності нових докторів 

наук: у Франції – це двоє з трьох нових докторів наук, у Китаї і Канаді –  кожен другий новий 

доктор наук, у США, Німеччині, Південній Кореї та Японії – кожен третій новий доктор 

наук, у Великій Британії, Швеції, Італії, Іспанії, Португалії  – двоє з п’яти нових фахівців. 

Більш ілюстративною є частка нових докторів наук у галузі технічних наук, в ОЕСР у 

середньому у 2009 р. цей показник становив 14,5% [835]. У Китаї кожен третій новий доктор 

наук представляє технічні науки, в Японії, Швеції, Південній Кореї – кожен четвертий, а в 

Канаді, Фінляндії, Бельгії, Італії – це кожен п’ятий новий фахівець вищої кваліфікації. 

Інформаційний тип господарювання актуалізує знаннєву насиченість усіх видів 

економічної діяльності, яку реалізують науково-технічні кадри, забезпечуючи розширення 

попиту на наукові і технічні знання та науково-технічну інформацію з боку користувачів, які 

не зайняті у науково-технічній діяльності. Аналіз динаміки показників зайнятості науково-

технічних кадрів у країнах ОЕСР (дані табл. 2.10) дає змогу зробити висновок про 

перетворення науково-технічних кадрів на домінуючу професійну групу у промисловості й 

сфері послуг. Зростання науково-технічних кадрів найбільш динамічне у сфері послуг, з 27 

країн ОЕСР  у 2008 р. частка науково-технічних кадрів у сфері послуг перевищила їх частку у 

промисловості у два-три рази, а середньорічний темп зростання науково-технічних кадрів у 

сфері послуг у 1998–2008 рр. перевищив показник промисловості у 1,5–3 рази. У середньому 

у 2012 р. у країнах ЄС-28 співвідношення часток науково-технічних кадрів у сфері 

промисловості та у сфері послуг становило 25,4% : 29,5% [836].   

Висновок щодо посилення наукоємності сфери послуг підтверджують дані табл. 2.10 

щодо зростання частки сфери послуг у ДіР бізнес-сектору на поч. ХХІ ст. у країнах-лідерах 

витрат бізнес-сектору на ДіР, так, у 2011 р.  вона становила ¼  у  США,  досягла рівня майже 

½ у Франції і в Канаді, майже ⅔ – у Великій Британії та Норвегії, в Ізраїлі частка сфери 

послуг у ДіР зросла найбільш стрімко: від 62,5%  у  2001  р. до 70,1%  у  2011 р. [836]. 

Потреби у нових знаннях на колективному рівні формують також  наукові колективи 

при реалізації ними дослідницького проекту. Причому реалізація дослідницьких проектів за 

умов  множинності їх фінансування все більше трансформує наукові колективи у  

квазіфірми, як робить висновок Г.Іцковиц, наукові керівники проектів займаються бізнесом 

не менше, ніж при створенні нової фірми [289, с. 91]. 
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Таблиця 2.10 

Знаннєва насиченість промисловості та сфери послуг у країнах ОЕСР 
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Науково-технічні кадри  
у виробництві, % від усіх зайнятих 
у промисловості    

20
08

 

 
19,1 

 
21,2 

 
18,7 

 
6,9 

 
22,0 

 
… 

 
27,6 

 
11,7 

 
19,1 

 
30,8 

 
22,6 

 
26,2 

 
24,1 

 
31,6 

 
11,5 

 
9,0 

 
30,0 

 
22,0 

 
25,7 

Науково-технічні кадри 
 у сфері послуг, %  від усіх 
зайнятих у промисловості    

 
28,5 

 
28,9 

 
33,2 

 
19,3 

 
34,2 

 
… 

 
41,3 

 
26,9 

 
31,6 

 
45,5 

 
43,1 

 
36,4 

 
43,0 

 
36,3 

 
39,0 

 
29,1 

 
46,5 

 
38,2 

 
43,5 

Середньорічні темпи  
зростання науково-технічних 
кадрів у промисловості, % 
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2,57 

 
–0,31 

 
0,32 
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3,84 

 
–0,63 

 
1,45 

 
2,29 

 
4,79 

 
2,29 

 
–0,24 

 
1,88 

 
0,81 

 
2,65 

 
0,97 

 
1,29 

 
0,96 

 
6,74 

 
3,96 

Середньорічні темпи зростання 
науково-технічних кадрів  
у сфері  послуг, % 

 
5,21 

 
2,32 

 
2,25 

 
1,23 

 
2,70 

 
2,88 

 
1,62 

 
3,84 

 
5,91 

 
3,84 

 
1,75 

 
2,73 

 
2,02 

 
3,17 

 
4,17 

 
4,15 

 
3,53 

 
3,72 

 
3,89 

Частка  науково-
технічних кадрів, %  
від загальної  чисельності 
працюючих   
у  складі категорії: 
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19,8 
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14,4 

 
17,2 

 
20,3 

 
23,3 

 
15,5 

 
14,3 

 
… 

 
10,2 

 
18,2 

 
10,1 

 
14,1 

Т
**

  
7,1 

 
12,9 

 
18,2 

 
3,9 

 
20,7 

 
21,5 

 
16,6 

 
14,7 

 
12,7 

 
23,8 

 
18,0 

 
11,7 

 
22,1 

 
19,2 

 
… 

 
9,6 

 
22,1 

 
20,8 

 
24,7 

Частка  науково-
технічних 
кадрів, %  
від загальної  
чисельності 
працюючих   
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промисловості 
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26,0 

 
29,8 
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29,9 
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… 

 
13,8 

 
31,3 

 
23,4 
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у сфері  
послуг 

 
29,9 

 
31,9 

 
35,4 

 
… 

 
28,9 

 
41,0 

 
37,7 

 
… 

 
22,4 

 
40,7 

 
31,2 

 
28,2 

 
28,5 

 
33,1 

 
… 

 
24,5 

 
39,3 

 
30,2 

 
38,1 

Частка  сфери  послуг  

у  ДіР  

 підприємницького сектору  

20
01

 

32,2 … 28,1 11,4 25,6 21,6 18,9 47,6 25,7 … 19,6 24,3 9,4 … 31,8 47,4 21,3 22,1 … 

20
11

 

60,2 61,5 28,1 10,7 31,6 24,2 20,9 43,1 43,1 48,9 37,1 33,3 13,8 46,1 44,1 61,9 21,0 27,1 59,6 

Джерело:  складено автором за матеріалами [835], [836];  «…» – дані не доступні;  КФ* – кваліфіковані фахівці; Т** – техніки і помічники фахівців.
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Потреби у нових знаннях на колективному рівні формують підприємства як інститут, 

який генерує та інтегрує знання, як уже зазначалося, історично у ринковій економіці таким 

інститутом постали корпорації, що створили власні потужні дослідницькі лабораторії – 

основу підприємницького сектору ДіР в індустріальних країнах як головного продуцента 

уречевлених наукових і технічних знань – від створення ОПВ до випуску нової продукції. 

Корпоративна модель «закритих інновацій», як стверджує Г.Чесбро, потребувала величезних 

ресурсів для системного проведення довгострокових дослідницьких програм, самостійного 

створення і виведення на ринок наукоємної  продукції [722, с. 23]. Інформаційний тип 

господарювання актуалізує концепцію «відкритих інновацій», за якої комерціалізуються 

права на використання нових знань через створення венчурних компаній, а швидкісне 

поширення науково-технічної інформації реалізує механізм ліцензійних угод. 

Про актуалізацію потреби у наукових і технічних знаннях на рівні підприємства 

наголошує новий підхід до розуміння фірми у межах знаннєвої теорії фірми (фірма як 

фабрика знань), що розвиває положення ресурсного підходу: фірми існують, оскільки 

перевищують ринки в їх здатності організовувати не просто ресурси, а найголовніший ресурс 

– знання та їх комбінації [116]. На відмуну від розгляду знань як феномену індивідуального 

рівня у межах знаннєвого підходу вони трактуються як феномен, притаманний колективному 

рівневі – рівневі фірми, йдеться про некодифіковані (неявні знання). У механізмі створення 

вартості підприємством знання, уречевлені у новітніх технологіях виробництва, збуту, 

післяпродажного сервісу, набуті працівниками як прогресивний досвід, є фактором 

зменшення трансформаційних і трансакційних витрат. У практиці господарювання попит на 

наукові і технічні знання з боку підприємств зріс у 1980-х рр. після економічної кризи, що 

найбільше вразила базові галузі індустріальної економіки, коли актуалізувалися потреби у 

видах діяльності з надання послуг загалом і наукоємних ділових послуг зокрема. 

За обстеженнями у 15 європейських країнах ОЕСР у 2008–2010 рр. підприємств, які у 

своїй економічній діяльності застосовують різні напрями інновацій (інженерія та прикладні 

науки; дизайн об’єктів і послуг; математика, статистика та управління БД; графіка, 

макетування, реклама; розробка програмного забезпечення; маркетингові дослідження, дані 

наведено у ДОДАТКУ Б табл. Б.34), можемо зробити висновок, що на колективному рівні 

попит на наукові і технічні знання формують як інноваційні, так і не інноваційні підприємства. 

Розширення попиту на наукові і технічні знання на колективному рівні  забезпечують ефекти 

компліментарності, що генеруються у реалізації різних типів інтелектуальних активів 

підприємств. Обстеження у 2012 р. у понад 20 країнах ОЕСР структури працівників, що 
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зайняті у різних видах діяльності та задіюють такі види   інтелектуальних активів 

підприємств, як організаційний капітал, дизайн, комп’ютеризовану інформацію і ДіР, 

засвідчило взаємопов’язаність інформаційно та знаннєвої насичених видів діяльності 

(ДОДАТОК Б табл. Б.35). Найвищі частки зайнятих у загальній структурі зайнятих на 

підприємствах працівників (від 27,2% у США до 51,5% в Австрії) припадають на види 

діяльності, що урухомлюють такі інтелектуальні активи, як комп’ютеризована інформація та 

ДіР. Факторами розширення попиту на наукові і технічні знання є кількість інноваційних 

підприємств та активізація інноваційної діяльності всіх типів підприємств через їх участь у 

створенні та використанні нових інтелектуальних ресурсів, що забезпечує зменшення 

часового між створенням нового знання та його економічною реалізацією. Отже, 

специфічний закон інформаційного суспільства прискорення розвитку у системі науково-

технічної діяльності проявляється як закономірність прискорення трансформації науково-

технічної діяльності в інноваційну.  

В інформаційному типі господарювання наукові і технічні знання створюють основу 

інтелектуальних ресурсів і трансформують сучасне виробництво й споживання, долаючи 

родові характеристики ринкової економіки, зокрема вичерпність, обмеженість і рідкість 

економічних благ як матеріальних об’єктів. Водночас актуалізується вибірковість та інші 

іманентні властивості ідеальних благ, що фокусує аналіз на тих якісних змінах, які 

відбуваються у виробництві і споживанні на індивідуальному рівні (ДОДАТОК Б табл. Б.36). 

Це знаходить вираження у таких тенденціях розвитку виробництва і споживання:  

1) інформатизації та інтелектуалізації, що вимагає набуття вищої освіти широких 

верств населення як умови життєдіяльності унаслідок наростаючої інтелектуалізації потреб 

людини та необхідності її включення до інформаційного обміну у трудовій діяльності та 

діяльності споживача за умов перетворення споживання на соціальний інститут; 

2) переважанні нематеріальної мотивації до діяльності за умов формування нового 

класу інтелектуальних працівників та її трансформації у самодіяльність, що зумовило появу 

нового типу працівника як самоорганізованої підсистеми, актуалізації самоконтролю і 

самоспонукання, кооперативної взаємодії та активізації його участі у мережевих спільнотах; 

3) становленні нового типу споживача – складної інформаційної системи, вектор 

розвитку якої перебуває у самодетермінованій площині й розглядається як інтелектуальний 

потенціал, що формується внаслідок інтелектуалізації потреб індивіда та реалізується у 

споживанні наукоємної продукції і послуг, виконанні інвестиційної функції ДГ через 

самозайнятість у заснуванні старт-апів та «янгольське» інвестування венчурних компаній. 



 

 

231 

 

На суспільному рівні вирізняємо потреби у нових знаннях і використанні всього запасу 

знань для урізноманітнення змісту і форм буття людини й суспільства через пошук нових 

неусвідомлених потреб чи більш якісне задоволення існуючих (усвідомлених) потреб, 

задоволення яких набуває все більше суспільних форм потреби розвитку інтелектуального 

потенціалу суспільства; потреби в незалежному експертному оцінюванні рівня реалізації 

державою своїх повноважень, формуванні нових ціннісних орієнтирів розвитку суспільства, 

що відображають якісні зміни з точки зору становища людини, на противагу орієнтирам 

зростання, які втілюють кількісне розширення випуску товарів і послуг. 

У постановці проблеми розширення попиту на наукові і технічні знання, що  

забезпечує активізацію науково-технічної діяльності та прискорення її розвитку в 

інформаційному суспільстві, важливо виокремити ефекти комплементарності, які  формують 

ринки освітніх послуг, ринки науково-технічної інформації, ринки ОПВ, ринки наукоємної 

продукції, ринки венчурних інвестицій і фондовий ринок.  

Наприкінці ХХ ст. освітні послуги постали як найбільш масовий ринок послуг, 

перетворивши вищу освіту з елітарної на масове явище. За даними ЮНЕСКО, у 1970-1990 рр. 

чисельність студентів зросла від 28 млн до 69 млн осіб, у 2002 р. у світі навчались 122 млн 

студентів [144]. Зростає число країн, де валовий коефіцієнт охоплення населення вищою 

освітою в  Індексі людського розвитку (ДОДАТОК Б табл. Б.37) досяг і перевищив 50%. У 

2001–2010 рр. валовий коефіцієнт охоплення населення вищою освітою по групі країн з дуже 

високим рівнем людського розвитку досяг ¾ , за групою країн з високим рівнем людського 

розвитку – майже 50% [148, с. 165]. За сучасних демографічних змін за оцінками Світового 

банку темпи зростання споживачів освітніх послуг випереджатимуть темпи приросту 

населення [141, XV]. Перетворення вищої освіти з елітарної на масове явище активізували 

процеси комерціалізації освітніх послуг та трансформаційні зміни на рівні попиту і пропозиції 

цих послуг: зростання кількості ВНЗ і поява підприємницького типу університету. 

Комерціалізацію у сфері вищої освіти прискорили процеси глобалізації – освітні послуги 

перетворилися на об’єкт міжнародної торгівлі, що сформувало світовий ринок освітніх послуг 

та його експоненціальне зростання через активізацію міжнародної академічної мобільності 

(ДОДАТОК Б. рис. Б.3), також постала світова ліга університетів, яку формують американські 

та британські університети. Нині міжнародна академічна мобільність забезпечує ефективний 

розвиток освіти і науки у країні, у США і Великій Британії потоки фінансових коштів, що її 

супроводжують, стають вагомим джерелом нарощення бюджетів провідних університетів 

світу (10–20% від обсягів їх державного фінансування) і джерелом доходів для національної 
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економіки [188, с. 55]. На  поч. ХХІ ст. щорічні доходи національних економік від підготовки 

2,8 млн іноземних студентів оцінюють у 100–120 млрд дол. США [144]. 

З позицій нового інституціоналізму освітня послуга належить до кола благ, яким 

притаманні високі трансакційні витрати, це витрати виявлення альтернатив (з огляду на 

кількість ВНЗ, які пропонують відповідну освітню послугу), а також витрати вимірювання 

якості цієї послуги як ех-ante, так і ex-post [286, с. 77]. Це довірительне благо, що дає змогу 

підвищити добробут індивіда, якому притаманна складність оцінки позитивних ефектів до і 

після отримання послуги через труднощі визначення отримуваного результату і високих 

витрат вимірювання альтернатив вибору, з одного боку, самого ВНЗ, а з іншого – освітньої 

програми. Для освітніх послуг як довірительних благ зниження трансакційних витрат 

вимірювання альтернатив (оцінка репутації ВНЗ) і витрати вимірювання якості освітніх 

послуг забезпечує такий інформаційний продукт,  як  рейтинг. Створення рейтингів ВНЗ 

стало невід'ємною частиною забезпечення якості вищої освіти. Рейтинг університету 

характеризує позицію ВНЗ номером місця, яке він посідає порівняно з іншими ВНЗ цього 

типу, це засіб інформування про діяльність ВНЗ та якість його освітніх послуг, інструмент 

управління системою вищої освіти на національному і наднаціональному рівнях. Під 

рейтингом розуміється постійний підхід з відповідною методологією і процедурою для 

відображення порівняльного стану ВНЗ загалом чи визначених сфер їх діяльності. 

Формування рейтингів базується на показниках оцінки науково-педагогічного потенціалу, 

якості підготовки студентів у ВНЗ і міжнародної діяльності університетів. Як зазначає 

фахівець з наукометрії Л.Лейдерсдорф, спостерігається посилення уваги до рейтингів 

університетів як методу оцінки їх ролі у світовому співтоваристві [813]. Методичні і практичні 

аспекти побудови найавторитетніших рейтингів світових університетів узагальнено у 

ДОДАТКУ Б табл. Б.32, більшість їх критеріїв визначають активність і результативність 

університетів у сфері генерування наукових і технічних знань, їх трансляцію, комерційні 

аспекти залучення знань до економічного обігу, ефективність ВНЗ як власника ОІВ, рівень 

кооперації з реальним сектором економіки. Відтак зростання кількості ВНЗ, урізноманітнення 

їх освітньої діяльності й актуалізація концепції «освіти впродовж життя» формують 

довгострокові тенденції розширення попиту на підготовку кадрів вищої кваліфікації.  

Для уречевлених наукових і технічних знань ефекти комплементарності виникають 

при перетворенні ОПВ на інтелектуальний ресурс, що розкриває пізнавальний інструментарій 

австрійської школи економічної теорії. Відмінності між типами знань А і В відмічені  різними 



 

 

233 

 

дослідниками (табл. 2.11). Коли товаром постає ОПВ (знання типу В як об’єкт трансакцій), 

для їх залучення до ринкового обігу необхідні знання типу А – знання як засіб трансакцій. 

Таблиця 2.11 

Порівняльна характеристика знань різних типів 

Тип   А  (економічне знання) Тип   В  (наукові і технічні знання) 

Ф. Хайєк (Hayek, 1948) 

Розсіяне Централізоване 

М. Полані (Polanyi, 1959) 

Неявне Явне  (артикульоване) 

Людвіг фон Мізес (Ludwig von Mises) 

Про «унікальні події» Про «класи подій» 

М. Оукшот (Oakeshott, 1991) 

Практичне  (традиційне) Наукове  (або технічне) 

Суб’єкт, що є творцем і користувачем знань 

Підприємець Дослідник  чи  винахідник 

Ефекти від використання знань 

        Генерування нової інформації про нові цілі 

економічної діяльності та/або нові засоби досягнення 

нових чи існуючих цілей, створюючи і залучаючи до 

господарського обігу новий ресурс, коли об’єктом 

нової інформації є знання типу В, економічна 

діяльність є інноваційною – спрямованою на 

залучення до господарського обігу нового 

інтелектуального  ресурсу. 

       Використовується як предмет і засоби для 

досягнення пізнавальних цілей – генерування 

нових знань типу В, їх частина у формі ОПВ 

знаходить уречевлення у наукоємній продукції 

(інвестиційного та кінцевого споживання), її 

застосування дає змогу реалізувати 

перетворювальну  функцію знань типу В.  

Економічні  механізми  об’єктивізації  і  трансляції  

Створена інформація передається у ринковому 

механізмі через систему цін, що є сигналом про 

введення нового ресурсу до ринкового обігу. 

Знання об’єктивізується у науково-технічну 

інформацію, набуваючи форми чистих чи 

змішаних суспільних благ. 

Навчальні ефекти 

Навчальний ефект для інших економічних агентів при 

передачі інформації про економічне використання 

нового ресурсу. 

Навчальні ефекти у процесі нових ДіР для 

дослідників і винахідників, у наданні освітніх 

послуг при трансляції знань. 

Джерело: розроблено автором з використанням матеріалів джерела [674, с. 28–29]. 

 

Головною властивістю знань є суб’єктність, прояви якої мають множинну основу: 

різні типи знань генерують різні суб’єкти, знання типу В генерують дослідники і 

винахідники, знання типу А – підприємці. Підприємець не створює нове наукове і технічне 

знання, що з’ясував іще Й.Шумпетер: «Підприємець не є духовним батьком нових 

комбінацій, винахідник є ні підприємцем, ні яким-небудь іншим керівником. І «поведінка», і 

«тип» підприємця й винахідника різні:  неоднаковим є те, що вони роблять,  неоднаковими є 

їх здатності робити це» [745, с. 158]. Таку дослідницьку позицію підтримав і Ф.Махлуп: 

«новинка … не є продуктом праці вченого чи інженера, це скоріш результат рішення 

підприємця, який ризикує коштами, інвестованими в нову справу; це не винахід, хоча може 
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бути пов’язаним із використанням винаходу; це і не введення відносно нових методів 

виробництва, перейнятих у конкурентів, тоді б мала місце імітація» [415, с. 218]. Австрійська 

школа наголошує: лише у процесі підприємництва створюється інформація, яка 

уможливлює економічний розрахунок – будь-яке ціннісне судження щодо альтернативних 

курсів дій [674, с. 41].  

Інформаційний супровід забезпечує зменшення інформаційної асиметрії на ринках 

наукоємної продукції (найвищий її рівень – ринки хайтек-продукції), на відміну від ринків 

традиційних товарів, де знання типу А відомі всім економічним агентам. На ринках 

наукоємної продукції учасники потребують нового типу економічної інформації – інформації 

майбутнього. Це маркетингова інформація, необхідність генерування якої зумовлює  

індивідуалізація суб’єктивного сприйняття й очікування наукоємної продукції відповідно до 

психографічного портрету певної категорії споживачів за двома типами ринків наукоємної 

продукції відповідно до маркетингової моделі дифузії інновацій Дж. Мура – раннім та 

основним,  що показано у табл. 2.12.  

Таблиця 2.12 

Напрями генерування економічної інформації  на різних типах хайтек-ринків 

Ранній ринок   Основний  ринок 

Домінуючий  тип споживачів та його частка  

ентузіасти – 2,5%; стратеги – 13,5%, 

домінують фізичні особи 

прагматики – 34%,  консерватори – 34%; скептики – 16%, 

домінують юридичні особи 

Створення інформаційного образу наукоємної продукції  у маркетингових заходах  

технологічні переваги як розкриття новизни 

суттєвої якості:   високі експлуатаційні 

характеристики, надійність, адекватність, 

довговічність,  унікальна функціональність. 

продуктові переваги, які доповнюють ринкові 

характеристики: цілісність новинки, її сумісність 

з іншими технологіями, підтримка інших  виробників, 

вартість експлуатації, навчання і консультаційний супровід, 

послуги сервісу, якість підтримки, гарантії. 

Домінуючі маркетингові заходи подолання інформаційної асиметрії на ринку, що спрямовані на  

втілення економічних інтересів відповідного типу споживачів 

спільне створення ціності через 

краудсорсинг, систему DART 

виведення на ринок,  сегментація ринку, аналіз конкуренції, 

позиціонування, дистрибуція, ціноутворення. 

Інструментарій інноваційного менеджменту у подоланні  інформаційної  асиметрії   

управління даними про виріб: конструкторські 

дані, технологічні дані, виробничі дані, дані про 

якість виробу,  

логістичні дані, експлуатаційні дані 

нові системи оцінки якості продукції – 

 розробка і прийняття національних і міжнародних 

стандартів; сертифікація продукції;   

CALS-технології  

Домінуючий тип  трансакційних витрат комерціалізації наукоємної продукції  

витрати вибору – витрати на розробку 

і втілення маркетингових заходів 

подолання «прірви» між раннім і 

основним ринками.  

витрати вимірювання якості продукції, витрати проведення її 

випробовувань і сертифікації;    витрати визначення альтернатив у 

пошуку  постачальників ресурсів, посередників, а також партнерів 

за ліцензійними угодами. 

Джерело:  розроблено автором з використанням матеріалів [435], [718]. 
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На етапі раннього ринку знання типу В вводяться до економічного обігу 

опосередковано, як уречевлені у наукоємній продукції, відтак генерування знань типу А 

об’єктивізується у маркетинговій інформації. Підприємець, залучаючи до господарського 

обігу наукові і технічні знання, перетворює їх на інтелектуальний ресурс через їх включення 

до системи цілей економічної діяльності, й оскільки кожне знання, формалізоване в ОПВ, є 

унікальним, то такі цілі будуть новими. Нові знання включаються і до засобів досягнення 

цілей, що матеріалізуються у наукоємній продукції інвестиційного призначення – новітніх 

техніці і технологіях. У реалізації нового інтелектуального ресурсу бере участь увесь комплекс 

наявних ресурсів (інвестиційних, матеріальних, людських, інформаційних), які відволікаються 

від продукування традиційних товарів, що Й.Шумпетер назвав «утворювальне руйнування». 

На етапі основного ринку знання типу В постає як самостійний об’єкт комерціалізації у 

механізмі ліцензійних угод, що також потребує генерування економічної інформації. 

Підприємець генерує нову економічну інформацію щодо нового інтелектуального ресурсу і  

наукоємної продукції, що розкриває творчу природу підприємництва з позицій австрійської 

школи. На ринку створюється судження про альтернативне використання комплексу ресурсів, 

у поєднанні з новим інтелектуальним ресурсом вони уречевлюються у наукоємній продукції 

кінцевого чи інвестиційного споживання. Економічну оцінку ефективності альтернативного 

використання ресурсів дає ринок, вона полягає у наступному: чи перевищать надходження від 

продажу наукоємної продукції затрати на її створення, чи отримає підприємець економічний 

ефект від нового інтелектуального ресурсу – уречевлених наукових і технічних знань. 

Сутність економічного знання відображає економічний розрахунок про альтернативне 

використання наявних ресурсів, це інформація майбутнього, в генеруванні якої неможливо 

використати методи ex-post-оцінювання – традиційні оцінки, йдеться про ex-ante-оцінювання. 

Відтак знання типу А генеруються  як маркетингова інформація, що об’єктивізує особливий 

тип витрат – трансакційні витрати комерціалізації.  

Інформаційний тип господарювання актуалізував перехід до нової концепції 

інноваційного розвитку – концепції «відкритих інновацій», яка базується на множинності 

суб’єктів, що реалізують різні етапи інноваційного процесу, та активізації їх взаємодії на 

мережевій основі, що практично втілює принцип методологічного колективізму і  в результаті 

чого генеруються ефекти комплементарних благ, які дають змогу активізувати розвиток 

науково-технічної діяльності через через діяльність венчурних компаній, механізм 

ліцензійних угод та налагодження партнерства зі споживачами  наукоємної продукції .  
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У концепції «відкритих інновацій» прискорення комерціалізації наукових і технічних 

знань забезпечує інноваційна активність тих економічних агентів, які мають найнижчий 

рівень інформаційної асиметрії щодо знань типу В, це творці наукових і технічних знань – 

дослідники, винахідники, техніки. Творці знань типу В трансформуються у генераторів знань 

типу А: задля уречевлення знань типу В у наукоємній продукції та генерування економічної 

інформації при виведенні цієї продукції на ринок вони створюють нові високотехнологічні 

підприємства – венчурні компанії. У науковій літературі це дістало назву венчурного 

антрепренерства [266, с. 5]. Докорінною відмінністю венчурних компаній є те, що це нові 

підприємства, місія яких полягає у втіленні високо ризикових проектів з уведення до 

господарського обігу ОПВ за допомогою залучених інвестиційних ресурсів середньо- і 

довгострокового періоду окупності, що трансформуються в особливий тип інвестицій – 

венчурних. Прогрес у перетворенні уречевлених наукових і технічних знань на 

інтелектуальний ресурс в інформаційному типі господарювання розглядаємо через 

активізацію інвестиційної поведінки сектору домогосподарств (ДГ) – представників численної 

професійної групи наукових і науково-технічних кадрів та створенні дієвої системи стимулів 

для активізації  їх  інноваційної  діяльності  через заснування венчурних підприємств.  

Трансформаційні зрушення у поведінці ДГ зі становленням інформаційного 

суспільства відмітив О.Роговський [578], ним обґрунтовано висновок про зміну мотивації 

ДГ  від суто споживчих до поєднання споживчих й інвестиційних чи суто інвестиційних 

очікувань, що відображає трансформації в поведінці споживача щодо реалізації 

інвестиційної функції – поєднання рис підприємства і ДГ. Актуалізацію інвестиційної 

поведінки ДГ зумовили зростання їх доходів та становлення нового середнього класу. 

Глобальною тенденцією ХХ ст. є самоідентифікація з середнім класом більшості населення 

розвинених країн – від ½ до ⅔. Унаслідок революції управлінців з’явився новий прошарок 

національної еліти (вихідців із середнього класу) – керуючі  корпораціями, їх річний дохід 

має найвищі темпи зростання [426, с. 57]. У функціях середнього класу щодо організації 

життєдіяльності суспільства (соціально-правова, соціально-економічна, освітня, 

відтворювальна, фіскальна, відновлювальна й адаптаційна, ін.) вагому роль мають 

креативно-інноваційна та інвестиційна функції [623, с. 21].  

Наявний потенціал реалізації інвестиційної функції ДГ підтверджують дані щодо 

розподілу активів інституційних секторів в економіці європейських країн у 2010 р.: сукупні 

активи сектору ДГ (18,332 трлн євро) перевищують сукупні активи сектору нефінансових 

корпорацій (16,725 трлн євро), понад ⅓ сукупних активів ДГ становлять дві групи активів – це 
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грошові кошти і депозити (6,5 трлн євро) й інші активи (6,1 трлн євро) [789]. Такі активи 

можуть перетворитися на джерело інвестування альтернативних об’єктів: акцій та облігацій, 

нерухомості, антикваріату, предметів мистецтва та ін. Важливим об’єктом інвестування ДГ 

постали проекти уречевлення ОПВ у наукоємній продукції, реалізацію яких інституційно 

забезпечують венчурні  компанії. У 2011 р. людство досягло феноменальної результативності 

науково-технічної діяльності – мільйон нових ОПВ на рік, і це значні перспективи  для 

розвитку венчурних компаній. Раніше шлях від відкриття до технологічного прориву 

охоплював цілі покоління, нині цей цикл відбувається у терміни, які дають змогу 

винахідникам брати участь як у ДіР, так і на етапі  впровадження інновацій [289, с. 23]. 

Особливість економічної природи венчурної компанії як різновиду інноваційного 

підприємства полягає у тому, що її цінність базується на довгостроковому потенціалі 

зростання, інвестори очікують на віддачу на власні вкладення тривалий період (не менше 

п’яти-семи років), відтак венчурні інвестиції отримали назву «терплячі», а життєвий цикл 

(ЖЦ) компанії передбачає послідовну зміну етапів «посіву», старт-апу, раннього зростання та 

розширення (ДОДАТОК Б рис. Б.4). Розгляд ЖЦ венчурної компанії з позицій інституційного 

підходу дає змогу виявити ефекти комплементарності інститутів венчурного інвестування, які 

уможливлюють зниження трансформаційних і трансакційних витрат у процесі перетворення 

новаторської ідеї на наукоємну продукцію і забезпечують неперервність ЖЦ компанії.  На 

етапі створення (посіву) це малі приватні підприємства, які не мають власної репутації 

(кредитної історії), не володіють ніякими матеріальними активами як застави при отриманні 

інституційних інвестиційних ресурсів, їх головний нематеріальний актив – ідея створення 

наукоємної продукції, яку захищає інститут ІВ (знання типу В), проте її економічна реалізація 

має невизначені перспективи на нових ринках. Це зумовлює класичну ситуацію такої відмови 

ринку на ринках інвестиційних ресурсів, як неповні ринки, у ціні інвестиційного ресурсу для 

старт-ап-проектів не можуть бути враховані ризики: господарські, кон’юнктурні, технологічні 

й ін. Подібна економічна інформація (знання типу А) генерується у результаті ex-ante-оцінки, 

це інформація майбутнього, традиційні інститути фінансового сектору на етапі посіву чи 

старт-апу венчурної компанії генерувати таку інформацію не здатні, вони приймають 

інвестиційні рішення на основі аналізу традиційних товарів і послуг, здійснюючи ex-post-

оцінювання. Інститути фінансового сектору зможуть оцінити венчурну компанію як об’єкт 

інвестування на етапі розширення – це п’ятий-сьомий роки успішної роботи компанії. 

Перевагою ex-ante-оцінки над ex-post-оцінкою є виключення QWERTY-ефектів.  



 

 

238 

 

Вироблення оціночних рішень щодо створення нових можливостей для отримання 

прибутку від уведення у господарський обіг нового інтелектуального ресурсу та його 

експлуатації відбувається за умов невизначеності – відсутності економічної інформації щодо 

ринкових перспектив наукоємної продукції, нові ринки іще не створені. Це передбачає 

фундаментальну трансформацію унаслідок високої специфічності створеного активу, який 

запускає лавинне нарощення трансформаційних і трансакційних витрат щодо розробки і 

реалізації старт-ап-проекту з уречевлення ОПВ у наукоємній продукції та її комерціалізації, які 

неспроможні покрити засновники венчурної компанії, потребуючи мобілізації інвестицій із 

зовнішніх джерел та участі інших венчурних інвесторів, інакше ЖЦ компанії завершиться.  

Таким чином, феномен венчурної компанії як об’єкта інвестування на ранніх етапах 

розглядаємо як мережеве благо підвищення добробуту й соціальної активності сукупності ДГ 

на основі поєднання інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів засновників 

венчурної компанії як учасників мережевих спільнот, що базуються на так званих кланових 

зв’язках і здатні розширити попит на подібне благо. Фінансові ресурси засновником венчурної 

компанії залучаються виключно від кола осіб, які мають тривале особисте знайомство (на 

родинній чи професійній основі, за територією проживання, за дозвільними інтересами) та 

яким притаманний найнижчий рівень інформаційної асиметрії в оцінюванні репутації 

засновника, що дає їм підстави позитивно оцінити можливості отримання доходу від власної 

інвестиційної активності. Залучення коштів від усіх категорій неформальних інвесторів «3F» 

(family (сім’я), friends (друзі), fools (глупці)) є торгівельною трансакцією, інвестиційною 

угодою, де репутація засновника – це єдиний засобіб мінімізації трансакційних витрат пошуку 

– витрат на виявлення альтернатив інвестування і визначення ціни угоди за несформованості 

ринку інвестицій засновників і невизначеності ринкових перспектив нової компанії.  

Ефект особистої репутації з позицій інституційного підходу пояснює низькі 

трансакційні витрати пошуку у сфері неформальних венчурних інвестицій [488, с. 138]. 

Неформальні інвестори брали участь у фінансуванні 99,9% венчурних компаній і надали 91% 

венчурних інвестицій. Показова їх структура: 57% з них – це близькі й родичі ініціаторів 

інноваційних проектів, 34% – це їх друзі, сусіди, колеги, і лише 6% – незнайомі особи. Так, 

компанія Google на ранніх етапах залучила понад один млн. дол. США коштів друзів, членів 

родин і знайомих [684, с. 8]. Неформальні інвестори належать до середнього класу, їм 

притаманна мотивація підприємницької активності, вони мають ті обсяги заощаджень, втрата 

частини яких не призведе до розриву особистих зв’язків із засновником компанії, оскільки 
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йдеться про набуття нового підприємницького досвіду і підтримки власної соціальної 

активності. Відтак заснування венчурної компанії необхідно розглядати як акт створення 

мережевого блага, її власник втілює феномен підприємця-інноватора за Й.Шумпетером, 

створюючи «власну приватну імперію» [745, с. 166]. Його економічна діяльність продовжує 

соціальну активність, націленість на успіх як «своєрідний вид спорту».   

Водночас ефективність механізму венчурного інвестування забезпечує наявність та 

активність «бізнес-янголів», саме їх «янгольські» інвестиції на ранніх етапах упереджують 

потрапляння новостворених венчурних компаній до «долини смерті» – ситуації банкрутства 

компанії за браком оборотних коштів. Типові бізнес-янголи – це колишні підприємці, які 

продали свої компанії, або директори успішних компаній на пенсії. Зазвичай, це заможні 

люди, що створили капітал у власному бізнесі, мають у розпорядженні вільні кошти, яких 

недостатньо для створення нової власної справи, проте вони можуть бути спрямовані в 

інвестування чужих старт-ап-проектів; важливим є те, що обсяги цих коштів відповідають тим 

обсягам, які бізнес-янгол може дозволити собі втратити. Янгольські інвестиції є успішним 

сполученням приватного фінансового капіталу і людського капіталу: професійні компетенції, 

зокрема щодо оцінки цінності наукових і технічних знань та інших нематеріальних активів за 

відсутності як обєктів застави матеріальних активів, а також мережа контактів, яку вони 

актуалізують, маючи високий рівень ділової репутації, що дає змогу зменшувати трансакційні 

витрати пошуку при виявленні об’єктів інвестування.  

Особливість залучення мережі контактів бізнес-янгола полягає у тому, що він як 

професіонал у певній галузі володіє інформацією про ключових гравців серед контактної 

аудиторії (постачальники специфічних ресурсів, посередники, споживачі наукоємної 

продукції) та допомагає встановленню і підтримці партнерських зв’язків з ними. Відтак 

«янгольські» інвестиції вирізняє докорінна відмінність від інституційних венчурних 

інвестицій – це співпраця «бізнес-янгола» з компанією за декілька років: до її виходу на ринок 

чи перетворення на портфельну компанії з виходом на фондову біржу. Під час цієї співпраці 

інвестор бере активну участь у прийнятті управлінських рішень як експерт, реалізує ці 

рішення як маркетолог й аудитор, застосовуючи мережу своїх ділових контактів і власний 

репутаційний капітал, знижуючи трансакційні витрати інноваційного проекту, зокрема на 

пошуки додаткових інвестиційних ресурсів на ранніх етапах ЖЦ венчурної компанії. 

Репутація бізнес-янгола дає змогу через мережу контактів залучити синдикований пул – 

об’єднання «янгольських» інвестицій при відносно невеликих розмірах паю кожного 
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учасника пулу, що зменшує індивідуальні ризики. Відтак венчурна компанія постає 

мережевим благом, де кожне наступне коло мереж інвесторів зменшує невизначеність 

перспектив розвитку цієї компанії та підвищує її цінність як об’єкту інвестування. «Бізнес-

янгол» здійснює інвестування на системній основі,  реінвестуючи у нові старт-апи кошти від 

продажу своєї частки бізнесу у венчурній компанії. Найголовнішим результатом діяльності 

бізнес-янгола, на нашу думку, є проведення аудиту новаторської ідеї на основі ex-ante-

оцінювання ринкових перспектив старт-ап-проекту, його необхідно розглядати як експертний 

висновок щодо цінності мережевого блага – венчурної компанії як об’єкту неформальних та 

інституційних венчурних інвестицій. З позицій методологічного колективізму цінність 

венчурної компанії зростатиме із зростанням числа її інвесторів. Відтак янгольські інвестиції 

уможливлюють професійно кероване інвестування у венчурні компанії для  трансформації  з 

об’єкту неліквідного інвестування у портфельну компанію – об’єкт  інституційних інвестицій.  

Генерування бізнес-янголом економічної інформації майбутнього потребує особливого 

методичного інструментарію, що дістав назву методики техніко-економічного обґрунтування. 

Методика техніко-економічного обґрунтування побудована на концепції життєвого циклу 

(ЖЦ) і дає змогу ідентифікувати сумісність стадій життєвих циклів товару (наукоємної 

продукції), ринку (нові неструктуровані ринки) і старт-ап-компанії (компетенції команди старт-

апу, доступ до інвестиційних ресурсів), що показано у ДОДАТКУ Б табл. Б.38. За високого 

рівня ризиків старт-апів участь у декількох проектах дає змогу бізнес-янголу повернути 

інвестовані кошти після викупу його частки менеджментом компанії й отримати прибуток,   що 

перекриває втрати за неуспішними проектами, адже дохідність успішних бізнес-янгольських 

інвестицій сягає 40–70% річних. Бізнес-янгол є активним партнером, що розширює реінвестиції 

у нові старт-апи після повернення коштів з прибутком від продажу своєї частки бізнесу у 

венчурній компанії [220, с. 92]. Отже, бізнес-янгол постає генератором знань типу А щодо 

введення до господарського обігу знань типу В, їх перетворення на новий інтелектуальний 

ресурс реалізує нова формальна організація – венчурна компанія, завдяки експертному 

оцінюванню бізнес-янгола вона трансформується у мережеве благо – новий об’єкт 

неформальних та інституційних венчурних інвестицій. Засновники і менеджмент портфельної 

компанії після її продажу інституційному інвестору реінвестують доходи у нові старт-апи, 

розширючи мережі бізнес-янголів і янгольські інвестиції, а формуючи попит на нові знання. 

Успішність проходження венчурною компанією етапів посіву і старт-апу та подальше 

нарощення її цінності як об’єкта інвестування визначає механізм інституційного венчурного 
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інвестування, що реалізують венчурні фонди. Неформальне інвестування й інститути 

венчурного інвестування є прикладом комплементарності інститутів: без янгольського 

інвестування, навіть за відносно невеликих обсягів інвестицій, венчурні компанії нездатні 

подолати «долину смерті», трансформуватися у старт-ап та об’єкт інституційного 

інвестування – портфельну компанію. Венчурні інституційні інвестори, надаючи значні 

обсяги інституційних інвестицій, уможливлюють очікувану доходність інвестицій 

неформальних інвесторів, доводять до піку ринкову цінність венчурної компанії і 

забезпечують вихід із інвестицій усіх категорій інвесторів. Комплементарним благом для 

венчурного інвестування є фондовий ринок, де здійснюються операції з випуску нових цінних 

паперів та надається економічна оцінка венчурної компанії як об’єкту інвестування, що 

уможливлює вихід інституційного інвестора з інвестицій шляхом первинного публічного 

розміщення акцій (ІРО), придбання компанії, вторинного продажу чи зворотного викупу. 

Комплементарність неформального й інституційного венчурного інвестування у створенні 

венчурних компаній як мережевого блага підкреслює наступне: у США у Силіконовій долині 

та Шосе-128 (Массачусетс) досягнуті найвищі ефекти масштабу попиту на венчурні компанії 

серед неформальних (найактивніші професіонали-пенсіонери) та інституційних інвесторів: 

тут розміщені ¼ венчурних фондів, які хоча б один раз інвестували у венчурні компанії на 

ранніх етапах, серед загальної числа венчурних фондів, що здійснили не менше 50 інвестицій, 

на місцеві фонди припадає половина [684, с. 11].  

Мережеві ефекти у функціонуванні венчурних компаній та венчурного інвестування 

напряму залежать від кількості учасників мережевих спільнот: від чисельності неформальних 

інвесторів і системності їх інвестиційної активності. Дані ДОДАТКУ Б табл. Б.39 засвідчують, 

що венчурні інвестиції у ранні стадії перевищують їх потоки у пізні стадії. Так, у 2009 р. частка 

капіталу у ранні стадії венчурних компаній у структурі венчурного капіталу у Фінляндії, 

Швейцарії, Португалії й Данії становила майже ¾, в Австрії, Нідерландах, Німеччині і 

Норвегії – майже ⅔, у США, Швеції, Канаді, КНДР – майже ½ [833]. У першому десятилітті 

ХХІ ст. поширення Інтернет формує нову якість комплементарних благ, які розширють попит 

на наукові і технічні знання. Для уречевлених наукових і технічних знань йдеться про нову 

якість янгольського інвестування – це ринок, що самоорганізується на мережевій основі через 

створення мереж бізнес-янголів (BAN). Технологічну основу самоорганізації формують 

Інтернет-системи як електронні платформи, через які неформальні інвестори отримують 

інформацію про потенційні об’єкти інвестування. Нині мережі янгольського інвестування в 
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ЄС і США стали масовим явищем: у 2009 р. число мереж в ЄС досягло майже 300, у США – 

245, чисельність бізнес-янголів в Європі становить 75 тис. осіб, у США – 250 тис. осіб, що 

забезпечують до 5 млрд євро янгольських інвестицій в ЄС і 20 млрд євро – у США [319, с. 34] 

У Великій Британії у 2008–2009 рр. діяли 25 мереж бізнес-янголів, що здійснили оцінку 9 тис. 

бізнес-планів з детальним аналізом 824 проектів, надали 233 інвестиції з середнім обсягом 

70 тис. євро [246, с. 23].  

Самоорганізація бізнес-янголів на мережевій основі створює єдиний пул фінансових 

ресурсів, професійних компетенцій й інформаційних ресурсів і дає змогу генерувати значні 

зовнішні мережеві ефекти  у процесах введення до економічного обігу ОПВ, а саме:  

– зниження трансформаційних витрат: при доробці, підготовці й відборі інноваційних 

проектів для представлення інвесторам-членам мережі, при реалізації проектів – через 

надання консалтингових послуг, навчальні програми для засновників венчурних компаній і 

бізнес-янголів, зокрема, найбільш успішний інвестор Джон Дорр, що брав участь у створенні 

й фінансуванні таких компаній, як Google, Amazon, Sun Microsystem, Intuit, оцінює вартість 

навчання одного янгольського інвестора у 30 млн  дол. США [319, с. 44]; 

– зниження трансакційних витрат (витрат пошуку, витрат ведення переговорів та 

укладання інвестиційних угод): у пошуку об’єктів янгольських інвестицій і неформальних 

інвесторів, у т.ч. щодо надання додаткових інвестицій синдикованого пулу; при створенні 

синдикованого пулу інвесторів; при формуванні команд проектів, залученні  кваліфікованих 

фахівців, насамперед менеджерів проектів, за принципом «частка у компанії за послуги»; при 

виході бізнес-янгола з інноваційного проекту та представлення венчурної компанії як об’єкта 

інвестування для венчурного фонду; суттєву економію трансакційних витрат забезпечує 

розробка і поширення у мережі типових форм бізнес-проектів та інвестиційних угод. 

Ефекти комплементарності, які генеруються венчурними компаніями та венчурним 

інвестуванням, дають змогу розкрити домінуючу роль університетів в інформаційному типі 

господарювання: дослідницькі університети перетворилися з головного суб’єкта генерування 

наукових і технічних знань на суб’єкта їх комерціалізації. Так, доходи провідних 

дослідницьких університетів від ліцензійної діяльності зрівнялися з доходами від надання  

ними освітніх послуг. Успішність дослідницьких університетів у сфері комерціалізації 

генерованих наукових і технічних знань, на відміну від дослідницьких центрів промислових 

корпорацій, полягає у тому, що в університетах поєднано підготовку не лише тих суб’єктів, які 

оволодівають науковими і технічними знаннями під час їх генерування (знання типу В), вони 
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мають ґрунтовну економічну підготовку і спроможні генерувати економічну інформацію й 

прискорюват комерціалізацію ОПВ через механізм ліцензування, а також реалізацію  ними 

інвестиційної функції через створення компаній-старт-апів і «янгольське» інвестування. В 

інформаційному суспільстві уречевлення ОПВ у наукоємній продукції реалізують нові 

компанії, які створюють дослідники і випускники університетів, основу їх статутного капіталу 

становить їх інтелектуальний капітал. Дослідник чи винахідник (творець знання типу В) стає 

підприємцем (генерує знання типу А), йому притаманний найнижчий рівень інформаційної 

асиметрії щодо нового знання, цей агент найефективніше і найшвидше актуалізує неявне 

знання у створенні новинки  й  генерує економічну інформацію при виведенні  її  на  ринок.  

Особливість створення старт-апів дослідницькими університетами полягає у тому, що 

вони постають як результат комерціалізації ОПВ через ліцензування запатентованих 

університетом винаходів, на чому спеціалізуються відділи технологічного ліцензування. Як 

акцентує увагу Г.Іцковіц, нині роль університету як організатора і фундатора підприємств стає 

закономірністю [289, с. 92]. Це підтверджують емпіричні дані підвищення патентно-

ліцензійної активності дослідницьких університетів США: у 1980–1996 рр. через механізм 

ліцензування винаходів, що зробили університетські дослідники, створено 180 тис. нових 

робочих місць і 1700 успішно діючих компаній, лише у 1995–1996 рр. створено понад 500 

нових компаній. Прикладом дослідницького університету є МТІ, він щорічно подає 150–180 

патентних заявок. Компанії, створені випускниками і викладачами МТІ, утворюють двадцять 

четверту за розмірами «економіку» у світі. Майже 4 тис. пов'язаних з МТІ компаній мають 

1,1 млн зайнятих й обсяги продажів до 232 млрд дол. США на рік, переважна їх більшість діє 

у високотехнологічних видах економічної діяльності чи сфері консультування [174, с. 48]. 

Щорічно випускники і співробітники МТІ створюють до 150 компаній у цих галузях, це нові 

стартові компанії,  ¾  з них стають великими компаніями з чисельністю зайнятих понад 1000 

осіб, забезпечуючи 90% нових робочих місць у своєму регіоні, а 17 найбільших компаній 

мають чисельність зайнятих 10 тис. осіб і більше, разом це 732 тис. робочих місць, і 80% з них 

створено у сфері промисловості. За участю МТІ створено 220 іноземних фірм, де  зайняті 28 

тис. осіб. У 2009 р. сукупний дохід компаній, заснованих випускниками МТІ, за експертними 

оцінками становив два трлн дол. Випускники університетів США засновують нові компанії 

венчурного інвестування, компанії з надання юридичних послуг у сфері ІВ, це спеціалізація 

Гарварду: з 25 найбільших компаній венчурного інвестування у Бостоні 14 засновані і 

перебувають під управлінням випускників Гарварда. З 1970 р. у Силіконовій долині завдяки 
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Стенфорду створено понад 1,5 тис. старт-апів, понад три тис. високотехнологічних компаній 

(Google, Yahoo!, Nike) і найбільші ТНК з чисельністю зайнятих понад 11 тис. осіб [288, с. 253].   

За даними ДОДАТКУ Б табл. Б.39 можемо зробити висновок – новостворені 

підприємства є масовим явищем, що активізує економічну реалізацію ОПВ у країнах ОЕСР:  

у Норвегії на них припадає 30% патентів у країні, у Фінляндії – понад 22%, у США й Іспанії – 

до 20%, у Великій Британії – майже 14%, у Німеччині й Італії – 11%. Молоді підприємства (до 

5 років), до яких відносяться венчурні компанії, у 2001-2011 рр. забезпечили до ¼ загальної 

чисельності зайнятих у нефінансовому бізнес-секторі країн ОЕСР, створили від ⅓ до ⅔ нових 

робочих місць, тоді як зрілі компанії забезпечили  8%–20% нових робочих місць. 

Важливим економічним механізмом, який забезпечує активізацію розвитку науково-

технічної діяльності в інформаційному типі господарювання, є механізм ліцензійних угод, 

застосування якого  на етапі розширення ЖЦ венчурних компаній  забезпечує розподіл тягаря 

трансформаційних і трансакційних витрат у комерціалізації наукоємної продукції між  

різними економічними агентами, серед яких і венчурні компанії, і ТНК, які взаємодіють у 

межах технологічних альянсів. Головною складністю розширення реалізації нового 

інтелектуального ресурсу через ліцензійні угоди є відбір ліцензіата, де прийняття рішення про 

використання такого ресурсу (знань типу А) потребує оцінювання потенційних можливостей 

його втілення на існуючій технічній базі. Ліцензіар здійснює вибір ліцензіата на основі 

виявлення можливостей організації щодо сприйняття і використання науково-технічної 

інформації (знань типу В). При відборі потенційних ліцензіатів постає новий об’єкт 

оцінювання – технологічні ключові компетенції компанії, які відображають здатність 

підприємства випускати якісну продукцію, його продуктивність і навички персоналу.  

Під ключовою компетенцією розуміють механізм створення вартості, що забезпечує 

довгострокову, відтворювану і захищену від імітації корисність, яка неперервно зростає й 

позитивно сприймається клієнтами, формуючи тривалі конкурентні переваги. Механізм 

створення вартості базується на комбінації і взаємоузгодженості ресурсів, технологій, бізнес-

процесів і нематеріальних активів – знань і досвіду, що в комплексі уможливлюють значні 

конкурентні переваги. До складових технологічних ключових компетенцій компанії відносять 

сучасну техніку, яка потребує постійно зростаючих витрат на власні ДіР або придбання 

патентних чи безпатентних ліцензій на продуктові та/або процесні інновації; постійний 

контроль за досягненням бездоганної якості наукоємної продукції за умов жорсткого 

дотримання технологічної дисципліни; органічне поєднання виробничого, організаційного, 
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науково-технічного потенціалів компанії [403, с. 17]. Всі складові технологічних ключових 

компетенцій дають змогу забезпечувати стійкі конкурентні переваги від зниження витрат 

виробництва чи отримати провідну позицію серед конкурентів на ринках наукоємної 

продукції. Оцінювання технологічних ключових компетенцій дає змогу змешувати 

інформаційну асиметрію між ліцензіаром і ліцензіатами та сформувати глобальну мережу 

користувачів нового інтелектуального ресурсу, де генеруються внутрішні мережеві ефекти: 

створення стійких каналів передачі нових знань і спрощення їх освоєння учасниками; 

реалізація міждисциплінарного характеру сучасних ДіР, оскільки нині високі технології 

виникають та стиках наук і галузей; диверсифікація видів діяльності через спрощення доступу 

до новітніх технологій; поділ ризиків у сфері створення наукоємної продукції. Отже, 

створення наукоємної продукції та виведення її на ранній ринок у світовому масштабі 

спроможна здійснити окрема ТНК, тоді як створення основного ринку наукоємної продукції й 

отримання технологічної квазіренти у глобальному масштабі уможливлює глобальна мережа 

користувачів нового інтелектуального ресурсу, платформу для активізації взаємодії яких 

створює технологічний альянс через механізм ліцензійних угод.  

Дієвим засобом зниження інформаційної асиметрії між ліцензіаром і ліцензіатами 

стали CALS-технології, це система неперервної інформаційної підтримки життєвого циклу 

наукоємної продукції – від якості сировини, контролю за виробничою дисципліною, якості 

сервісу під час експлуатації, до моніторингу ринку. CALS-технології застосовують інтегровані 

інформаційні моделі (БД) продуктів і процесів, які не мають аналогів у традиційному 

паперовому документообігу, це створює єдиний інформаційний простір й ефективну 

мережеву взаємодію «постачальник-споживач» у процесі розробки, виробництва й 

експлуатації складної наукоємної продукції, часовий горизонт функціонування якої з 

урахуванням модернізації сягає десятків років. Електронний опис процесів розробки, 

виробництва, монтажу складної наукоємної продукції відповідає вимогам міжнародних 

стандартів ISO, дотримання яких гарантує досягнення високої якості продукту чи процесу. У 

прямому значенні CALS трактують як «безперервність  поставок  продукції  й  підтримки 

життєвого циклу», що передбачає дві складові: оптимізацію взаємодії замовника й 

постачальника на етапі створення складної наукоємної продукції, оптимізацію сервісних 

послуг, ремонту, постачання запчастин, модернізації задля скорочення «вартості володіння», 

що зазвичай перевищують витрати на придбання наукоємної продукції [718, с. 1046].  



 

 

246 

 

Отже, знання типу В при трансформації в інтелектуальний ресурс  (генерується знання 

типу А) перетворюється на мережеве благо, зростання його цінності зумовлює збільшення 

числа його користувачів – виробників наукоємної продукції. Між ліцензіаром і ліцензіатами 

як виробниками гомогенних товарів встановлюються партнерські відносини й генеруються 

ефекти мережевих благ: спільний розподіл витрат вибору у створенні інформаційного образу 

продукту для відкриття  у споживача нової потреби й усвідомлення використання наукоємної 

продукції; доробка наукоємної продукції з урахуванням запитів споживачів, навчальні ефекти. 

Інформаційна асиметрія об’єктивно виникає між виробником і споживачем наукоємної 

продукції. За умов існування безлічі неусвідомлених потреб виробник наукоємного товару 

має створити інформаційний образ продукту для зменшення інформаційної асиметрії і 

прийняття рішення споживачем про купівлю нового товару через  розкриття суттєвих 

характеристик якості, що визначають його корисність для споживачів та умови створення й 

експлуатації. Наукоємна продукція, на відміну від одиничної форми традиційного товару, 

уособлює найскладніші комбінації – це товар-програма, яка вимагає високих освітньо-

кваліфікаційних характеристик споживачів, має довші терміни експлуатації, потребує 

супроводу наукоємних послуг, що сумарно перевищують витрати споживача на придбання 

новинки та об’єктивізує витрати вибору (ДОДАТОК Б табл. Б.3).  

Інформація про особисті дані (приватна інформація) має велику цінність для 

підприємств, але споживачі не зацікавлені в її розголошенні. Приватна інформація про кожну 

людину як споживача, хоча й має певні спільні ознаки, все ж може бути визначена як 

унікальна. На цьому акцентував увагу Ф.Хайєк: «…кожен індивід має певну перевагу над 

усіма в тому, що він володіє унікальною інформацією, корисне використання якої може бути 

здійсненим тільки коли рішення, які залежать від індивіда, покладені на нього самого чи 

реалізуються за його активної участі» [цит. за: 488, с. 31]. Це об’єктивізує асиметричність 

розподілу інформації на ринках наукоємної продукції, яка спрямована на задоволення 

потенційних потреб споживачів і є гетерогенною за своєю природою. На ринках традиційних 

товарів, що задовольняють усвідомлені потреби споживачів, інформаційна асиметрія між 

виробником і споживачем майже відсутня, оскільки ці товари є гомогенними. Отже, цінність 

наукових і технічних знань, уречевлених у наукоємній продукції, полягає у зменшенні 

інформаційної асиметрії для споживача через актуалізацію його потенційних потреб.  

Ефективне використання унікальної інформації передбачає включення людини до 

інформаційного обміну через її участь у ринковому обміні та інших комунікаціях. Дані 
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ДОДАТКУ Б. табл. Б.40 засвідчують вагомість споживачів у створенні інноваційної 

продукції, на ринкові джерела (постачальники, споживачі, конкуренти) припадає від ½ до ¾ 

зовнішніх джерел у розробці продуктових чи технологічних інновацій. Водночас для 

виробника наукоємної продукції надважлива проблема переведення потреби з потенційної 

(неусвідомленої) в актуалізовану. Уперше на цей аспект звернув увагу Й.Шумпетер: «новації 

в економіці, зазвичай, проваджуються не після того, як спочатку у споживачів стихійно 

виникнуть нові потреби і під їх тиском відбудеться переорієнтація виробничого апарату <…>, 

а тільки тоді, коли саме виробництво прищепить споживачеві нові потреби» [745, с. 132]. 

 Проблему актуалізації потенційних потреб доповнює проблема приватизації 

актуалізованих потреб через випуск і продаж наукоємної продукції, оскільки  лише успішна 

реалізація наукоємної продукції завершує процес трансформації наукових і технічних знань у 

новий інтелектуальний ресурс, що буде застосовуватися у розширенні її виробництва творцем 

цих знань і новим колом його користувачів через механізм ліцензійних угод.  

Як було з’ясовано, відмінною рисою виробництва і реалізації наукоємної продукції є 

витрати вибору. З позицій задоволення потреби людини в інформації витрати вибору – це 

витрати на зменшення інформаційної асиметрії між її усвідомленими та неусвідомленими 

потребами, які несуть споживачі і виробники наукоємної продукції. Відтак отримання 

квазірентних доходів ліцензіара і ліцензіата обмежують наступні фактори:  

– рівень інформаційної асиметрії у сфері споживання – різниця у рівні задоволення 

існуючих потреб споживачів за допомогою вдосконалених товарів (інноваційної продукції) та 

існування безлічі неусвідомлених потреб, які розкриває виробник наукоємної продукції;  

– рівень доходів і заощаджень ДГ, на що впливає норма дисконту, оскільки ДГ схильні 

витрачати на придбання наукоємної продукції заощадження; за умов імпорту наукоємної 

продукції внутрішні заощадження не перетворюються на внутрішні інвестиції, а стають 

джерелом інвестицій для зарубіжних держав, де таку продукцію створюють і виробляють. 

Продукція, де уречевлені наукові і технічні знання, актуалізує потреби на 

індивідуальному рівні як потреби пізнання і самопізнання, у результаті споживання цих  благ 

людина розвивається як інформаційна система, це дає змогу зменшити внутрішні 

трансакційні витрати вибору благ при трансформації потреб людини від неусвідомлених до 

усвідомлених. Відтак наявні позитивні екстерналії отримання вигод споживачем без повної 

компенсації витрат на створення нового продукту його виробникові. Як обґрунтували 

Ф.Шерер і Д.Росс, виробник продукту з патентним захистом може привласнити лише 
2
/3 
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сукупного надлишку, створеного цим продуктом, решту 
1
/3 отримує споживач [739, с. 615]. 

Отже, розвиток ринків наукоємної продукції є комплементарним благом, що розширює попит 

на уречевлені наукові і технічні знання та прискорює їх трансформацію у нові інтелектуальні 

ресурси через збільшення кола споживачів наукоємної продукції.  

Відтак тенденція розширення інтелектуальних потреб й інтелектуалізація усіх потреб 

людини в інформаційному суспільстві об’єктивізує прискорення генерування наукових і 

технічних знань та їх втілення в ідеальних і матеріальних благах, зокрема освітніх і медичних 

послугах, наукоємній продукції інвестиційного і кінцевого призначення. Особистість як 

головний суб’єкт економічних процесів сучасного суспільства, розвиток якої постає як мета 

постіндустріального суспільства, має розглядатися з методологічних позицій теорії складних 

нерівноважних систем [92, с. 204]. Підтримуючи дослідницьку позицію А.Гальчинського, 

обґрунтуємо механізм самоорганізації і саморозвитку особистості як складної системи у 

контексті прогресу її потреб, що забезпечує її інтелект. Саме інтелект постає ядром 

самоорганізації і саморозвитку людини як соціально-природної істоти, синергія інтелекту має 

розглядатися через призму його відмінної риси розширяти пізнання шляхом саморозвитку, 

причому «прагнення до саморозвитку фактично не знає серйозних перепон для свого прояву» 

[279, с. ХІІ]. Інтелект як активний носій пізнання здатен здійснювати цей процес і 

підвищувати свою силу пізнання, водночас за умов неперервності власного розвитку, коли він 

не володіє повною істиною, але невпинно намагається її пізнати. «Людина позбавлена 

всезнання», – підкреслював Л. фон Мізес [422, с. 11]. І жодній людині не підвладно розвивати 

всі види знань. Але людина – єдина істота, яка має абсолютну потребу в істині, в яких би 

примарних формах ця потреба не здійснювалася [349, с. 148]. Б.Санто, формулюючи принцип 

інтелектуального саморозвитку, обґрунтував: сила інтелекту полягає у тому, що він здатен 

подолати власне безсилля [599, с. 74]. З позицій концепції дисипативних систем потреби у 

пізнанні спрямовані на зменшення невизначеності у складно структурованій інформаційній 

системі, яка репрезентує уявлення людини про Всесвіт, тоді як потреби у самопізнанні, з 

одного боку, зменшують ентропію інформаційної системи щодо уявлень людини про себе як 

самість, способи її самоствердження у світі, з іншого – посилюють ентропію системи через 

урізноманітнення й інтелектуалізацію потреб людини, формуючи механізм самоорганізації і 

саморозвитку особистості в інформаційному суспільстві. Інтелект як ядро самоорганізації і 

саморозвитку людини актуалізує її потреби у пізнанні як рефлексії та самопізнанні як 

саморефлексії, забезпечує нарощення її інформаційного потенціалу через інтелектуалізацію, 
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індивідуалізацію і персоніфікацію всіх потреб людни, на актуалізацію яких спрямовані нові 

цінності інформаційного суспільства, генеровані у межах концепції сталого розвитку та 

концепції «освіти впродовж життя». 

Функціонування інформаційного суспільства розгортається відповідно до принципу 

методологічного колективізму, що розкриває теорія мережевого суспільства. Це суспільство, 

яке збудоване на принципах взаємодії в мережі Інтернет та яке здатне до самоорганізації і 

розвитку, зокрема до оптимального вирішення проблем шляхом масової взаємодії. Завдяки 

Інтернет споживачі інтегруються у певну сукупність, «натовп» споживачів, вони здатні 

створювати мережі і взаємодіяти між собою, елементам у цій сукупності притаманна 

властивість зміни власної поведінки під впливом «натовпу». Принцип інтеграції сукупності 

«натовпу» споживачів розкривається в такому явищі, як краудсорсинг (crowd – натовп, 

sourcing – підбір ресурсів), цей термін введений Дж. Хауї та М.Робінсоном у 2006 р. 

Краудсорсинг характеризує спосіб використання потенціалу широкого загалу, тобто 

виробник може залучати потенціал всього «натовпу» для вирішення власних завдань – 

розробки товару, маркетингових досліджень, пошуку фінансових ресурсів. За умов 

застосування енергії «натовпу» у реалізації маркетингових цілей йдеться про впровадження 

Сrowd-маркетингу, де комунікації спрямовують на окремих осіб, які згодом будуть 

справляти вплив на весь натовп споживачів [260].  

Відповідно до концепції «відкритих» інновацій споживач перетворюється на 

співтворця наукоємної продукції, що актуалізує хайтек-маркетинг через спрямування  

маркетингового інструментарію на спільне створення цінності – активну участь споживача у 

процесах розробки і вдосконалення продукції, генерування технологічних пропозицій, 

розкриття й усвідомлення нових потреб, формування споживчих переваг відповідно до цілей  

і завдань як професійної діяльності, так і життєдіяльності. Серед усіх типів споживачів 

наукоємної продукції маркетингові комунікації мають бути спрямовані на представників 

раннього ринку – «стратегів». Важливим інструментом створення цінності спільно зі 

споживачами є також система DART – абревіатура, яка позначає діалог, доступ, оцінку ризику 

і прозорість інформації (dialogue, access, risk assessment, transparency), що запропоновано 

К.Прахаладом і В.Рамасвами як визначення потреби в акценті на спільне створення цінності  

зі споживачем через діалог рівноправних сторін, доступ споживачів до продукту і вражень   

від нього без отримання права власності через пробне споживання чи інші механізми, 

активний діалог про ризики і вигоди при користуванні новинками, забезпечення прозорості 
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інформації, що сприяє формуванню довіри між компанією і споживачами [404, с. 8]. Отже, 

головну ідею хайтек-маркетингу можна сформулювати як створення ефективної моделі 

дифузії інновацій на принципах концепції спільного створення цінності, втілення яких полягає 

у розробці і випуску хайтек-продукції на основі партнерської взаємодії виробника наукоємної 

продукції та її споживачів. Ефективний маркетинговий супровід уможливлює зниження рівня 

інформаційної асиметрії на ринках наукоємної продукції та забезпечує ефективне полодання 

головного інформаційного розриву між раннім та основним ринками, а це, в свою чергу, 

розширює попит на наукові і технічні знання та  прискорює отримання квазірентних доходів 

виробниками наукоємної продукції  як основи на нарощення ними активності у сфері ДіР. 

Таким чином, становлення інформаційного суспільства і перехід до інформаційного 

типу господарювання, що актуалізує концепцію «відкритих» інновацій, дають змогу  

обґрунтувати нові якісні зміни в актуалізації економічної природи розвитку науково-технічної 

діяльності у контексті методологічних положень інституційної парадигми – прискорення 

розвитку цього виду діяльності на основі активізації ядра її саморозвитку, які забезпечують 

комплементарні блага через розширення попиту на генеровані цією діяльністю ідеальні блага.  

Розвиток науково-технічної діяльності схематизовано на рис. 2.2 як збільшення ареалу 

попиту на блага, які створює цей вид діяльності: неуречевлені й уречевлені наукові і технічні 

знання, а також наукові кадри. Найвищі ефекти розширення попиту на неуречевлені знання 

створюють світові ринки освітніх послуг і науково-технічної інформації, що показано у 

збільшенні світло-сірого ареалу. При цьому міжнародні наукометричні БД постають 

комплементарним благом, яке уможливлює зниження трансакційних витрат оцінювання 

якості генерованих чистих і змішаних суспільних благ. 

Ефекти комплементарності щодо уречевлених наукових і технічних знань генерує  

світовий ринок ОПВ, на рис. 2.2 це показано як збільшення площі темно-сірого ареалу, їх 

розширення забезпечують також ринки венчурних інвестицій, фондовий ринок і світові ринки 

наукоємної продукції. Водночас розподіл тягаря трансформаційних і трансакційних витрат на 

створення світових ринків наукоємної продукції досягається через формування мереж 

користувачів нових інтелектуальних ресурсів на основі механізму ліцензійних та 

інвестиційних угод.  
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Рис. 2.2. Ефекти комплементарності в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві 

Джерело: розроблено автором за даними статистики ОЕСР та ВОІВ.
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Відтак в інформаційному суспільстві активізація розвитку науково-технічної діяльності 

досягається через кооперативну взаємодію механізму самоорганізації науково-технічної 

діяльності та економічних механізмів актуалізації ядра її саморозвитку – ринку, що забезпечує 

генерування ефектів комлементарності на світових ринках освітніх послуг і науково-технічної 

інформації, світовому ринку ОПВ, світових ринках наукоємної продукції, венчурних 

інвестицій і фондовому ринку, які уможливлюють глобальні масштаби економічної реалізації 

інформаційної природи наукових і технічних знань на мережевій основі, а також державного 

регулювання, що стимулює  розвиток  комплементарних благ  (рис. 2.3). 

У практичній площині комплементарні ефекти через збільшення ареалу попиту на 

знання аргументує суб’єктна детермінація цього виду діяльності: коло користувачів наукових 

і технічних знань, які безпосередньо зайняті генеруванням нових  знань (у світі це 5 млн осіб), 

розширює динамічно зростаюча чисельність науково-тенічних кадрів у сфері промислового 

виробництва і сфері послуг. За даними ОЕСР у 2008–2012 рр. частка науково-технічних 

кадрів досягла від ¼ до ⅓ усіх зайнятих у сфері промислового виробництва, у сфері послуг 

більшості країн їх частка зросла до 35–40% [836]. Розширення попиту на наукоємні ділові 

послуги актуалізує прискорене зростання наукоємності сфери послуг і динаміка концентрації 

у ній науково-технічних кадрів, насамперед у сфері освітніх послуг, де забезпечено 

опосередковане привласнення вигод від трансляції наукових і технічних знань як чистих 

суспільних благ. У складовій  підготовки наукових кадрів це знаходить відображення у появі 

професійної докторантури, спрямованої на майбутню професійну кар’єру дослідника у 

неакадемічному середовищі. Це об’єктивізує внутрішню міграцію наукових кадрів (рис. 2.3), 

оскільки їх перетворення на домінуючу професійну групу у більшості видів економічної 

діяльності зменшує коло індивідуальних суб’єктів ДіР, що негативно вплине на генерування 

знань у майбутньому, відтак це зумовлює необхідність розширення підготовки фахівців з 

вищою освітою у сфері природничих і технічних наук загалом та наукових кадрів зокрема.  

Найвищий рівень попиту на дослідників формує такий вид економічної діяльності, як 

надання освітніх послуг, що має економічну природу, оскільки трансляція у навчальному 

процесі знань уможливлює привласнення дослідником рентних доходів. У сфері ДіР 

дослідник розширює коло користувачів генерованих ним знань опосередковано (через 

наукові праці), у вищій школі він розширює коло користувачів безпосередньо через 

трансляцію у навчальному процесі, отримуючи рентні доходи від зниження інформаційної 

асиметрії завдяки публікаційній активності у наукових часописах з міжнародним визнанням. 



 

 

253 

 

 
 

Рис. 2.3. Системна взаємодія складових науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві 
Джерело: розроблено автором.

Надання  
науково-технічних послуг 



 

 

254 

 

У свою чергу, висока публікаційна активність дослідника у наукових часописах з 

міжнародним визнанням дає змогу підвищувати рейтингові позиції університету, який 

укладає з дослідником контракт на тривалий термін. Обстеження у країнах ОЕСР засвідчили: 

у  розвинених країнах фахівці вищої кваліфікації у секторі вищої освіти отримують найвищі 

доходи, а дохід докторів наук у бізнес-секторі ДіР нижчий за доходи їх колег, які не 

працювали як дослідники. Так, у  США  у 2008 р. річний дохід докторів наук у секторі вищої 

освіти на  8,11% перевищив  обсяги  доходів  їх  колег,  які  не  працювали  як  дослідники, тоді 

як у підприємницькому секторі ДіР доход докторів наук на 1,74% був нижчим за доходи тих 

фахівців вищої кваліфікації, які не працювали дослідниками [835]. 

Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності забезпечує  

прискорене зростання обсягів національних витрат на вищу освіту (табл. 2.13). За десять років 

поч. ХХІ ст. у середньому по країнах ОЕСР частка витрат на вищу освіту у ВВП зросла на 

чверть: від 1,30% до 1,64%. У США, Канаді і Південній Кореї цей показник перевищив 2,5% 

ВВП, і його можна порівняти з середнім значенням частки витрат на ДіР у ВВП країн ОЕСР, 

що у 2011 р. становила 2,37% [836]. У країнах ОЕСР 56% молоді вступає до університетів, за 

прогнозами у 2025 р. чисельність студентства у світі складе 150 млн осіб [87, с. 92].  

Зовнішні мережеві ефекти на світових ринках науково-технічної інформації та освітніх 

послуг генерують інформаційні продукти (імпакт-фактор наукового часопису та рейтингова 

позиція ВНЗ у рейтингу світових університетів), які розробляються на основі міжнародних 

наукометричних БД та уможливлюють зниження трансакційних витрат в оцінювання якості 

чистих і змішаних суспільних благ, а також оцінці результативності їх генераторів 

(дослідників, наукових організацій, наукових часописів, університетів). Новітні явища у 

побудові рейтингів наукових часописів (рейтинг SJR) полягають у практичній реалізації ідеї 

комплементарності мережевих благ: часопис з високим рівнем наукового престижу через 

цитування наукових статей іншого видання підвищує його статус. Наявні зовнішні мережеві 

ефекти: цитування наукових статей із часопису з високим рівнем SJR має більшу цінність, 

аніж цитування джерела з наукового часопису з низьким рівнем SJR. Відтак стимулюється 

публікаційна активність у тих наукових виданнях, що уже досягли найвищих рівнів 

міжнародного визнання. Вплив мережевих ефектів від застосування інформаційних 

продуктів, розроблених на основі міжнародних наукометричних БД, полягають у 

цілеспрямуванні механізму оцінювання якості наукової продукції у редакційній політиці 

наукових часописів на стимулювання міжнародного співавторства, яке забезпечує  

активізацію дослідницької діяльності та високу якість наукових результатів. 
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Таблиця 2.13 

Динаміка загальнонаціональних витрат на вищу освіту, ДіР, ІКТ і венчурний капітал у країнах ОЕСР, 2000–2011 рр. 
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Витрати на  
вищу освіту,  
% ВВП 

2000 2,16 2,34 2,23 1,70 1,65 1,60 1,56 1,46 1,45 1,39 1,38 1,35 1,31 1,15 1,12 1,05 1,07 0,97 0,95 0,85 … 

2010 2,69 2,73 2,59 1,93 1,70 1,76 1,88 1,57 1,63 1,53 1,73 1,51 1,44 1,35 1,23 1,52 1,33 1,37 1,45 0,99 … 

Витрати  
на ДіР,  
 % ВВП 

2001 2,72 2,09 2,47 3,32 1,59 4,13 … 1,09 1,65 3,07 1,93 2,20 2,07 0,93 2,47 2,05 2,47 1,79 0,77 1,08 4,58 

2011 2,77 1,74 4,03 3,78 1,66 3,37 … 1,70 2,20 3,39 1,85 2,24 2,04 1,33 2,87 2,75 2,88 1,77 1,49 1,25 4,38 

Витрати на 
програмне 
забезпечення,  
% ВВП 

2000 2,1 1,1 1,6 1,1 … 2,6 1,6 0,4 1,5 1,6 1,5 1,9 1,0 0,9 1,8 1,5 0,8 1,9 0,8 1,0 … 

2011 2,1 1,3 1,7 1,3 … 2,4 2,1 0,6 1,1 1,9 1,4 2,0 1,4 1,2 2,1 1,5 0,8 1,9 1,1 0,9 … 

Витрати на  ІТ,  
% ВВП 

2000 1,3 1,1 1,1 0,4 … 1,4 1,8 0,7 1,3 1,5 1,0 0,5 1,4 0,7 0,9 0,6 1,0 1,8 1,2 0,6 … 

2011 0,7 0,8 0,3 0,3 … 0,6 1,4 0,2 1,1 0,9 0,9 0,3 1,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 0,4 … 

Витрати  на 
обладнання 
зв’язку,  
% ВВП  

2000 1,2 0,8 1,9 0,3 … 0,7 … 0,4 0,9 0,7 0,6 0,3 0,4 1,1 0,9 1,2 0,7 0,9 0,8 0,5 … 

2011 0,5 0,4 0,7 0,3 … 0,1 … 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,8 0,6 0,8 0,3 0,4 0,6 0,3 … 

Венчурний 
капітал, 
 % ВВП 

2009 0,09 0,03 0,03 0,07 0,06 0,08 0,3 0,07 0,058 … … 0,05 0,07 0,018 … … 0,03 0,05 0,02 0,004 0,18 

Джерело:  складено автором за матеріалами [835], [836] ;  «…» – дані не доступні. 
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У ХХІ ст. наукометричні платформи здобули нову якість, це найважливіше джерело 

генерування інформації для прийняття рішень на рівні державного регулювання, що дає змогу 

підвищити ефективність розподілу обсягів державного фінансування виробництва суспільних 

благ у країні, і на рівні стратегічного управління у корпоративному секторі при виборі 

пріоритетних напрямів ДіР чи оцінюванні потенційних партнерів у стратегічному 

технологічному альянсі. Водночас мережеві ефекти здійснюють і зворотний вплив на  

систему науково-технічної діяльності через розмивання домінантного статусу складової ДіР 

та зміщення акцентів у реалізації нормотворчої функції до складової науково-технічних 

послуг, яка формує механізм оцінювання якості суспільних благ на індивідуальному та 

колективному рівнях суб’єктів науково-технічної діяльності  із застосуванням інформаційних 

продуктів, створених на основі міжнародних наукометричних БД: імпакт-фактору наукового 

часопису, індексу цитувань, індексу Хірша тощо.  

Мережеві ефекти проявляються й у сфері генерування уречевлених наукових і 

технічних знань. У сфері патентної інформації їх засвідчує такий показник, як індекс 

спільності патентів у наступних винаходах, у Європейському патентному відомстві він 

майже удвічі менший аналогічного показника для американського відомства, а чим більше 

патентів отримують в USPTO, тим більше вони можуть бути процитовані у наступних 

винаходах. Відтак високий рівень специфікації і захисту прав ІВ у країні постає 

комплементарним благом у розвитку винахідницької діяльності. Зокрема ВОІВ розглядає 

забезпечення доступу до патентної інформації як рівноцінне наданню охоронного 

документа на ОПВ. У виробництві уречевлених наукових і технічних знань патентна 

інформація є вихідним джерелом не лише для генерування нових ОПВ (знань типу В) через  

уникнення дублювання винахідницької діяльності при виборі напрямів ДіР, але й 

економічної інформації (знань типу А) – для ідентифікації нових ринків і перспектив 

укладання ліцензійних угод; у комерційній оцінці нових технологій; у конкурентному 

аналізі, де патентна активність розглядається як намір виведення на ринок нових видів 

наукоємної продукції, для уникнення патентного тролінгу тощо. 

Зовнішні мережеві ефекти у розвитку науково-технічної діяльності забезпечує 

прискорення розвитку світового ринку ОПВ, механізм ліцензійних угод створює економічну 

платформу для активізації науково-технічного співробітництва, економічної реалізації 

уречевлених наукових і технічних знань та отримання квазірентних доходів як джерела 

фінансування нових ДіР. Це засвідчує динаміка міжнародної ліцензійної торгівлі та 

збільшення числа країн-учасниць ліцензійного обміну (від 22 країн у 1960 р. до 100 країн  
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світу у 2005 р.), число країн-продавців ліцензій зросло з 19 до 35, а число країн-імпортерів 

ліцензій зросло на 75 країн [М-д, с. 132]. У 2000–2005 рр. середні темпи приросту обсягів 

світової ліцензійної торгівлі становили 33% щороку, у 2008–2013 рр. обсяги цього ринку 

зросли у півтора рази – від 368,9 до 518,9 млрд дол. США [863]. Висновок щодо прискорення 

введення до економічного обігу ОПВ аргументує перевищення утричі темпів динаміки 

світової ліцензійної торгівлі над темпами зростання винахідницької активності: якщо у світі 

подвоєння кількості патентних заявок і наданих патентів відбулося за останні 20 років (1990–

2010 рр.), то за цей же період світова торгівля ліцензіями зросла у 6,4 рази (від 67 млрд дол. 

США у 1990 р. до 426,9 млрд дол. США у 2010 р.).   

Відтак зростають і ринки наукоємної продукції, зокрема частка високотехнологічного 

сектора економіки у промисловій продукції і послугах уже наприкінці 1990-х рр. досягала  

10% ВВП [479, с. 127]. Найбільший вплив на прискорення розвитку ринків наукоємної 

продукції зумовило розгортання процесів інформатизації й електроніфікації, що охоплюють 

процеси і виробництва, і споживання матеріальних та ідеальних благ. Розширення попиту на 

наукоємну продукцію з боку підприємств зумовлене внеском ІКТ у зростання продуктивності 

праці зі становленням інформаційного типу господарювання: у 1973–1995 рр. продуктивність 

праці у США підвищувалася у середньому 1,4% на рік,  з 1995 р. темп зростання збільшився 

до 2,5%  на рік, а  з 2001 р. відмічається приріст продуктивності праці до 4% на рік. Загалом же 

за даними ЮНКТАД майже 7,8% економічного зростання у США зумовлює повсюдне 

використання ІКТ, у Великій Британії їх внесок у зростання ВВП становить 8%, в Японії – 

7,1%, у Швеції – 8,8%, у Новій Зеландії – 10,3% відповідно [479, с. 110]. Як свідчать дані 

табл. 2.13, витрати на ІКТ, програмне забезпечення та обладнання для зв’язку у більшості 

країн ОЕСР у 2000–2011 рр. досягають і перевищують 3% ВВП, що формує довгострокові 

тенденції розширення попиту на наукоємну продукцію та об’єктивізує збільшення витрат на 

ДіР. Але найбільші ефекти комлементарності щодо ринків наукоємної продукції в 

інформаційному суспільстві генерують ДГ, за даними Міжнародного союзу електрозв’язку у 

2013 р. Інтернетом користувались 2,7 млрд людей, це 41% ДГ світу, у Південній Кореї  частка 

ДГ, підключених до Інтернет,  уже досягла  97,4% [245, с. 142].  

Створення нових світових ринків наукоємної продукції актуалізує лавинне нарощення 

трансформаційних і трансакційних витрат, їх зниження у глобальному масштабі 

забезпечують міжнародні стандартизація і сертифікація, у т.ч. CALS-технології.  Міжнародні 

стандарти ISO (зокрема системні стандарти з управління якістю продукції  ISO 9000 і 

навколишнього середовища ISO 14000) спрямовані на зменшення інформаційної асиметрії на 
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світових ринках, ці документовані угоди містять технічні умови та інші точні критерії, 

дотримання яких гарантує, що матеріали, продукти, процеси і послуги відповідають своєму 

призначенню. Вони покликані не лише «сприяти розвитку стандартизації у світовому 

масштабі для  забезпечення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для 

розширення співпраці у сферах інтелектуальної, наукової, технічної й економічної діяльності» 

[107, с. 227].  Завдяки системі міжнародних стандартів (парк стандартів ISO налічує 15 тис. 

одиниць, щороку публікують 800 нових і переглянутих стандартів, діє 30 тис. експертів з усіх 

країн світу, що провадять технічну роботу у складі 2057 робочих груп  у рамках 187 технічних 

комітетів), а також міжнародній сертифікації світова торгівля отримує надійний інструмент 

зменшення таких категорій трансакційних витрат споживачів і виробників наукоємної 

продукції, як  витрати на оцінку якості, витрати на проведення випробовувань і сертифікації 

наукоємної продукції та витрати вибору. Іще один інструмент – це CALS-технології, що 

дають змогу знизити витрати на оцінювання альтернатив у формуванні мережі користувачів 

нового інтелектуального ресурсу, зокрема терміни проектування при розробці нового виробу 

зменшуються на 50%, а кількість помилок при передачі даних – на 98%, тоді як показники 

якості зростають на 80%. Відтак нині більшість виробників наукоємної продукції здійснює 

вибір своїх контрагентів з кола організацій, які сертифіковані за CALS-технологією [14, с. 244].  

З активізацією інвестиційної поведінки ДГ в інформаційному суспільстві пов’язані 

ефекти комплементарності щодо уречевлених наукових і технічних знань з боку ринків 

неформальних та інституційних венчурних інвестицій. Як зазначено у проекті Глобального 

монітору підприємницької діяльності, у 2006 р. чисельність неформальних інвесторів 

(засновників венчурних компаній і бізнес-янголів) у 42 країнах перевищила 200 млн. осіб. 

Неформальним інвестором є кожен тридцятий мешканець цих країн із когорти дорослого 

населення. У 2005 р. країни, де частка неформальних інвесторів серед дорослого населення 

(віком від 18 до 64 років) перевищила 3%, – це Німеччина, Фінляндія, Канада і Франція, рівень 

понад 4% досягнуто у США, Швейцарії і Норвегії, в Ісландії майже 7% дорослого населення 

розширюють мережу янгольського інвестування [684, с. 9].   

Динаміка обсягів венчурного капіталу наприкінці  ХХ ст. була найстрімкішою – від 70 

млн дол. у 1980 р. до 80 млрд дол. США у 2000 р. [718, с. 91]. Найвищі ефекти 

комплементарності венчурних компаній і венчурного інвестування досягнуто у США: вже у 

2005 р. доходи понад 23,5 тис. компаній, які були створені на основі венчурних інвестицій, 

становили 2,1 трлн дол., тобто 16,6% ВВП США, у цих компаніях створено 10 млн робочих 

місць (9% від усіх  зайнятих у приватному секторі), з кола компаній, які дістали підтримку 
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венчурного капіталу, понад 3 тис. стали відкритими акціонерними товариствами і мають 

котирування на фондовій біржі. Європейські компанії з венчурним інвестуванням у 2000–

2004 рр. створили 630 тис. нових робочих місць, і середньорічні темпи зростання зайнятості 

склали 30,5%, їх вирізняє нарощення витрат на ДіР. У середньому кожна американська 

компанія, яка постала на основі венчурних інвестицій, створила 425 робочих місць, в Європі 

аналогічнй показник становить 46 робочих місць. За обстеженнями 16 країн ОЕСР експерти 

зробили висновок, що венчурне інвестування має позитивний вплив на ефективне освоєння 

знань, які генеруються університетами й фірмами, і підвищує кількість патентованих винаходів 

[684, с. 12]. Дані ДОДАТКУ Б  табл. Б.39 також підтверджують цей висновок: у 2008–2011 рр. у 

країнах ОЕСР молоді фірми (віком до 5 років) подають майже третину від загального числа 

патентів у країні, це найбільш інноваційно активні суб’єкти – частка молодих фірм, що 

здійснюють патентування,  у загальній їх кількості коливається від 25% до 40%.   

Попри наявні позитивні ефекти активізації виробництва нових уречевлених знань у 

венчурних фірмах варто відмітити і загострення суперечностей у складовій ДіР, що показано 

на рис. 2.3. Йдеться про економічний механізм актуалізації наукових і практичних проблем 

лише тих із них, які отримають потенціал комерціалізації нових уречевлених знань. Відтак у 

структурі ДіР підприємницького сектору закріплюється спеціалізація виключно на ПД й ЕР, а 

проведення ФД звужується. Проте ФД – це своєрідний «посівний» матеріал для наступних 

поколінь нових наукових відкриттів, що втілюються у базисних інноваціях [718, с. 297]. Отже, 

важливі для розвитку всього суспільства проривні ідеї як основа нових поколінь техніки і 

технологій мають створити інші інституційні сектори ДіР, йдеться про активізацію 

проведення ФД у державних дослідницьких центрах і ДіР-лабораторіях та в університетах. У 

свою чергу, це потребує розширення і наповлення джерел фінансування цих інституційних 

секторів, що має досягатися через активізацію їх взаємодії з бізнес-сектором ДіР, зокрема у 

частині прискорення комерціалізації наявного портфеля ОПВ і генерування нових знань.  

Таким чином, концептуальні основи активізації розвитку науково-технічної діяльності 

в інформаційному суспільстві полягають у досягненні нової якості системи науково-технічної 

діяльності – прискорення її розвитку унаслідок  актуалізації її економічної природи на основі 

ефектів комплементарності з боку світових ринків освітніх послуг і науково-технічної 

інформації, світових ринків ОПВ і наукоємної продукції, ринків венчурних інвестицій і 

фондового ринку.  Це докорінним чином змінює теоретичне бачення ролі держави у розвитку 

науково-технічної діяльності та сучасну практику її реалізації у рознинених країнах, що буде 

розкрито у наступному розділі дисертації.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Особливості економічних проявів сутнісних характеристик науково-технічної 

діяльності визначає нерозділеність процесів виробництва і споживання наукових і технічних 

знань на суб’єктному рівні. Результати науково-технічної діяльності у ринковому господарстві 

постають як наукоємні ділові послуги, корисні ефекти яких проявляються одночасно на 

індивідуальному, колективному і суспільному рівнях. Здатність до уречевлення як 

найважливіший ефект прояву корисності ідеальних благ, генерованих науково-технічною 

діяльністю, й набуття ними правового захисту уможливлюють дві форми їх існування як 

економічних благ – це чисті та змішані суспільні блага, які у визначенні цінності і регулюванні 

пропорцій їх виробництва й обміну повністю або частково виключені з ринкового механізму, 

що компенсує механізм державного регулювання. Специфічність введення до економічного 

обігу чистих і змішаних суспільних благ зумовлює інституційне розмежування їх 

виробництва у відповідних секторах економіки, тоді як визначення обсягів генерування різних 

типів суспільних благ забезпечують економічні механізми державного регулювання й  ринку. 

У неуречевленій формі, яка не залучається до ринкового механізму і вигоди від її 

використання мають суспільний вимір, постає частина нових наукових і технічних знань 

(наукові праці, наукові відкриття). На відміну від домінуючої теоретичної позиції розгляду у 

складі чистих суспільних благ лише об’єктивізованих у наукових працях наукових і технічних 

знань обґрунтовано включення до складу цих благ таких результатів науково-технічної 

діяльності, як нові наукові і практичні проблеми, науково-технічна інформація, розвинений  

пізнавальний  інструментарій  і  збагачені  пізнавальні  здатності  дослідників, що об’єктивізує 

ядро саморозвитку науково-технічної діяльності та державне регулювання як економічний 

механізм його активізації. Відтак виробництво чистих суспільних благ через проведення ФД 

забезпечують наукові організації державного сектору (академії наук, державні дослідницькі 

лабораторії, державні науково-дослідні установи), наукові організації сектору вищої освіти – 

університети й ВНЗ, фінансування науково-технічної діяльності яких здійснюється за рахунок 

урядових коштів, а також залучення коштів замовників бізнес-сектору, активізація взаємодії з 

якими формує об’єктивні умови розвитку цього виду діяльності. Крім того, генерування 

наукових і технічних знань як чистих суспільних благ виконують неприбуткові організації, що 

фінансують благодійні фонди  або  міжнародні організації.  
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Уречевленої форми набувають наукові і технічні знання як ОПВ (винаходи, 

промислові зразки, корисні моделі), їх правовий захист забезпечує система специфікації і 

захисту прав ІВ у країні, насамперед система патентування як компонента складової науково-

технічних послуг. Через ринковий механізм інститут патентування уможливлює 

привласнення на індивідуальному й колективному рівнях економічних вигод від 

господарського використання і введення до економічного обігу ОПВ через їх трансформацію 

у нові інтелектуальні ресурси, випуск і комерціалізацію на  їх основі наукоємної продукції під 

час дії патентного захисту, завершення якого актуалізує  суспільні вигоди через вільний 

доступ до науково-технічної інформації. Патентування забезпечує економічні передумови 

трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну, оскільки суб’єкт ДіР, який 

виводить на ринок наукоємну продукцію, постає як суб’єкт інноваційної діяльності, а 

квазірентні доходи від комерціалізації наукоємної продукції дають змогу відтворити та 

розширити джерела фінансування майбутніх ДіР. Відтак постачання квазісуспільних благ 

реалізує підприємницький сектор ДіР, його інституційну основу формують корпорації, які 

засновують у своєму складі дослідницькі лабораторії, фінансують з власних джерел або 

джерел замовників системне проведення ПД й ЕР. В індустріальному типі господарювання 

корпорації цілеспрямовані на розробку й економічну реалізацію ОПВ за принципом 

методологічного індивідуалізму як домінуючим імперативом концепції «закритих» інновацій. 

Корпорації, трасформуючись у ТНК, сформували механізм акумулювання й перерозподілу 

інвестиційних ресурсів з національних і міжнародних ринків капіталу для генерування ОПВ 

та їх опосередкованого введення до економічного обігу через самостійний випуск і 

комерціалізацію наукоємної продукції на світових ринках, реалізуючи  глобальний масштаб 

отримання  квазірентних  доходів.  

Надано комплексну характеристику наукоємної продукції із застосуванням 

інструментарію інституційного підходу, що дало змогу ідентифікувати трансформаційні 

витрати на генерування та об’єктивізацію наукових і технічних знань, які несе економічний 

суб’єкт до моменту створення наукоємної продукції, тоді як створення і виведення на ринок 

наукоємної продукції запускає ланцюгову реакцію нарощення трансформаційних і 

трансакційних витрат. До трансформаційних витрат віднесено стартові витрати налагодження 

випуску наукоємної продукції та забезпечення ритмічного її виробництва. У складі 

трансакційних витрат виділено витрати на підтримку прав ІВ, витрати на вимірювання якості 
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наукоємної продукції, витрати на проведення її випробовувань і сертифікації; витрати 

визначення альтернатив у пошуку партнерів-постачальників ресурсів.  

2. Економічна природа розвитку науково-технічної діяльності у техногенному типі 

суспільства полягає в активізації ядра саморозвитку науково-технічної діяльності  на основі 

економічних механізмів актуалізації наукових і практичних проблем – державного 

регулювання, що встановлює обсяги генерування результатів науково-технічної діяльності як 

чистих суспільних благ та здійснює їх фінансування у державному секторі ДіР і секторі вищої 

освіти, а також ринку, що визначає обсяги виробництва квазісуспільних благ у 

підприємницькому секторі ДіР та уможливлює квазірентні доходи від їх залучення до 

економічного обігу, забезпечуючи наповнення джерел самофінансування цієї діяльності. 

Водночас визначення цінності генерованих наукових і технічних знань реалізує механізм 

самоорганізації науково-технічної діяльності у формі експертної оцінки за допомогою 

залучення фахівців з найвищим, суспільно визнаним рівнем кваліфікації у певній галузі знань, 

і надання ними експертних висновків. Отже, на етапі зрілості науково-технічної діяльності 

актуалізується економічна природа розвитку цього виду діяльності, що базується на 

кооперативній взаємодії механізму самоорганізації науково-технічної діяльності та 

економічних механізмів державного регулювання й ринку, що створює передумови 

трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну діяльність.  

3. Механізм самоорганізації уможливлює оцінювання результативності суб’єктів 

індивідуального і колективного рівнів науково-технічної діяльності через надання експертної 

оцінки якості генерованих ідеальних благ на основі дотримання норм домінантної складової 

ДіР. Наукова експертиза у формі професійних висновків реалізує функцію визначення якості 

ідеальних благ – як неуречевлених знань (експертиза наукових публікацій, дисертаційних 

робіт), так і уречевлених знань (патентна експертиза). Наукова експертиза забезпечує 

зменшення інформаційної асиметрії у сфері ДіР у кожному конкретному випадку 

генерування нового знання, що врегульовує відносини між індивідуальним і суспільним 

рівнем її суб’єктів, тоді як відносини між дослідником чи науковою організацією та всією 

науковою спільнотою врегульовує інститут наукової репутації. Це засіб акумулятивного 

відображення якості всіх, без виключення і строку давності, результатів науково-технічної 

діяльності суб’єктів індивідуального і колективного рівнів як у сфері ДіР (наукові проекти, 

наукові публікації), сфері підготовки наукових кадрів (дисертаційні роботи), надання науково-

технічних послуг (рейтинг наукових часописів Nature Index Global, патентні заявки). Наукова 
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репутація як соціальний інститут зменшення трансакційних витрат у виявленні альтернатив 

при оцінці якості результатів науково-технічної діяльності формує довіру наукової спільноти і 

суспільства до конкретного дослідника чи наукової організації. 

Історично найголовнішою формою об’єктивізації нових наукових і технічних знань 

постала наукова стаття у наукових часописах з незалежним фаховим рецензуванням, що 

забезпечує контроль якості генерованих знань як чистого суспільного блага та слугує 

індикатором якості й цінності проведеного дослідження, а показники публікаційної активності 

за певний період дають змогу оцінити  роботу дослідника і наукової організації, де він 

здійснює ДіР. З позицій інституційного підходу наукова стаття забезпечує зниження 

трансформаційних і трансакційних витрат у генеруванні неуречевлених наукових і 

технічних знань. Водночас науково-технічна інформація як квазісуспільне благо уможливлює 

опосередковане привласнення вигод видавцями наукових часописів від трансляції 

неуречевлених наукових і технічних знань у міжнародному масштабі через  платний доступ 

до науково-технічної інформації у системі підписки на наукову періодику, що об’єктивізує 

зростання трансакційних витрат. 

4. Для зниження трансакційних витрат у визначенні якості таких довірительних благ, 

як наукові публікації, у складовій надання науково-технічних послуг розроблено 

інструментарій бібліометричного аналізу, його застосування у кількісному оцінюванні 

продуктивності індивідуальних і колективних суб’єктів ДіР уможливило формування і 

постійне розширення БД, зокрема Web of Science і Scopus. Ці універсальні міжнародні 

наукометричні платформи забезпечують повноту охоплення всієї системи науки за об’єктами 

і часовим періодом, об’єктивований характер вихідної інформації, світовий масштаб аналізу, 

що дає змогу розробити інформаційний продукт кількісного вираження авторитетності 

наукового часопису – імпакт-фактор і здійснити класифікацію наукових часописів за рівнем їх 

значущості. Це кількісний орієнтир у формуванні попиту і пропозиції науково-технічної 

інформації, зокрема щодо замовлень на наукову періодику, тематичної спрямованості 

існуючих і заснування нових наукових часописів, його використання  дає змогу зменшити 

інформаційну асиметрію на міжнародному ринку науково-технічної інформації  й  розширити 

попит на наукові і технічні знання, які транслюються через наукові періодичні видання, 

включені до міжнародних наукометричних платформ.  

5. Розвиток науково-технічної діяльності у другій пол. ХХ ст. як найбільш 

інформаційно та знаннєво насиченого виду діяльності характеризує посилення внутрішньої 
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ентропії цієї самоорганізованої системи через актуалізацію суперечності між експонентно 

зростаючими масивами науково-технічної інформації й технічними можливостями їх  

обробки, аналізу, систематизації, зберігання і трансляції, що об’єктивізує розгортання 

закономірності інформатизації у специфічній формі електроніфікації. Електроніфікація 

охоплює всі складові науково-технічної діяльності та забезпечує актуалізацію ядра її 

саморозвитку через прояв глобальності її сутнісних характеристик, зокрема глобальний 

масштаб реалізації її інформаційної природи у світовому інформаційному просторі, 

подолання географічної розосередженості її суб’єктів у межах планети та її процесну 

детермінацію в режимі реального часу, а також зумовлює скорочення трансформаційних і 

трансакційних витрат як економічну основу прискорення розвитку науково-технічної 

діяльності. Водночас в Інтернет-середовищі актуалізовано проблеми захисту прав ІВ та 

визначення якості електронних наукових публікацій, а також зростання трансакційних витрат  

у генеруванні нових знань через платний доступ до науково-технічної інформації.  

У функціональному контексті відмічено зміщення акцентів у механізмі самоорганізації 

науково-технічної діяльності у генеруванні норм від складової ДіР до складової  науково-

технічних послуг, що нині формує механізм оцінювання якості виробництва суспільних благ 

через міжнародні наукометричні БД, забезпечуючи глобальний рівень і кумулятивний 

характер рейтингового оцінювання продуктивності індивідуальних і колективних суб’єктів 

науково-технічної діяльності. Цілеспрямування системи оцінювання суб’єктів науково-

технічної діяльності на підвищення якості наукової продукції реалізується через редакційну 

політику наукових часописів стимулювання міжнародного співавторства як форми активізації 

дослідницької діяльності на індивідуальному рівні. У всіх країнах з високим рівнем 

продуктивності генерування неуречевлених наукових і технічних знань, що засвідчує 

кількість наукових статей у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, найвищі якісні 

показники (частка наукових статей з високим індексом цитованості) притаманні науковим 

публікаціям міжнародних авторських колективів.  

Значні масиви бібліометричної інформації, генеровані на базі наукометричної 

платформи Scopus, уможливили побудову світового рейтингу наукових організацій (SIR), 

який вирізняє спрямованість інструментарію оцінювання продуктивності наукових 

організацій на якість наукових результатів, довгостроковий та акумулятивний характер 

охоплення публікаційної активності. Аналіз світового рейтингу наукових організацій дав 

змогу обґрунтувати висновок про перетворення університетів на головний інститут 
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генерування чистих суспільних благ, що визначає їх переважання у кількісному складі 

наукових організацій світу, обсягах світового виробництва наукових і технічних знань та 

домінування у складі найбільш продуктивних наукових організацій  світу. Інформаційна база 

рейтингу SIR за 2009–2014 рр. дає змогу також показати внесок у виробництво неуречевлених 

наукових і технічних знань наукових організацій підприємницького сектору ДіР, що 

формують до 1% від загальних обсягів їх виробництва та генерують ефекти розширення ФД 

при системному проведенні ними ПД та ЕР.  

6. Прискорення глобалізації наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. постає головним 

фактором розвитку науково-технічної діяльності, що аргументує досягнення її нової  якості – 

генерування глобальних суспільних благ щодо запобігання незворотності глобальних 

проблем, формування її інституцій наднаціонального рівня, які спрямовані на активізацію 

міжнародного науково-технічного співробітництва для подолання когнітивної нерівності між 

країнами-виробниками наукових і технічних знань і країнами з дефіцитом знань. 

Накопичення глобальних проблем у к. ХХ ст. виявило невідповідність між їх масштабами та 

обмеженістю засобів їх подолання у національно-державних кордонах, активізувавши світову 

наукову спільноту у виробленні концепції сталого розвитку як інтегрального підходу щодо 

трансформації суспільства у планетарному масштабі, управління зовнішнім середовищем й 

економічного зростання, що долає бідність та інтегрує соціальні й екологічні цілі у процесі 

сталого підвищення добробуту на основі ефективного використання наукових і технічних 

знань як глобальних суспільних благ.  

Інституційну основу глобалізаційних процесів у виробництві наукових і технічних 

знань як квазісуспільних благ втілили ТНК, які в індустріальному типі господарювання у 

межах концепції «закритих інновацій» забезпечили створення світових ринків наукоємної 

продукції, уможлививши глобальний ефект масштабу з боку попиту на наукоємну 

продукцію її кінцевих споживачів завдяки адаптації цієї продукції до вимог місцевих ринків, 

що об’єктивізувало закордонне розміщення ДіР-підрозділів ТНК і визначило їх 

функціональне призначення. Нині ТНК цілеспрямовані на створення стратегічних 

технологічних альянсів, які забезпечують активізацію винахідницької діяльності та 

економічної реалізації ОПВ через стійкі канали передачі нових знань і прискорення їх 

освоєння учасниками, реалізацію міждисциплінарного характеру сучасних ДіР, 

диверсифікацію видів економічної діяльності через спрощення доступу до новітніх 

технологій, поділ ризиків у сфері створення і комерціалізації наукоємної продукції.   
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7. Прискорення розвитку науково-технічної діяльності, що проявилося у 

пришвидшенні й збільшенні обсягів генерування інформації на основі наукових і технічних 

знань унаслідок розгортання закономірності інформатизації, постало одним з головних 

факторів новітніх цивілізаційних змін – становлення інформаційного типу суспільства та 

інформаційного типу господарювання, специфічним законом розгортання яких є закон 

мультиплікації прискорення. Функціонування інформаційного суспільства розгортається 

відповідно до принципу методологічного колективізму, що втілюється через інтеграційну 

взаємодію між людьми на основі нового механізму організації інформаційних потоків – 

інформаційних мереж, які цілеспрямовують систему комунікацій між суб’єктами на 

продуктивне використання інформації як економічного ресурсу. Інформаційний тип 

господарювання, в якому знання й інформація перетворюються на домінуючий економічний 

ресурс, зумовлює найбільші зрушення у секторальній структурі економіки, що відображає 

домінування третинного сектору – сфери послуг, де економічні прояви знань та інформації 

набувають всебічної актуалізації і масовості. Інтернет подолав обидві характеристики послуги,  

які обмежували її розвиток, – простір і час, а також забезпечив формування головної 

закономірності розвитку сфери послуг – її інтеграцію з виробництвом матеріальних благ.  

Економічний прояв закону мультиплікації прискорення актуалізує ціннісний вираз 

ефектів прискорення – зростання цінності зекономленого часу, що досягається через 

інтенсифікацію інформаційного обміну на основі реалізації знаннєвого контексту інформації 

на індивідуальному рівні, забезпечуючи появу її нової якості –  розширене самовідтворення. 

Знаннєвий контекст інформації об’єктивізує іманентну рису інформаційного типу 

господарювання – мережеві ефекти як прояв ефекту масштабу у виробництві інформаційно 

ємних благ з боку попиту, цінність благ зростає мірою зростання кількості їх користувачів, що 

здатні посилити комлементарні блага. Такі теоретичні положення дали змогу обґрунтувати 

висновок, що науково-технічна діяльність має власне ядро саморозвитку, оскільки зростання 

чисельності суб’єктів усіх її складових (ДіР, підготовки наукових кадрів, науково-технічних 

послуг) розширюватиме попит на наукові і технічні знання й науково-технічну інформацію. 

Відтак зростання чисельності суб’єктів науково-технічної діяльності індивідуального рівня та 

їх професійна активність через посилення взаємодії суб’єктів колективного рівня закладають 

об’єктивну основу саморозширеного відтворення цього виду  діяльності.  

Концептуальні основи активізації розвитку науково-технічної діяльності в 

інформаційному суспільстві полягають у досягненні нової якості системи науково-технічної 
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діяльності – прискорення її розвитку через актуалізацію її економічної природи на основі 

ефектів комплементарності з боку світових ринків освітніх послуг і науково-технічної 

інформації, світових ринків ОПВ і наукоємної продукції, ринків венчурних інвестицій і 

фондового ринку, що уможливлюють глобальний масштаб економічної реалізації знань через 

розширення попиту на ці блага на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях.  

8. Інформаційна природа ідеальних благ, генерованих науково-технічною діяльністю, 

уможливлює їх трансляцію у системі освітніх послуг та системі науково-технічної інформації, 

що за своєю економічною природою є квазісуспільними  благами.  Відтак ринки освітніх 

послуг і науково-технічної інформації є комплементарними щодо неуречевлених наукових і 

технічних знань, забезпечуючи опосередкований розподіл економічних вигод від їх 

трансляції. Довгостроковий характер комплементарних ефектів в активізації розвитку 

науково-технічної діяльності засвідчує прискорене зростання обсягів загальнонаціональних 

витрат на вищу освіту у країнах ОЕСР, що досягають ⅔ щорічних обсягів 

загальнонаціональних витрат та ДіР, охоплення вищою освітою понад половини молоді.  

У свою чергу, міжнародні наукометричні БД є комплементарним благом щодо 

міжнародного ринку освітніх послуг як засіб зниження інформаційної асиметрії через 

створення інформаційної бази для рейтингів світових університетів. Освітня послуга як 

довірительне благо з високими трансакційними витратами вимірювання якості й визначення 

альтернатив, а також набуття стійкого характеру суспільних і приватних запитів на здобуття 

вищої освіти, актуалізували потреби у новому інформаційному продукті – рейтингах ВНЗ. 

Система рейтингової оцінки діяльності університетів та якості їх освітніх послуг базується 

на економічних критеріях активності і результативності університетів у сфері ДіР, що 

підтверджує тезу про опосередковане залучення неуречевлених наукових і технічних знань 

до ринкового обігу через освітні послуги. Експертне оцінювання науково-дослідницької та 

інноваційної активності ВНЗ у рейтингах є суспільно значимою оцінкою університетів  як 

економічних агентів з позицій наукової етики, спрямованої на мінімізацію трансакційних 

витрат вибору альтернатив на ринках з високим рівнем інформаційної асиметрії, що 

забезпечує інститут академічної репутації. Отже, імпакт-фактор наукового часопису та 

рейтингова позиція ВНЗ у рейтингу світових університетів є інформаційними продуктами, 

які забезпечують зниження інформаційної асиметрії на світових ринках науково-технічної 

інформації та освітніх послуг.  
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9. У сфері генерування уречевлених наукових і технічних знань мережеві ефекти 

забезпечує прискорення розвитку світового ринку ОПВ, що уможливлює залучення цього 

типу знань до економічного обігу, комплементарним благом щодо якого є досягнутий  у 

країні рівень специфікації і захисту прав ІВ. Світові ринки наукоємної продукції генерують 

зовнішні мережеві ефекти у розвитку науково-технічної діяльності через активізацію 

залучення ОПВ у господарський обіг, їх трансформацію у нові інтелектуальні ресурси, що 

дістають уречевлення у наукоємній продукції, комерціалізація якої забезпечує стійкий попит 

на уречевлені наукові і технічні знання та перерозподіл світових потоків інвестицій у 

розширення виробництва нових знань на основі становлення потужного корпоративного 

сектору у всіх розвинених країнах світу, а також розширення кола споживачів наукоємної 

продукції інвестиційного і кінцевого призначення.  

Обґрунтовано необхідність розгляду потреб людини з позицій концепції дисипативних 

систем, це інформаційна система, в якій інтелект як ядро самоорганізації і саморозвитку 

людини актуалізує потреби людини у пізнанні як рефлексії та самопізнанні як само рефлексії, 

на що спрямовані нові цінності інформаційного суспільства у межах концепцій сталого 

розвитку й «освіти впродовж життя». Нарощення інформаційного потенціалу людини 

забезпечує споживання наукоємної продукції через трансформацію її неусвідомлених потреб 

в усвідомлені та актуалізацію її потенційних потреб, водночас об’єктивізує необхідність 

включення людини як споживача до процесів ринкового обміну, оскільки фундаментальною 

відмінністю ринків наукоємної продукції є асиметричність розподілу інформації. 

Гетерогенність наукоємної продукції зумовлює індивідуалізацію її корисності та 

обмеженість попиту, високі трансакційні витрати вимірювання якості й витрати визначення 

альтернатив у пошуку потенційних контрагентів серед таких категорій благ, як довірительні 

блага, дослідні блага тривалого користування, дослідницькі блага.  

Для з’ясування природи інформаційної асиметрії на ринках наукоємної продукції  

методологічний потенціал сформували теорія дифузії інновацій Е.Роджерса і теорія 

«прірви» Дж.Мура, зокрема у частині концептуальних положень щодо типізації споживачів 

наукоємної продукції на основі унікальності їх психографічних портретів та послідовності їх 

актуалізації за часом прийняття новинки, що розгортається як життєвий цикл інноваційного 

прийняття наукоємної продукції, який вирізняє наявність інформаційних розривів 

відповідно до економічних інтересів домінуючої категорії споживачів та індивідуалізації  їх 

сприйняття економічної інформації. Відтак виокремлення двох типів ринків наукоємної 
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продукції – раннього, до якого належить лише одна шоста з кола потенційних споживачів як 

фізичних осіб, та основного, на який припадає переважна більшість споживачів наукоємної 

продукції та який утворюють юридичні особи, наявність найбільшого інформаційного 

розриву між обома типами ринків дали змогу обґрунтувати особливу категорію витрат у 

комерціалізації наукоємної продукції – трансакційних витрат вибору для зниження 

інформаційної асиметрії між виробником і споживачем наукоємної продукції. Це актуалізує 

хайтек-маркетинг, що спрямовує маркетинговий інструментрій на принципи спільного 

створення цінності у партнерській взаємодії виробника наукоємної продукції та її 

споживачів і забезпечує практичне втілення концепції «відкритих» інновацій.  

Застосування апарату цільової функції максимізації доходу підприємця-новатора 

дало змогу показати лавинний характер нарощення трансформаційних і трансакційних 

витрат щодо економічної реалізації нового інтелектуального ресурсу: до стартових 

трансформаційних витрат на створення ОПВ, трансформаційних витрат налагодження 

випуску наукоємної продукції та забезпечення ритмічного її виробництва, трансакційних 

витрат на підтримку ІВ додаються трансформаційні і трансакційні витрати створення нового 

ринку (витрати вибору, витрати на вимірювання якості наукоємної продукції, витрати на 

проведення її випробовувань і сертифікації; витрати визначення альтернатив у пошуку 

партнерів-постачальників ресурсів). З’ясовано, що найбільш вагомим фактором максимізації 

доходу підприємця-новатора є фактор часу – монопольний стан обмежує термін патентного 

захисту, за який необхідно створити як наукоємну продукцію, так і новий ринок для її 

комерціалізації, забезпечивши всі види трансформаційних і трансакційних витрат.  

Виявлено докорінну відмінність механізму введення до економічного обігу 

уречевлених наукових і технічних знань у концепції  «закритих інновацій», де увесь тягар 

трансформаційних і трансакційних витрат несе один економічний агент – корпорація, 

отримання нею квазірентних доходів забезпечує глобальний ефект масштабу на світових 

ринках наукоємної продукції. Відносини у межах ліцензійної угоди рентні за економічною 

природою, базуються на використанні відтворюваних, тимчасово обмежених 

інтелектуальних ресурсів для спільного отримання і розподілу квазірентних доходів. 

Механізм ліцензійних угод створює економічну платформу для активізації науково-

технічного співробітництва через розподіл тягаря трансформаційних і трансакційних витрат 

між ліцензіаром і ліцензіатами, уможливлює перерозподіл квазірентних доходів й 

отримання ліцензіаром технологічної квазіренти у формі роялті і паушальних платежів, які 
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трансформуються у джерело фінансування наступних ДіР і забезпечують прискорення 

розвитку науково-технічної діяльності. Відтак реалізація цільової функції максимізації 

доходів від уведення до  господарського обігу уречевлених наукових і технічних знань в 

обмеженому часовому періоді об’єктивізує створення мережі користувачів нового 

інтелектуального ресурсу.  

Інформаційний тип господарювання актуалізує концепцію «відкритих інновацій», де 

економічна роль ТНК полягає у формуванні стратегічних технологічних альянсів як 

глобальних мереж користувачів нових інтелектуальних ресурсів, що забезпечує 

прискорення і планетарний масштаб трансформації науково-технічної діяльності в 

інноваційну. Технологічні альянси дають змогу знизити трансакційні витрати відбору з кола 

потенційних виробників наукоємної продукції у глобальному масштабі тих економічних 

агентів, які здатні забезпечити високу якість виробництва продукції на основі нового 

інтелектуального ресурсу й налагодити її ритмічний випуск у терміни дії патентного 

захисту ОПВ. Водночас зниження трансформаційних і трансакційних витрат у створенні 

світових ринків наукоємної продукції у глобальному масштабі забезпечують міжнародні 

системи стандартизації і сертифікації, а також CALS-технології.   

10. Застосування дослідницько-аналітичного потенціалу австрійської школи та нової 

інституційної економіки дало змогу обґрунтувати наступні теоретичні положення 

активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві:  

– охарактеризовано трансформаційні зрушення в інвестиційній поведінці ДГ, що 

полягають в активізації інвестиційної діяльності науково-технічних кадрів шляхом 

перетворення їх заощаджень на «терплячі» інвестиції, об’єктом яких є ризикові інноваційні 

проекти з уречевлення ОПВ у наукоємній продукції і для реалізації яких створюються нові 

високотехнологічні підприємства – венчурні компанії; сутність феномену венчурної 

компанії розкрито як мережеве благо підвищення добробуту й соціальної активності 

сукупності ДГ на основі поєднання інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів 

засновників венчурної компанії як учасників мережевих спільнот, що базуються на 

кланових зв’язках і здатні розширити  попит на цей об’єкт неформального інвестування;  

– з’ясовано економічну природу венчурної компанії як нового економічного 

інституту введення до господарського обігу уречевлених наукових і технічних знань на 

мережевій основі; як мережеве благо вона набуває форм новаторської ідеї, інноваційного 

проекту, старт-ап-компанії, портфельної компанії, що об’єктивізує етапи її життєвого циклу 
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та множинність мереж неформальних й інституційних інвесторів; це дало змогу розкрити 

логіку появи венчурного антрепренерства як трансформації творців наукових і технічних 

знань у генераторів економічних знань, що через власну інвестиційну активність утворюють 

новий об’єкт інвестування – венчурні компанії й ініціюють формування мереж 

неформальних та інституційних венчурних інвесторів, взаємодія яких уможливлює ефекти 

інституційної комлементарності; розкрито масовий характер ініціювання старт-ап-компаній 

представниками дослідницьких університетів, яким притаманний найнижчий рівень 

інформаційної асиметрії щодо нових наукових і технічних знань та які здатні генерувати 

економічну інформацію щодо їх трансформації у нові інтелектуальні ресурси; 

– виявлено особливості функціонування бізнес-янголів щодо інформаційного 

супроводу введення нового інтелектуального ресурсу до економічного обігу через 

проведення аудиту новаторської ідеї на основі ex-ante-оцінювання ринкових перспектив 

старт-ап-проекту, це експертний висновок щодо цінності мережевого блага – нової 

венчурної компанії як об’єкту неформальних та інституційних венчурних інвестицій, що 

генерується на основі застосування методичного інструментарію техніко-економічного 

обґрунтування, забезпечуючи  професійно кероване інвестування задля нарощення цінності 

об’єкту неліквідного інвестування та його трансформації у портфельну компанію; нова 

якість янгольського інвестування досягається через самоорганізацію ринку неформальних 

венчурних інвестицій на основі утворення мереж бізнес-янголів, що створює єдиний пул 

фінансових та інформаційних ресурсів і професійних компетенцій і дає змогу генерувати  

мережеві ефекти прискорення введення ОПВ до економічного обігу; 

– венчурні компанії та венчурне інвестування забезпечують економічний механізм 

уведення до господарського обігу уречевлених наукових і технічних знань, що функціонує 

відповідно до принципу методологічного колективізму, відтак мережеві ефекти від їх 

функціонування залежать від чисельності неформальних інвесторів і системності їх 

інвестиційної активності; розвиток ринків неформальних та інституційних інвестицій і 

фондового ринку є комплементарним щодо науково-технічної діяльності, забезпечуючи 

прискорення трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну.  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [180], [181], [184], [185], 

[186], [187], [188], [193], [196], [198], [199], [201], [205], [210], [213], [215], [216], [220], [224], 

[225], [226], [229], [230] ,[233], [239], [291], [294], [430], [601], [873], [876], [877], [878], [879]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВА В АКТИВІЗАЦІЇ  РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

 

§ 3.1. Теоретичні  основи  державного  регулювання  розвитку  науково-

технічної  діяльності  

 

Як відомо, держава бере на себе регулюючі функції в тих випадках, коли ринковий 

механізм є недосконалим або ж взагалі відсутнім, тобто коли наявні ринкові провали. Це 

економічна ситуація, за якої раціональна поведінка людей, які адекватно реагують на 

створену ринком інформацію, не забезпечує Парето-ефективний розподіл ресурсів [759, 

с. 17]. Існує шість важливих умов, за яких ринок не є Парето-ефективним, це ринкові 

невдачі, які становлять обґрунтування діяльності уряду: неефективність конкуренції; товари 

суспільного споживання; екстерналії; неповні ринки; недостовірність інформації; безробіття, 

інфляція та дисбаланс [633, с. 103–113].  Відтак теоретичне обґрунтування втручання 

держави до сфери науково-технічної діяльності зумовлює аналіз наявності у цій сфері 

ринкових невдач і розкриття механізмів їх прояву. Водночас, як було з’ясовано у 

попередньому розділі, розгортання інформаційного суспільства відбувається відповідно до 

специфічного закону прискорення розвитку, що у сфері науково-технічної діяльності 

проявляється як закономірність прискорення трансформації науково-технічної діяльності в 

інноваційну, що актуалізує розгляд ринкових дисфункцій як у сфері науково-технічної, так і 

сфері інноваційної діяльності.  

І.  Неефективність конкуренції, яка проявляється в тих видах економічної діяльності, 

де функціонування виробників-монополістів приносить вищий ефект, аніж якби потреби 

задовольнялись багатьма суб’єктами господарювання. Відтак держава створює такі 

підприємства чи формує умови для їх функціонування. Комерціалізуючи наукові і технічні 

знання через їх уречевлення у наукоємній продукції, виводячи її на ринок, суб’єкт ДіР стає 

суб’єктом інноваційної діяльності, для якого головним мотивом є надприбуток від 

монопольного володіння ОПВ і створення на цій основі монопольного стану на відповідному 

ринку. За умов ринкової економіки винахідництво стимулюється через патентування – 
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створення прав власності на винахід і його використання, генератор нового знання (типу В) 

набуває прав власності на економічну цінність ОПВ (знання типу А), якими він 

розпоряджається лише у певному періоді. Економічне значення патенту полягає у тому, що це 

спосіб досягнення рівноваги між захищеністю права власності на винахід і використанням 

винаходу, а головною проблемою є визначення оптимального терміну чинності патенту, як це 

підкреслюють В.Норгдгауз, В.Віскузі й ін. [80, с. 967].  

Іще Й.Шумпетер дійшов до висновку, що «великомасштабне виробництво чи одиниця 

управління виявилися найпотужнішим двигуном економічного прогресу… Щодо цього 

довершена конкуренція є не тільки неможливою, але й найгіршою і не має права бути 

моделлю ідеальної ефективності»  [745, с. 221].  На противагу такому висновку дослідники 

Ф.М.Шерер і Д.Рос висловили тезу, «що дійсно необхідно для стрімкого технічного прогресу, 

то це вдале поєднання конкуренції і монополії з наданням переваги в більшості випадків 

радше першій, ніж другій, а також зменшення ролі елементів монополії, коли виникають 

широкі можливості вдосконалення технології» [739, с. 660]. Проаналізувавши конкуренцію у 

сфері ДіР, вони виділили конфліктуючі стимули, які формує структура ринку щодо інновацій: 

більша кількість конкурентів стимулює прискорене введення інновацій, щоб вийти на ринок 

першим з новим продуктом й отримати підвищені винагороди, потенційні прибутки діляться 

на більше частин, і частка кожного з інноваторів зменшується. Таку позицію підтримують 

В.Віскузі, Дж.Вернон і Дж.Гарингтон, які вважають, що ані ідеальна конкуренція, ані чиста 

монополія не є бездоганними  щодо впливу структури  ринку на нововведення [80, с. 141].   

Суб’єкти інноваційної діяльності мають заохочуватися з боку держави, оскільки 

економічний прогрес відбувається в напрямі, започаткованому інноваціями. Це графічно 

відображає рух кривої виробничих можливостей АВ до точки  F (рис. 3.1). Точку F у період 

часу 0  досягнути неможливо: при завантаженні існуючих виробничих потужностей при 

певному рівні технологій і залученні наявних ресурсів їх фізичне обмеження дає змогу 

отримати різні комбінації випуску інвестиційних і споживчих товарів. Фізичне обмеження 

наявних ресурсів і виробничих можливостей у періоді 1  знімають інновації, передусім 

базисні технологічні [19, с. 30]. Проміжок часу 
01   , за який крива АВ 

зміщується до точки F і зростає сукупний випуск інвестиційних і споживчих товарів, є 

об’єктом впливу держави, що відповідальна  за економічне зростання, на який найбільше 
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здійснюють вплив зміни в технологіях. Отже, держава зацікавлена у створенні,  

впровадженні і поширенні інновацій, насамперед технологічних, формуючи умови для 

суб’єктів господарювання, за яких вони тяжіли б до генерування нових наукових і технічних 

знань та їх уречевлення у наукоємній продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Графічне відображення технологічних змін [19, с. 30] 

 

В інноваційній сфері підприємці втягнені у новий вид конкуренції – технологічну 

(патентні перегони), що найбільше загострюється у формі «патентної війни». При цьому 

патентні війни, які тривають роками, виснажують фінансові ресурси їх суб’єктів, що не дає 

змогу акумулювати ці ресурси на вдосконаленні наукоємної продукції, де уречевлені ОІВ. 

Також патентні війни  перевантажують патентну і судову системи держави, негативно 

впливають на імідж власника патенту. Водночас за умов випереджального скорочення 

ринкової фази життєвого циклу нового продукту й зростання фази його розробки (ДіР) і 

набуття патентного захисту, монопольний стан у нетривалому періоді уже не повною мірою 

забезпечує стимули для розвитку подальших ДіР, а стратегія «патентних перегонів» зумовлює 

недовиробництво наукоємної продукції. Найбільше загострення це набуває у галузі 

фармацевтики, що сформувала глобальний ринок, учасниками якого є понад сім млрд. 

мешканців планети, а середні щорічні витрати на ЛЗ у розрахунку на одного мешканця 

перевищили 130 дол. Фармацевтика поставала як наукоємна галузь, її показники наукоємності 

є лідерами як на рівні компаній, так і видів економічної діяльності. Кожен оригінальний ЛЗ 

виводився на ринок як інноваційний, тобто його розробник, маючи патентний захист, набував 

статусу монополіста й встановлював високі ціни на цей препарат, обсяги продажів якого 

збільшувалися через стратегію нарощення терапевтичної цінності ЛЗ – отримання статусу 

рецептурних ЛЗ і нарощення витрат на маркетинг у медичних установах. Особливістю 
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доринкової фази життєвого циклу інноваційного ЛЗ, виробництво якого базується на 

запатентованому ОІВ, є те, що вона охоплює етапи доклінічних і клінічних випробовувань, 

розгляд регуляторним органом, а в окремих країнах – етап узгодження цін, що  загалом триває 

від семи до 12 років. Період у ринковій фазі життєвого циклу інноваційного ЛЗ, коли він не 

мав конкурента, у 1970–2000 рр. щорічно скорочувався на чотири місяці, нині ж новий ЛЗ і 

його конкурент здебільшого на ринок виводяться одночасно або за кілька місяців. При цьому 

витрати фармацевтичних компаній на ДіР у створенні інноваційного ЛЗ  зросли майже 

уп’ятеро: від 190 млн дол. у 1991 р. до 900 млн дол. у 2001 р., а кількість нових ЛЗ, які 

одночасно створює одна компанія, скоротили навіть найбільші ТНК світу. Після закінчення 

періоду патентного захисту з монополістичними правилами, які встановлювала компанія-

розробник, інноваційний (оригінальний) ЛЗ переходить до категорії генериків, виробники 

якого встановлюють нові правила гри, насамперед, у ціновій конкуренції. Оскільки життєвий 

цикл ЛЗ-генерика не містить доринкової фази, не потребує витрат на проведення доклінічних і 

клінічних досліджень, його виробництво базується на відомій хімічній сполуці з перевіреною 

ефективністю, компанії здатні швидко наповнити ринок ЛЗ з кращим співвідношенням «ціна / 

якість». Стратегією розробників інноваційних ЛЗ, які зацікавлені у збільшенні періоду 

патентного захисту, є недопущення конкуренції з боку виробників генериків, зокрема через 

«патентні перегони» – отримання «вторинних» фармацевтичних патентів – не на нову хімічну 

сполуку, а на метод її виробництва, лікарську форму, лобіювалося прийняття законів про нові 

форми захисту ІВ тощо. Із сер. 1980-х рр. законодавчо закріплено такий спосіб захисту ІВ, як 

ексклюзивність даних, що подовжує терміни отримання дозволу виведення на ринок 

генериків від 10 до 11 років [9, с. 19–23].   

Як було з’ясовано, науково-технічна діяльність формує умови не тільки нового виду 

конкуренції, а й кооперації, співпраці, об’єднання зусиль. Об’єднання зусиль підприємств у 

сфері ДіР (науково-технічне співробітництво або науково-технічна кооперація) має назву 

технологічних (інноваційних) мереж. Кооперація найбільш притаманна тим галузям, де 

висока швидкість заміни технологій (електротехнічна і хімічна промисловість) і де компанії 

різних країн замість патентних перегонів об’єднуються в обміні технологіями через 

перехресне ліцензування. Від такої форми взаємодії її учасники отримують вигоди через 

приріст наукових і технічних знань, що уречевлені у взаємодоповнюючих технологіях, через 

скорочення витрат на реалізацію угод, уникнення дорогих патентних спорів, зменшення між 
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учасниками мережі небезпеки банкрутства, поділ ризиків у виробництві і виведенні на ринок 

радикальних інновацій, це також джерело «кривої навчальних ефектів», що забезпечує 

зниження постійних витрат. У технологічній мережі підвищується ефективність алокації 

наявних ресурсів її учасників, особливо інформаційних, завдяки синергізму взаємодії  

створюються нові ресурси, що пов’язано з передачею неявних знань. Останнє сприяє 

вирівнюванню професійної і кваліфікаційної асиметрії, через технологічні мережі 

відбувається трансфер неявних знань. Отже, неявне знання поширюється за межі 

підприємства через механізм технологічних мереж, які об’єктивізують науково-технічну 

кооперацію. Науково-технічну кооперацію як новий механізм координації дій економічних 

агентів у ринковому обігу розглядаємо з позицій принципу методологічного колективізму, що 

докорінно змінює роль держави у розвитку науково-технічної  діяльності.  

Держава, з одного боку, має захищати конкурентне середовище [24, с. 595], а з 

іншого, – підтримувати кооперацію у створенні нових технологій, оскільки технологічна 

конкуренція неефективна для суспільства, держава організовує правовий і інституційний 

простір для підприємств-інноваторів. Отже, держава для забезпечення економічного 

зростання має стимулювати розвиток науково-технічної діяльності й активізацію 

інноваційної діяльності через патентно-ліцензійні механізми, що дають змогу 

підприємствам-інноваторам утримувати монопольний стан, і протидіяти монополізації в 

інноваційній сфері через розвиток інформаційних систем. Відомості про технологічні 

можливості нових знань, винаходи і патенти слугують інформаційним поштовхом для 

втілення інновацій у виробництві, зокрема в суміжних видах економічної діяльності.  

ІІ. Товари суспільного споживання: ті види товарів, що не пропонуються на ринку або 

ж, якщо пропонуються, то в недостатній кількості. Суспільні товари задовольняють потреби 

всіх членів суспільства загалом і мають дві головні властивості: неподільність та на них не 

поширюється принцип вилучення [24, с. 577]. Як нами з’ясовано у розділі ІІ, ФД є 

прикладом чистих суспільних благ, відтак їх результати – неуречевлені наукові і технічні 

знання, також розвинені пізнавальні здатності дослідників не пропонує ринок. Держава має 

взяти на себе функцію забезпечення як проведення ФД, так і забезпечення поширення 

отриманих наукових знань у суспільстві загалом і в національній економіці зокрема, що 

досягається через базове фінансування ФД та підготовки наукових кадрів у системі вищої 

освіти за участі університетів у ФД. ФД формують доробок наукових і технічних знань для 
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ПД та ЕР, їх уречевлення у наукоємній продукції на найближчі 10-20 років створює 

передумови для майбутнього економічного зростання.  До товарів суспільного споживання 

варто також віднеси і систему патентної інформації, що нині доступна в режимі онлайн і 

щорічно оновлюється.   

ІІІ. Екстерналії.  Існує багато випадків, коли дії окремої особи чи підприємства 

позначаються на іншій особі чи підприємстві; коли одне підприємство нав’язує витрати 

іншому, не пропонуючи за це компенсації; або ж коли одне підприємство створює вигоду 

для інших компаній і не отримує зиску від її наслідків, що є прикладами негативних чи 

позитивних екстерналій. У кожному з випадків таких екстерналій розподіл ресурсів, 

здійснюваний ринком, може виявитися неефективним. Екстерналії – це наслідки у третіх 

осіб, що не виступають контрагентами ринкових відносин при здійсненні певної угоди між 

виробником і покупцем блага. Позитивні екстерналії означають присутність в угоді між 

виробником і покупцем прихованих ресурсів, що формували благо, яке є об’єктом такої 

угоди, ресурсів, що могли б бути використані для продукування блага, на яке в суспільстві 

існує попит. Наслідком цієї екстерналії є недовиробництво такого блага і недовикористання 

ресурсів для його продукування. Наявність значної позитивної екстерналії у сферах науково-

технічної та інноваційної діяльності свідчить про те, що у ринковому середовищі маємо 

недовиробництво нових знань і наукоємної продукції, проти того, на яке спроможна країна з 

певним рівнем науково-технічного потенціалу.   

Приклад позитивних екстерналій при ринковому ціноутворення на товари, в яких 

уречевлені ОПВ, розглянуто дослідниками Ф.М.Шерером і Д.Россом, за умов, коли на 

ринок новий продукт, захищений патентом, виводить його власник [739, с. 615]. Це 

наукоємна продукція, в її життєвому циклі присутня фаза ДіР, де генеруються нові наукові і 

технічні знання, здійснюється їх об’єктивізація у патентуванні. Новий продукт (рис. 3.2) 

створює нову криву попиту D1 , якої не існувало раніше,  оскільки цей товар не є повним 

субститутом відомих на ринку товарів. Маючи виключні права виробляти і продавати свій 

продукт, власник патенту є монополістом, отримує граничний доход MR1 , урівнює 

граничний доход з граничними витратами виробництва і збуту МС та, володіючи свободою 

ціноутворення, призначає ціну ОР1  й отримує «монопольний» прибуток (розмір площі 

чотирикутника Р1 АХМ).  
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Грошових одиниць за одиницю нового продукту 

                                                                                           I                                              J    

            В 

 

                                                                                           L                                            K 

           

           Р1                                                           А 

 

 

 

 

                М                                                  Х                                                            Z                 MC 

 

                                                                                                                                              D1 

 

 

                                                                                        MR1 

  

0 Q1                              Кількість,  продана за рік  
 

Рис. 3.2.  Ціноутворення на новий продукт з патентним захистом [739] 
 

Проте це не чистий прибуток, оскільки мають бути відшкодовані попередні витрати 

на створення нового знання. Якщо ці кошти були залучені, то щорічне повернення відсотків 

показує прямокутник IJKL. У термін дії патентного захисту щорічні прибутки (площа 

Р1 АХМ) будуть більші за відшкодування відсотків (площа IJKL), і власник патенту 

отримуватиме чистий прибуток у розмірі різниці цих площ, але вигоди від продажу нового 

продукту отримує також споживач. Доступність продукту за умов монополії зумовлює крім 

надлишку Р1 АХМ власника патенту надлишок споживача – це площа трикутника ВАР1 .  

На думку Ф.Шерера і Д.Росса, за умов лінійного попиту, постійних граничних витрат 

виробництва і збуту, монополіст може привласнити лише 
2
/3 сукупного надлишку, 

створеного його продуктом, а решту 
1
/3 отримує споживач. Неспроможність підняти ціну 

адекватно новизні продукту (на рисунку це відрізок Р1 В) через обмеження споживчого 

попиту є прикладом позитивної екстерналії, наслідком якої є недовиробництво нового 

продукту й отримання вигод споживачами без повної компенсації виробнику витрат на 

створення нового продукту. Так, економічний ефект від більш якісної нової продукції у 

споживача вдвічі вищий за ефект виробника, що несе високі трансакційні витрати 

забезпечення якості продукції [83, с. 41].  

Ринок утримує ціноутворення на наукоємну продукцію у масштабі цін на існуючі 

товари і розмірах доходів споживачів, особливо тієї їх частини, що нагромаджується у 
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заощадженнях. Суперечністю ринкового механізму у створенні і використанні уречевлених 

знань є те, що конкуренція одночасно пришвидшує і гальмує цей процес через приведення у 

відповідність з фінансовими можливостями творців знань і їх споживачів. Т.Сакайя, роблячи 

висновок щодо особливостей конкуренції у наданні продукції нових форм вартості, створеної 

знанням, зазначив сформованість двох тенденцій: зростання диверсифікації видів продукції мі 

стримування витрат на їх розробку [597, с. 351]. 

На макрорівні збільшення на внутрішньому ринку наукоємної продукції кінцевого 

споживання, виробленої у країні, розширює частку споживання у національному доході, 

трансформуючи заощадження у споживчі витрати, що залучає це джерело внутрішніх 

фінансових ресурсів до пожвавлення внутрішнього інвестування. Тому одним із факторів, які 

стримують створення наукоємної продукції, є низький рівень доходів у країні. Хоча його 

вплив елімінується розвиненою системою споживчого кредиту, нині доступність споживчих 

та іпотечних кредитів виступає найбільш дієвим засобом стимулювання попиту на наукоємну 

продукцію. Імпорт наукоємної продукції кінцевого споживання безупинно звужує внутрішнє 

джерело розширення інвестицій у країні, у чому першорядну роль відграє іноземний 

банківський капітал. Отже, при виведенні на ринок нового продукту, де уречевлено нове 

знання, захищене патентом, виробник-монополіст не може привласнити усі вигоди через 

перевищення сукупної суспільної вигоди.  

Водночас постає питання – чи може виробник наукоємної продукції збільшити 

розмір різниці між площами Р1 АХМ та IJKL й отримати вищий монопольний прибуток? 

Відповідь на це питання є позитивною. Оскільки виплати по кредитам є константою, 

існуючі рівні доходів і масштаб цін не дозволяють підняти ціну на новий продукт, то 

необхідно зменшити витрати на його виробництво і збут. Серед двох видів витрат зменшити 

можна витрати на збут нового продукту через їх поділ з іншим економічним агентом. Для 

цього виробник нового товару з патентним захистом укладає ліцензійну угоду на ОПВ з 

ліцензіатами, які розділятимуть витрати на збут нового товару, що трансформується в його 

тиражування. Подібну ситуацію з позицій інституціоналізму визначають як процес 

інтеорізації витрат. У ліцензіата, який випускає інші види продукції, спостерігаються ефекти 

збільшення доходів, які обумовлені ефектом переливу знань і досвіду в існуючі виробничі 

процеси. Зокрема, продукція, що має патентний захист, може бути застосована для 

створення нового блага, не ідентичного аналогу, оскільки патентне законодавство не 
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обмежує використання ідей, задумів чи нових підходів, і створене одним економічним 

агентом знання може використати  інший без компенсації чи з компенсацією, меншою 

вартості знання. Екстернальні ефекти стосуються підвищення якості продукції, зниження 

цін, появи кращих товарів, пожвавлення конкуренції, отже, у сукупності вищі вигоди 

отримує споживач.  

Відтак держава, яка зацікавлена у технологічних змінах, має стимулювати 

активізацію не лише генерування наукових і технічних знань через забезпечення  їх 

патентного захисту за принципом методологічного індивідуалізму, а створювати систему 

стимулів для їх уречевлення у наукоємній продукції багатьма економічними агентами, що 

закріплюватиме новий тип їх ринкової поведінки та створюватиме мережі нових 

координаційних структур, що реалізує принцип  методологічного колективізму.   

Знання як інтелектуальний ресурс використовується не тільки у межах галузевої, але 

й міжгалузевої конкуренції. Переливи знань можуть виникати й унаслідок умисного 

оприлюднення результатів ДіР; патентування ІВ, що потребує розкриття запатентованого 

знання; переходу дослідника або винахідника до іншої організації; виведення на ринок 

нових товарів чи послуг, обов’язковою умовою якого є розкриття частини знання, що може 

стати підставою для його реконструкції. Перелив знань зумовлює отримання вигод не лише 

споживачами нового продукту, а у випадку переливу в інші галузі – іншими виробниками і 

споживачами їх продукції. Існують також  мережеві ефекти, що полягають у формуванні 

нових стійких зв’язків і мереж, які використовують не лише для передачі інформації, але 

стають новими елементами інфраструктури ринку. Отримане на цій  основі знання дає 

змогу використати його як платформу для наступних ДіР, відмовитися від неперспективних 

напрямів ДіР, копіювати чи імітувати це знання у власній продукції.  

Отже, суспільство в результаті споживання інновацій отримує вигоду вищу, ніж ту, 

яку може привласнити окремий підприємець, що генерує нові знання й здійснює їх 

уречевлення у наукоємній продукції. Розробка та впровадження наукоємної продукції та 

інновацій, основою яких є результати ДіР, призводить до виникнення комплексу соціально-

економічних, наукових і технічних ефектів на всіх рівнях економічної системи. 

Ефективність комерціалізації  вимірюється з точки зору окремого підприємства обсягами 

отриманих економічних ефектів – завоювання монопольного стану на ринку, зниження 

собівартості продукції, покращення якості, збільшення прибутку. Суспільство і споживачі, 
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сприймаючи нові продукти й технології, отримують соціально-психологічні ефекти при 

задоволенні певних потреб як усвідомлених, так і відкритті неусвідомлених. Це, в свою 

чергу, підвищує загальний рівень суспільного розвитку. Нові наукові і технічні знання 

призводять до розвитку існуючих і формування нових наукових напрямів, що стає 

підґрунтям прогресу науки, а трансформація наукових знань до практичного їх втілення 

потребує створення нових видів техніки, що підвищує технологічний рівень суспільства.  

Розв'язання проблеми позитивної екстерналії в економічній науці реалізується  шляхом 

переведення зовнішніх видатків і зисків (величини цієї екстерналії) у внутрішні – приватні. 

Сутність такого підходу, як зазначає Ю.Бажал, полягає в тому, щоб передати не отриманий 

суспільством зиск унаслідок недовиробництва продукції у розпорядження приватних 

виробників та її споживачів. Недовиробництво наукоємної продукції у країні зумовлене тим, 

що безпосередні її творці не отримують усього приватного зиску, який вони мали б за умов 

потенційного попиту позитивних зовнішніх екстерналій від своєї продукції. Відтак передача 

частки зовнішнього зиску, що отримує держава у вигляді позитивної екстерналії у сфері 

інноваційної діяльності, у приватний сектор є економічно доцільною, оскільки стимулює 

активізацію комерціалізації наукових і технічних знань та їх уречевлення у наукоємній 

продукції, а також нарощення їх витрат на ДіР.  

В інноваційній діяльності знаходять прояв і негативні екстерналії, коли виробники 

наукоємної продукції унаслідок неповноти інформації щодо майбутніх впливів від 

використання новинок на здоров’я споживача, довкілля можуть перекладати свої витрати без 

компенсацій. Відтак держава має впливати на негативні екстерналії в інноваційній діяльності 

через адміністративне встановлення нормативів, обмежень щодо забруднення довкілля і 

запровадження відповідних санкцій. Як робить висновок Дж.Стігліц, державна підтримка 

цієї сфери не є благодійною акцією, а ґрунтується на виключно економічному розрахунку 

максимізації національного доходу [633, с. 324]. 

Існують також певні бар’єри на шляху до ринку, спричинені зростаючим ефектом 

масштабу. Окремі суб’єкти неспроможні сконцентрувати необхідні обсяги коштів для  

масштабних ДіР і комерціалізації їх результатів. Багато інновацій стають економічно 

ефективні тоді, коли наявні масштаби впровадження, які перевищують критичний мінімум і 

створено місткий ринок. Ізольоване, відокремлене проведення ДіР і комерціалізація їх 

результатів призводять до суттєвих втрат на мікро- і макрорівнях, що наявно демонструють 
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ДіР у сфері космосу. Для суспільства невигідне  дублювання витрат на одні й ті ж напрями 

ДіР, держава бере на себе функцію прогнозування напрямів науково-технічного розвитку, 

вибору пріоритетних напрямів і концентрації відповідних ресурсів (матеріально-технічних, 

фінансових, кадрових) на їх реалізації. 

ІV. Неповні ринки: там, де приватні ринки не спроможні забезпечити певний товар чи 

послугу, навіть якщо ціна пропозиції нижча тієї, що можуть заплатити індивіди, виникає 

ринкова невдача, і такий ринок називається неповним. Зокрема неповним ринком  є ринок 

кредитних ресурсів для інноваційних проектів, що наглядно ілюструє розглянутий нами 

випадку комерціалізації наукоємної продукції з патентним захистом (рис. 3.2), де  наявність 

виплат по кредитам (прямокутник IJKL) є теоретичною конструкцією дослідників, на 

практиці отримати кредит для проведення ДіР неможливо, оскільки у ціні кредитного ресурсу 

не враховані ризики виробництва й комерціалізації наукоємної продукції: технологічні, 

господарські, кон’юнктурні й ін.  

Ринок кредитних ресурсів є прикладом неповних ринків для позик щодо реалізації 

інноваційного проекту з виробництва наукоємної продукції. Акумулювання приватних 

фінансових коштів для інвестування у високо ризикові проекти виробництва наукоємної 

продукції здійснює венчурний капітал, що має на меті отримання надприбутків у 

середньостроковій перспективі [430, с. 311]. Венчурний капітал є джерелом фінансування 

новопосталих компаній, компаній на стартових етапах їх функціонування (start-up: 

«створення нової компанії») чи компаній, що перебувають у складних умовах. Венчурні 

інвестиції мають високий рівень ризику і прибутковість вище середньої. За ризик, що несе 

венчурний інвестор, він може отримати винагороду у вигляді прибутку, роялті, 

привілейованих акцій, зростання вартості акціонерного капіталу. Зазвичай, венчурний 

капіталіст, інвестуючи у венчурні компанії, прагне збільшити свій капітал у п’ять-десять разів 

упродовж семи років. Венчурна компанія вперше виходить на фондовий ринок на третьому-

п’ятому році після інвестування, відтак венчурний капіталіст не розраховує на отримання 

прибутків раніше цих термінів, коли вкладений у компанію венчурний капітал є неліквідним. 

Реальний рівень прибутковості визначається після виходу компанії на фондовий ринок, коли 

венчурний інвестор отримує доход від продажу свого пакета акцій за суму, що істотно (до 

сотні разів) перевищує обсяги початково інвестованих коштів. При цьому венчурний інвестор 

не намагається дістати контрольний пакет акцій компанії, який належить її менеджменту. 
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Венчурний інвестор бере на себе лише фінансовий ризик, інші ризики (технічний, ринковий, 

управлінський ) перекладаються на менеджмент  компанії.  

Держава має надавати додаткові стимули суб’єктам інноваційної діяльності для 

акумулювання ними власних джерел фінансування ДіР і створення наукоємної продукції, 

завдяки державним програмам надавати кредити для реалізації відповідних інноваційних 

проектів,  виступати страхувальником, формувати стимули для функціонування таких 

спеціалізованих інститутів інвестування, як венчурні фонди (ВФ) та інвестиційні компанії. 

V. Недостовірність інформації: споживачі мають постійно інформуватись 

виробниками про властивості продукції (її якість, безпечність, відповідність встановленим 

нормам і стандартам). Але не завжди така інформація є правдивою й об'єктивною навіть для 

традиційних товарів і послуг. При виведенні на ринок новинки комерційна таємниця змушує 

підприємства приховувати інформацію щодо технології виготовлення, складу компонентів, 

які використовуються, їх нових властивостей, рівня безпечності для споживачів, утаємничені 

також напрями ДіР їх лабораторій. Ізольоване, відокремлене проведення ДіР та 

комерціалізація їх результатів призводять до суттєвих втрат на мікро- і макрорівні, а для 

суспільства є невигідним дублювання витрат на одні й ті ж напрями ДіР.  

Дисфункція недостовірності інформації  знаходить свої прояви при комерціалізації ОІВ 

як складової технологічного стандарту, так, ліцензіар може пропонувати ліцензіату в 

обов’язковому порядку права на ОІВ, які не впливають на випуск наукоємної продукції,  але 

відносяться до технологічного стандарту, що суттєво завищує ліцензійні платежі.  

Актуальність даного аспекту посилюється за умов створення наукоємної продукції, 

коли відповідні норми і стандарти ще не сформовано. Держава має зобов’язувати надавати 

визначену законодавством інформацію щодо якісних характеристик тих благ, які 

пропонуються на приватні ринки [24, с. 577]. До механізмів, за допомогою яких держава може 

впливати на інформаційну асиметрію щодо безпеки та якості продукції, відносять: 

встановлення технологічних стандартів, яким продукція має відповідати; механізм схвалення 

продукції на передпродажному етапі, коли виробники-новатори надають свою продукцію 

державним органам для перевірки й затвердження до того, як вона надійде у продаж; 

забезпечення заходів повернення споживачами такої продукції, як дефектні автомобілі і 

споживчі товари [80, с.  913]. Складові й результати кожного з етапів створення і 

комерціалізації наукоємної продукції найчастіше не доступні для широкого загалу. Тому 



 

 

284 

 

важливими є розробка і забезпечення дії нормативно-правових документів у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності й сфері ІВ як прерогатива держави, що здійснюється на 

найвищому політичному рівні у межах реалізації відповідної стратегії, визначення 

обмеженого кола пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку.  

VІ. Безробіття, інфляція і дисбаланс. Найбільш поширені симптоми ринкових 

невдач – це періодичні високі рівні безробіття, рамкові умови, за яких сфера науково-технічної 

й інноваційної діяльності не в змозі нормально функціонувати. Тому держава має втручатися 

у процеси наростання інфляції і безробіття, надаючи можливість нормального розвитку цієї 

сфери. Водночас інновації також здійснюють вплив на зайнятість: завдяки інноваціям у 

структурі споживчого попиту та у технологіях відбуваються важливі зміни, які, у свою чергу, 

змінюють структуру загального попиту на робочу силу. Через ці зміни попит на окремі 

професії зменшується чи взагалі зникає, тобто розвиток інноваційної діяльності спричиняє 

появу структурного безробіття, відтак держава має втручатися і протидіяти цим процесам. 

Інновації як уречевлення наукових і технічних знань, з одного боку, змінюють структуру 

попиту на працю, збільшуючи попит на кваліфікованих робітників і зменшуючи на 

некваліфікованих, спричиняючи структурне безробіття та негативно впливаючи на розподіл 

доходів. Держава має реагувати на зміни соціальними заходами та заходами у сфері 

професійної підготовки, її спрямованістю на безперервність освіти, постійне підвищення 

кваліфікації, прищеплення навичок до самоосвіти впродовж життя кожного працівника. 

Стимулюючи нині впровадження інновацій підприємствами, держава забезпечує передумови 

для потужного економічного зростання в майбутньому. 

Узагальнено результати аналізу представлено у табл. 3.1, що засвідчує  наявність у 

сферах науково-технічної та інноваційної діяльності в умовах розвиненої ринкової економіки 

усіх шести відмов ринку. Дія ринкових відмов об’єктивно зумовлює зниження мотивації та 

звуження ресурсної бази для провадження економічними агентами таких видів діяльності у 

суспільно необхідних розмірах, наявність значних бар’єрів щодо поєднання ресурсів на 

системній основі і низки обмежень у взаємодії суб’єктів науково-технічної та інноваційної 

діяльності й інших економічних агентів для спільного акумулювання ресурсів у необхідних 

розмірах задля забезпечення виробництва та споживання суспільних і квазісупільних благ. Це 

негативно впливає як на пропозицію нових знань і наукоємної продукції, де вони уречевлені, 

так і попит на ці економічні блага.  
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Таблиця 3.1 

Ринкові невдачі на механізм їх прояву у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності 

 Механізм прояву ринкових невдач у сфері 

науково-технічної діяльності інноваційної діяльності 
1 2 3 
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Технологічна конкуренція (патентна гонка) є надвиснажливою, 
це об’єктивізує передумови для кооперації, співпраці, об’єднання 
зусиль суб’єктів науково-технічної діяльності, що реалізуються 
через механізм науково-технічного співробітництва у таких  
формах, як угоди про спільні ДіР (технологічні альянси), державно-
приватне партнерство (ДПП), міжнародні науково-технічні 
програми). 

Для суб’єкта інноваційної діяльності, що виробляє нові товари і 
послуги, де втілені ОПВ, головним мотивом є очікуваний 
надприбуток через монопольне володіння, створення на цій основі 
монопольного стану на відповідному ринку. Це реалізує інститут 
патентування, втілюючи легальну монополію – окремі організації 
чи особи дістають виключні права генерування наукових і 
технічних знань, які уречевлені в інноваційній (наукоємній)  
продукції. 
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Результати ФД – наукові відкриття і наукові праці – як 
економічні блага відносяться до чистих суспільних благ. 
Оприлюднення результатів ФД відбувається через наукові 
публікації, де ринковий механізм недієвий, вони регулюються 
експертними висновками, а не ціновим механізмом. Результати 
ФД не комерціалізуються, доступ до них є необмеженим. 

ФД – складова ДіР, цілеспрямоване проведення яких є 
передумовою інноваційного процесу, що відображають усі його 
моделі. Результати ФД є передумовою для проведення інших 
складових ДіР – ПД та ЕР, що є складовими інноваційного 
процесу, їх результати (ОПВ) комерціалізуються. Через 
патентування держава закриває доступ до виробництва 
запатентованого продукту.   

ОПВ (винаходи, промислові зразки, корисні моделі) – це квазісуспільні блага, що є платними, механізм ціноутворення на них 
реалізується у формі ліцензійних угод, що втілює монополію власності на такі об’єкти у формі інтелектуальної квазіренти, вона виникає 
тоді, коли розмір винагороди власника винаходу істотно перевищує витрати на його створення і нормальний прибуток, утворюючи 
надприбуток, що є змістом такого виду квазіренти. Відносини у межах ліцензійної угоди рентні за економічною природою, базуються на 
використанні відтворюваних, тимчасово обмежених інтелектуальних ресурсів (ОПВ) для отримання і розподілу квазірентних доходів. 
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Неможливість залучення кредитних ресурсів у фінансування ФД. 
Ринок освітніх послуг найменше орієнтований на підготовку 
наукових і науково-технічних кадрів, оскільки вона відбувається 
під час проведення ДіР. 
 

Недосконалість ринку кредитних ресурсів для інноваційних 
проектів не дає змоги отримати позики, у ціні кредитного ресурсу 
не враховані ризики: господарські, кон’юнктурні, технологічні, ін. 
Зовнішні інвестиційні ресурси потребують інноваційні 
підприємства на ранніх етапах їх функціонування.  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 
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Негативні екстерналії: виникають унаслідок відокремленого 

проведення ДіР, що призводить до збільшення трансформаційних 

витрат виробництва нових наукових і технічних знань на мікро- і 

макрорівнях. Позитивні екстерналії (позитивний ефект 

масштабу): окремі суб`єкти господарювання неспроможні 

виділяти і концентрувати необхідні кошти для проведення 

масштабних ДіР (у випадку космічних ДіР кошти на них 

формуються через об’єднання науково-технічних потенціалів 

багатьох країн світу). 

Негативні екстерналії: виробники наукоємної та інноваційної 

продукції унаслідок неповноти інформації щодо майбутніх впливів 

на здоров’я споживача, довкілля від використання новинок 

перекладають свої витрати без компенсацій на споживача, громаду, 

суспільство. Позитивні екстерналії зумовлюють 

недовиробництво наукоємної продукції: її виробники не 

отримують увесь приватний  зиск при врахуванні потенційного 

попиту на неї, до 1/3 зиску привласнюють споживачі.  
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 Суб’єкти науково-технічної діяльності (корпорації, державні 

лабораторії, університети) утаємничують власні напрями ДіР,  

що корпорації розглядають  як джерело майбутніх конкурентних 

переваг. Це зумовлює паралельне проведення напрямів ДіР 

різними суб’єктами і дублювання витрат усіх видів ресурсів,  що 

розглядається як збільшення трансформаційних витрат. 

Інформацію про окремі етапи інноваційного процесу не 

оприлюднюють для уникнення конкуренції. При виведенні на 

ринок інноваційної (у т.ч. наукоємної) продукції комерційна 

таємниця змушує підприємства приховувати інформацію щодо 

технології їх виготовлення, складу компонентів, їх нових 

властивостей і рівня безпечності для споживачів. 
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Інновації змінюють структуру попиту на працю: збільшують попит на кваліфікованих робітників і зменшують – на 

некваліфікованих, спричиняючи структурне безробіття (ефект вивільнення) та негативно впливаючи на розподіл доходів. Існують і 

компенсаційні ефекти, що зумовлюють підвищення зайнятості від ДіР, втілених у процесних інноваціях: збільшення обсягів продаж 

внаслідок зниження цін на товари; покращання якості товарів; інвестування заощаджених підприємством коштів; зростання виробництва 

наукоємного устаткування; зростання експорту через підвищення конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках; 

зниження ставок заробітної плати. Якісний вплив ДіР та інновацій на зайнятість зумовлює зміни у кваліфікації робочої сили, 

кваліфікаційної структури робітників, в сучасній організації праці, децентралізацію прийняття рішень, гнучкість робочого часу. 

Зростання зайнятості, насамперед молоді після здобуття нею вищої освіти, спроможні забезпечити МСП, нові компанії у 

високотехнологічних видах діяльності (старт-апи), які створюються генераторами нових знань для реалізації високо ризикових 

інноваційних проектів з випуску наукоємної продукції, де матеріалізуються нові наукові і технічні знання як ОПВ.  

Джерело:  розроблено автором,  детальніше [430, с. 76–112]. 



 

 

287 

 

Отже, теоретичне обґрунтування втручання держави у сфери науково-технічної та 

інноваційної діяльності полягає у наявності всіх дисфункцій ринку, на їх подолання 

спрямовані механізми державного впливу, що активізують розвиток цих видів  діяльності.  

Водночас сукупність інструментів і механізмів державного регулювання має бути 

сформована у контексті реалізації економічних функцій держави. Головні економічні функції 

держави науковці розглядають як: законодавче забезпечення функціонування ринкової і 

бюджетної систем; захист конкурентного середовища; перерозподіл національного доходу та 

багатства; вплив на перерозподіл ресурсів із метою зміни структури зайнятості й інфляції; 

стимулювання економічного зростання [24, с. 595].  

Реалізуючи економічні функції, держава створює рамкові умови розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності, а саме через: 

– макроекономічну політику стабільного економічного розвитку: низький рівень 

інфляції та невисока процентна ставка задля підвищення економічної активності та темпів 

економічного зростання й забезпечення  зростання добробуту у країні;  

– створення і розвиток нормативно-правового забезпечення функціонування ринкової і 

бюджетної систем, а також науково-технічної й інноваційної сфер; 

– формування умов нарощення національного багатства і максимізації національного 

доходу на основі розширеного відтворення та ефективного використання не лише природних 

ресурсів і фізичного капіталу, а людського капіталу суспільства;   

– формування розвиненої системи освіти і вплив на перерозподіл ресурсів для 

досягнення прогресивної структури зайнятості з домінуванням працівників інтелектуальної 

діяльності; 

– конкурентну політику, спрямована захист конкурентного середовища в інноваційній 

сфері у поєднанні антимонопольних заходів для конкурентного тиску на підприємства і 

підвищення мотивації до розширення витрат на ДіР через надання монопольних прав, що 

забезпечує інститут патентування, водночас із досягненням такої рівноваги, коли конкуренція 

стимулює інноваційну діяльність, а право ІВ підтримує конкуренцію; важливим напрямом є 

також зниженні високих бар’єрів входу на ринок нових компаній і виходу з ринку через 

розвиток інституту банкрутства; 

– створення сприятливого податкового та інвестиційного клімату для  розширення 

внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів для ДіР для  великих підприємств та МСП; 
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– розвиток фінансової системи і фінансових ринків, зокрема ринку цінних паперів, у 

контексті забезпечення множинності джерел фінансування витрат ДіР на довгострокову 

перспективу і масштабів акумулювання фінансових ресурсів через капіталізацію на фондових 

ринках з їх трансформацією в інвестиційні ресурси для інноваційної діяльності, що створює і 

розширює стійкий попит на генерування наукових і технічних знань у державному секторі та 

секторі вищої освіти; 

– формування умов для міжнародної торгівлі та іноземного інвестування. 

Роль держави у сприянні розвиткові науково-технічної та інноваційній діяльності стає 

все вагомішою, а форми такої підтримки урізноманітнюються. На думку німецького 

дослідника К.Оппенлендера, вплив держави на розвиток науково-технічної та інноваційної 

діяльності наприкінці  ХХ ст. актуалізують наступні фактори:   

1) наростаюча глобалізація: освоєння нових ринків, зокрема міжнародних, зумовлює 

створення державою умов для розширення простору господарювання; 

2) насичення економіки і суспільства принципово новими технологіями, що спонукає 

державу і підприємства розробляти нову інноваційну політику на принципах гнучкості, 

системності, адаптивності за умов, коли ринкова фаза життєвого циклу нового продукту 

скорочується швидше фази ДіР, а підприємці втягнені у технологічну конкуренцію,  держава 

має стимулювати не пропозицію нових товарів, а попит на них; 

3) зміна цінностей: попит орієнтований на нові товари – безпечні для довкілля і 

здоров’я, і держава як захисник добробуту та безпеки громадян має створювати відповідні 

умови для реалізації поставлених цілей [494, с. 96].   

Розкривши об’єктивну необхідність втручання держави у науково-технічну та 

інноваційну сфери, перейдемо до розгляду тих механізмів, за допомогою яких держава 

компенсує чи усуває ринкові дисфункції. Зокрема держава як виробник суспільних благ 

відповідальна за всебічне забезпечення ФД, результати яких виступають чистими 

суспільними благами та є передумовою створення ОПВ, що за економічною природою 

виступають квазісуспільними благами. Держава реалізує суспільне спонсорство через 

централізоване фінансування виробництва чистих суспільних благ у державному секторі, 

що досягається через пряме державне фінансування ФД у державних лабораторіях, 

університетах, науково-дослідних інститутах на основі довгострокових контрактів за 

напрямами, які реалізує  відповідна наукова організація, зокрема у сферах оборони, 

енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я. Таке державне фінансування має 
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назву інституційного, розподіл бюджетних коштів здійснюється за орієнтирами 

чисельності наукових працівників, кількості наукових підрозділів у державних 

лабораторіях чи університетах.  

Недоліки базового фінансування (низький рівень комерціалізації генерованих знань, 

невизначеність часу виконання і результатів, складність оцінки ефективності)  долає 

програмно-цільовий метод (ПЦМ). Держава бере на себе функцію визначення пріоритетів 

розвитку науково-технічної діяльності через систему науково-технічного прогнозування, 

конкурсів виконавців науково-технічних програм і цільових проектів, що має конкурентну 

основу, упереджує дублювання витрат на ДіР і координує діяльність дослідників, діставши 

назву конкурентного фінансування наукових та інноваційних проектів (державного 

фінансування на проектній основі). У державній підтримці ДіР-проектів використовують 

форми зворотного фінансування (позики, дотації на відсотки чи кредитні витрати, гарантії) 

і безповоротні дотації. Інтенсивність державної допомоги варіює від виду ДіР (100% 

покриття витрат на ФД, менше 50% – для етапу ЕР), а також диференційована за 

величиною підприємств – для МСП вона найвища, тоді як для великих підприємств 

становить лише до ¼ витрат.  

Наступною формою стимулювання ДіР як виробництва чистих суспільних благ є 

премії – винагорода, яку отримує дослідник як суб’єкт ДіР індивідуального рівня за 

отриманими результатами. Найвищий її рівень – це Нобелівська премія, нею щорічно 

нагороджують дослідників у природничо-наукових галузях (фізика, медицина, хімія), а 

також у галузі економіки, літератури та премія миру. У межах інституційного підходу це ex-

post–механізм, його головний недолік – це складність визначення оптимальної ціни (розміру 

премії), коли результат невідомий за раніше і можливі ризики недоінвестування чи 

надлишкового інвестування ресурсів. Система преміювання не усуває таку ринкову 

дисфункцію, як екстерналії щодо дублювання ДіР, коли з метою отримання премії декілька 

компаній або дослідників здійснюють дослідження в одному й тому ж напрямі.   

На відміну від премій, які надають кошти після отриманого результату, гранти 

втілюють ex-ante-механізм стимулювання генераторів нових наукових і технічних знань, що 

базується на наданні відповідних ресурсів задля реалізації певної ідеї та доведення її до 

уречевлення у наукоємній продукції. Гранти надають і суб’єктам ДіР колективного рівня – 

для фінансування ними витрат на патентування, проведення експертизи, грант малим 

коледжам для досягнення ними рівня спроможності отримання дослідницьких субсидій, 
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грант на дослідницький проект у кластерах, і суб’єктам індивідуального рівня (грант на 

розвиток наукової кар’єри). Функцію розподілу грантів делегують спеціальним 

інституційним утворенням – бюджетним і позабюджетним фондам та установам.  

Розподіл грантів реалізує принцип альтернативності, що спрямовано на уникнення 

дублювання витрат і зусиль на одні й ті ж напрями ДіР завдяки конкурсному характеру 

відбору суб’єкта ДіР, який отримує фінансування у межах тематики, що визначається 

державою як суспільно необхідна. Система розподілу грантів базується на експертних 

оцінках (peer review), у сфері ФД як чистого суспільного блага розподіл грантів 

уможливлюють професійні висновки. Перевагами грантів є наукове оцінювання кожного 

проекту, що забезпечує жорсткий контроль за використанням державних коштів; чіткі 

критерії відбору і фінансування; конкурентний об’єктивний характер відбору дослідників на 

національному рівні, уникнення обмежень на локальному рівні; національне визнання 

наукових результатів дослідника як мотивація для його професійного зростання.  

Різновидом грантів є інноваційні ваучери – це спрощений механізм фінансування 

МСП для покриття їх витрат на наукоємні послуги: проведення ДіР, розробку продукту, 

трансфер технологій, патентування, тестування, послуги інноваційного менеджменту. 

Підприємство отримує сертифікат на кошти, які держава сплатить постачальнику 

замовленої ним наукоємної послуги, терміни подання заявки на ваучер і звітності менші за 

програми з надання грантів. Форма заявки невелика – одна-шість сторінок, діє за 

принципом «першим прийшов, першого обслужили», час на затвердження – від п’яти днів 

до трьох тижнів. Інноваційний ваучер випускає регіональна чи національна агенція з 

зобов’язанням виплати постачальнику наукоємних послуг (відшкодувати МСП оплату 

цих послуг), середній розмір у країнах-членах ЄС – до 20 тис. євро [1, с. 323].  

Постачальниками наукоємних послуг є університети, державні і приватні дослідницькі 

лабораторії, юридичні і патентні фірми, приватні консультанти, їх перелік визначає й 

оприлюднює уповноважена державна установа.  

Гранти формують механізм подолання такої дисфункції, як неефективність 

конкуренції, умовою їх отримання є співпраця різних суб’єктів ДіР, зокрема між 

університетським і корпоративним секторами ДіР (умовою отримання гранту ННФ є 

наявність у дослідницькому колективі фахівців з університетів і приватного сектору). Проте 

грант не створює дієвого механізму отримання результату (з позицій інституційного 

напряму це ухилення від опортуністичної поведінки), такий недолік компенсують у 
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майбутніх періодах – суб’єкти ДіР, які не досягли результатів як грантоотримувачі, не 

дістануть грант наступного разу. Обмеженням грантів є те, що вони не спрямовані на 

реалізацію великих довгострокових унікальних проектів.    

Недоліки виробництва суспільних благ у державному секторі, преміювання та 

надання грантів усуваються у системі державного замовлення. Система держзамовлення 

передбачає проведення відкритого конкурсу щодо практичного вирішення певної науково-

технічної проблеми як різновиду тематичного розподілу бюджетних коштів, на який 

суб’єкти ДіР надають власні дослідницькі проекти з варіантами вирішення цієї проблеми і 

відповідним фінансовим обґрунтуванням. Фінансування отримує один з конкурсантів за 

фактично виконаними роботами (поетапно). Це дає змогу уникнути дублювання витрат на 

ДіР на етапах ПД й ЕР, їх оптимізувати, стимулювати виконання робіт й отримання 

відповідних результатів. Держзамовлення реалізується через систему усталених 

фінансово-економічних взаємовідносин у межах контракту між державою, яку 

представляють різні міністерства і відомства чи спеціально створені інституції, і 

підприємствами приватного сектору. У контракті чітко передбачені терміни, обсяги і 

методи фінансування, техніко-економічні характеристики наукоємної продукції, що 

замовляється. Державні закупівлі є інструментом створення і розширення попиту на 

наукоємну продукцію, зменшуючи ризики неповернення інвестованих коштів у ДіР, 

підприємства отримують стабільні обсяги збуту наукоємної продукції і спроможні 

збільшити витрати на  ДіР, розширити й урізноманітнити  інноваційну активність.  

Важливим ризиком державного фінансування ДіР є неефективна реалізація 

державою функцій власника ОІВ, оскільки права на ІВ, яку створили університети, 

корпорації, державні лабораторії під час спільних ДіР, які фінансувалися за урядові кошти, 

набувала держава. У результаті багатьох обстежень ефективності використання державою 

закріплених за нею прав на патентування результатів ДіР, створених на кошти уряду, було 

з’ясовано низький рівень їх комерціалізації: до 1980 р. з майже 30 тис. патентів урядового 

портфеля об’єктом ліцензійної торгівлі стали 5% з них [288, с. 258]. Це негативно вплинуло 

на темпи інноваційного розвитку економіки США у 1980-х рр. й зумовило низку змін до 

американського законодавства у сфері ІВ (Закон Бая-Доула, Закон Стівенсона-Вайдлера, 

1980). За законами дослідницькі університети і корпорації у спільних з державними 

лабораторіями ДіР, які фінансувала держава, за відсутності прямого державного 

фінансування зовнішнього партнера, отримували ексклюзивні патентні права на будь-які 
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отримані винаходи, були надані можливості комерціалізації розробок, не доведених до 

патентного захисту (технічна документація, програмне забезпечення). Це посилило 

кооперацію між різними секторами ДіР й активізувало ліцензійну діяльність дослідницьких 

університетів у США, у багатьох розвинених країнах прийнято низку змін у законодавстві у 

сфері ІВ (Данія, 2000; Німеччина, 2002).  

Для реалізації патентних прав університети створюють спеціалізовані відділи – Офіси 

технологічного ліцензування (Office of Technology Licensing), які забезпечують  управління 

ІВ університету та здійснюють організацію технологічного трансферу. Такі відділи 

здійснюють реєстрацію всіх патентоспроможних винаходів, здійснених науково-

педагогічними працівниками і студентами університету, інформаційний супровід 

закріплення патентних прав за університетом (за законом у термін не більше одного року), 

просування і комерціалізацію винаходів. По кожному з патентів із залученням до техніко-

економічної експертизи винахідника розробляють стратегію ліцензування, можлива 

передача технології до існуючої компанії чи створення нової старт-ап компанії за участі 

університетських викладачів, співробітників чи студентів як авторів винаходу,  укладається 

ліцензійна угода, за якою відбувається економічна реалізація патентних прав і здійснюється 

розподіл доходів від продажу наукоємної продукції. За обстеженням Г.Іцковица, нині у 

понад 200 американських університетах діють відділи трансферу технологій, які спрямовані 

на прискорення комерціалізації ОПВ [289, с. 68]. 

Форми реалізації державою суспільного спонсорства (державне фінансування через 

виробництво чистих суспільних благ, премії, гранти, державне замовлення) за характером 

впливу держави на економічних агентів є прямими – вони обмежують економічну свободу 

вибору суб’єкта науково-технічної діяльності. Водночас існують  форми і методи непрямого 

впливу держави, коли держава створює  мотивацію індивідів і суб’єктів господарювання 

щодо активізації їх зусиль і нарощення витрат на ДіР, застосовуючи такі інструменти,  як 

податкове стимулювання; прискорену амортизацію; пільгове кредитування; гарантування 

позик. Їх порівняльний  аналіз надано у табл. 3.2.  

Найпоширенішою формою державного стимулювання є податкове, орієнтоване на 

реалізацію стимулюючої функції податків через цільове зниження податкового тягаря 

для суб’єктів господарювання, які нарощують витрати на різні види науково-технічної та 

інноваційної діяльності. 
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Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз механізмів прямого і непрямого впливу держави на розвиток науково-технічної діяльності  

Механізми прямого впливу Механізми непрямого впливу – Державне стимулювання 

Державне фінансування Податкове стимулювання  Прискорена амортизація Пільгове кредитування Гарантування позик  

Масштаб охоплення суб’єктів 

Інституційне і проектне 

фінансування, 

Обмежене коло суб’єктів ДіР  

Необмежена кількість суб’єктів ДіР, підприємств та організацій різних видів економічної 

діяльності або ж пріоритетних галузей  чи видів економічної діяльності  

Установи, що надають 

фінансові послуги 

Категорії суб’єктів  

Платники податків і 

неприбуткові організації 

Платники податків Платники податків і неприбуткові організації Платники податків 

Масштаб обсягів отриманих ресурсів 

Обмежений розмірами 

державного бюджету та 

відповідних статей витрат 

Обмежений обсягами витрат суб’єкта на різні види  

науково-технічної діяльності (проведення власних ДіР,  

патентування, комерціалізацію ОІВ, виробництво наукоємної 

 та інноваційної продукції, модернізацію та ін.) 

Обмежений розмірами акумульованих коштів  

з різних джерел цільовими фондами,  

спеціалізованими інституціями та  

прийнятими інституційними нормами      

Джерело ініціації нарощення витрат на ДіР за відповідними напрямами 

Державні органи  або 

вповноважені  інституції  

Ринковий попит на інноваційну (у т.ч. наукоємну) продукцію, яка створюється на основі уречевлення нових наукових і 

технічних знань, що генеровані у межах власних  ДіР чи  залучаються  до ринкового обігу через механізм ліцензійних угод 

Варіативність 

Щорічні зміни  Усталений характер дії стимулів  

Період   дії 

Короткостроковий Довгостроковий  Середньо і довгостроковий 

Механізм дії  

еx-ante-механізм  

ex-post-механізм  

ex-post-механізм еx-ante-механізм  

 

еx-ante-механізм  

ex-post-механізм 

Витрати на адміністрування 

Порівняно високі, утримання 

значного кола розпорядників 

бюджетних коштів 

Порівняно низькі  

за наявної системи  адміністрування  сплати податків 

 у країні 

Порівняно низькі  

за умови  

компетентного менеджменту  
Джерело:  розроблено автором. 
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Стимулююча функція податків є протидією таким дисфункціям ринку, як суспільні 

товари і позитивні екстерналії, коли суб’єкти, що понесли витрати на ДіР, неспроможні 

привласнити всі ефекти від комерціалізації їх результатів у наукоємній чи інноваційній 

продукції, оскільки генеруються зовнішні економічні ефекти (ефекти у споживачів 

наукоємної продукції, ефекти у виробників-імітаторів наукоємної продукції).  

У пошуку джерел інвестицій у виробництво наукоємної продукції, внутрішні 

джерела інноваційно активних суб’єктів  обмежені, що актуалізує залучення інвестицій із 

зовнішніх джерел, при цьому проявляється така відмова, як неповні ринки. Попит на 

зовнішні інвестиційні ресурси формують нові підприємства – старт-апи, які не можуть 

отримати їх від банківського сектору через відсутність ліквідної застави і позитивних 

кредитних історій. Ринок кредитних ресурсів є неповним ринком для інноваційних проектів, 

у ціні кредитного ресурсу неможливо врахувати низку ризиків: технологічних, комерційних, 

господарських, наслідком є недовиробництво наукоємної продукції при наявному науково-

технічному потенціалі і за існуючого рівня попиту на продукцію.  

Природа виникнення зовнішнього економічного ефекту від стимулювання витрат на 

ДіР приватним сектором зумовлена тим, що суб’єкти ДіР за умов патентного захисту 

результатів ДіР не спроможні уникнути їх несанкціонованого використання іншими 

суб’єктами, найдорожчим є перший екземпляр наукоємної продукції, витрати його імітації 

набагато менші. Через певний період після комерціалізації ОПВ та уречевлення вона 

імітується ліцензіатом, який перерозподіляє монопольний прибуток ліцензіара як творця 

ОПВ, тобто внутрішні ефекти екстеріорізуються у зовнішні. Теоретичні положення 

підтверджують емпіричні дані оцінки ефективності ліцензійних операцій з нерезидентами: 

кожен долар на купівлю іноземної ліцензії за своїм ефектом відповідає рівневі власних 

витрат на ДіР: у США – 6,2 дол., у Великій Британії – 3,1 дол., у Франції – 5,4 дол. [211, 

с. 61].  Іншу складову зовнішнього ефекту обумовлює неможливість підприємства-новатора, 

що створює ринок нового продукту, встановити ціну, адекватну новизні товару, оскільки він 

стикається з наявним рівнем попиту, частина внутрішнього економічного ефекту суб’єкта ДіР 

екстеріоризується, її отримують споживачі наукоємної продукції. Сума внутрішнього 

економічного ефекту суб’єкта ДіР, що здійснив уречевлення їх результатів у наукоємній  

продукції навіть з патентним захистом, і зовнішнього економічного ефекту від його діяльності 

є зальним соціально-економічним ефектом від приватних витрат на ДіР. Але приватне 

підприємство не буде фінансувати ДіР у суспільно необхідних розмірах, аж поки не 
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компенсує витрати, понесені через неможливість привласнити зовнішні економічні ефекти. 

Рівень податкового стимулювання приватних витрат на ДіР буде ефективним тоді, коли 

дорівнюватиме рівню прибутковості зовнішніх інвестицій суб’єкта господарювання [211, 

с. 61]. Отже, податкове стимулювання спрямоване на розширення внутрішніх джерел 

фінансових ресурсів суб’єктів науково-технічної діяльності та створює компенсаторний 

механізм у перевищенні зовнішніх ефектів, координуючи й підвищуючи ефективність 

використання державних і приватних коштів для потреб фінансування ДіР.   

Податкове стимулювання має високу ефективність, що підтверджено емпірично. 

Статистичний аналіз змін податкового законодавства, його впливу на зростання витрат на 

ДіР у дев’яти країнах ОЕСР у 1979–1997 рр. засвідчив, що 10% зменшення витрат на ДіР 

через податкові стимули обумовлює 1% зростання витрат на ДіР у короткостроковому 

періоді і понад 10% зростання таких витрат – у довгостроковій перспективі, один долар 

недоотриманих податкових надходжень генерує 1,10 долара додаткових витрат на ДіР [777]. 

Для порівняльного аналізу ефективності механізмів пільгового оподаткування ДіР у країнах 

ОЕСР застосовують „Бі-індекс” (B-index, індекс Варда, 2001, ДОДАТОК В рис. В.1), його 

визначено як обсяги валового доходу (до сплати податку), необхідні для покриття 

початкової вартості інвестування ДіР і сплати сукупного податку на прибуток. В 

алгебраїчному виразі B-index дорівнює вартості витрат на ДіР після сплати податків у 

перерахунку на 1 долар США, поділений на одиницю мінус ставка податку на прибуток. 

B-index = (1 – А) / (1 – τ ), 

де      А – чиста приведена дисконтова вартість амортизаційних відрахувань, податкових 

пільг і спеціальної допомоги на активи ДіР; 

τ – ставка корпоративного податку на дохід (CITR). 

З урахуванням податкових стимулів вартість інвестування після сплати податків є 

собівартістю ДіР. В ідеалі А = τ, відтак, B-index = 1. За найсприятливішого оподаткування  

ДіР у країні B-index знижується. Податкова компенсація дорівнює (1 – B-index).  

Інструментарій податкового стимулювання суб’єктів ДіР дослідники групують за 

такими ознаками: за цільовими групами; за призначенням; за характером дії; за часовими 

межами [370, с. 95]. Інструменти податкового стимулювання, що орієнтовані на цільові 

групи, насамперед їх отримують МСП. Податкові пільги за призначенням спрямовані на 

зниження собівартості наукоємної продукції, прискорену амортизацію наукового 

обладнання, споруд, НМА, стимулювання пріоритетних видів економічної діяльності, 
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стимулювання дослідників до капіталізації їх ОПВ. При застосуванні податкових пільг 

держава визначає пріоритетні (ключові) галузі, або податкові пільги отримують підрядники 

державних програм. За характером дії фіскальні преференції зменшують базу 

оподаткування (податкове списання) чи знижують податок на прибуток (податковий 

кредит), які, в свою чергу, обраховуються за принципами: обсяговим (зафіксований обсяг 

витрат на ДіР платника податків у поточному році) або прирісним (приріст обсягів витрат на 

ДіР платника податків до базового року або ж середній за визначений період). Податкові 

пільги з урахуванням часових меж («податкові канікули»)  переносять сплату податків на 

майбутні періоди, що актуально у перші роки випуску наукоємної продукції та її ринкового 

освоєння новими підприємствами. Відстрочення податкового платежу є прихованою 

формою кредиту, він дістав назву «податковий інвестиційний кредит» – отримана знижка 

вираховується (кредитується) з суми нарахованого податку на прибуток (на відміну від 

звичайних знижок, які вираховують із суми доходів або оподатковуваного прибутку). 

Податковий кредит – це пряме відрахування з сум нарахованого податку, а не прибутку, що 

оподатковується. Податкове кредитування найбільшою мірою реалізує диференційований 

підхід надання державної підтримки суб’єктам науково-технічної й інноваційної діяльності 

приватного сектору. Він потребує дотримання суб’єктами господарювання принципу 

цільового використання повернених сум –  фінансування нових ДіР. Мотивація приватного 

сектору щодо нарощення витрат на ДіР через податкове стимулювання полягає у 

наступному: суб’єкти господарювання зацікавлені у своєчасності і повноті нарахування 

податків, оскільки вони повертаються суб’єкту і розширюють інвестиційні ресурси ДіР, 

маючи довгострокову спрямованість, крім того, підприємство зацікавлене у прискоренні 

завершення ДіР, переходу до випуску і продажу наукоємної продукції, оскільки зростає база 

оподаткування, і сума кредиту у вигляді податкових знижок також буде зростати. 

Переваги податкового стимулювання охоплюють розширення кола суб’єктів 

науково-технічної й інноваційної діяльності, щодо яких застосовують цей інструмент, 

збереження автономності приватного сектора, що економічно відповідає за вибір напрямів 

генерування наукових і технічних знань та їх уречевлення у наукоємній продукції; 

зменшення ризиків формування штучно підтримуваного державою ринку нововведень, що 

можуть бути економічно недоцільними; зниження трансформаційних витрат на 

адміністрування державних функцій у проектному фінансуванні через вибір і реалізацію 

пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку, уникнення відомчого узгодження 
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інтересів в інституційному розподілі бюджетних коштів на ДіР; прозорості застосування 

такого інструменту при рівності усіх платників податків до отримання пільг за принципами 

досягнутої ефективності й кумулятивного ефекту від нарощення власних витрат на ДіР. 

Податкові пільги є дієвим засобом розширення фінансових ресурсів суб’єктів науково-

технічної й інноваційної діяльності на довгострокову перспективу, цільовий характер пільг 

дає змогу закріпити  поведінку суб’єктів ДіР щодо нарощення ними витрат на ДіР,  а відтак  

акумулювати обсяги коштів на ДіР, які в сукупності перевищують бюджетні. 

Обмеженням застосування податкового інструментарію стимулювання ДіР є значна 

нерівномірність розподілу витрат на ДіР у приватному секторі. Через фіскальні 

преференції актуалізується також проблема недонадходжень до бюджету, необхідним є 

дотримання балансу інтересів держави щодо розширення ДіР через надання певному колу 

суб’єктів податкових пільг і зменшення можливостей на фінансування інших статей 

державних видатків. Варто оцінити сукупність ефектів для національної економіки від 

розширення пропозиції ДіР унаслідок дії податкових пільг не лише для суб’єкта, який 

ними скористався, але й для інших суб’єктів, і співвіднести її з обсягами втрат бюджету.  

Важливою формою державного стимулювання розвитку науково-технічної 

діяльності, яка прискорює її трансформацію в інноваційну діяльність, є кредитні пільги, 

механізм дії яких спрямований на подолання такої відмови ринку, як неповні ринки. Для 

МСП, нових підприємств – старт-апів є неможливим акумулювання коштів у необхідних 

для ДіР розмірах, комерціалізації ОПВ, створення і виведення на ринок наукоємної 

продукції розмірах, виникає потреба залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, 

зокрема через отримання кредитів. Але комерційні банки не зацікавлені в інвестуванні у 

високо ризикові проекти. Держава створює механізми розширення неповних ринків через 

спеціальні державні програми пільгового кредитування через спеціалізовані державні чи 

уповноважені приватні кредитні установи, надаючи безвідсоткові кредити, кредити за 

зменшеними ставками, або гарантії за отриманими позиками. Отже, кредитні пільги є 

інструментом державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності, що 

забезпечує полегшення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів (кредитів) для певних 

категорій суб’єктів (МСП, старт-апів) і зменшення пов’язаних із цим ризиків.  

Подолання такої ринкової дисфункції як неповні ринки актуалізується через 

необхідність розширення доступу до інвестиційних ресурсів для нових інноваційних 

компаній – старт-ап чи спін-офф компаній, які створюють творці нових наукових і технічних 
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знань для їх уречевлення у наукоємній продукції, вони зорієнтовані на зайнятість 

високоосвіченої молоді, але обмежені в доступі до інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел 

на традиційних ринках кредитних ресурсів. Держава у подоланні такої ринкової дисфункції як 

неповні ринки у контексті розширення джерел інвестиційних ресурсів для нових інноваційних 

компаній застосовує механізми і державного фінансування (субвенції і субсидії для МСП, які 

реалізують інноваційні проекти, та старт-апів; державні кредити МСП, які комерціалізують 

ОПВ; гранти й інноваційні ваучери для МСП), і державного стимулювання (гарантування 

банківських позик щодо кредитів для інноваційних проектів, а також для МСП; державна 

система страхування кредитів; податкові стимули венчурним компаніям – зменшення 

податків на доходи від акцій венчурних компаній, податковий кредит, зменшення ставки 

податку на прибуток венчурних фірм).  

Найбільшого поширення набуває практика державної підтримки і стимулювання 

розвитку венчурного інвестування: через механізми державного фінансування держава 

делегує інститутам інвестиційного посередництва, зокрема венчурним фондам (ВФ), 

реалізацію функції спонсорства у виробництві квазісуспільних благ, якими є уречевлені у 

високотехнологічній продукції наукові і технічні знання, а через механізми державного 

стимулювання забезпечується ефективна мотивація інституційних і неформальних венчурних 

інвесторів до розширення обсягів їх діяльності на системних засадах. Ефективний  ринок 

венчурного капіталу та його інституції, насамперед ВФ, розширюють неповні ринки 

кредитних ресурсів. Більшість компаній, що формують першу сотню світових компаній 

(найвідоміша Microsoft), постали завдяки венчурним інвестиціям. Об’єктом венчурних 

інвестицій є технологічні інноваційні проекти, що мають патентний захист, у т.ч. 

міжнародними патентами, для їх реалізації створюють нові суб’єкти господарювання – 

венчурні компанії. Це нові інноваційні МСП, які засновують генератори нових знань для їх 

уречевлення у наукоємній продукції, у них зайнята високоосвічена молодь, але вони обмежені 

в доступі до інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел на ринках кредитних ресурсів через 

інформаційну асиметрію, оскільки не можуть надати банку історію своєї діяльності, їм бракує 

досвіду приватних інвесторів, відтак значними є трансакційні витрати. 

В інвестуванні венчурних компаній виділяють такі етапи, як доінвестиційний, 

інвестиційний і постінвестиційний, на яких потреби в інвестиційних ресурсах та їх джерела 

суттєво відрізняються. Доінвестиційний  етап, якому притаманний найвищий рівень ризиків, 

охоплює стадії появи ідеї й посівну стадію – від формування ідеї проекту щодо створення 
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наукоємної продукції з використанням новітніх технологій до бізнес-плану проекту, 

джерелом початкового капіталу є особисті заощадження дослідників і винахідників – 

ініціаторів нової компанії. Інвестиційний етап, який характеризує високий і середній рівень 

ризику, охоплює початкову стадію розвитку компанії (старт-ап), стадію організації 

виробництва наукоємної продукції, ранні стадії розвитку компанії – від пробного випуску до 

збільшення обсягів продажів наукоємної продукції, досягнення рентабельності, пізні стадії 

розвитку венчурної компанії – від розширення виробництва і збуту до підготовки часткового 

виходу з інвестицій, його джерелами є формальний і неформальний сектори венчурного 

капіталу, які надають інституційні венчурні інвестиції і приватні («янгольські») інвестиції. 

Постінвестиційний етап – це кінцева стадія, на якій забезпечується ліквідність компанії – 

продаж інвесторами свого пакету акцій, який викупає менеджмент компанії  або менеджери 

інших компаній. На цьому етапі рівень ризику мінімальний, водночас для його досягнення 

необхідно 5–6 років ефективного завершення попередніх двох етапів. На доінвестиційному 

етапі потреби в інвестиціях можуть забезпечити заощадження засновників венчурної 

компанії, на інвестиційному етапі зростаючі потреби в інвестиціях задовольнять лише  

зовнішні джерела, у ринковій економіці таку функцію виконує венчурний капітал, що за 

висновком Г.Чесбро став фактором переходу до концепції «відкритих інновацій» [722, с. 39].  

Головною інституцією венчурного інвестування є ВФ – організаційна форма 

венчурного капіталу, що трансформує його у венчурні інвестиції – вкладення капіталу в обмін 

на акції компанії, які не мають котирування, для реалізації високо ризикового інноваційного 

проекту щодо розробки, виробництва на основі використання новітніх технологій і продаж на 

ринку наукоємної продукції з метою отримання надприбутків – вищих, аніж при інвестуванні 

коштів в інші сфери економіки або ж при розміщенні цих коштів на банківському депозиті. 

ВФ інвестує через придбання акцій нової компанії на обмежений термін (до того часу, коли 

ринок не буде спроможним повернути вкладений капітал з високою прибутковістю, зазвичай, 

не довше, аніж на сім років). Фонд як інституційний інвестор вкладає кошти у невідому 

компанію, що не має ні ліквідних активів, ні репутації, ні готової продукції, очікуючи на 

надприбутки у середньостроковій перспективі через продаж своєї частки компанії за умов, 

коли комерціалізація компанії на піку ринкової вартості максимізує прибуток. Венчурний 

інвестор бере на себе лише фінансовий ризик, інші ризики (технічний, ринковий, 

управлінський) перекладаються на менеджмент  компанії.  
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ВФ як інституційний інвестор реалізує трансформаційні функції: 

– здійснюючи моніторинг потенційних інновацій, розміщує акумульовані кошти 

інституційних і приватних інвесторів в акції високотехнологічних фірм, трансформуючи 

інвестиційну спроможність підприємства, що отримує необхідні інвестиційні ресурси, та  

венчурного інвестора, який після продажу компанії або належної йому частки акцій компанії 

збільшує свій капітал у п’ять-десять разів упродовж семи років;  

– трансформація ризиків (ризики неповернення інвестованих коштів, ризики збиткової 

діяльності, ризики хибних інвестиційних рішень) через диверсифікацію інвестиційного 

портфеля – поєднання інвестування у високо і помірно ризикові інноваційні проекти й  

активну участь ВФ в управлінні венчурною компанією;  

– трансформація інформації є наслідком делегованого моніторингу, коли обмежені 

партнери делегують ВФ функцію експертного оцінювання співвідношення вигод і ризиків від 

придбання акцій відповідної  венчурної компанії;  

– просторова трансформація уможливлює залучення коштів в одному регіоні, їх 

розміщення в акції нових підприємств – в іншому, що актуалізують транснаціональні ВФ. 

Структуру джерел венчурного капіталу відображає таке співвідношення джерел 

формального і неформального секторів: на один долар інституційного інвестування припадає 

три-чотири долари «янгольських» інвестицій. Серед джерел формального сектора виділяють 

кошти приватних й інституційних інвесторів: венчурних фірм, ВФ, фондів підтримки малих 

високотехнологічних компаній, інвестиційних компаній, інституційних фінансових інвесторів 

(пенсійних фондів, страхових компаній), транснаціональних ВФ, нефінансових корпорацій, 

промислово-фінансових груп, комерційних банків тощо.  

Держава у подоланні такої дисфункції, як неповні ринки для активізації розвитку 

венчурного капіталу, розширення джерел інвестиційних ресурсів та їх акумулювання ВФ 

використовує механізми і державного фінансування, і державного стимулювання (рис. 3.3). 

Поруч з державними прямими інвестиціями у ВФ і створенням «фонду фондів» державне 

фінансування включає довгострокові пільгові кредити, безвідплатні кредити ВФ. Державне 

стимулювання розвитку інституційного венчурного інвестування  охоплює гарантування 

вкладень у венчурний капітал (гарантії повернення приватних венчурних інвестицій), 

банківських кредитів для МСП, що створюють наукоємну продукцію, а також законодавче 

розширення кола венчурних інвесторів через надання прав таким інститутам, як пенсійні 

фонди і страхові компанії трансформувати фінансові ресурси у венчурний капітал.  
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Рис. 3.3. Держава в активізації розвитку венчурного підприємництва та інституційного венчурного інвестування 
Джерело: розроблено автором. 

Державні прямі інвестиції, у т.ч. створення 
Фонду Фондів 

 

Довгострокові пільгові кредити або безвідплатні 

кредити ВФ 

Гарантування вкладів у ВК 
 

Державне фінансування 

(субсидії, субвенції, гранти) 

Програми підготовки фахівців 
для інноваційного бізнесу Законодавче розширення кола 

 венчурних інвесторів 

Податкові стимули венчурним фондам 
Податкові стимули  ВК 

Ефекти зниження трансформаційних і трансакційних 
витрат в економічній реалізації  

уречевлених наукових і технічних знань: 
 У секторі ДГ: зменшення витрат на формування 
ділових компетенцій засновників ВК, прискорення 
отримання ДГ інвестиційних прибутків від введення у 
господарський обіг нових ОІВ; 
  У секторі НФК: зменшення витрат: у створенні 
нових робочих місць і зайнятості кваліфікованої молоді; 
витрат на  подолання інформаційної асиметрії на ринках 
високотехнологічної продукції (витрат вимірювання 
якості), витрат захисту прав ІВ, витрат на ведення 
переговорів і укладання контрактів венчурних  компаній 
через діяльність інноваційної інфраструктури;    
 У секторі ФК: механізм протидії ринковій 
дисфункції неповних ринків щодо ринку 
інвестиційних ресурсів для венчурних компаній, 
венчурних фондів та неформальних інвесторів; 
  У секторі ЗДУ: зменшення витрат на 
реалізацію функції суспільного спонсорства. 
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Податкове стимулювання інституційного венчурного інвестування передбачає 

зменшення податків на дивіденди від акцій ВФ чи компаній, звільнення від сплати податку 

на доход від продажу акцій венчурних компаній, звільнення від сплати податку на приріст 

капіталу після продажу акцій венчурної фірми (після мінімального терміну володіння), 

податковий кредит, зменшення ставки податку на прибуток венчурних фірм, усунення 

подвійного оподаткування венчурних інвесторів, які беруть участь у ВФ, звільнення 

компаній-об’єктів інвестування від корпоративних чи місцевих податків.  Для отримання 

податкових пільг встановлюються вимоги: об’єктом венчурного інвестування є МСП; 

об’єкт інвестування має отримати статус інноваційної компанії; період інвестування має 

перевищувати три роки; венчурний капітал має бути вкладений в акції МСП, які не мають 

котирування на фондових біржах; обмеження щодо придбання інституційним венчурним 

інвестором контрольного пакету акцій [370, с. 120].   

Об’єктом венчурного інвестування неформального сектора є невеликі інноваційні 

проекти (10–100 тис. дол. США). У неформальному секторі венчурного інвестування 

особливе значення набули фізичні особи – «бізнес-янголи», що через «янгольські» інвестиції 

утворюють «капітал бізнес-янголів» – фінансові засоби фізичних осіб, які беруть участь у 

венчурному фінансуванні високотехнологічних компаній на ранніх стадіях (посівна, старт-

ап, етап раннього росту). «Янгольські» інвестиції докорінно вирізняє від інституційних 

венчурних інвестицій  тривала співпраця «бізнес-янгола» з компанією до її виходу на ринок 

чи фондову біржу. Інвестор бере активну участь у прийнятті управлінських рішень як 

експерт, знижуючи трансформаційні витрати проекту, та в реалізації цих рішень як 

маркетолог, аудитор, застосовує мережу ділових контактів і репутаційний капітал, 

знижуючи трансакційні витрати (на пошук додаткових інвестиційних ресурсів на ранніх 

етапах венчурної компанії). 

Репутація бізнес-янгола дає змогу через мережу контактів залучити на інвестиційній 

стадії синдикований пул – об’єднання «янгольських» інвестицій при невеликих розмірах 

паю кожного учасника пулу, що зменшує індивідуальні ризики. «Бізнес-янгол» як 

активний партнер реінвестує повернені кошти з прибутком від продажу своєї частки у 

венчурній фірмі у нові страт-апи, створюючи попит на нові знання типу В. Це об’єктивно 

розриває модель «закритих інновацій», на думку Г.Чесбро, зумовлюючи перехід до моделі 

«відкритих інновацій» [722, с. 29]. Для створення мотивації у приватних інвесторів до 
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розширення їх участі у нових і молодих підприємствах держава надає податкові пільги і 

гарантії на власний капітал. Зокрема передбачено звільнення від сплати податку на доход 

від продажу акцій венчурних компаній, зниження податків на дивіденди від акцій цих 

компаній. Вимоги до отримання податкових пільг полягають у встановленні мінімуму 

вкладених коштів, терміну володіння акціями (понад 5 років), реінвестуванні доходу за 

певний період [370, с. 120].  

На подолання дисфункцій ринку спрямована діяльність об’єктів інноваційної 

інфраструктури (ІІ), які через надання низки найрізноманітніших послуг (консультаційних, 

експертних, консалтингових, маркетингових досліджень, юридичних, послуг оренди та ін.) 

зменшують інформаційну асиметрію в інноваційній сфері та трансформаційні і трансакційні 

витрати створення наукоємної продукції, прискорюють отримання квазірентних доходів 

суб’єктами інноваційної діяльності. Об’єкт ІІ (бізнес-інкубатор, інноваційний центр, центр 

інноваційних компетенцій, оргструктури сприяння трансферу і поширенню технологій, 

науковий парк, технопарк, технополіс, ВФ, що схематизовано у ДОДАТКУ В рис. В.2, 

загальна характеристика – у табл. В.1) не є творцем квазіренти, він прискорює її отримання 

суб’єктами інноваційної діяльності, мінімізуючи вплив на них дисфункцій ринку, що є 

теоретичним підґрунтям для надання об’єктам ІІ преференцій з боку держави: від повного 

державного фінансування таких об’єктів ІІ,  як технопарки і технополіси, дольової участі у 

ДПП, до надання спектру податкових пільг усім її учасникам.  

У сфері науково-технічної та інноваційної діяльності діє увесь спектр ринкових 

відмов, відтак завдання стимулювання розвитку науково-технічної діяльності полягає не 

лише у створенні механізмів прискорення трансформації науково-технічної діяльності 

окремого суб’єкта в інноваційну діяльність (коли генератор знань типу В стає одночасно 

генератором знань типу А), але й заохоченні різноманітних форм взаємодії генераторів 

знань типу В (державних дослідницьких лабораторій, університетів, ДіР-підрозділів 

корпорацій) та генераторів знань типу А (інституційних і приватних інвесторів), що є однією 

з головних передумов ефективного функціонування моделі «відкритих» інновацій. Це 

передбачає поруч з виконанням мети науково-технічної діяльності у генеруванні нових 

наукових і технічних знань реалізувати мету комерціалізації частини знань як 

квазісуспільних благ через їх уречевлення у наукоємній продукції, що дасть змогу 

сформувати і розвивати попит на наукові і технічні знання, залучити до фінансування 
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розвитку науково-технічної діяльності нові джерела з приватного сектору й отримати  

акумуляційні ефекти  від  їх поєднання  з  державним фінансуванням. Таку місію втілюють 

державно-приватні партнерства (ДПП), що є гібридною формою подолання ринкових 

відмов у науково-технічній та інноваційній сферах через акумуляційні ефекті поєднання 

державного фінансування і приватного інвестування,  державне стимулювання інститутів 

реалізації партнерських ініціатив: дослідницьких консорціумів, науково-технологічних 

альянсів, інноваційних кластерів. Необхідно підтримати дослідницьку позицію, за якою до 

категорії ДПП варто відносити лише таку взаємодію державного і приватного секторів, коли 

за дорученням і за підтримки держави бізнес виконує функції, які раніше реалізувала 

держава, ринкові засади поширюються на традиційні сфери державної активності [68, с. 42]. 

Необхідність трансформації науково-технічної діяльності в інноваційну обумовлена тим, що 

лише творець знань ефективно реалізує економічні функції власника ОІВ (через випуск 

наукоємної продукції, або через механізм ліцензійних угод) у кооперації зі спеціалізованими 

інституціями як генераторами знань типу А, це знижує трансформаційні і трансакційні 

витрати і прискорює отримання квазірентних доходів.  

ОЕСР визначає ДПП як будь-які офіційні відносини чи домовленості на фіксований / 

необмежений період часу між державними і приватними учасниками, де обидві сторони 

взаємодіють у процесі ухвалення рішення і співінвестують обмежені ресурси (гроші, 

персонал, устаткування, інформацію) для досягнення конкретних цілей у відповідній сфері 

науки, технологій, інновацій [837, р. 11]. Міжнародні організації (Світовий банк, 

Європейська комісія, ОЕСР) у визначенні ДПП підкреслюють наявність партнерської 

взаємодії на відміну від взаємовідносин «замовник-постачальник». Рівноправність сторін у 

ДПП забезпечує паритет публічних і приватних інтересів щодо їх спільного спрямування на 

реалізацію стратегічних соціально-економічних цілей у співінвестуванні матеріальних і 

нематеріальних ресурсів з пропорційно узгодженим розподілом ризиків, влади, витрат і 

результатів (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

ДПП у сфері  науково-технічної та інноваційної діяльності 
Г

ол
ов

н
і о

зн
ак

и
 

Наявність обох сторін партнерства: держави як публічного партнера (в особі уряду, чи 

уповноважених державних установ, державних лабораторій, НДІ, державних 

університетів, державних підприємств і корпорацій, органів місцевого самоврядування) 

та приватного партнера (приватних структур). 

Формалізація та інституціоналізація: юридичне оформлення відносин партнерів 

(контрактна форма) або створення нової юридичної особи. 

Рівноправний характер відносин партнерів: держава як партнер та активізатор 

інноваційної діяльності приватного сектору. 

Спільні цілі та інтереси: наявність у партнерів узгоджених цілей,  досягнення паритету 

публічних і приватних інтересів у виробництві суспільних благ. 

Співінвестування  ресурсів (коштів, людських ресурсів, технологій, нематеріальних 

активів, майна, мережених ресурсів, проведення експертизи) для досягнення  цілей. 

Участь партнерів у прийнятті рішень. 
Розподіл відповідальності, влади, витрат і ризиків, результатів. 

З
ав

да
н

н
я
 

  за
вд

ан
н
я 

 

●  Поєднання механізмів державного фінансування і державного стимулювання у 

подоланні дисфункцій ринку у науково-технічній та інноваційній діяльності.  

●  Виробництво суспільних благ у таких сферах як інноваційна медицина, охорона 

довкілля, соціальна сфера, природокористування, нанотехнології, інфраструктура,  

космос, а також проведення міждисциплінарних досліджень. 

●  Посилення прикладного характеру наукових знань, генерованих у державному 

секторі, створення дієвих механізмів  їх комерціалізації.  

●  Підвищення конкурентоспроможності національної економіки, наукоємних галузей. 

П
ер

ев
аг

и
 

  П
ер

ев
аг

и
 

Для держави:  

–  підвищення ефективності виробництва суспільних благ; 

–  трансформація системи державного фінансування і підтримки за визначеними 

секторальними і політичними пріоритетами науково-технічного розвитку; 

–  активізація зв’язків між суб’єктами науково-технічної та інноваційної діяльності 

державного і приватного секторів; 

–  посилення дієвості державної підтримки у цій сфері діяльності через зниження 

трансакційних витрат при виборі партнерів для реалізації проектів; 

–  формування і розвиток інфраструктури переливу генерованих знань. 

Для приватного сектора:  
–  зниження ризиків в  інвестуванні ДіР; 

–  довгостроковий характер перспектив отримання прибутків; 

–  розширення і диверсифікація бізнесу, посилення  конкурентних переваг. 

О
бм

еж
ен

н
я
 ●  Непогіршення конкурентного середовища, баланс між кооперацією і конкуренцією.  

●  Вимоги СОТ щодо розмірів субсидій і субвенцій на ДіР; частка фінансування держави: 

у ФД – 75%, у ПД – 50%, при підтримці МП – 25%, великих – 10%. 

●  Баланс фундаментального і прикладного спрямування ДіР спільних проектів. 

●  Об’єктивні можливості конвергенції різних культур управління у бізнес-середовищі, 

наукових організаціях і державних структурах.  

Джерело: розроблено автором за матеріалами [837]. 
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Якісні зміни у механізмах впливу держави на розвиток науково-технічної діяльності 

полягають у тому, що держава відходить від функцій виробника суспільних благ чи 

власника наукоємної технології, створеної на урядові кошти підприємницьким сектором, 

вона стає ініціатором та організатором інноваційно орієнтованих партнерств. У ДПП 

держава посилює соціальну спрямування і виступає каталізатором інноваційної активності 

приватного сектора через систему стимулів, ціле спрямовуючи активізацію взаємодії 

суб’єктів науково-технічної та інноваційної діяльності. Відтак державно-приватні ініціативи 

характеризуємо як інноваційно орієнтоване партнерство активізації розвитку науково-

технічної діяльності на програмно-цільовій основі.  

Як зазначають вітчизняні дослідники, загально визнаною практикою ДПП у науково-

технічній та інноваційній сферах розвинених країн є формування і функціонування 

технологічних платформ як ефективного комунікативного засобу об’єднання науковців і 

бізнесменів у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки [723, с. 104]. 

Основою отримання ефектів програмно-цільового регулювання є зниження 

трансакційних витрат у конкурентному виборі партнерів для реалізації дослідницьких та 

інноваційних проектів. Партнери з високим рівнем ділової компетенції, значним досвідом 

генерування економічної інформації створюють гнучку систему управління проектами, на 

відміну від централізованої бюрократичної системи із значними витратами часу на 

узгодження і коштів на утримання адміністративного персоналу. Мотивація приватного 

сектора полягає у довгостроковій перспективі отримання прибутків і розширення бізнесу 

при розподілі ризиків. Моніторинг ефективності партнерських ініціатив проводять 

спеціалізовані інституції, що знижують трансакційні витрати вибору партнерів у реалізації 

проектів, оцінюють інноваційну спроможність наукових результатів, кваліфікують витрати 

на ДіР для отримання податкових пільг, консультують оформлення ОІВ. Відтак ДПП є 

механізмом акумулювання ресурсів для реалізації масштабних ДіР-програм і проектів 

стратегічного значення щодо забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки, її галузей. Це механізм об’єднання потенціалів учасників партнерств, який дає 

змогу максимізувати взаємо доповнення й взаємо посилення переваг і можливостей 

кожного з учасників, розподіляти ризики за фазами життєвого циклу проектів і програм.  

ДПП як механізм кооперації знижує трансакційні витрати вибору партнерів, прискорює 

генерування нових знань та їх уречевлення в наукоємній продукції, формує дієві 
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міжсекторальні канали їх передачі за участі об’єктів  ІІ. Однією з ефективних форм ДПП є 

технологічні платформи, прогресивний досвід формування яких накопичено в  ЄС.  

Технологічна платформа є інструментом об’єднання зусиль суб’єктів, що 

представляють державу, бізнесові і наукові кола, у визначенні інноваційних викликів, 

розробки програми стратегічних досліджень та реалізації  відповідей на ці виклики. 

Дослідники розглядають технологічні платформи як комунікаційний інструмент, 

спрямований на активізацію зусиль зі створення наукоємних технологій і продуктів, на 

залучення додаткових ресурсів для розвитку ДіР на основі участі всіх зацікавлених сторін 

(бізнесу, науки, держави, громадянського суспільства), на вдосконалення нормативно-

правової бази  у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку [385, с. 34]. Серед 

зацікавлених сторін, які беруть активну участь у визначенні пріоритетних напрямів ДіР на 

основі формування довготермінового бачення  і стратегічних планів, виділяють такі 

категорії: регулюючі структури на різних рівнях ЄС; промисловість (великі підприємства й 

МСП), а також представники об’єктів інноваційної інфраструктури; державні установи, у 

т.ч. представники агенцій, що здійснюють фінансування; дослідницькі інститути й 

академічне співтовариство; установи фінансового сектору, включаючи приватні банки, 

ЄБРР, Європейський інвестиційний фонд, венчурні фонди; громадянське суспільство, у т.ч. 

неурядові організації, асоціації споживачів [718, с. 1066]. 

Таким чином, ринковий механізм у розгортанні науково-технічної та інноваційної 

діяльності не здатен сформувати систему дієвих стимулів для активізації суб’єктів цих видів 

діяльності з огляду на наявність усіх ринкових дисфункцій (неефективність конкуренції; 

товари суспільного споживання; екстерналії; неповні ринки; недостовірність інформації; 

безробіття, інфляція і дисбаланс), що мають системні прояви у науково-технічній та 

інноваційній сферах. Створити механізми компенсації дисфункцій ринку спроможна 

держава, яка за допомогою інструментів прямого і непрямого впливу здійснює реалізацію 

функції суспільного спонсорства через державне фінансування суб’єктів науково-технічної 

й інноваційної діяльності та державне стимулювання суб’єктів щодо активізації ними 

науково-технічної та інноваційної діяльності. У наступному параграфі узагальнено сучасну 

практику державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності.  
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§ 3.2. Сучасна  практика  державного  регулювання  розвитку  науково-

технічної діяльності 

 

У сучасній практиці державного регулювання сприяння сфері ДіР та інновацій є  

головним інструментом державного впливу на підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та створення робочих місць, вирішення низки соціальних проблем, 

зростання добробуту й покращення якості життя. Діяльність держави щодо розвитку сфери 

ДіР та інновацій охоплює також сфери освіти, функціонування ринків інвестиційних і 

споживчих товарів, ринків інвестиційних ресурсів і ринків праці, підприємництва та 

ринкової інфраструктури, інформаційного середовища, промислової і регуляторної 

політики. Водночас системний характер дії всього спектру ринкових невдач у сферах 

науково-технічної та інноваційної діяльності долається через системне формування 

механізмів державного фінансування і державного стимулювання, які забезпечують не лише 

створення і функціонування суб’єктів науково-технічної діяльності, але й їх розвиток. 

На відміну від повоєнного періоду, коли держава в індустріальних країнах розпочала 

формування систематичних дій у науково-технічній сфері для орієнтування її розвитку на 

досягнення насамперед лідерських позицій цих держав у військово-політичній площині, 

створивши потужні механізми державного фінансування науково-технічної діяльності, що 

призвело до випереджального зростання зайнятих у сфері ДіР (щорічні темпи зростання 

наукових працівників у 4 рази були вищими за темпи зростання чисельності населення, а 

темпи збільшення сукупних витрат на ДіР зростали швидше, ніж ВВП цих країн) , сучасна 

практика державного регулювання базується на чіткому економічному обґрунтуванні.   

Аналіз сучасної практики державного регулювання розвитку науково-технічної 

діяльності у розвинених країнах дав змогу систематизувати механізми й інструменти впливу 

держави на подолання ринкових дисфункцій у сферах науково-технічної та інноваційної 

діяльності, що подано у табл. 3.4 й деталізовано у ДОДАТКУ В (табл. В.3). За результатами 

аналізу з’ясовано формування головної закономірності: державне регулювання спрямоване не 

лише на подолання ринкових невдач у науково-технічній та інноваційній сферах через 

механізми державного фінансування і державного стимулювання, за допомогою поєднання 

обох механізмів і взаємопосилення дієвості інструментів державного впливу воно забезпечує 

активізацію розвитку науково-технічної діяльності та прискорення її трансформації в 

інноваційну діяльність. Обґрунтування означеної закономірності наведемо нижче.  
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Таблиця 3.4 

Систематизація механізмів та інструментів державного впливу на подолання ринкових дисфункцій 

 у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності у практиці країн світу 

ДЕРЖАВНЕ      ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ    СТИМУЛЮВАННЯ 

Неефективність конкуренції у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності  
–  пряме фінансування партнерств між промисловими корпораціями, університетами, 
державними лабораторіями у проведенні  ФД;  
–  бюджетні і небюджетні цільові фонди для конкурсного розподілу грантів, довгострокового 
кредитування, фінансування цільових програм підтримки співпраці наукових організацій у 
міждисциплінарних дослідженнях, кооперації університетів, дослідницьких установ і бізнесу; 
–  дольова участь держави у фінансуванні науково-технічних програм через 
інституціоналізацію кооперації у формі ДПП (технологічні партнерства, консорціуми, 
інноваційні альянси та ін.);    
–  державне фінансування об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, 
інноваційні чи технологічні центри, центри інноваційних компетенцій, технопарки, 
технополіси, венчурні фонди); 
–  державні цільові програми заохочення партнерства між бізнесом і дослідницьким сектором; 
–  пільгові кредити для стимулювання науково-технічного співробітництва з МСП; 
–  державна допомога у функціонуванні патентної системи у країні та  забезпеченні високої 
якості патентних прав; 
–  державна допомога у національному та іноземному патентуванні винаходів через гранти. 

–  податкові пільги для учасників ДПП у полюсах 
конкурентоспроможності, інноваційних 
кластерах, інноваційних альянсах та ін.,  
–  законодавче розширення кола суб’єктів 
патентних прав у межах виконання спільних  ДіР; 
–  пільгове оподаткування  реалізації спільних 
ДіР; 
–  заохочення приватних інвестицій у полюси 
конкурентоспроможності для виходу на 
міжнародні ринки й активізації міжнародного 
співробітництва;  
–  міжурядові двосторонні угоди між країнами 
щодо уникнення подвійного оподаткування 
ліцензійних платежів по ліцензійних угодах з 
нерезидентами;  
–  податкове стимулювання науково-технічного 
співробітництва у комерціалізації ОПВ. 

Товари суспільного споживання 
–  пряме державне фінансування ФД у державному секторі (інституційне 
та проектне через державні цільові програми); 
–  надання грантів суб’єктам науково-технічної й інноваційної діяльності 
як індивідуального, так і колективного рівнів; 
–  державне замовлення на виконання ДіР, створення наукоємної 
продукції у приватному секторі та в університетах; 
–  державні премії дослідникам,  інноваційним інституціям.  

Для суб’єктів науково-технічної діяльності, що проводять ФД: 
–  податкові пільги при амортизаційних відрахуваннях (прискорена 
амортизація для основних засобів у ДіР);  
–  зменшення податку на доходи і виплат на соціальне страхування 
дослідників; 
–  податкові пільги університетам.  
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Продовження табл. 3.4 

ДЕРЖАВНЕ    ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ   СТИМУЛЮВАННЯ 

Екстерналії 
–  інституціоналізація прогнозування і моніторингу науково-технічного та 
інноваційного розвитку,  розробки стратегій розвитку та  вибору пріоритетів 
ДіР; 
–  державні цільові програми; 
–  державне фінансування підготовки наукових і науково-технічних кадрів.  

–  податкові пільги для підприємств при проведенні ДіР і створенні  
технологічних інновацій, комерціалізації ОПВ;  
–  податкові пільги для суб’єктів ДіР індивідуального рівня; 
–  державні гарантії при виході інноваційних компаній на зовнішні 
ринки. 

Неповні ринки 
–  субвенції і субсидії для МСП, які реалізують інноваційні проекти, та  
новостворених  (молодих) інноваційних підприємств; 
–  державна підтримка комерціалізації ОПВ;  
–  державне замовлення наукоємної продукції; 
–  спільне державне кредитування через спеціалізовані фонди чи фінансові 
установи, державні кредити МСП;  
–  державні прямі інвестиції у венчурні фонди,  створення «фонду фондів»; 
–  довгострокові пільгові кредити, безвідплатні кредити венчурним фондам; 
–  гранти та інноваційні ваучери МСП.  

–  гарантування банківських позик щодо кредитів для інноваційних 
проектів, а також для МСП, високотехнологічних підприємств; 
–  державна система страхування кредитів;   
–  гарантування вкладень у венчурний капітал – гарантування частини 
втрат венчурних інвестицій з високим ступенем ризику; 
–  законодавче розширення кола венчурних інвесторів із залученням 
пенсійних фондів і страхових компаній; 
– податкові стимули (зменшення податків на доходи від акцій 
венчурних фондів чи компаній, податковий кредит, пільгове 
оподаткування венчурних фірм).  

Недостовірність інформації 
–  державні програми активізації технологічного трансферу; 
–  створення і державна підтримка мережі об’єктів інноваційної інфраструктури; 
–  державна підтримка інноваційних компаній при виході на зовнішні ринки;  
–  створення і підтримка функціонування правових механізмів у сфері ринкового просування і 
обігу стандартизованих технологій, зокрема умов ліцензування FRAND;  
–  державні програми підготовки підприємців для інноваційного бізнесу;  
–  консультаційні та інформаційні послуги щодо технічного обґрунтування інноваційних 
проектів, поширення інформації про проекти і потенційних інвесторів.   

–  надання консультацій та інформаційних послуг 
спеціалізованими  компаніями, фондами, які 
кредитують суб’єктів ДіР; 
–  спеціалізовані виставки та ярмарки як площадки 
зустрічі для інвесторів, виробників і споживачів 
наукоємної продукції; 
–  податкові пільги об’єктам інноваційної 
інфраструктури та підприємствам в їх складі. 

Безробіття, інфляція, дисбаланс 
–  національні програми: з підготовки людських ресурсів; мобільності людських 
ресурсів; з працевлаштування і призначення на посади працівників ; 
–  прямі субсидії суб’єктам інноваційного підприємництва;  
–  державна підтримка тимчасового працевлаштування кваліфікованого 
персоналу. 

–  податкові пільги при створенні нових робочих місць, у підготовці 
висококваліфікованих кадрів, зменшення податків для дослідників; 
–  законодавче розширення видів науково-технічної діяльності для 
науково-педагогічного персоналу щодо технологічного трансферу. 

Джерело:  розроблено автором. 
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І) Створення механізмів протидії неефективності конкуренції у науково-технічній та 

інноваційній сферах базується на сполученні державного фінансування і податкового 

стимулювання науково-технічного співробітництва на національному і міжнародному 

рівнях та урізноманітненні їх форм. Ефективність механізмів забезпечує системний і 

довгостроковий характер дії інструментів державного впливу внаслідок інституціоналізації 

кооперації у науково-технічній та інноваційній сферах через формування державно-

приватних ініціатив та їх реалізацію через різні форми ДПП:  науково-дослідницькі центри, 

дослідницькі консорціуми, технологічні партнерства, полюси конкурентоспроможності, 

технологічні платформи, інноваційні кластери, інноваційні альянси, центри інноваційних 

компетенцій та ін. (ДОДАТОК  В табл. В.2).  

У межах ДПП  активізація розвитку науково-технічної діяльності здійснюється на 

програмно-цільовій основі, що забезпечує альянс між державою і приватним сектором на 

рівні формування програм і на рівні їх реалізації. На рівні формування програм йдеться про 

залучення організацій приватного сектору до формування стратегії науково-технічного й 

інноваційного розвитку країни, що впроваджено у Швеції (Наукова рада VINNOVA) і 

Франції (Керівний комітет національних досліджень та інноваційної стратегії). Нові 

інституції створено у програмі Координаційних дослідницьких центрів в Австралії, центр 

об’єднав 15 організацій (40% – університети, 24% – державні лабораторії), їх головним 

внеском у спільні проекти є нефінансові ресурси. Причому з 63 центрів, які діяли 7 років, 

другий термін дістали 43, на третій перейшли 6 центрів, отже, часовий горизонт їх 

функціонування досяг 20 років [109, с. 377]. У Нідерландах центри кооперації мають назву 

«державний технологічний інститут»  та є віртуальними.  

Налагодження партнерських ініціатив між університетами, державними ДіР-

організаціями і промисловими підприємствами, насамперед МСП, є необхідною умовою 

отримання державної фінансової підтримки для реалізації дослідницьких проектів та програм 

у формах грантів, позик, гарантій чи зворотного фінансування, що передбачено 

законодавством більшості країн-членів ЄС. Так, у Німеччині діє програма «InnoNet» для 

інноваційних мереж у складі декількох МСП і не менше 2 науково-дослідних інститутів. 

Відмітимо особливі підходи до узгодження інтересів партнерів при розробці програм 

ДПП – за висхідним чи низхідним принципом, або їх поєднанням. За низхідним принципом, 
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коли ініціативу партнерства висуває держава, формуються програми виробництва суспільних 

благ, і приватний партнер зацікавлений можливістю подвійного використання майбутніх 

технологій, розширення бізнесу через створення нових видів діяльності (старт-ап чи спін-

офф). Так, прогресивну практику узгодження партнерських інтересів накопичено у Норвегії у 

сфері електроенергетики, ініціацію партнерств пропонує Комітет з питань досліджень 

Норвегії і Федерація електроенергетики Норвегії «EnFo». Державний комітет здійснює 

дольове фінансування ДіР у цій сфері у межах програм «EFFEKT», «NYTEK», «SAMRAM», 

«Загальні дослідження у сфері енергетики», залучення недержавних коштів ініціює федерація, 

координуючи попит на ДіР у сфері  енергетики, щороку видає каталог ДіР-проектів для 

співфінансування приватним сектором, і нові проекти для реалізації. У Франції програму 

ДПП реалізує Стратегічний фонд інвестицій France Investissement, що започаткував уряд з 

приватними інституційними інвесторами, як фонд фондів він надає інвестиції у ризиковий 

капітал і розвиток капіталу як для високотехнологічних МСП, так і МСП, орієнтованих на 

міжнародні ринки [246, с. 599]. 

Формою ДПП є кооперативні угоди на проведення спільних ДіР державними 

лабораторіями, приватними компаніями, університетами, консорціумами, регіональною чи 

місцевою владою штатів, замовником таких робіт виступає уряд, що фінансує державні 

лабораторії. Механізм кооперативних угод в США реалізує механізм CRADA – виконання 

державних замовлень має на меті створення нових технологій з  комерційним потенціалом, 

через центри технологічного трансферу їх передають приватному партнеру, який компенсує 

передачу технологій федеральному уряду. Цікавою є практика розподілу винагород від 

ліцензійної діяльності: спочатку винагороду отримує автор розробки  (2 тис. дол. щорічно, не 

менше 15% від подальших надходжень), доходи лабораторії від ліцензійних платежів 

реінвестують у ДіР, якщо вони перевищують 5% річного бюджету лабораторії, надлишки 

розподіляє агенція, яка комерціалізує технологію, і казначейство у пропорції  25% : 75%, що 

збалансовує інтереси  учасників ДПП [165, с. 82].  

У формуванні програм ДПП за висхідним принципом ініціація партнерства йде від 

приватного партнера для заповнення потенційних ринкових ніш у високотехнологічному 

виробництві, де прогнозується високий ринковий попит, їх виявлення і заповнення шляхом 

самоорганізації партнерів у технологічні альянси, на противагу технологічній конкуренції, та 
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активізацію їх зв’язків з організаціями державного сектору ДіР. Прикладом такої ініціативи є 

кластери конкурентоспроможності у Франції чи кластери в Німеччині, що активізують 

партнерську діяльність у певній сфері і території підприємств, дослідницьких лабораторій, 

університетів, до складу партнерів можуть входити органи державної і місцевої влади. 

Кластери покликані через реалізацію спільних інноваційних проектів у середньо- і 

довгостроковій перспективі забезпечити лідерські позиції і конкурентні переваги 

національним виробникам на внутрішньому і міжнародних ринках. У Франції сфери, де 

створені кластери, – це новітні технології (нанотехнології, біотехнології, екотехнології), та 

існуючі галузі – автомобільна й аерокосмічна. Держава спільно з місцевою владою 

співфінансує управлінські структури кластерів, створює Єдиний міжвідомчий фонд (FUI), що 

надає фінансову підтримку спільним ДіР-проектам, залучає інші фінансові інституції  – 

ANR, OSEO [246, с. 513, 525].   

Недоліком висхідного принципу ініціювання ДПП є об’єктивна обмеженість вибору 

напрямів науково-технічної співпраці сферою ПД за існуючим доробком наукових і 

технічних знань – пришвидшення отримання комерційних ефектів від уречевлених у 

наукоємній продукції знань, де фактор часу задає середньостроковий горизонт перспектив 

співпраці (п’ять-сім років). Проривні напрями розвитку науки і техніки потребують бачення 

довгострокової перспективи (10–20 років) і подолання жорсткого поділу між ФД і ПД. Вузькі 

місця у сучасній практиці державного регулювання науково-технічної діяльності долаються 

через поєднання підходів (за висхідним і низхідним принципами) у рамках однієї процедури з 

використанням методології Форсайта і методології картування технологічних доріг. 

Активізація форсайт-досліджень і розвиток її інструментарію обумовлені масштабами 

зростання інформації, необхідної для прийняття рішень на національному рівні з урахуванням 

системних ризиків, невизначеності, майбутніх ефектів. 

Уперше спробу застосувати методологію Форсайта для вибору пріоритетів у сфері 

науки і техніки здійснила у 1950-х рр. корпорація RAND, з 1970-х рр. систематичні форсайтні 

дослідження проводять в Японії, раз на п’ять років Агенція з питань науки і технологій Японії 

надає доповідь про довгострокові перспективи  розвитку технологічної сфери. З 1994 р. 

форсайт-проект розпочала Велика Британія, його реалізує Центр довершеності у сфері 

сканування горизонту. У 1999–2002 рр. форсайт-проект спрямовано на визначення 
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стратегічних перспектив розвитку інноваційного потенціалу британської науки, він зумовив 

прийняття у 2008 р. Білої Книги «Інноваційно-орієнтована нація», за якою Велика Британія 

повинна розблокувати таланти всіх своїх громадян і стати інноваційно-орієнтованою нацією 

[246, с. 162]. Методологію Форсайта застосовують для формування масштабних 

національних і міжнародних дослідницьких програм, це Шоста й Сьома рамкові програми 

наукових досліджень і технологічного розвитку ЄС [462, с. 80]. Форсайтні дослідження 

широко застосують у практиці державного регулювання розвитку науково-технічної 

діяльності у більшості країн-членів ЄС, зокрема в Іспанії, Франції, Данії, Великій Британії, 

Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Швеції [1]. Методологія картування технологічних доріг 

синтезує головні підходи Форсайта (довгострокове і стратегічне бачення, сценарний підхід, 

опору на критичні елементи, ініціацію діалогу держави з промисловими і науковими колами), 

маючи певні відмінності. Інформація у межах форсайтних досліджень є вхідною у картуванні 

технологічних доріг для формування альтернатив розвитку стратегічних технологічних сфер і 

розробки ключових технологій, їх реалізацію забезпечують партнерські ініціативи. 

Прикладом виділення державою стратегічних напрямів (нанотехнології, геном людини) і 

формування портфеля проектів є програми в Австрії (Kplus), Нідерландах (Геномікс), США 

(Програма Передових Технологій), у Франції це проекти геномів людини і рослини у програмі 

«Мережі досліджень та інноваційних технологій» [109, с. 376]. Академія наук Китаю також 

розробила «Дорожню карту розвитку науки і  техніки до 2050 р.» [843]. 

Механізмом заохочення приватних організацій для формування і реалізації 

партнерських ініціатив у сферах науково-технічної й інноваційної діяльності є податкове 

стимулювання: податкові пільги для учасників ДПП в інноваційних кластерах та альянсах, 

полюсах конкурентоспроможності та ін.; пільгове оподаткування  при  реалізації  проектів  

спільних ДіР у рамках партнерських угод. Моніторинг ефективності розвитку науково-

технічної діяльності у ДПП здійснюють незалежні експертні центри – некомерційні інституції, 

які генерують економічну інформацію щодо ефективності реалізації державно-приватних 

ініціатив на основі ex-post-оцінки. Оцінка має визначити стимулюючий ефект допомоги – зміни 

поведінки суб’єкта-отримувача допомоги щодо збільшення його активності у спільній реалізації 

дослідницьких проектів і програм. В Італії діє Рада у справах університетів і досліджень, у 

Франції – Центри досліджень, у Швеції – Національний центр експертиз. Започатковано обмін 
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експертами між дослідницьким сектором, сектором промисловості і державним сектором, що 

зокрема практикує Федеральне міністерство економіки і технології Німеччини у програмі 

PRO INNO II  [246, с. 221]. 

Загалом інституціоналізація науково-технічного співробітництва у формі ДПП генерує 

низку ефектів у сфері розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, а саме:  

– реалізація цільової спрямованості спільних зусиль і ресурсів державного та приватного 

секторів, у сферах, де наявні спільні інтереси та необхідне об’єднання ресурсів;    

– встановлення і розвиток довгострокових партнерських зв’язків між суб’єктами ДіР 

державного і приватного секторів, які надають змогу персоналу наукових організацій набути 

ділові компетенції з генерування економічної інформації щодо комерційного потенціалу 

нових знань і пошуку партнерів для їх уречевлення у наукоємній продукції, а також 

розширити науковий потенціал приватного сектору ДіР через трансфер знань; 

– поєднання державних механізмів фінансування і стимулювання ДіР з механізмами 

самоорганізації приватного сектору, який функціонує на ринкових засадах, що уможливлює  

подолання ринкових дисфункцій у науково-технічній та інноваційній сферах; 

– підвищення ефективності розподілу і використання бюджетних коштів для ДіР 

(скорочення державного фінансування спільних ДіР мірою їх наближення до етапу 

комерціалізації при зниженні трансакційних витрат у виборі партнерів реалізації проектів), а 

також розширення приватних джерел інвестиційних ресурсів через податкові  преференції,  що 

заохочує конкурентний відбір об’єктів інвестицій. 

Важливий механізм подолання ринкових дисфункцій, насамперед неефективності 

конкуренції, реалізується через функціонування об’єктів ІІ, ефектами їх діяльності є 

налагодження партнерської взаємодії між існуючими суб’єктами ДіР (університетами, 

державними і корпоративними дослідницькими лабораторіями) та новими підприємствами, що 

здійснюють економічну реалізацію нових знань. Так, переважну частку витрат на будівництво 

споруд паркових структур у більшості країн фінансує держава – від 60% у Великій Британії, 
3
/4 – 

у Нідерландах, Німеччині і Франції, до 100% – у Бельгії [496, с. 221]. У Франції для наукового 

парку Софія Антиполіс держава інвестувала понад 200 млн євро із загального бюджету 600 млн 

євро, у т.ч. державним коштом придбані земельні ділянки, надано гранти на інфраструктурне 

забезпечення (дороги, водопостачання),   створено партнерство з місцевою й регіональною 
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владою. Софія Антиполіс спеціалізується на ДіР, які здійснюють понад 100 фірм, де зайняті 

15% усіх працівників парку, ½ наукових організацій приватного сектору розвиває партнерські 

ініціативи з державним сектором ДіР, що орієнтовані на створення наукоємної продукції і 

залучення молодих дослідників. 

ІІ) Подолання такої ринкової дисфункції, як неефективність конкуренції у контексті 

розвитку науково-технічної діяльності забезпечує механізм економічної реалізації ІВ через 

впровадження високоякісної системи прав промислової власності на основі  дотримання 

жорстких стандартів патентної експертизи, її загальнодоступності і збалансованості між 

витратами на її проведення і правовою визначеністю, а також між винагородою за створення 

нових наукових і технічних знань та сприянням їх передачі іншим економічним агентам для 

пришвидшення їх уречевлення в наукоємній продукції. 

Активізацію економічної реалізації ІВ у 1980-х рр. зумовив закон Бая-Доула, що 

вважають статутним документом центрів технологічного трансферу. Він дав змогу 

дослідницьким університетам, неприбутковим організаціям і МСП набувати патентних прав 

на ОІВ, створених під час ДіР, фінансованих урядом, і комерціалізувати ОІВ, отримувати 

доходи від володіння патентними правами через ліцензійну діяльність, у т.ч. через створення 

старт-ап компаній. У 1980–2000 рр. Конгрес США прийняв 12 законів, що суттєво змінили 

відносини між державним і підприємницьким секторами ДіР та сектором вищої освіти [496, 

с. 41]. Як зазначає Г.Іцковіц, закон Бая-Доула вважають  за «Велику Хартію» трансферу 

технологій, розроблених в університетах, що активізував практично всі американські 

університети як у сфері винахідництва, так і сфері комерціалізації ІВ [289, с. 152]. Це 

відображає зростання у 10 разів  університетського портфелю патентів за декілька років, за 

2–3 роки при дослідницьких  університетах було засновано 2 200 фірм, де створено 300 тис. 

нових робочих місць, щороку до державного бюджету від залучення до комерційного 

обороту ОІВ надходить 40–50 млрд. дол. США [165, с. 77]. Подібні права передбачені 

законодавством більшості європейських країн і в Японії, реалізація яких дала змогу 

налагодити науково-технічну співпрацю державного сектору ДіР, промисловості й 

університетів, розширити доходи  університетів від комерціалізації ОІВ як нового 

джерела  розвитку ДіР.  
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З позицій інституціоналізму законодавче врегулювання відносин у сфері ІВ є 

прикладом реалізації завдання специфікації та захисту прав власності, що підвищує 

ефективність залучення до економічного обігу нового інтелектуального ресурсу. Водночас 

активізація винахідницької діяльності, урізноманітнення економічних та юридичних 

аспектів залучення ОПВ до економічного обігу обумовили ускладнення сучасних систем 

специфікації і захисту прав у сфері  ІВ та зміни судової системи. У низці країн (Німеччина, 

Франція) існує особливий судовий орган, що спеціалізується на патентних спорах, з 2004 р. 

цей напрям актуалізовано і в ЄС. У 2013 р. перший спеціалізований суд  щодо захисту ІВ 

створено у РФ, до патентних судів відносять також квазі-судові органи, зокрема суд 

патентного відомства  Японії [6, с. 161]. 

Як було відмічено у § 2.3, тенденцію прискореного зростання кількості патентних 

заявок доповнює тенденція  активізації її інтернаціональної компоненти, що відображає 

подвоєння кількості заявок від резидентів і майже потроєння кількості заявок від 

нерезидентів. Водночас за останні чверть століття зросла складність патентних заявок, що 

зумовило зростання кількості відкладених заявок, зокрема йдеться про 10 млн заявок на 

патенти, які не пройшли експертизу [246, с. 130]. За оцінками  Бюро патентів і торгових марок 

США (UPSTO) в середньому термін від подачі заявки на патент до видачі патенту становить 

25 місяців, а витрати на патентування коливаються від 15 до 50 тис. дол. [722, с. 254]. Попри 

зростання у 2005–2011 рр. кількості отриманих патентів від резидентів майже втричі, 

актуалізується проблема недовикористання патентів їх власниками: майже 
1
/3 патентів 

провідних компаній  не використані у діяльності їх власників [722, с. 251].  

Важливим є територіальний аналіз винахідницької активності у світі, що відображено у 

ДОДАТКУ В табл. В.3. За показником кількості заявок на патенти від резидентів у 

розрахунку на 1 млн мешканців абсолютними лідерами є Японія та КНДР, де цей показник з 

2000 рр. перевищив дві тисячі заявок і нині досягає трьох тисяч,  у Китаї цей показник з 2005 

по 2011 рр. збільшився у 4,4 рази. Значні обсяги патентної інформації публікуються 

азійськими мовами, відтак зростають витрати на переклад, що збільшує трансформаційні 

витрати в оформленні ОПІВ. Зростання обсягів патентної інформації актуалізує проблему 

доступу до неї суб’єктів ДіР. Зростання витрат на генерування уречевлених наукових і 

технічних знань відображає динаміка такого показника, як патентовіддача кожного мільйона 

дол. витрат на ДіР. Відносний показник кількості заявок на патенти у розрахунку 
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на 1 млн дол. США витрат на ДіР дає змогу проаналізувати ефективність науково-

технічної діяльності: результативність ДіР, ефективність підготовки наукових кадрів (їх 

здатності доводити генеровані наукові і технічні знання до економічної реалізації) і 

системи науково-технічних послуг у країні. У 2000–2005 рр. сформувалася тенденція 

зниження цього показника: від 1 до 0,85 заявки на патент до на 1 млн дол. витрат на ДіР, 

що зафіксований по ПКС на 2000 р. У 2000 р. одна заявка на патент приходилася на 1 млн 

дол. витрат на ДіР, тоді як у 2005 р. вона  припадала на 1,18  млн дол. витрат на ДіР. 

Тенденція закріпилася у 2000–2011 рр.: від однієї до 0,85 заявки на патент до на 1 млн дол. 

витрат на ДіР, що зафіксований по ПКС на 2000 р., у Південній Кореї, від 1 до 0,8 заявки на 

патент – у Німеччині, від 1 до 0,6 заявки на патент – в Японії. Позитивну динаміку цього 

показника демонструють Китай (збільшення до 1,6) і США (збільшення до 1,2) [869]. 

Зростання трансформаційних і трансакційних витрат на оформлення патентних прав 

підтверджують емпіричні дані: якщо в 2000 р. подання однієї заявки на патент припадало 

на 1 млн дол. витрат на ДіР, то в 2011 р. одна заявка у Південній Кореї припадала на 1,18 

млн. дол. сукупних витрат на ДіР, у Німеччині – на 1,25 млн дол. і в Японії – на 1,67 млн 

дол. США відповідно.  

Зниження показника патентовіддачі засвідчує зростання трансформаційних витрат у 

генеруванні уречевлених наукових і технічних знань, зростання трансакційних витрат у 

процесах їх комерціалізації відображає зростання витрат на судові процеси, в які втягнені 

патенти. Так, у США 6% патентів втягнені у правові спори [722, с. 253]. В ЄС загальні 

витрати на патентні спори у суді коливаються від 60,8 тис. євро в Угорщині до 224,5 млн 

євро у Німеччині, по 14 країнах ЄС загальні витрати на судові процеси становили 306,4 

млн євро, загальна сума компенсації за збитки – 11 млн євро [800]. Отже, сукупні 

трансакційні витрати на судовий захист ОПВ становили 295,4 млн євро.  

Галуззю з найвищою активністю патентних спорів є фармацевтика, у країнах ЄС із 

698 патентних спорів між фармацевтичними компаніями – виробниками інноваційних ЛЗ і 

виробниками генеричних ЛЗ. Судові спори тривали в середньому три роки, у Португалії та 

в Іспанії – понад шість років, а сукупні витрати на їх розгляд становили 420 млн євро. Крім 

того, практика відповіді на звернення до патентних відомств і суду (457 випадків), 

ініціаторами яких були розробники інноваційних ЛЗ, свідчить про прийняття рішень 

переважно на користь виробників генериків [9, с. 27].   
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На судові процеси очікують «патентні тролі» – власники патентів, які 

використовують свої патентні права для звинувачення інших компаній у порушенні їх прав 

ІВ для отримання попереджувальних заборон і стягнення ліцензійних платежів від третіх 

осіб. Зокрема це поширена практика у фармацевтиці [80, с. 985]. У 2007 р. у США патентні 

тролі, які нічого не виробляли і не винаходили, ініціювали 
1
/4 судових патентних справ, у 

2011 р. їх частка зросла до 45%, у 2013 р. вона досягла 
2
/3 і майже 100 тис. компаній 

отримали від них погрози [849]. За даними Бостонського університету, збиток від 

«патентних тролів» за останні 20 років досягає 500 млрд дол., а щорічні втрати економіки 

перевищили 80 млрд дол. [6, с. 47]. Вагома і проблема «патентних бастіонів», коли 

патентний захист певного продукту чи технології зумовлює зниження інноваційної 

активності у певному виді економічної діяльності для уникнення значних трансакційних 

витрат за порушення прав промислової власності і втягнення у дорогі судові процеси [246, 

с. 129]. В ЄС у 2000–2007 рр. кількість заявок на фармацевтичні патенти подвоїлася, але 87% 

з них є вторинними – їх об’єкт не діюча речовина, а метод виробництва, лікарська форма, 

склад препаратів. Це утруднює виробництво і виведення на ринок генеричних ЛЗ, зокрема 

збитки від гальмування виведення генериків на європейський фармацевтичний ринок на сім 

місяців оцінено у 3 млрд євро. [9, с. 20].   

Трансакційні витрати на процедури врегулювання суперечок у сфері ІВ створюють 

вхідні бар’єри для МСП, які мають обмежені ресурси, і нові компанії знижують свою 

інноваційну активність у певних видах економічної діяльності, утруднюється 

міжгалузевий перелив знань, що перешкоджає потенційно можливій сукупності вигод для 

суспільства від залучення до господарського обігу і використання знань, які мають 

патентний захист. У протидії цим бар’єрам і підтримки МСП у сфері ІВ дієві інструменти 

державного фінансування. У Швеції спеціалізована установа VINNOVA надає позики і 

гранти МСП для отримання та підтримки у силі патенту й захисту ОПВ у судових 

розглядах. Національна агенція зі стимулювання інновацій і досліджень Люксембургу 

надає фінансову допомогу МСП у захисті їх ОПВ для часткового покриття витрат набуття 

патентних прав, що зростає на 15% за умов співпраці МСП і державної наукової установи 

[246, с. 647]. На підвищення ефективності патентної системи спрямовані сучасні 

законодавчі акти у США, за якими інформація за існуючими патентами має стати більш 
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доступною задля інформованості патентних експертів, а також має надаватися допомога 

винахідникам, які не мають адвокатів.   

Перехід до моделі відкритих інновацій, за якої патентування розглядається не лише як 

створення стимулу для власника патенту, що є творцем знання, для генерування ним нових 

знань, але як платформа для технологічної співпраці через механізми ліцензування, що стає 

каталізатором інноваційної активності і пришвидшує уречевлення знань у наукоємній 

продукції та генерує синергічні ефекти прирощення знань у процесі кооперації дослідницьких 

організацій різних секторів ДіР (університетів,  дослідницьких лабораторій державних установ 

і приватних компаній). Відтак у державному регулюванні все більше поєднуються механізми 

державного фінансування і державного стимулювання розвитку патентування та активізації 

ліцензійної діяльності. Формою прямої державної підтримки патентної активності є гранти, 

що покривають від 50% до 90% витрат на патентування закордоном як для юридичних, так і 

фізичних осіб (ДОДАТОК В табл. В.2). У Польщі це гранти за програмою «Патент Плюс – 

підтримка патентування винаходів» для наукових організацій та університетів, в Угорщині 

гранти фізичним і юридичним особам на одержання, оновлення, збереження міжнародного 

захисту прав на ОІВ надає Фонд наукових і технологічних інновацій, у Німеччині за 

програмою SIGNO безповоротні гранти підтримки патентної ініціативи надають для МСП, 

винахідників, університетів, в Італії гранти для іноземного патентування отримують МСП 

(до 50% витрат на отримання патентних прав), в Іспанії фінансову підтримку міжнародного 

патентування надає програма Apoyo al registro de patentes internationales.   

Державне стимулювання науково-технічної кооперації у сфері комерціалізації ОПВ 

включає міжурядові двосторонні угоди між країнами щодо уникнення подвійного 

оподаткування ліцензійних платежів по ліцензійних угодах з нерезидентами, податкові пільги 

в оподаткуванні доходів від спільного використання патентів. У Бельгії до 80% доходів від 

використання патентів, які отримує підприємство за ліцензійними й іншими угодами, не 

оподатковуються і спрямовуються на нарахування амортизації  й  виплати третім сторонам, 

що пов’язані з цими патентами. В Австрії компаніям для стимулювання створення й 

удосконалення винаходів зменшують базу оподаткування через вирахування 125% витрат на 

винахідництво з суми оподатковуваного доходу. Розширення  інструментів державного 

стимулювання на рівні країн ЄС пов’язують із запровадженням обов’язкового страхування від 

витрат на судові розгляди у випадку патентних позовів. 
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ІІІ) Реалізація державою функції суспільного спонсорства у виробництві таких 

суспільних благ, як ФД на основі поєднання механізмів державного фінансування і 

державного стимулювання розвитку науково-технічної діяльності, підвищення їх 

ефективності через системний моніторинг й експертне оцінювання якості функціонування 

суб’єктів ДіР, які освоюють бюджетні кошти, та дієвості інструментів державного 

впливу, що делегується спеціалізованим інституціям.    

За умов прямого державного фінансування ФД у державному секторі держава 

виступає як замовник і виконавець таких робіт, несе усі ризики (при виборі напряму 

інвестицій, які можуть не узгоджуватися з майбутнім ринковим попитом), розподіляючи 

бюджетні кошти на проведення ФД у недержавному секторі, існує ризик у виборі суб’єкта 

ДіР, що може не отримати відповідних результатів. Особливість оцінювання суб’єктів ДіР 

індивідуального і колективного рівнів обумовлюють такі властивості науково-технічної 

діяльності як невизначеність, яку формує неуречевлена форма всіх її сутнісних 

характеристик насамперед на етапі ФД, та творчість й однократність, що унеможливлює 

просте копіювання поведінки суб’єкта ДіР за його минулим досвідом генерування знань. 

Проблему оцінювання суб’єктів ДіР актуалізує належність науково-технічної діяльності до 

сфери послуг, корисні ефекти яких задовольняють насамперед суспільні потреби як 

суспільні блага, а корисність визначається не як матеріальне благо, а як діяльність, де вагому 

роль відіграють такі її властивості як кооперативність, інтегративність, синергічність. Відтак 

об’єктом оцінювання мають стати не лише результати діяльності суб’єкта ДіР (наукові 

публікації, патенти, участь і проведення національних і міжнародних конференцій) та 

наявність досвіду успішного освоєння бюджетних коштів, але рівень кооперації з іншими 

науковими установами й університетами, мобільність наукових кадрів та обмін 

дослідниками у межах виконання національних і міжнародних дослідницьких проектів, а 

також ступінь наближення результатів ДіР до економічної реалізації, кількість дочірніх 

новостворених інноваційних підприємств, наявність угод на виконання ДіР і постійних 

замовників цих робіт. Об’єктом оцінювання має бути якість послуг, що надає суб’єкт ДіР, 

отже, повинні бути охарактеризовані замовники цих послуг та їх обсяги порівняно з 

кращими характеристиками провідних наукових організацій, співвідношення витрат на ДіР і  

результатів, відповідність діяльності наукової організації пріоритетам науково-технічного 

розвитку країни. Підвищення ефективності державного фінансування актуалізує проблему 
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не лише оцінювання якості функціонування суб’єктів ДіР у середньостроковій перспективі 

(5–7 років), але системності й об’єктивності оцінювання, що здатна реалізувати зовнішня 

експертиза й спеціалізовані інституції.  

Загальною тенденцією у розвитку державного фінансування ФД у розвинених 

країнах є інституціоналізація як конкурсно-тематичного (проектного), так і базового 

довгострокового (інституційного) фінансування через створення мережі бюджетних і 

позабюджетних фондів, національних агенцій, яким держава делегує функції розподілу 

урядових коштів. Спеціалізовані інституції забезпечують неперервне експертне оцінювання 

виконавців ФД та якості їх роботи: від конкурсної системи багаторічного фінансування 

середньострокових стратегічних проектів з використанням експертного оцінювання 

наукових результатів учасників конкурсу проектів (еx-ante-оцінка) до системного 

моніторингу розвитку науково-технічної й інноваційної діяльності як результату освоєння 

державних коштів під час реалізації проектів та основі механізму ex-post-оцінки. В Японії 

для фінансування ФД і ПД створено Японський центр ключових технологій, що виділяє 

кошти для проведення ФД декількома компаніями, а також надає займи для ПД у 

приватному секторі. Діяльність Австрійського товариства з підтримки наукових досліджень, 

створеного Федеральним міністерством транспорту, інновацій і технологій у 2008 р.,  

спрямована на фінансову підтримку прискорення практичного використання знань, 

отриманих під час ФД, при цьому інтенсивність фінансової допомоги дослідницьких 

проектів на етапі ФД покриває до 100% витрат, на етапі ПД – до 50% витрат, на етапі ЕР – 

до 25% від визнаних проектних витрат [246, с. 619]. Таку фінансову підтримку ФД надає 

Національна агенція зі стимулювання інновацій і досліджень Люксембургу. У Бразилії з 

поч. ХХІ ст. державне фінансування переважно здійснюється через систему галузевих 

фондів (у 2008 р. – 16 фондів, в ІТ-сфері, телекомунікаціях, енергетиці), які акумулюють 

кошти від сплати податків і ведуть їх розподіл на ДіР-проекти, відібрані державним 

комітетом, ⅔ коштів цих фондів освоюють державно-приватні підприємства. У Швеції 

державне фінансування ДіР в енергетиці здійснює Департамент інноваційних систем 

(державна агенція Міністерства підприємництва, енергетики і зв’язку), проекти ФД 

отримують 100% покриття витрат [246, с. 697]. У Китаї з 1987 р. діє Національний фонд 

природничих наук, що здійснює розподіл ґрантового фінансування для проведення ФД 
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індивідуальних дослідників і дослідницьких груп  [618, с. 49]. У Норвегії Фонд наукових 

досліджень і винаходів створено для стабілізації у країні довгострокового державного 

фінансування ДіР, кошти на заснування отримані від продажу державних цінних паперів. У 

Фінляндії Фонд поліпшення структури економіки (FES) інвестує у розвиток дослідницької 

інфраструктури – лабораторій і приміщень в університетах, надає субсидії для ДіР-проектів. 

У 2004 р. в Ірландії частка конкурсного фінансування зросла до 50% через збільшення 

коштів Національного наукового фонду [462, с. 89]. В Угорщині Фонд наукових і 

технологічних інновацій проводить конкурсне фінансування державних і недержавних 

наукових установ, він формується з коштів держбюджету і внесків великих і середніх 

підприємств у розмірі 0,3% від отриманих ними доходів [246, с. 25].  

Підвищення ефективності державного фінансування ФД через державні цільові 

програми полягає не стільки у тому, що фінансування ФД організується на програмній 

основі, скільки в спрямованості програм ФД на скорочення часу практичної реалізації та 

економічного втілення генерованих наукових і технічних знань у наукоємній продукції. 

Об’єктом оцінювання стає ефективність державного фінансування, яку відображають 

стимулюючі ефекти допомоги – характеристики суб’єкта, що свідчать про збільшення його 

активності у сфері ДіР та інноваційної діяльності через зростання обсягів витрат та  

розширення їх видів (патентна активність, трансфер технологій, ліцензування, створення 

старт-апів). У ДОДАТКУ В табл. В.3 і табл. В.4 систематизовано методичний інструментарій 

оцінювання ефективності реалізації національних програм у сфері ДіР й інновацій в Іспанії, де 

розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності відображає зростання витрат на ДіР та 

інновації, збільшення кількості суб’єктів ДіР і суб’єктів інноваційної діяльності (колективного 

й індивідуального рівнів), підвищення їх результативності (генерування нових неуречевлених 

і уречевлених знань, їх комерціалізація через ліцензійні механізми, виробництво наукоємної 

продукції, у т.ч. на експорт). Такі інструменти оцінки програм запровадили майже  

всі держави-члени ЄС. 

Водночас помітною стає тенденція формування некомерційних інституцій, що 

спеціалізуються на оцінюванні суб’єктів ДіР, тобто функцію делегованого моніторингу 

відокремлено від функції розподілу державних фінансів. В окремих країнах (Велика 

Британія) запроваджено практику обов’язкового оцінювання університетів і наукових 
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організацій у формі «дослідницької атестації» (RAE) за методом ex-post-оцінки на основі 

експертних висновків. Під час атестації організаціям присвоюється рейтинг, за яким 

відбувається фінансування – як державне, так і різних недержавних фондів. Особливістю 

оцінювання результативності наукової діяльності в Німеччині є те, що об’єктом оцінювання 

є організації, програми, проекти, окремі дослідники й дослідницькі групи. В Австрії 

створена Агенція з питань забезпечення якості, що розробляє й удосконалює систему 

оцінювання діяльності університетів і Національного фонду досліджень, координує 

застосування цих систем у самооцінці кожною науковою організацією. В Австралії 

затверджено документ «Рамки якості і доступності досліджень, що фінансує держава», ним 

встановлено процедури і стандарти оцінювання якості ДіР, які виконують університети і 

державні організації, та їх внесок у розвиток економіки і суспільства [462, с. 94]. В Італії з 

2006 р. діє Національна агенція з оцінювання системи університетів і досліджень (ANVUR), 

це зовнішня оцінка якості діяльності університетів, державних наукових організацій, 

приватних одержувачів бюджетних коштів, оцінка  ефективності програм і запроваджених 

стимулів для ДіР та інновацій, до якої залучають іноземних експертів. За результатами 

оцінювання ANVUR формують критерії розподілу державних коштів для університетів і 

дослідницьких організацій, критерії можливого стимулювання тих установ, які досягли 

визначних результатів [246, с. 634–637]. 

Функцію розподілу грантів як інструменту стимулювання виробництва суспільних 

благ держава також делегує спеціальним інституціям – бюджетним і позабюджетним 

фондам та установам. У Німеччині  розподіл  грантів у програмі EXIST-Grǘnderstipendium 

для стимулювання спільних промислових ДіР міжгалузевого і міждисциплінарного 

характеру з полегшенням доступу до них МСП здійснює Федеральне міністерство 

економіки і технологій, у Фінляндії – державна агенція TEKES, в Угорщині – Фонд наукових 

і технологічних інновацій. Державне фінансування ДіР через гранти розвинене у Швеції, 

воно передбачає прямі урядові гранти без конкурсної основи і гранти на конкурсній основі, 

їх розподіляють урядові агенції й дослідницькі ради.  

Вагомий досвід розподілу грантів накопичено у США, де найбільше грантів 

розподіляють ННФ і Національний інститут охорони здоров’я. ННФ започаткував проект, в 

якому запрошені до оцінювання  експерти будуть діставати гранти, а не оплату виконаної 
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роботи. У системі оцінок виділено два критерії: якість наукового проекту та його вплив на 

суспільство, раніше експерти мали оцінювати наукові досягнення фахівця, що надав 

пропозиції, і вплив проекту на розвиток інфраструктури ДіР у США. Нині ННФ розподіляє 

10 тис. нових грантів середньою тривалістю три роки, вони надаються здебільшого 

індивідуальним дослідникам чи малим дослідницьким групам,  фінансують дослідницькі 

центри, у т.ч. для утримання дорогого наукового обладнання у «центрах колективного 

користування». Це відображає структура витрат ННФ, де пріоритетами є підтримка 

досліджень (76%) та витрати на освіту і відновлення людських ресурсів науки (17%), тоді як 

витрати на дороге наукове обладнання становлять лише 3% [165, с. 71]. Національний 

інститут охорони здоров’я США у розподілі грантів використовує наступні критерії: 

наукова значущість проекту; методи і теорії, що застосовуються; новизна в підходах; якість і 

попередня діяльність потенційного виконавця; аналіз умов реалізації проекту [174, с. 13]. 

Репутація дослідника на кшталт репутаційного рейтингу університету є важливим 

орієнтиром в отриманні грантів, з позицій інституціоналізму  її варто розглядати як метод 

оцінки ухиляння від опортуністичної поведінки суб’єкта ДіР.   

У державній підтримці дослідницьких проектів застосовують форми зворотного 

фінансування (позики, дотації на відсотки чи кредитні витрати, гарантії) і безповоротні 

дотації. За рамковими умовами ЄС для державної підтримки ДіР-проектів запроваджені 

найвищі межі інтенсивності допомоги (ДОДАТОК В табл. В.6), для ФД вони покривають 

100% витрат проекту і для великих підприємств, і для МСП. Водночас держава все більше 

застосовує інструменти підтримки не стільки пропозиції наукових і технічних знань через 

фінансування ДіР, скільки підтримує попит на наукоємну продукцію за допомогою системи 

державного замовлення, що створює зовнішні мережеві ефекти розширення попиту на 

уречевлені наукові і технічні знання. 

У ДОДАТКУ В табл. В.9  показано динаміку вартісних показників державних 

закупівель у країнах ОЕСР у 1980–2005 рр., у 15 розвинених країнах світу вони збільшилися 

у понад чотири рази, сумарний  абсолютний приріст склав понад 4 трлн дол. Нині обсяги 

державних закупівель у більшості країн ЄС становлять 16–19% ВВП, це майже у десять 

разів перевищує відповідний обсяг сукупних витрат на ДіР (з приватних і державних 

джерел). Важливим є досвід Китаю, де з 2006 р. згідно з національною програмою державні 
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органи зобов’язані виділяти певну частку своїх витрат на продукцію лише інноваційних 

китайських компаній, незалежно від рівня економічної віддачі цих закупівель. Закупівлю 

іноземної наукоємної продукції дозволяють за умови відсутності її альтернатів у Китаї.  

У структурі витрат на державні закупівлі у китайських виробників 30% становлять витрати 

на обладнання, у випадку з національними пріоритетними проектами частку цих витрат 

збільшено удвічі [618, с. 42]. 

Державні закупівлі є інструментом зниження трансакційних витрат виробників 

наукоємної продукції у створенні ринкового попиту на неї, відтак підприємства, маючи 

стабільні обсяги збуту, здатні розширити власні витрати на ДіР, у т.ч. витрати на ФД.  При 

цьому обґрунтування державних закупівель для державних наукових організацій 

покладається на зовнішню експертизу. Конкуренція у сфері державних закупівель 

змістилася від цінової до послугової – розробки пропозицій найбільших переваг 

споживачам наукоємної продукції впродовж її життєвого циклу. Відтак якість наукоємної 

продукції, профінансованої через державні закупівлі, підвищує ефективність використання 

державних коштів та поліпшує якість державних послуг, що у підсумку сприяє підвищенню 

ефективності виробництва суспільних благ у країні.    

Головне зрушення у реалізації функції виробника ФД як суспільного блага, полягає у 

делегуванні цієї функції суб’єктам ДіР бізнес-сектору й сектору вищої освіти, забезпечуючи 

дієві стимули до розширення ними цих видів діяльності. Перехід від переважно державного 

фінансування до податкового стимулювання ДіР відбувся у 1970-х рр., податкові знижки 

уперше надані у 1966 р. підприємствам в Японії, у США введені з 1981 р., у 1990-х рр. 

держава у США перестала бути головним джерелом фінансування ДіР. У табл. 3.5 на 

прикладі США показано, що урядові кошти як головне джерело фінансування ДіР з 

повоєнного періоду передали домінуючі позиції підприємницькому сектору ДіР. У 2007 р. 

частка урядових коштів становила лише 29,3%, тоді як частка підприємницького  сектору 

ДіР збільшилася у понад два рази – від 32,7% (1970) до 65,1% (1998), що збереглося до 

2007 р. Структурні зрушення відбулися на тлі зростання обсягів загальнонаціональних 

витрат у США: від 32 млрд дол. у 1955 р., 102 млрд  дол. у 1985 р. та 344 млрд дол. у 2007 р. 

Нині темпи приросту сукупних витрат на ДіР у США вищі  за темпи зростання ВВП.   
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Таблиця  3. 5 

Динаміка структури джерел фінансування ДіР у США за секторами,  % 

Рік Державний 

сектор 

Підприємницький  

сектор 

Сектор вищої 

освіти 

Некомерційні 

організації 

Усього 

1930 14,5 69,8 12,3 3,4 100,0 

1940 20,1 67,8 9,1 3,0 100,0 

1955 56,8 40,8 1,4 1,0 100,0 

1960 64,6 33,4 1,0 1,0 100,0 

1970 64,9 32,7 1,3 1,1 100,0 

1975 57,1 39,8 1,8 1,3 100,0 

1980 51,7 44,6 2,2 1,5 100,0 

1985 47,2 49,2 2,1 1,5 100,0 

1991 38,2 57,6 2,1 2,1 100,0 

1995 34,9 60,7 2,3 2,1 100,0 

1998 30,7 65,1 2,3 1,9 100,0 

               Джерело:  розраховано автором за матеріалами [722, с. 77].  

 

На поч. ХХІ ст. у більшості розвинених країн держава є важливим джерелом 

фінансування науково-технічної діяльності, але за два останні десятиліття вона здобула 

другорядне значення. Так, частка держави у сукупних витратах на ДіР становить менше 
1
/3 

(для США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Китаю), в Японії – лише 
1
/6. Хоча у 

Франції й Австралії держава фінансує до 40% витрат на ДіР, а в Італії частка бюджету 

становить майже 50% сукупних витрат на ДіР. Нині у забезпеченні виробництва ФД 

держава все більше виступає як спонсор, фінансуючи ФД у секторі вищої освіти. 

У табл. 3.6 показано частку  сектору вищої  освіти у ФД у 2009 р., у більшості країн  

ОЕСР вона перевищує 50%, зокрема у США – 56%, у Китаї – 54%, в Австралії – 59%, у 

Франції та Італії – майже 67%, і лише у Великій Британії – 23% та в Японії – 41%. Державне 

фінансування ДіР у секторі вищої освіти здійснюється за двома типами: інституційним і 

проектним. У ДОДАТКУ В табл. В.7 показано співвідношення між інституційним і 

проектним фінансуванням державою ДіР у секторі вищої освіти, а загалом обстеження 

дев’яти країн ЄС засвідчило зростання частки проектного фінансування ДіР до 
1
/3 

державного фінансування [76, с. 23]. Це поширює механізм конкуренції у державному 

фінансуванні ДіР. Держава надає дольове фінансування витрат на ДіР та інноваційну 

діяльність на основі конкурентного розподілу, створює стимули для підприємницького 

сектору у нарощенні ними витрат на власні і насамперед на спільні з університетами ДіР, 

прискорення уречевлення нових знань у наукоємній продукції, комерціалізації ОІВ і 

трансформації квазірентних доходів у наступні витрати на ДіР.  
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Таблиця 3.6 

Державне фінансування і податкове стимулювання ДіР у країнах світу 

 

 

Показник 
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. 

Наукоємність ВВП, % 

1999 2,64 0,76 3,02 2,40 2,17 2,16 1,82 1,80 1,02 1,47 1,64 3,17 0,69 1,94 

2009 2,79 1,7 3,33 2,78 3,36 2,21 1,85 1,92 1,27 2,21 1,76 3,96 1,66 1,96 

2013 2,81* … 3,38* 2,85 … 2,23 1,63 … 1,26 … 1,66 3,31 1,36 2,28 

Державні витрати на ДіР, % ВВП 2007 1,02 0,42 0,7 0,76 0,84 0,76 0,73 0,6 0,61 0,85 0,71 0,96 0,78 0,6 

Частка у виконанні 

загальнонаціональних ФД 

державного сектору  

2009 

14,7 44,5 15,9 … 18,1 16,1 33,1 … 13,3 18,4 15,7 … 6,2 … 

сектору вищої освіти 56,2 53,8 41,0 … 25,6 66,7 21,3 … 66,3 59,0 72,7 … 71,0 … 

Витрати підприємницького сектору  

на ДіР, % ВВП 

1999 1,96 0,38 2,14 1,67 1,55 1,36 1,22 1,06 0,50 0,52 0,92 2,16 0,16 1,39 

2009 2,02 1,25 2,53 1,88 2,53 1,37 1,12 1,00 0,65 1,35 0,91 2,83 0,77 1,32 

Витрати вищої освіти на ДіР, 

 % ВВП 

1999 0,30 0,07 0,45 0,39 0,26 0,37 0,36 0,52 0,32 0,39 0,47 0,63 0,27 0,41 

2009 0,36 0,14 0,45 0,49 0,37 0,45 0,52 0,72 0,40 0,54 0,56 0,75 0,59 0,46 

Податкове стимулювання ДіР, % ВВП 2009 0,05 … 0,12 … 0,19 0,08 0,06 0,22 … 0,06 0,04 … 0,07 0,12 

Податкова компенсація,  

дол. США 

для МСП  

2008 

0,066 0,138 0,159 -0,020 0,158 0,425 0,179 0,326 0,117 0,117 0,231 -0,008 0,281 0,109 

для великих підприємств 0,066 0,138 0,116 -0,020 0,180 0,425 0,105 0,180 0,117 0,117 0,206 -0,008 0,281 0,109 

Частка МСП серед компаній-виконавців ДіР, % 2009 15,4 … 6,3 10,6 25,0 54,4 21,1 38,5 21,8 30,9 50,5 18,5 37,3 37,0 

Динаміка податкових пільг  

на 1 дол. США 

для МСП 1999 – 

2008 

0,00 … 0,10 0,02 0,00 0,34 0,07 0,00 -0,33 0,01 0,25 0,00 0,13 0,10 

для великих підприємств 0,00 ... 0,10 0,02 0,05 0,34 0,11 0,01 0,14 0,01 0,22 0,00 0,13 0,10 

Дослідники у ДіР 

 за секторами,  

на 10 тис. зайнятих осіб  

державний сектор 2007 

– 

2009 

… 2,8 5,2 12,2 6,6 50,2 2,8 52,0 6,7 7,6 48,6 96,3 6,7 6,4 

підприємницький сектор 76,2 9,1 77,8 44,6 77,6 26,7 27,2 28,4 15,4 24,7 35,2 50,1 21,6 39,3 

сектор вищої освіти … 2,9 19,7 20,5 14,7 10,6 50,9 5,1 17,3 48,9 17,1 18,4 55,9 37,5 

Дослідники у підприємницькому секторі ДіР,  

на 10 тис. зайнятих осіб у промисловості 

1999 101,1 … 93,8 52,2 36,6 45,5 41,0 50,1 15,5 22,1 63,6 108,3 4,9 56,0 

2009 104,8 … 112,0 60,6 90,8 71,6 36,8 66,2 20,6 31,3 75,3 138,0 26,4 56,9 

Частка дослідників державного сектору, %   

від загальної чисельності національних дослідників 

2003 … … 5,2 14,4 7,9 12,7 4,4 6,0 19,9 10,4 15,9 11,3 17,0 6,6 

2009 … … 5,0 15,5 7,5 12,3 3,5 6,0 15,8 9,0 16,9 11,0 5,5 7,9 

Джерело:  складено автором за матеріалами [833], [834],  [834],  [457, с. 152–155]; * – 2012 р. для США, 2011 р. для Японії «…» – дані не доступні. 
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За показником частки витрат на ДіР у % ВВП підприємницький сектор значно 

перевищує державні витрати майже у всіх країнах. В Австралії, Канаді, США перевищено у 

два рази, у Німеччині – майже у 2,5 рази, у Китаї, КНДР, Фінляндії – у три рази, в Японії – у 

3,5 рази. На підприємницький сектор за даними ОЕСР у 2009 р. припадало 2/3 сукупних 

витрат на ДіР, в окремих вони досягли  
3
/4 сукупних витрат на ДіР (Ізраїль – 80%, Японія – 

76%, Корея – 75%, Швейцарія – 74%, Китай – 73% (у 2000 р. – 50%), США – 73%, 

Фінляндія – 72%, Австрія і Швеція – 71%) [835].  У середньому за країнами ОЕСР частка 

витрат бізнесу на ДіР у 2010 р. становила 1,62% ВВП, у США – 2,02% ВВП.  

У підприємницькому секторі країн-лідерів витрат на ДіР (США, Японія, Фінляндія) 

досягнута як найвища концентрація дослідників у промисловості, так і найвища 

концентрація витрат на ДіР на одного дослідника (США – 248 тис. дол., Японія – 196 тис. 

дол., Західна Європа – 185 тис. дол.). Динаміка частки дослідників державного сектора ДіР у 

загальній чисельності дослідників у країні у першому десятилітті ХХІ ст. засвідчує незначне 

збільшення у Німеччині, Норвегії, Бельгії й Іспанії (табл. 3.6 і ДОДАТКУ В табл. В.7), в 

інших країнах цей показник зменшується.  

Делегування державою функції виробництва суспільних благ підтверджує частка 

організацій сфери вищої освіти у виконанні ФД (табл. 3.6). У 2009 р. у більшості країн їх 

частка у ФД становила від ½ (США, Японія, Китай), ⅔ (Австралія, Франція, Італія) до майже 
3
/4 (Норвегія, Португалія). Частка наукових організацій державного сектору менша 20%, 

крім Китаю (44%) і Великої Британії (33%). У 1999–2011 рр. відносні показники витрат 

вищої освіти у виконанні ДіР (як % ВВП) у всіх країнах зросли (ДОДАТОК В табл. В.7), 

зокрема у Китаї, Португалії та Ірландії – удвічі, у Великій Британії, Канаді, Кореї й 

Австралії – в 1,4 рази,  Німеччині та Італії – в 1,25 рази, у Норвегії і Фінляндії – в 1,3 рази. 

Аналіз показників табл. 3.6 дає змогу сформулювати висновок про випереджальну 

динаміку витрат на ДіР підприємницького сектору у 1999–2011 рр. порівняно з динамікою 

наукоємності ВВП, що свідчить перетворення підприємницького сектору на головне 

джерело акумулювання витрат на ДіР. За цей період у Китаї наукоємність ВВП зросла 

удвічі, а витрати на ДіР підприємницького сектору – у чотири рази, в Австралії – в 1,5 та 

3 рази відповідно, у Португалії – у 2,4 та 5 разів відповідно. Саме податкове стимулювання 

надає змогу акумулювати у підприємницькому секторі ДіР значні кошти та забезпечити їх 

подальше цільове використання на розвиток науково-технічної діяльності. За  даними  

ОЕСР, у 2011 р. акумульовані через податкові стимули у підприємницькому секторі кошти 

становили у Франції – 0,26% ВВП, у Канаді – 0,22% ВВП, у Кореї – 0,20% ВВП, Бельгії – 
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0,18% ВВП, у Нідерландах – 0,15% ВВП, в Австралії та в Австрії – 10% ВВП, у Великій 

Британії та США цей показник менший – від 0,08% до 0,06% ВВП, водночас враховуючи 

розміри ВВП, це вагоме джерело розширення внутрішніх витрат на ДіР підприємств. Отже, 

акценти у реалізації державою суспільного спонсорства у сфері ДіР змінюються від джерела 

фінансування до каталізатора фінансових ресурсів та їх трансформації в інвестиції у сферу 

ДіР приватним сектором, що актуалізує податкове стимулювання.  

Відтак кожна країна застосовує податкові пільги в активізації підприємницького 

сектору та сектору вищої освіти у ДіР. Для сфери ФД найбільш дієві податкові пільги – це  

норми прискореної амортизації основних засобів для ДіР (100% для обладнання), що 

застосовано у Великій Британії, Канаді, Данії, Ірландії, Іспанії, 100% для приміщень – у Данії 

й Ірландії, у США прискорені норми амортизації наукового обладнання зменшено до трьох 

років, для інших видів основних засобів для ДіР – до 5 років. Максимальна ставка 

податкового списання діє в Угорщині і Чехії, із оподатковуваної бази компанії вираховують 

подвійні обсяги її витрат на ДіР. У Великій Британії компанії, які щорічно вкладають у ДіР 

понад 10 тис. ф. ст., мають право на податкові відрахування при підрахунку суми податку на 

прибуток у розмірі 150% (для МСП, обов’язкова наявність прав ІВ) і 125% (для великих 

компаній). У США зменшують базу оподатковування на суму вартості наукового 

обладнання, що передають компаніям дослідницькі організації й університети.  

Таким чином, у реалізації державою функції виробництва суспільних благ відбулися 

певні інституційні зрушення щодо їх державного фінансування – створено мережу 

державних і недержавних інституцій, які здійснюють конкурсний розподіл бюджетних 

коштів: державні і недержавні фонди, спеціалізовані компанії, асоціації й ін. Такі інституції 

через залучення широкого кола експертів на основі професійних висновків здійснюють 

делегований моніторинг та оцінювання якості діяльності організацій у науково-технічній 

сфері як майбутніх продуцентів суспільних благ, серед яких розглядаються не лише 

установи державного сектору ДіР, причому об’єктом оцінювання виступає інноваційний 

потенціал ДіР-організацій, який розширює партнерська взаємодія установ та організацій 

державного і приватного секторів ДіР та університетів. Держава стає організатором 

виробництва суспільних благ та акумулятором фінансових ресурсів на проведення ДіР, 

делегуючи спеціалізованим інституціям функції моніторингу якості діяльності організацій у 

науково-технічній сфері і розподілу бюджетних коштів для ФД. Це уможливлює 

прискорення економічної віддачі наукових і технічних знань, генерованих при освоєнні 

бюджетних коштів, забезпечуючи зменшення часового проміжку між генерованими 
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знаннями як ідеальним благом та їх уречевленням у наукоємній продукції, доходи від 

продажу якої дають змогу наповнювати державні і приватні джерела фінансування 

наступних ДіР. Держава щодо виробництва суспільних благ забезпечує множинність 

джерел фінансування пропозиції наукових і технічних знань через державне замовлення, що 

формує стабільний попит на наукоємну продукцію, наукові і технічні знання дістають 

уречевлення. За допомогою спеціалізованих інституцій, яким делеговано конкурентний 

розподіл бюджетних коштів за результатами об’єктивного оцінювання якості діяльності 

суб’єктів ДіР, держава зміщує акценти від жорсткого контролю над освоєнням бюджетних 

коштів в адмініструванні їх розподілу до стимулювання отриманих результатів, 

диверсифікації джерел фінансових ресурсів для реалізації функції суспільного спонсорства 

через налагодження партнерської взаємодії державного і підприємницького секторів ДіР та 

сектору вищої освіти, поєднуючи механізми державного фінансування і стимулювання.  

IV) Актуалізація податкового стимулювання суб’єктів науково-технічної та 

інноваційної діяльності як дієвого механізму протидії позитивним екстерналіям унаслідок 

перетворення підприємницького сектору на домінуюче джерело фінансування витрат на ДіР 

у розвинених країнах.  Секторальні зрушення у фінансуванні ДіР у розвинених країнах 

обумовили зміну інструментів впливу держави на розвиток науково-технічної діяльності: 

перехід від інструментів прямого впливу (державного фінансування ДіР – на інституційній і 

проектній основі) до інструментів непрямого впливу, що надають змогу наповнювати 

джерела фінансування витрат на ДіР підприємницького сектору через інструменти 

державного стимулювання.  При домінуванні підприємницького сектора у витратах на ДіР 

актуалізується проблема подолання позитивних екстерналій через неможливість 

привласнення підприємницьким сектором усієї сукупності вигод від комерціалізації 

уречевлених наукових і технічних знань, що зумовлює недовиробництво квазісуспільних 

благ у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, тобто згортання у довгостроковій 

перспективі приватних інвестицій для ДіР-проектів. У подоланні позитивних екстерналій у  

сфері науково-технічної та інноваційної діяльності у практиці державного регулювання 

розвинених країн вироблено різноманіття інструментів податкового стимулювання.  

Водночас у співвідношенні «державне фінансування / податкове стимулювання» при 

розширенні застосування одночасно обох механізмів подолання ринкових дисфункцій 

кумулятивний ефект не спостерігається. Економетричні дослідження експертів ОЕСР 

засвідчили, що розширення державного фінансування задля нарощення приватних 

інвестицій у ДіР знижує ефективність податкового стимулювання [790]. Тоді як 
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ефективність податкового стимулювання достатньо висока. У Канаді кожний втрачений 

долар податкових надходжень від упровадження податкових стимулів для ДіР у 1991–

1997 рр. забезпечував 1,38 долара додаткових інвестицій у ДіР, цей засіб є найефективнішим 

щодо зменшення витрат для суб’єкта ДіР і найдієвішим стимулом додаткових інвестицій у 

ДіР [803]. Емпірично підтверджено, що в Канаді податкові пільги для суб’єктів ДіР 

створюють додаткових 0,11 умовних одиниць доходу від однієї умовної одиниці 

кваліфікованих витрат на ДіР [840]. Дослідження європейської практики податкових пільг 

довели, що податкова політика здатна збільшити приватні витрати на ДіР-проекти з 

оцінкою еластичності дослідницьких проектів до їх вартості від 1 до 1,5–1,8 [76, с. 24]. 

У 2008 р. 21 країна ОЕСР запровадила податкові пільги на ДіР (у 1995 р. їх було 12), 

нині їх активно застосовують Бразилія, Індія, ПАР [833]. У 2012 р. 27 з 34 країн ОЕСР 

реалізують податкове стимулювання ДіР. Законодавство 18 з 27 держав-членів ЄС містить 

податкові стимули з проведення ДіР, передбачені дві схеми зменшення: або суми податку на 

певний відсоток витрат на ДіР (20–30%), або бази оподаткування через вирахування 120–

200% витрат на ДіР [246, с. 29]. Як зазначалося вище, за умов найбільш сприятливого 

оподаткування  ДіР у країні B-index знижується, що демонструють Франція, Іспанія, 

Мексика, Чехія, Португалія, Норвегія, Канада, Угорщина, Південна Корея, Японія 

(ДОДАТОК В рис. В.1). Податкова компенсація розраховується як одиниця мінус B-index. 

Найвищий розмір податкової компенсації надають у Франції, де у 2009 р. на один долар 

витрат на ДіР, що здійснило як велике підприємство, так і МСП, податкова компенсація 

становила 0,425 дол. Як свідчать дані табл. 3.7, більшість країн ОЕСР у 1999–2009 рр. 

розширили податкові пільги – це здійснили Франція, Норвегія, Португалія, Велика Британія, 

Японія, Італія (для великих підприємств). Лише п’ять країн ЄС не мають податкових пільг 

на ДіР – Латвія, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Швеція [1, с. 328]. Але частка МСП у 

цих країнах найнижча серед країн ОЕСР – у Німеччині 10,6% від загальної кількості 

підприємств, що здійснюють ДіР, 19% – у Фінляндії і Швеції.  

У ДОДАТКУ В табл. В.7 показано розміри податкової компенсації для всіх видів 

підприємств на один долар їх витрат на ДіР, що діють у різних країнах. Податкові пільги є 

дієвим засобом розширення фінансових ресурсів суб’єктів науково-технічної й 

інноваційної діяльності на довгострокову перспективу, у країнах з низьким рівнем 

державного фінансування ДіР вони акумулюють обсяги коштів на ДіР, які перевищують 

бюджетні (в Японії сумарні обсяги від податкових пільг досягли  
2
/3 обсягів державного 

фінансування, у Нідерландах – дорівнюють державному бюджету на ДіР). Так, у США у 
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2004 р. економія від податкового кредиту становила 6 млрд дол. –це обсяги, що 

дорівнюють 0,2% ВВП, у Франції податкові пільги акумулюють 0,35% ВВП і в 2008 р. 

ними скористалися 13 тис. підприємств, тоді як у 2004 р. – 6,4 тис. компаній [276, с. 216]. 

За різноманіттям податкових пільг є такі, що застосовуються у практиці більшості 

країн. Це зокрема податкові пільги, орієнтовані на цільові групи, насамперед для МСП, у 

деяких країнах ОЕСР частка МСП серед усіх підприємств сфери ДіР перевищує ½ (Нова 

Зеландія –74%, Естонія – 71%, Чилі – 63%, Греція – 60%, Іспанія – 55%, Норвегія – 51%), 

проте у країнах-лідерах витрат на ДіР їх частка незначна (США – 16%, в Японії частка 

середніх підприємств – 6,3%) [835]. Диференціюють податкові пільги для суб’єктів ДіР за 

величиною підприємств – найвищі податкові пільги діють для суб’єктів ДіР – МП в Італії, 

для них B-index становить 0,5, для великих – 1,0, Канади (0,7 і 0,8 відповідно), Данії (0,8 і 

1,0 відповідно). За шість років після запровадження у Великій Британії з 2000 р. 

податкових пільг для МСП (50% зниження податку на доходи, які витрачаються на ДіР) 

підприємницький сектор отримав 2,3 млрд ф. ст. [76, с. 38]. При застосуванні податкових 

пільг за призначенням держава визначає, наприклад, пріоритетні галузі як полюси 

конкурентоспроможності (Франція), у Бразилії – це ключові галузі щодо збільшення 

експорту наукоємної продукції (пільги дістали енергетика, ІТ-технології, біотехнології), у 

США податкові пільги отримують підрядники державних програм, а також за законом про 

«ліки-сироти» (1983) виробникам ліків від хвороб, які уразили до 200 тис. осіб, надається 

податкова знижка у розмірі 50% витрат на клінічну апробацію нового лікарського засобу 

[80, с. 994]. Дієвими є податкові пільги на технологічні інновації (ДОДАТОК В табл. В.2), 

так, в Іспанії передбачені податкові пільги 30% загальних витрат на ДіР, на технологічні 

інновації – 12% витрат, у т.ч. придбання передової технології у ОПВ, якщо база 

податкових пільг не перевищує суми в 1 млн євро. У Польщі діють податкові знижки на 

суму придбання нових технологій, обсягом до 50% фактичних витрат, у Франції на 50% 

зменшено оподатковувану базу доходів для МІП, що провадять ДіР у наступні два роки 

після звільнення від сплати податку на прибуток.  

Прогресивним у створенні механізмів податкового стимулювання витрат на ДіР є 

досвід Японії. До 2003 р. в Японії діяла система податкових кредитів за прирісним 

принципом, критерії для надання пільг полягали у тому, що розмір витрат на ДіР у 

поточному періоді повинен був перевищувати середній рівень витрат за три роки, коли були 

досягнуті найвищі витрати на ДіР, з останніх п’яти років. Розмір витрат на ДіР у поточному 

році мав перевищити обсяги витрат на ДіР у кожному з двох останніх років. За виконанням 
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таких умов підприємство мало право на знижку, що дорівнювала найменшому з двох 

значень: 15% від обсягів приросту витрат на ДіР чи 12% від обсягів податкових відрахувань 

податку на прибуток. Нині підприємства можуть отримати податковий кредит у розмірі 8-

12% від обсягів витрат на ДіР залежно від коефіцієнта ДіР (R&D ratio), що розраховується як 

відношення витрат на ДіР до середнього обсягу продаж за останні 4 роки, для МП, які 

проводять ДіР у межах державно-приватних партнерств [165, с. 120].  

Практику застосування найбільш тривалих податкових канікул запроваджено в 

Індії – це перші 10 років, починаючи з першого року виробництва наукоємної продукції. В 

Ізраїлі податкові канікули діють упродовж семи років після року отримання підприємством 

першого доходу. У Китаї нове підприємство за перші 2–5 років після отримання прибутку 

звільняється від сплати податків, на наступні 3–5 років діють 50% податкові пільги. У 

Франції компанії зі статусом «молоде інноваційне підприємство» (критерії: МСП, яке існує 

до восьми років, витрати на ДіР не менше 15% від загальних витрат, або ним володіють не 

менше ніж 10% особи, що займаються викладацькою чи дослідницькою діяльністю, воно 

використовує результати ДіР, в яких брали участь засновники під час їх навчання чи  роботи 

в університеті) отримують тимчасове звільнення від сплати податку з доходів, внесків на 

соціальне страхування, податку на майно (перші три роки), у наступні два роки  

оподатковується 50% загальної суми доходів такого підприємства [246, с. 569].  Звільнення 

від сплати податку молодими інноваційними компаніями поширено у Бельгії, у  Великій 

Британії від сплати корпоративного податку на доходи звільнені компанії, що здійснюють 

ДіР, в Ірландії з оподаткування виключають доходи від патентів.  

У практиці застосування податкових пільг підкреслимо зміну їх об’єкта  – податкові 

преференції стосуються не лише прибутку і доходів колективного суб’єкта ДіР, ним все 

частіше стають  витрати підприємства на науковий персонал (фонд оплати праці наукових 

працівників і соціальні виплати), або ж пільги надаються дослідникам, що представляють 

індивідуальний рівень суб’єктів ДіР (ДОДАТОК В табл. В.2). Зокрема, у Бельгії з 2005 р. 

запроваджено зниження податку на заробітну плату вчених: компанії, які проводять власні 

ДіР чи співпрацюють з університетами й дослідницькими організаціями, отримують 

податкову премію – 50% сукупних обсягів податків на заробітну плату. Умови її отримання: 

наявність наукового ступеня у наукових працівників компанії; у розрахунку премії 

враховують заробітну плату дослідників, які були задіяні у спільних дослідницьких проектах 

за звітний період, надалі стали враховувати обсяги зарплат усіх штатних наукових 
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працівників, що мають науковий ступінь або кваліфікацію інженера. Подібна практика 

запроваджена в Італії – з 2003 р. податкові пільги мають підприємства, що не менше 10% 

свого прибутку використали на фінансування наукового персоналу. Податкову субсидію у 

розмірі 10% від податку на доход надано дослідникам-іноземцям, які переїхали в Італію з-за 

кордону, але тільки упродовж перших п’яти років. Податкове стимулювання наукових 

кадрів у Норвегії діє за програмою Skattefunn – усі дослідники, які брали участь у реалізації її 

проектів, отримали податкові субсидії, з 2005 р. їм виплачено  компенсаційні бонуси за 

наукову роботу, яка не була стимульована у межах програми у 2002–2005 рр. [462, с. 99]. 

Зниження податкових виплат для норвезьких підприємств на 18–20% за умов досягнення 

певного рівня фінансування ДіР залежить від чисельності працівників. У Нідерландах за 

програмою WBSO введено податкові стимули у компенсації витрат на оплату праці 

працівників, які реалізують новітні розробки чи задіяні у ДіР-проектах. Податкове 

стимулювання індивідуального рівня суб’єктів ДіР зумовлено тим, що підприємницький 

сектор країн-лідерів витрат на ДіР (США, Японія, Китай, які разом формують 70% світового 

наукового бюджету) досяг найвищої концентрації дослідників у розрахунку на 10 тис. 

зайнятих порівняно з державним сектором чи сектором вищої освіти (табл. 3.7). В Австралії, 

Канаді, США перевищення становить майже два рази, у Німеччині – майже 2,5 рази, у 

Китаї, Кореї, Фінляндії – три рази, в Японії – 3,5 рази.    

Обмеження застосування податкового інструментарію стимулювання ДіР полягає у 

нерівномірності розподілу витрат на ДіР у приватному секторі. За розрахунками експертів, у 

2006 р. на тисячу компаній європейських (сукупні витрати на ДіР 121 млрд євро) і тисячу 

компаній неєвропейських (сукупні витрати на ДіР 251 млрд євро) припадало 80% світових 

витрат на ДіР приватного сектору. Перша п’ятірка європейських лідерів реалізує 20% цих 

витрат (у неєвропейських 11%), на 50 компаній-лідерів витрат ДіР припадає до 70% витрат 

на ДіР (у неєвропейських – 53%). Ефективність податкового стимулювання розширення 

витрат на ДіР забезпечує незначне коло суб’єктів, які дістали пільги. Фіскальні преференції 

актуалізують проблему недонадходжень до бюджету: втрати бюджетів країн від надання 

податкових пільг на ДіР у 2005 р. становили: у США – 0,22% бюджету уряду, у Канаді – 

1,17%, у Франції – 0,1%, у Великій Британії – 0,12% [370, с. 102].  

Отже, за умов перетворення підприємницького сектору на домінуюче джерело 

фінансування ДіР і головного продуцента наукоємної продукції саме інструменти 

податкового стимулювання створюють механізм інтеорізації зовнішніх ефектів у 
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генеруванні уречевлених наукових і технічних знань та створенні наукоємної продукції, що 

дає змогу уникати недовиробництва наукоємної продукції за наявного рівня науково-

технічного та інноваційного потенціалу усіх секторів ДіР і потенційного рівня попиту. 

Водночас податкові пільги є стимулом розвитку тих напрямів ДіР, що мають значний 

ринковий потенціал для нових видів наукоємної продукції, але вони не охоплюють проекти 

з соціальними ефектам, також вони не дають змогу акумулювати ресурси на пріоритетних 

напрямах розвитку науки і техніки, при цьому можлива підтримка проектів в одному й тому 

ж напрямі, що акумулює дублювання витрат на ДіР, тобто негативні екстерналії. 

V) Інституціоналізація на державному рівні процесів прогнозування, моніторингу і 

формування стратегій науково-технічного й інноваційного розвитку та вибору пріоритетів 

ДіР, державного фінансування їх реалізації на програмно-цільовій основі для протидії 

негативним екстерналіям через концентрацію ресурсів для ДіР з високим масштабом 

впровадження результатів і соціальними ефектами, а також розширення підготовки науково-

технічних кадрів, що формує координаційні ефекти у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності, дає змогу планувати й реалізувати довгострокові інвестиції, досягаючи найвищих 

обсягів виробництва суспільних благ та високих рівнів економічного зростання у країні. 

Формування державою механізмів протидії негативним екстерналіям у науково-

технічній та інноваційній сферах базується на створенні інститутів, які покликані зменшити 

рівень невизначеності зовнішнього середовища суб’єктів науково-технічної та інноваційної 

діяльності щодо перспективності пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначення 

їх внеску у прогрес національної економіки та зростання добробуту у країні. Це дає змогу 

уникнути значних перевитрат усіх видів ресурсів при нескоординованому проведенні ДіР  

суб’єктами науково-технічної й інноваційної діяльності, тобто досягається зменшення 

трансформаційних витрат на створення чистих і змішаних суспільних благ. Відтак 

запроваджується практика створення при урядових установах більшості країн 

консультаційних структур – це  наукові, науково-дослідницькі, науково-технічні, інноваційні, 

міжвідомчі ради чи комітети (ДОДАТОК В табл. В.2), які на основі залучення широкого кола 

експертів надають консультації у прийнятті стратегічних рішень у сфері ДіР та інновацій на 

основі прогнозування напрямів науково-технічного й інноваційного розвитку країни.  

Зокрема, в Японії  Національний інститут науково-технічної політики кожні 5 років 

уточнюють прогноз нових наукових відкриттів і досягнень на наступні 30 років. В інших 

країнах (Велика Британія, Фінляндія, Японія) створюються консультаційні структури на всіх 
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рівнях державного управління науково-технічною та інноваційною сферою, які залучаються 

до розробки національних стратегій і національних планів стратегічного розвитку (Національна 

інноваційна стратегія Фінляндії, «Середньо- і довгостроковий державний план розвитку 

науки і техніки (2006–2020 рр.) Китаю», «Третій базовий план» Японії, Біла Книга 

«Інноваційно-орієнтована нація» Великої Британії), визначення пріоритетів напрямів ДіР, 

спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем, які матимуть високі соціальні 

ефекти для країни і потребують відповідних масштабів впровадження. Через залучення 

широкого кола експертів на основі професійних висновків генерується економічна 

інформація щодо пріоритетності напрямів ДіР і соціальної віддачі як суспільних благ, їх 

економічної віддачі як квазісуспільних благ (знання типу А) та створення яких потребує 

реалізації цільових програм, тоді як постійний моніторинг якості їх формування і виконання  

підвищує ефективність розподілу й освоєння бюджетних коштів, тобто скорочує 

трансакційні витрати у виробництві  суспільних благ. Причому моніторинг охоплює два 

рівня: аналіз доцільності надання державної підтримки пропозиції виробництва суспільних і 

квазісуспільних благ (ex-ante-оцінка) й оцінка реальних обсягів вироблених благ у межах 

реалізації цільових програм (ex-post-оцінка).   

Держава протидіє негативним екстерналіям через розробку і реалізацію державних 

цільових програм, на ранніх стадіях програм (ФД) 100% державне фінансування 

здійснюється на безвідплатній основі, на стадії комерціалізації покриває до 50% витрат із 

залученням коштів приватного сектору, що є підрядником у виконанні програм. Напрямом, 

що підтвердив ефективність програмно-цільового підходу у державному фінансуванні 

науково-технічної діяльності, є космос. Прискорення космічних досліджень як провідна 

тенденція науково-технічного розвитку у другій пол. ХХ ст. тільки нарощує свою вагомість 

у ХХІ ст. Космічна галузь зародилася і розвивається як високотехнологічна, вона входить до 

п’ятірки галузей – лідерів за показниками наукоємності, обумовлених особливістю процесів 

генерування й уречевлення наукових і технічних знань у цій сфері: так, розробка космічної 

техніки нової якості потребує створення 100-150 науково-технічних нововведень різних 

рівнів складності, з них лише 3% уречевлюються у новітній техніці. Це зумовлює наступне 

співвідношення витрат на ДіР між ФД : ПД : ЕР як 1 : 2 : 4, відтак прискорене підвищення 

наукоємності космічної продукції є об’єктивним законом її розвитку [208, с. 50]. 

Багатоцільове застосування космічної техніки пов’язано з її унікальною базовою 

властивістю – можливістю вільного просторового переміщення в широкому діапазоні 
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швидкостей польоту, що дає змогу застосовувати її як транспортний засіб, як засіб для збору 

найрізноманітнішої інформації, як військовий засіб, як засіб мобільного супутникового 

зв’язку і підключення до мережі Інтернет, засіб міжкомп’ютерного обміну даними, як засіб 

дистанційного зондування поверхні Землі з космосу, навігаційний засіб. Сучасні 

перспективи розвитку космічної діяльності пов’язують із розвитком біотехнологій і 

агровиробництва, містобудування, транспортних пасажирських і вантажних перевезень, 

зокрема космічного туризму. На етапі виникнення у 1950-х рр. космічна діяльність була 

прерогативою виключно держави, реалізуючи цілі національної безпеки й оборони та цілі 

науково-технічного і військо-політичного лідерства нечисленного кола країн (США, СРСР, 

Франція), у к. ХХ – на поч. ХХІ ст. її цільова спрямованість охопила екологічні, соціально-

економічні та комерційні цілі зі становленням світового ринку космосу, що має найвищі 

темпи росту як провідна високотехнологічна галузь світової економіки у вартісному виразі 

та за колом країн-учасниць. Так, із 290 млрд дол. світових обсягів космічної діяльності у 

2011 р. 75% вироблені через комерційні механізми, а 16% цих обсягів становить космічний 

бюджет уряду США – лідера міжнародної космічної діяльності  [741, с. 177].  

Державне фінансування космічних досліджень та створення космічної техніки й 

технологій має програмно-цільову основу, причому 75% світових витрат на усі космічні 

програми – це американські урядові кошти, для їх адміністрування створена спеціальна 

федеральна агенція – NASA (1958), яка функціонує донині та реалізує делегований 

моніторинг розподілу державних коштів на космічні програми і проекти й надає оцінку 

ефективності витрат і отриманих результатів. У межах NASA діє інституційна система, що 

створює інтегровану організаційну модель прийняття рішень, розподілу ресурсів, 

управління людськими ресурсами, взаємодії контрагентів, в якій оцінка витрат є першим і 

визначальним етапом визначення програм та їх бюджету. Їй притаманна багаторівнева 

система незалежного оцінювання витрат на всіх етапах розробки та життєвого циклу 

космічних програм і проектів, яку представляють Управління з проектного аналізу й 

оцінки PA&E, Відділ аналізу вартості CAD, Управління незалежної оцінки програм IPAO, 

Керуюча група аналізу вартості CASG, структурні підрозділи з оцінки вартості у Центрах 

NASA. У 1990–2000 рр. прийнято низку законодавчих актів, що уможливлюють 

проведення NASA якісного оцінювання проектів [153, с. 53–55]. Отже, у NASA 

сформовано систему інститутів, які забезпечують зниження рівня невизначеності у сфері 

космічних програм і проектів при плануванні витрат і визначенні виконавців, що 
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позбавляє необхідності вивчати й прогнозувати діяльність усіх економічних агентів,   які 

спроможні реалізувати космічні ДіР. Сучасною практикою державних цільових програм 

охоплено різні галузі, їх розробка і втілення інституціоналізовані у всіх країнах.  

Водночас недовиробництво суспільних благ у сфері ДіР та інновацій за умов 

інформаційного типу господарювання у довгостроковій перспективі обумовлюватиме 

дефіцит головного ресурсу – науково-технічних кадрів. Сучасна знаннєва насиченість 

промисловості і сфери послуг, що відображають дані ДОДАТКУ Б табл. Б.6 – збільшення 

показників зайнятості науково-технічних кадрів у сфері послуг і промисловості, а зростання  

частки науково-технічних кадрів у категоріях зайнятих «кваліфіковані фахівці» та «техніки і 

помічники фахівців», формує з боку усіх видів економічної діяльності підвищений попит на 

науково-технічні кадри як головного суб’єкта науково-технічної й інноваційної діяльності. 

Попри тенденції зростання освітніх і кваліфікаційних вимог на ринку праці у країнах ЄС, як 

на це акцентовано увагу у Повідомленні Європейської комісії “«Європа 2020» Стратегія 

розумного, сталого та всеосяжного зростання”, лише близько 50% учнівської молоді досягає 

середнього рівня кваліфікації, що найчастіше неспроможні задовольнити потреби ринку 

праці. Менш, ніж одна особа з десяти віком від 25 до 34 має університетський диплом,  

у США його мають 40%, а в Японії – понад 50% [246, с. 98].  

Отже, на поч. ХХІ ст. у розвинених країнах постали тенденції випереджального 

зростання і концентрації науково-технічних кадрів у сфері послуг як прояв закономірності 

зростання інформаційної насиченості виробництва благ в інформаційному типі 

господарювання з випереджальним зростанням наукоємності сфери послуг. Відтак попит на 

науково-технічні кадри зростатиме в усіх видах економічної діяльності як конкурентах з ДіР 

і сферою вищої освіти за цей ресурс, обумовлюючи недовиробництво суспільних благ.  

На розширення підготовки наукових кадрів опосередковано впливає більшість 

інструментів державного фінансування та стимулювання розвитку ДіР в університетах, про 

що свідчить зростання у 2000–2009 рр. частки випускників докторантури у загальній 

чисельності населення відповідної вікової когорти (ДОДАТОК В табл. В.7), зростання на 
1
/4 

досягнуто у США, Німеччині, Франції, Швеції, Австралії, Фінляндії, на 
1
/2 – у Великій 

Британії, Ізраїлі, Канаді, Норвегії, подвоєння показника  досягли Японія, Італія, Португалія. 

У практиці державного регулювання розроблено спеціалізовані інструменти 

розширення підготовки наукових кадрів у системі вищої освіти. Серед таких механізмів, 

зокрема, у США діє програма підтримки малозабезпечених студентів, які навчаються 
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точним наукам, програма фінансується з фонду за внесками приватних компаній, які 

сплачують до федерального бюджету 500 дол. за найом кожного висококваліфікованого 

іноземного фахівця. Підтримку уряду отримують університети, які розширюють програми 

підготовки фахівців у галузі технічних наук, діє програма заохочення викладачів 

університетів до викладання математики і фізики у середній школі. В Угорщині 

запроваджена програма підтримки підвищення кваліфікації персоналу, сприяння інтересу до 

дослідницької кар’єри, підготовки дослідників (докторантів) для промисловості. У Чехії в 

Оперативній програмі «Освіта для конкурентоспроможності» формують програму  

запровадження посад для фахівців зі ступенем доктора наук для продовження своєї кар’єри 

у провідних чеських науково-дослідних інститутах як альтернативу посадам закордоном. 

Молодим дослідника надаються «гранти на повернення», які заохочують стажування  

молодих талантів у провідних закордонних наукових центрах і продовження ДіР у 

«материнському» центрі після їх повернення до Чехії, розробляється програма грантів для 

МСП щодо їх фінансової підтримки у працевлаштуванні випускників ВНЗ (перше місце 

роботи) та аспірантів у сфері ДіР або у наукоємних сферах [246, с. 291].  

Сучасну практику державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності 

розвинених країн у частині розширення підготовки наукових кадрів вирізняє входження до 

кола її об’єктів процесів інтернаціоналізації вищої освіти. ОЕСР вирізняє чотири типи 

стратегій  освітньої політики щодо інтернаціоналізації вищої освіти (ДОДАТОК В табл. В.8):  

1. Узгоджений підхід, спрямований на реалізацію переваг міжнародної співпраці у 

сфері вищої освіти: спирається на довгострокові політичні, культурні, академічні цілі 

розвитку країни; передбачає підтримку студентської й академічної мобільності через 

надання стипендій, програм академічних обмінів і програм розвитку інституційного 

партнерства у вищій освіті. Найкращі практики цієї стратегії реалізовані в Японії.  

2. Стратегія залучення кваліфікованої робочої сили, що спрямована на підтримку 

селективних категорій іноземних фахівців і талановитого студентства і їх працевлаштування 

у країні-реципієнті. Реалізується через систему стипендій, систему просування вищої освіти 

закордоном спільно з лібералізацією візового та імміграційного законодавства, для чого 

створюється мережа спеціалізованих інституцій. Так, у Франції створено агенцію з 

міжнародної співпраці у сфері вищої освіти “EduFrance”, що надає консультаційні послуги і 

підтримку іноземним студентам і дослідникам, 80 її представництв відкриті у 30 країнах 

світу; у Німеччині працює понад 200 програм DAAD,  їх щорічний бюджет досяг 100 млн 
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євро. У Канаді за реалізацію політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти відповідає 

Міжнародна агенція з розвитку (CIDA) та Центр освітніх мереж.   

3. Стратегія отримання доходу – реалізує як узгоджений підхід, так і стратегію 

залучення кваліфікованої робочої сили, водночас освітні послуги надаються лише на платній 

основі, без надання державних субсидій, стимулюючи підприємницьку діяльність ВНЗ.  

4. Стратегія розширення можливостей  базується на заохоченні здобуття вищої освіти 

закордоном чи ВНЗ-постачальниках іноземних освітніх послуг, реалізується через програми 

підтримки закордонної мобільності державних службовців, науково-педагогічних 

працівників, учених і студентів, запровадження режиму найбільшого сприяння іноземним 

ВНЗ, програмам підготовки і викладачам для реалізації освітньої діяльності у країні  [287]. 

Отже, створення державою механізмів протидії такій ринковій дисфункції, як 

екстерналії базується на поєднанні механізмів стратегічного управління науково-технічним та 

інноваційним розвитком, державного програмно-цільового фінансування і податкового 

стимулювання, що дає змогу зменшити трансформаційні і трансакційні витрати виробництва 

суспільних благ, сформувати інституційні умови активізації розвитку науково-технічної й 

інноваційної діяльності. Зменшення трансформаційних витрат уможливлює делегування 

державою функції виробництва ФД як суспільних благ  підприємницькому сектору і сектору  

вищої  освіти. Зменшення трансакційних витрат забезпечує делегування державою функції 

розподілу бюджетних коштів на цільові програми і моніторингу ефективності їх освоєння 

спеціалізованим інституціям – національним агенціям, науковим і науково-технічним радам 

та центрам, результатом функціонування яких є координаційні ефекти. Залучаючи до 

спільного виконання цільових програм університети й лабораторії промислових корпорацій, 

держава урізноманітнює джерела фінансування, через інструменти податкового 

стимулювання акумулює фінансові ресурси суб’єктів ДіР та збільшення їх цільового 

використання на подальші ДіР. З позицій інституціоналізму виникають ефекти зростаючої 

віддачі у процесі накопичення досвіду участі у конкурсному розподілі й освоєнні бюджетних 

коштів на ДіР-проекти дослідницьких організацій бізнес-сектору та сектору вищої освіти.  

VІ)  Подолання ринкової дисфункції неповних ринків у розширенні джерел 

інвестиційних ресурсів цільових груп, які створюють і залучають до господарського обігу нові 

інтелектуальні ресурси, базується на інституціоналізованому механізмі й програмній основі 

застосування інструментів державного фінансування і стимулювання. До цільових груп 

належать молоді інноваційні підприємства, старт-апи, МСП, венчурні компанії, 
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інвестиційні посередники, приватні венчурні інвестори. Держава делегує функцію 

спонсорства виробництва уречевлених наукових і технічних знань інститутам венчурного 

інвестування, що спроможні зменшити трансакційні і трансформаційні витрати 

створення нового інтелектуального ресурсу та його уречевлення у високотехнологічній 

продукції. Водночас держава створює систему стимулів для нарощення на системній основі 

активності венчурного підприємництва й венчурного інвестування. 

Комплексний характер прояву ринкової дисфункції неповних ринків у науково-

технічній та інноваційній сферах вимагає різноманіття інструментів державного впливу та 

характеризується інституціоналізацією їх застосування у практиці розвинених країн. Через 

надання статусу «молоде інноваційне підприємство», МСП, старт-ап-компанія, венчурна 

компанія, ВФ визначаються цільові групи отримувачів державної допомоги у межах 

програм їх конкурсного фінансування (SBIR-program, EXIST-SEED). Функцію розподілу 

державних коштів у формі субсидій і субвенцій, грантів, інноваційних ваучерів, пільгових 

кредитів делеговано спеціалізованим інституціям – національним агенціям, державним і 

недержавним фондам, фінансовим установам (ДОДАТОК В табл. В.2), які відбирають 

проекти для допомоги на основі визначення якості пропозиції і результатів.  

Одним з важливих інструментів державного фінансування є надання субсидій і 

субвенцій для інноваційно активних МСП. До кваліфікованих витрат на інноваційні заходи 

МСП, які повністю чи частково відшкодовують через субсидії і субвенції, відносять витрати на 

створення і розвиток молодих інноваційних МП; розробку і реалізацію дослідницьких чи 

інноваційних проектів; витрати на інженерне проектування, технічну експертизу проектів, 

оцінку можливостей і патентування отриманих результатів; витрати на придбання і лізинг ІКТ; 

витрати на зарплату науково-дослідницького персоналу; витрати при інвестуванні у матеріальні 

чи нематеріальні активи; витрати на замовлення ДіР університетам і державним дослідницьким 

установам. За результатами обстежень 21 країни ОЕСР дослідники відмітили ефективність 

субсидій у збільшенні витрат на інноваційну активність саме МСП, а не великих підприємств, 

оскільки в інакший спосіб МСП не отримали б фінансових ресурсів [76, с. 24]. На МСП 

припадає 99% від загальної кількості європейських підприємств, вони забезпечують 85 млн 

робочих місць в Європі.  Водночас із 100 тис. МСП у Німеччині менше третини з них проводять 

власні ДіР на постійній основі [246, с. 131, 224].  МСП і новостворені підприємства, що 

отримують статус старт-ап чи «молоде інноваційне підприємство», найбільш уразливі від 
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впливу дисфункції неповних ринків у сфері ДіР та інновацій, що об’єктивізує комплексну 

державну допомогу для зменшення їх трансформаційних і трансакційних витрат у цій сфері. 

Державна допомога МСП спрямована не лише на їх залучення до проведення ДіР і 

створення наукоємної продукції, але на здійснення цих видів діяльності на системній основі. 

Державне фінансування малого інноваційного бізнесу за прикладом США дістало назву SBIR-

program, де побудовано механізм конкурсного розподілу коштів (субсидії, гранти, контракти),  

що сформовано за фазовим принципом реалізації інноваційного проекту із зменшенням  частки 

держави і залученням інвестиційних ресурсів інноваційних фондів. Тематику проектів, які 

мають значний  ринковий потенціал і спрямовані на вирішення науково-технічних проблем 

державної ваги, визначають 10 найбільших федеральних міністерств і національних агенцій. 

Щороку реалізують понад 6 тис. проектів обсягом понад 2 млрд дол., проте успішними  

виявляється третина з них. Поетапне надання грантів обсягом до 850 тис. дол. дістають 

інноваційні компанії з чисельністю працівників до 500 осіб. На першому етапі у терміни до 

6 місяців виділяють 100 тис. дол. для розробки техніко-економічного обґрунтування проектів. За 

його підтвердження на наступному етапі тривалістю до двох років для проведення розробок 

виділяють 750 тис. дол. На етапі комерціалізації наукоємної продукції передбачається участь 

венчурного капіталу [618, с. 45]. Щорічні обсяги SBIR-program не досягають 1% від 

загальнонаціональних витрат на ДіР, а віддача від успішно реалізованих проектів перекриває 

витрати цієї програми, отже, зменшення трансформаційних витрат на створення наукоємної 

продукції перекриває трансакційні витрати розподілу бюджетних коштів. Ефективність цієї 

форми державного фінансування підтверджують темпи зростання кількості компаній-

грантоотримувачів, які вищі за темпи зростання компаній, що не дістали  підтримки.  Такі ж 

програми  діють у Канаді,  Нідерландах, Німеччині (ДОДАТОК В табл. В.2). Міжнародною 

практикою вироблено наступні заходи підвищення ефективності державного фінансування 

через гранти: залучення до експертизи ґрантових заявок провідних дослідницьких організацій; 

поетапність надання грантів мірою зменшення комерційної невизначеності проекту, участь у 

фінансуванні проекту його розробників, що підвищує їх зацікавленість в успішній реалізації.   

Важливою цільовою аудиторією, що потребує особливих інструментів державної 

підтримки, є старт-ап-компанії, що розширюють спектр пропозиції високотехнологічних 

товарів і послуг, активізують конкуренцію у сфері інноваційної діяльності, забезпечують 

зайнятість кваліфікованої молоді. Серед новітньої практики їх розробки відмітимо програми  

EXIST і EXIST-SEED у Німеччині, що фінансують створення старт-апів в університетах і 
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науково-дослідних інститутах, покривають витрати на ДіР і досягнення технологічної зрілості 

певної бізнес-ідеї, на ранніх етапах старт-апів до фінансування залучається Фонд хай-тек 

технологій High-tech Grűnderfonds. За корейською програмою KOSBIR для МІП і старт-апів 

передбачені технологічна страховка і податкові пільги. У Франції діє конкурсний розподіл 

грантів, що є цільовим внеском до стартового капіталу у нові технологічні підприємства, для 

яких власний капітал засновника становить не менше 75%. 

Стратегічно важливим інструментом розширення ринків інвестиційних ресурсів для  

підприємств, які випускають наукоємну продукцію, є державні закупівлі. Так, у Німеччині 

федеральні, земельні і муніципальні органи щороку укладають контракти на суму до 

260 млрд євро, це становить 12% ВВП країни [246, с. 229]. Наукоємність ВВП у Німеччині 

досягла 2,78%, відтак сукупні витрати на ДіР у 4,3 рази менші за сукупні обсяги державного 

замовлення. Загалом частка державних закупок у ВВП країн-членів ЄС досягає 17%, і в 

майбутньому зростатиме [276, с. 141]. Стимулювання інноваційних підприємств через 

держзамовлення є одним з головних досягнень Європейської космічної агенції, а в США 

щорічно через Федеральну контрактну систему укладається 13–15 млн контрактів, з них 200–

300 тис. – замовлення на проведення ДіР військового і цивільного призначення [276, с. 104]. 

Держава створює платоспроможний попит на кінцеву наукоємну продукцію і таким чином 

розширює попит на наукові і технічні знання, які генерує підприємницький сектор ДіР.  

Інший інструмент – інноваційні ваучери – розширює ринки інвестиційних ресурсів 

лише для цільової групи – МСП, а з іншого боку, він розширює попит на наукоємні послуги. 

Випуск і адміністрування інноваційних ваучерів здійснюють спеціалізовані національні й 

регіональні агенції. У Великій Британії на стратегічному рівні програмою «Інноваційна нація» 

передбачено збільшення щорічної кількості МСП, яким надається інноваційний ваучер для 

сплати наукоємних послуг (від 500 у 2008 р. до 1000 у 2011 р.), що становитиме 3 млн ф. ст. 

для ініціювання співпраці підприємств і наукових установ [799]. Спеціалізовані державні 

установи формують перелік продуцентів наукоємних послуг (університети, державні і 

приватні ДіР-лабораторії, юридичні установи, патентні фірми, приватні консультанти), оплату 

яких здійснюють через інноваційні ваучери. У Данії видають базові та розширені інноваційні 

ваучери, що покриває 50% витрат на проведення ДіР-проектів державними науковими 

організаціями чи членами Групи передових технологій на замовлення МСП для розроблення і 

покращення якості продукту, впровадження новітніх технологій і вирішення пов’язаних із 
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цим технічних проблем, впровадження інновацій для розвитку бізнесу, у т.ч. пошуку нових 

національних і міжнародних ринків. 

Головна тенденція у застосуванні пільгового кредитування, що полегшує доступ до 

зовнішніх фінансових ресурсів (кредитів) певним категоріям суб’єктів (МСП, старт-апи, 

венчурні фірми) і зменшує  пов’язані з цим ризики, полягає в його інституціоналізації. 

Зокрема створюються спеціальні фінансові установи (національні компанії, товариства чи 

агенції, державні чи недержавні фонди) для субсидування на програмній основі позик і 

контрактів на спільне виконання інноваційних проектів інноваційними компаніями і МСП 

разом з університетами й державними установами. У Данії це VaeksFonden, у Люксембурзі – 

Національне кредитно-фінансове товариство SNCI і Люксембурзьке товариство створення 

капіталу для МСП, у Франції через державний холдинг OSEO  допомога у формі субсидій 

молодим МСП на ранніх стадіях інноваційного проекту досягає 150 млн євро, у Швеції 

інноваційні позики надає кредитна компанія ALMI. Інституціям, яким делеговано реалізацію 

функції суспільного спонсорства, надаються відповідні стимули – державні гарантії 

банківських позик щодо кредитів для інноваційних проектів і МСП, державна система 

страхування кредитів, але запровадження означених стимулів також інституціоналізоване 

(ДОДАТОК В табл. В.2). Так, в Австрії державна агенція AWS реалізує Інноваційну 

програму Enterprise Dynamic, за якою гарантують до 80% позик на інноваційні проекти, 

реалізується технологічна програма, за якою спільне фінансування ДіР-проектів реалізує 

фонд Європейської програми відбудови, він надає кредити від 100 тис. євро до 7,5 млн євро 

на проект з відстрочкою початку погашення кредиту на 3–5 років, пільговий період 

погашення кредиту для проектів «галузей майбутнього» (біотехнології, енергетика, 

екологічно чисті джерела енергії) подовжено до 7 років [246, с. 414]. У Канаді гарантії надає 

програма «Доступність кредитів для канадських підприємств», що реалізує Канадський банк 

розвитку бізнесу, у Нідерландах за програмами «Мікрофінансування» і BMRB 

«Кредитування МСП під заставу» держава гарантує інноваційні витрати, у Франції OSEO 

надає гарантії до 60% банківських кредитів новоствореним підприємствам для придбання 

ОПВ, діє програма SOFARIS гарантування частини банківських кредитів МП. Отже, 

інституціоналізація пільгового кредитування інноваційної активності цільових груп 

уможливлює зниження  трансформаційних витрат у  реалізації інноваційних проектів через 

конкурентний механізм розширення доступу до інвестиційних ресурсів цих груп.  
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Тенденція інституціоналізації є провідною у практиці державного фінансування і  

стимулювання венчурного підприємництва та венчурного інвестування у розвинених країнах 

(ДОДАТОК В табл. В.2). Ефективне функціонування ринку венчурного капіталу і його 

інституцій, насамперед ВФ, розширює неповні ринки інвестиційних ресурсів. Ефекти 

венчурного інвестування підкреслюють наступні оцінки Національної асоціації венчурного 

капіталу США: американські компанії, які використали венчурний капітал у 1970–2005 рр., 

створили 10 млн  нових робочих місць, де зайнято 9% робочої сили приватного сектору США 

[370, с. 102]. Обсяги венчурного інвестування у країнах ОЕСР коливаються: у 2008 р. за 

абсолютними показниками венчурних інвестицій лідирували США (17,5 млрд дол.), Велика 

Британія (4,6 млрд дол.) і Франція (1,9 млрд дол.), за відносними показниками лідерами є 

Данія й Люксембург (0,30% ВВП), Фінляндія (0,23% ВВП) і Велика Британія (0,21 % ВВП) 

[833]. Розвиток ринку венчурного капіталу у розвинених країнах активізувала послідовна 

політика поєднання механізмів державного фінансування і стимулювання венчурного 

інвестування. Державне фінансування характеризується делегуванням функцій суспільного 

спонсорства для розвитку високотехнологічних виробництв спеціалізованим інвестиційним 

посередникам – венчурним фондам (ВФ), що надають інвестиційні ресурси новим 

підприємствам – старт-апам і венчурним компаніям, або ж держава здійснює прямі інвестиції у 

«фонд фондів», який реалізує делегований моніторинг ефективності трансформації 

мобілізованих фінансових ресурсів в інвестиційні ресурси іншими ВФ, що дає змогу знижувати 

трансакційні витрати у створенні високотехнологічної продукції. Поруч з державними 

прямими інвестиціями у ВФ (Бельгія: інвестиційна компанія GIMV) і створенням «фонду 

фондів» (Фінляндія: фонд фондів SITRA) державне фінансування передбачає довгострокові 

пільгові кредити, безвідплатні кредити ВФ.  Державну підтримку венчурного інвестування 

запровадили Австрія (Програма посівного фінансування старт-апів через банк Austria 

Wirtschaftsservice надає кредити і гарантії венчурним інвестиціям) , Велика Британія (проект 

«Трести венчурного капіталу» для стимулювання корпоративних інвестицій в акціонерний 

капітал МІП, UKІІF – Інноваційний інвестиційний фонд Великої Британії, гібридний фонд, 

де державні кошти становлять 46%; Інноваційний фонд вищої освіти HEIF, що надає 

посівне фінансування для венчурних проектів), Канада (проект венчурного інвестування 

Банку розвитку бізнесу), Ірландія (Ірландська Рада з торгівлі і технології, державна агенція з 

розвитку підприємництва, що реалізують програму посівного і венчурного інвестування через 

ВФ), Фінляндія (через компанію Finnvera, що фінансується державою, надаються субсидії 
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SeedFundVeraLtd – це ВФ, який надає міноритарні інвестиції (15–40%) в акціонерний капітал 

на ранніх стадіях венчурних компаній), Франція (Стратегічний фонд інвестицій «Франс 

Інвестісмент» – програма ДПП, що фінансує технологічні МСП і МСП зі стратегією 

міжнародного розвитку, а також діє як фонд фондів; Фонд заохочення венчурного капіталу 

FPCR, підпорядкований урядовій організацій з управління інвестиціями) Швеція (Шведський 

фонд промислового розвитку, фінансує держава для підтримки венчурного капіталу), 

Німеччина (Фонд стартового капіталу у сфері технологій через банк KfW – спільно з іншим 

інвестором фінансує ранню фазу інноваційних проектів новостворених технологічних 

підприємств, це хай-тек старт-ап фонд).  

Провідним інструментом непрямого впливу держави на розвиток венчурного 

інвестування є гарантування вкладень у венчурний капітал, що покриває більшу частину 

(80%–90%)  втрат венчурних інвестицій з високим ризиком. Досвід таких країн, як Австрія, 

США, Фінляндія, Франція, Японія (ДОДАТОК В табл. В.2) доводить усталену тенденцію 

інституціоналізації процесів надання державною гарантій венчурного інвестування на 

програмній основі. Так, у Фінляндії гарантії венчурним інвестиціям надає Finnish Guarantee 

Board, у Франції фонд OSEO гарантує інституційні інвестиції. Застосування податкових 

пільг характеризується їх урізноманітненням і комплексністю, зокрема це зниження 

податків на дивіденди від акцій ВФ і компаній, зменшення податкової ставки, яке надається 

на передплату акцій інвестованих компаній або на передплату акцій пайових інвестиційних 

фондів (податкова підтримка фондів у сфері інновацій за податковим кодексом Франції), 

звільнення від сплати податку на доход від продажу акцій венчурних фірм, звільнення 

інвестованих компаній від корпоративних і місцевих податків, зменшення податку на 

прибуток від операцій з цінними паперами венчурних фірм, надання інвестиційних пільг 

інвестиційним компаніям, які здійснюють венчурне фінансування.  

Країною-лідером державного фінансування і стимулювання розвитку венчурного 

капіталу став Ізраїль, де завдяки діяльності двох ВФ у 1985–1992 рр. зросла утричі кількість 

високотехнологічних фірм. У 1993 р. створено фонд фондів “Yozma”, що має два напрями 

діяльності: перший діє як фонд і розподіляє між діючими старт-апами одну частину коштів 

(20 млн дол.); другий напрям – це розподіл коштів (по 8 млн дол.) на капіталізацію десяти 

інших ВФ, кожен з яких мав статутний капітал у 20 млн дол. Капітал десяти ВФ через 

залучення нових інвесторів зріс до 2,9 млрд дол., у восьми з них державну частку викупили 

приватні засновники. Ефективність тимчасового використання державних коштів у 1993–
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2000 рр. оцінено наступним чином: в інноваційні процеси на один долар державних витрат 

залучено 50 дол. приватних інвестицій [165, с. 152]. В Ізраїлі підприємницький сектор 

формує найвищу частку сукупних витрат на ДіР в ОЕСР – 80% станом на 2009 р., а 

показник витрат підприємств на ДіР у % ВВП – найвищий в ОЕСР, що за 1999–2009 рр. зріс 

у півтора рази – від 2,49% до 3,42% ВВП [835]. Нині в Ізраїлі понад три тис. 

високотехнологічних  компаній і старт-апів, щороку у цій сфері створюється більше нових 

компаній, ніж у будь-якій країні Європи, за показником обсягів інвестицій венчурного 

капіталу на одного мешканця у 2,5 рази перевищує такий показник  США, це в 30 разів 

вище, ніж в Європі, та у 80 разів вище, ніж у Китаї та в Індії  [119, с. 11].   

Іще одна країна, в якій накопичено прогресивний досвід державного стимулювання 

венчурного інвестування, – це Індія, уряд якої з 1988 р. підтримав керівні принципи 

створення фондів венчурного капіталу, розроблені експертами Світового банку. Надалі з 

1995 р. було запроваджено порядок регулювання іноземних інституційних венчурних 

інвестицій, звільнено венчурний капітал від податків, лібералізована репатріація прибутків. 

Відтак кількість венчурних фондів у 1996–2000 рр. збільшилася майже у чотири рази, а 

кумулятивні обсяги інвестицій у венчурні проекти у 2000 р. досягли 1 млрд дол. Розвиток 

венчурного капіталу уможливив феномен технопарку Бангалор [613, с. 471–473]. 

Разом із стимулюванням інституційного венчурного інвестування варто підкреслити 

створення мотивації для активізації приватного венчурного інвестування – «янгольських» 

інвестицій. Зокрема, у 2009 р. у країнах ОЕСР частка янгольського капіталу у ранніх стадіях 

розвитку венчурних компаній у загальній структурі венчурного капіталу у  Данії, Фінляндії, 

Швейцарії, Португалії становила майже 
3
/4, в Австрії, Норвегії, Нідерландах і Німеччині –  

2
/3, у США, Швеції, Канаді, Кореї  – майже 

1
/2, у Франції, Ірландії та Австралії вона становить 

менше половини, а в Ізраїлі – 11% [833].  

Для мотивації приватних інвесторів щодо розширення їх участі у новостворених і 

молодих підприємствах держава застосовує податкові пільги, а також надає «гарантії на 

власний капітал». Так, у США Адміністрація у справах малого бізнесу гарантує повернення 

до 90% приватних інвестицій у венчурний бізнес. У Великій Британії для розвитку ринку 

«янгольських» інвестицій передбачені податкові пільги, їх дістають приватні інвестори, які 

на тривалий період вкладають у компанію не менше 100 тис. ф. ст. і купують частку не 

менше 30% акцій цієї компанії, за умови реалізації нею діяльності у пріоритетних напрямах, 

визначених державою. В Ірландії діють Схема розширення бізнесу (BES) і Схема посівного 
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капіталу (SCS), якими передбачені податкові пільги приватним інвесторам, що інвестують у 

нові компанії або самі їх засновують, їм повертають платежі зі сплачених ними раніше 

податків. В Австрії діє програма, за якою надаються гарантії на власний капітал для 

міноритарного приватного інвестора, що покриває ризик інвестора втрати ним власного 

капіталу на 70%, гарантії надає «Austria Wirtschaftsservice» [246, с. 369]. Отже, застосування 

інструментів державного стимулювання приватного венчурного інвестування має  

програмну основу і реалізується через діяльність спеціалізованих інституцій. 

VІІ) Подолання ринкової дисфункції недостовірності інформації на ринках ОІВ та 

наукоємної продукції забезпечують механізми державної допомоги у формуванні як 

пропозиції наукових і технічних знань та наукоємної продукції, так і попиту на ці 

квазісуспільні блага, що спрямовані на зниження трансформаційних і трансакційних витрат їх 

виробників і споживачів щодо гарантування безпечності та якості продукції. 

Для ринків ОІВ та наукоємної продукції притаманні найвищі рівні інформаційної 

асиметрії, пов’язані з високими трансформаційними і трансакційними витратами суб’єктів у 

процесі комерціалізації наукових і технічних знань, зокрема це МСП, молоді інноваційні 

підприємства, старт-ап компанії, венчурні фірми. Такі суб’єкти через відсутність ділових 

компетенцій не спроможні самостійно генерувати знання типу А щодо введення у 

господарський обіг інтелектуальних ресурсів. У багатьох розвинених країнах запроваджена 

практика державної допомоги у консультуванні суб’єктів інноваційної діяльності, зокрема 

оцінки промислової власності для МСП, що дає змогу зменшити трансформаційні витрати 

комерціалізації ОПВ. У Франції з 2000 р. Національний інститут промислової власності 

запровадив безкоштовне надання послуги з попереднього оцінювання ОПВ вартістю 1,5 тис. 

євро, для МСП її надають безкоштовно, що дає змогу компанії визначити напрями діяльності і 

внутрішні можливості реалізації ОПВ щодо створення чи зміцнення конкурентних переваг 

від господарського використання цієї інтелектуальної власності [246, с. 471]. У Швеції 

VINNOVA надає консультативні послуги з питань технологічного трансферу, охорони ОПІВ, 

навчання персоналу для МСП, вартістю до 200 тис. євро і тривалістю до трьох років. Для 

зменшення трансакційних витрат у комерціалізації наукоємної продукції держава 

запроваджує щорічні виставки продавців і покупців нових технологій, у Великій Британії  це 

передбачено програмою “Techmart”, яка активізує технологічний трансфер, в Угорщині 

Фонд наукових і технологічних інновацій фінансує такі виставки. Програми державної 
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допомоги розробляють для виходу інноваційних компаній на зовнішні ринки, у Норвегії це  

Державна агенція «Innovation Norway», у Фінляндія – експортна кредитна агенція Finnvera.   

Важливим інструментом зниження трансформаційних і трансакційних витрат 

суб’єктів науково-технічної та інноваційної діяльності є державні програми підготовки 

фахівців для інноваційного бізнесу, що у Великій Британії реалізує Спеціалізований 

інноваційний фонд подальшої освіти. У Німеччині програма «Культура підприємництва» 

передбачає гранти на проекти в університетах і науково-дослідних інститутах для розвитку 

ділових компетенцій і заснування старт-ап компаній, це дольове державне фінансування, що 

покриває до 80% цільових витрат у розмірі до 70 тис. євро [246, с. 341]. У Німеччині є дотації 

на підвищення кваліфікації науково-дослідницького персоналу (від фірми до п’яти 

працівників) на стажування в університетах й наукових установах, у США це державні 

дотації на навчання принципам японського інноваційного менеджменту в 14 університетах. 

Найбільш комплексно механізм протидії недостовірності інформації на ринках ОІВ та 

наукоємної продукції формує мережа об’єктів інноваційної інфраструктури (ДОДАТОК В 

табл. В.1). У практиці державної підтримки об’єктів ІІ поєднано інструменти державного 

фінансування і стимулювання, що реалізується на програмній основі з відповідним 

інституційним забезпеченням (ДОДАТОК ВГ табл. В.2).  Простежується надання як повного 

державного фінансування об’єктів ІІ (у Фінляндії за кошти уряду підтримку отримують 23 

технологічних центри і технопарки, держава фінансує технопарки у Франції, в Іспанії за 

програмою «CEIPAR» надається підтримка проектам створення інноваційних технологічних 

компаній в інкубаторах чи технопарках, половину з 1,5 тис. діючих бізнес-інкубаторів у США 

повністю фінансують державні агенції), так і дольової участі через ДПП: першочергові 

вкладення у створення технопарку надає держава, тоді як управління реалізують приватні 

структури. У Швеції  технопарки на засадах самофінансування створює приватний сектор [64, 

с. 491–503]. Нині діючі 100 британських парків надають послуги для 3100 підприємств, і 

понад 60% підприємств – це малі фірми з чисельністю зайнятих 5–10 осіб. На поч. ХХІ ст. 

чисельність фахівців, які здійснюють тут ДіР і виробниче впровадження інновацій зросло у 

понад два рази (від 31 тис. осіб до 70,1 тис. осіб).  Більшість технопарків створено при 

університетах завдяки державним субсидіям у межах державної регіональної  допомоги, а 

трикутник «Лондон –Оксфорд –Кембридж» має таку ж роль у Великій Британії, що й 

Силіконова долина у США [276, с. 180]. У Німеччині при дослідницьких університетах діють 

шість центрів інноваційних компетенцій за програмою «Створюємо переваги – забезпечуємо 
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таланти». Через державне фінансування проектів цих центрів у формі грантів (100% витрат) 

стимулюють участь молодих дослідників у проектах поширення технологічних інновацій на 

підприємствах, що заохочує талановиту молодь до генерування партнерських ініціатив і 

партнерської взаємодії. В Угорщині за програмою INNOTETT_06 діє проект пілотного 

центру інноваційного менеджменту для розробки комплексних послуг повного спектру 

використання результатів ДіР. У Данії державні позики отримують інноваційні центри, що 

надають зворотне фінансування інноваційних підприємств. У Франції діє конкурс грантів для 

розвитку бізнес-інкубаторів, що надають послуги інноваційним технологічним 

підприємствам [246, с. 355–633]. У Китаї цілеспрямовані державні заходи створили індустрію 

технологічних інкубаторів (TBBis), у 1998–2005 рр. число бізнес-інкубаторів зросло у семеро, 

послуги понад 500 технологічних інкубаторів отримують понад 40 тис. інноваційних 

підприємств [618, с. 44]. Інституціоналізацію державної допомоги об’єктам ІІ відображає 

діяльність Корпорації індустріального розвитку Норвегії “SIVA” (координує наукові і 

дослідницькі парки, 22 бізнес-інкубатори), компанії «Інноватіунсбрун» (гранти і позики для 

інкубаторів), у США Національний інститут стандартів координує 100 центрів передачі 

технологій, ННФ реалізує програму створення мережі інженерних дослідницьких центрів.  

Прикладом поєднання інструментів державного фінансування і стимулювання 

розвитку інноваційної інфраструктури є японська програма «Технополіс», для реалізації якої 

у регіонах створені «фонди технополісів», що акумулювали кошти від сплати місцевих 

податків і внесків корпорацій, адже витрати на розбудову такого об’єкта становили 1 млрд. 

дол. Програмою «План розвитку технополісів» передбачені пільги у наданні субсидій і 

займу для венчурних підприємств, зниження орендної плати за промислові споруди і 

потужності [165, с. 121]. Іще одним важливим прикладом цілеспрямованої державної 

допомоги експортоорієнтованого розвитку індустрії програмних продуктів через створення 

технопарків є прогресивний досвід Індії, де у 1990 р. під патронатом Міністерства ІТ була 

створена організація «Технологічні парки програмних продуктів Індії» (STPI) як засіб 

реалізації державної програми розвитку індустрії інформаційних продуктів та сприяння 

експорту програмного забезпечення. Її діяльність спрямована на створення технопарків 

програмних продуктів (до 2000 р. діяли 15 технопарків STP, вони  сформували мережу 

підрозділів по країні понад до 5,5 тис.), їх інфраструктурного забезпечення, у т.ч. послуг 

зв’язку HSDC (швидкодіючого обміну даними), організацію оцінювання їх роботи, а також 

професійну підготовку кадрів в ІКТ-галузі. Індійська модель технопарків STP є унікальною, 
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оскільки спрямована на підтримку експортної монопродуктової діяльності виробників 

комп’ютерних програмних продуктів, для STP надано податкові стимули: відміна митних 

зборів для імпорту та податку на корпоративні доходи, звільнення від місцевих податків при 

закупівлі вітчизняних товарів. Як наслідок, в Індії у 1992–2000 рр. досягнуто 680-разове 

зростання експорту програмних продуктів. У 2001 р. уряд задля активізації розвитку 

технопарків прийняв рішення щодо приватизації п’яти найбільших STP, у т.ч. найбільшого – 

Бангалора, кошти спрямовують на створення нових STP у районах з низьким розвитком 

ІКТ-галузі для вирівнювання диспропорцій регіонального розвитку [613, с. 465–477]. 

Головним інструментом у державному стимулюванні розвитку об’єктів ІІ є податкові 

пільги, які ефективно застосовують азійські країни. У Китаї податкові пільги на територіях зон 

високих технологій (нині понад 50 таких зон) отримали інвестори, їх також запроваджують і 

місцеві адміністрації: підприємства на території зони м. Харбін звільнені  від сплати податку 

на доходи за перші три роки, 50% податку – сплачують у наступні три роки, на сьомому році 

податок у повному обсязі (15%); підприємства з експортом понад 50% продукції сплачують 

податок на доходи за зниженою ставкою (10%); скасовано імпортне мито на ввезення 

наукового обладнання і приладів; створені пільгові умови для капітального будівництва [165, 

с. 181]. Підприємства у складі об’єктів ІІ звільнені від сплати податків: в Італії – від сплати 

податку на прибуток, земельного податку і податку на майно у перші два роки; у Греції – від 

сплати податку на передачу землі; у Румунії – від сплати податку на землю і ПДВ на 

устаткування до початку своєї діяльності, 20% податкова знижка на капітальні активи.  

Держава також створює гарантії для споживачів наукоємної продукції через 

запровадження технологічних стандартів, яким ця продукція має відповідати. За програмою 

«Existenzgrűndungen aus der Wissenschaft» надають безповоротні гранти для науково-технічних 

проектів, які призводять до укладення норм і стандартів щодо нової продукції. Податковим 

кодексом Франції передбачено податковий кредит у розмірі 50% витрат на процедуру 

стандартизації наукоємної продукції, що вираховується на податок з прибутку. Для отримання 

державної допомоги на процесні й організаційні інновації у секторі послуг в Австрії необхідна  

їх сертифікація, витрати на тести й сертифікацію покриває допомога [246, с. 392, 576]. У США 

роботи щодо запровадження CALS-технологій, зокрема стандарту електронного опису 

продукції (STEP), проводяться у межах відповідної державної програми з 1985 р., на її 

виконання щорічно витрачається 300 млн дол. [718, с. 1046]. У більшості країн стимулювання 

ДіР та інновацій передбачає державну допомогу для покриття витрат щодо вивчення якості, 
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випробовувань і сертифікації продукції чи послуг, створених в інноваційних проектах, що 

суттєво знижує трансакційні витрати суб’єктів ДіР.   

В  ЄС ефективним інструментом зниження ефектів недостовірності інформації у сфері 

комерціалізації ОІВ стало створення правових умов ліцензування FRAND, за якими власник 

патенту надає ліцензії усім зацікавленим учасникам ринку, які здатні підтримувати стандарт, 

частиною якого є створений ним ОІВ, та уречевлювати нові знання в інноваційній продукції, 

що створюється і функціонує на цій технологічній основі. Стандартизація технології  захищає 

від контрафактної продукції, забезпечує патентовласнику відшкодування витрат на створення 

ОІВ шляхом істотного розширення попиту, відповідно до концепції FRAND він не може 

ініціювати судові заборони на використання ОІВ, якщо потенційний ліцензіар має наміри 

укласти ліцензійну угоду [6, с. 34]. Отже, зменшення трансформаційних і трансакційних 

витрат суб’єктів ДіР у процесах комерціалізації нових знань і наукоємної продукції 

забезпечують державні програми сприяння технологічному трансферу, стимулювання виходу 

інноваційних компаній на зовнішні ринки, фінансового забезпечення консультування МСП  в 

активізації інноваційної діяльності, створення й підтримка мережі об’єктів ІІ, правові 

механізми укладання ліцензійних угод, підготовка підприємців для інноваційного бізнесу.  

VІІІ) Дієвість механізму протидії ринковій дисфункції безробіття, інфляції, дисбалансу 

базується на програмній основі її реалізації через діяльність спеціалізованих інституцій та  

поєднанні інструментів надання прямої й опосередкованої підтримки цільових груп суб’єктів 

науково-технічної діяльності колективного й індивідуального рівнів, які активізують її 

трансформацію в інноваційну. Так, державну підтримку створення нових робочих місць у 

високотехнологічних видах економічної діяльності для МСП і старт-апів формує програма  

«Створення підприємств малого і середнього бізнесу у сфері науки» (Німеччина) чи Акція 

допомоги молодим підприємцям (Австрія). В Угорщині Фонд наукових і технологічних 

інновацій надає конкурсну підтримку створення нових науково-дослідних робочих місць та 

підтримує талановитих дослідників і винахідників, у Фінляндії агенція TEKES фінансує 

проекти розвитку у сфері зайнятості. Державна підтримка у Швеції, Угорщині, Люксембурзі 

охоплює тимчасове працевлаштування висококваліфікованого персоналу та інноваційних 

груп у межах МСП, які мають постійну зайнятість на великих підприємствах і ДіР-

організаціях державного сектору (ДОДАТОК В табл. В.2). Інструменти державного 

стимулювання у більшості країн ЄС спрямовані на індивідуальний рівень суб’єктів ДіР, 

формуючи стимули для протидії «відтоку умів», і забезпечення працевлаштування 
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висококваліфікованого персоналу у старт-ап-компаніях і МІП. Інструментом непрямого 

впливу є законодавче розширення видів науково-технічної діяльності для науково-

педагогічного персоналу з включення трансферу технологій до видів діяльності професорів і 

викладачів університетів, що запроваджено в Іспанії і дає можливість університетським 

викладачам отримати п’яти річну «відпустку для впровадження технологій», розроблених у 

межах ДіР-проектів, зберігаючи постійне місце роботи. Отже, державна підтримка суб’єктів 

колективного рівня дає змогу знизити трансакційні витрати МСП у підборі персоналу 

найвищої кваліфікації, залучення якого у МСП чи МІП має тимчасовий характер, на 

індивідуальному рівні дослідникам, що співпрацюють з МСП та МІП чи створюють старт-

ап-компанії, компенсуються переваги від їх зайнятості у державних дослідницьких 

організаціях чи великих підприємствах з високим рівнем репутації. 

За умов посилення глобалізації науково-технічної діяльності та інтелектуальної 

міграції для країн-донорів актуалізується вироблення заходів протидії «відтоку умів», їх 

трансформації у процеси «циркуляції умів». Дослідники проблем інтелектуальної міграції 

відзначають прогресивний досвід Китаю, де створено гнучкі механізми взаємодії з 

науковими кадрами, що виїхали за кордон, це політика заохочення будь-яких форм 

співпраці з висококваліфікованими фахівцями-китайцями, які працюють за кордоном. Нині 

фахівці, що повернулися, складають 81% від числа академіків Китайської академії наук, 54% 

від числа академіків Китайської інженерної академії, 72% від чисельності керівників базових 

дослідницьких центрів і провідних державних лабораторій [152, с. 144].  

Таким чином, сучасна практика розбудови державного регулювання науково-

технічної діяльності у розвинених країнах базується на концепції «відкритих» інновацій і 

спрямована на створення дієвих механізмів подолання ринкових дисфункцій через  

формування системної взаємодії суб’єктів науково-технічної й інноваційної діяльності та  

інвестиційного посередництва за принципом методологічного колективізму і забезпечує 

активізацію розвитку науково-технічної діяльності й прискорення її трансформації в 

інноваційну діяльність. Поєднання механізмів державного фінансування і стимулювання в 

активізації трансформації ДіР в інновації (R&D&I) забезпечує когерентність самоорганізації 

науково-технічної діяльності у частині механізму продукування наукових і технічних знань 

як суспільних благ і самоорганізації ринку у частині економічного механізму продукування 

й обміну наукоємною продукцією, де уречевлені суспільні блага. Водночас  актуалізується 

проблема оцінки  розвитку науково-технічної діяльності на рівні міжкраїнових порівнянь.  
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§ 3.3. Методичний  інструментарій  оцінювання  розвитку  науково-

технічної  діяльності 

 

Актуалізація інформаційного супроводу в обґрунтуванні вибору ефективних 

інструментів державного регулювання зумовлює необхідність розробки методичного 

інструментарію оцінювання розвитку науково-технічної діяльності, що є відкритою 

системою з територіальною локалізацією її суб’єктів у межах національних кордонів. 

Порівняльний аналіз рівня розвитку науково-технічної діяльності у країнах світу 

уможливлює методичний інструментарій, розроблений експертами Світового банку, що 

базується на кількісній характеристиці ресурсних та інформаційних потоків науково-

технічної діяльності як відкритої підсистеми економіки. Індикатори «на вході» у систему 

дають змогу зробити висновок про сформованість індивідуального рівня суб’єктів ДіР в 

країні, що відображають показники чисельності зайнятих у ДіР як науковців та 

інженерів, так і техніків у розрахунку на один млн. мешканців, а також показник 

наукоємності ВВП – витрати на ДіР у % ВВП. Індикатори «на виході» дають оцінку 

зростання інформаційних потоків як економічну результативність виробництва чистих і 

змішаних суспільних благ.  Інформацію для обрахування зазначених показників, що 

забезпечує їх зіставність, отримують міжнародні організації (Інститут статистики 

ЮНЕСКО, ООН, МВФ, ВОІВ).  

Під науково-технічною конкурентоспроможністю країни пропонуємо розуміти її  

здатність до формування науково-технічного потенціалу та його ефективної економічної 

реалізації за умов глобалізації. Кількісне вираження науково-технічної 

конкурентоспроможності відбувається через побудову інтегрального рейтингу країн на 

основі оцінювання рівня їх науково-технічного потенціалу, що показує ранкінг НТП, та 

оцінювання рівня економічної ефективності науково-технічного потенціалу, що 

відображає ранкінг ЕЕНТП. Пропонована методика оцінювання розвитку науково-

технічної діяльності  на основі побудови інтегрального рейтингу країн світу за рівнем їх 

науково-технічної конкурентоспроможності  містить етапи,  які узагальнено представляє  

рис. 3.4.  
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3.3. Визначення ідеального позитивного (IPS) та ідеального 

негативного (INS) рішень для кожної з матриць «рішень» 

3.4. Обчислення показників відносної близькості до «ідеальних» 

альтернатив  

(IPS, INS) 

4. Переведення одержаних значень у 100-бальну шкалу та 

ранжування країн світу 

 

5. Побудова матриці «НТП – ЕЕНТП » 
6. Побудова карт 

Кохонена 

Процедура узгодження результатів 

 

Інтегральний рейтинг 

науково-технічної 

конкурентоспроможності  

країн світу 

7. Групування країн за рівнями їх науково-технічної конкурентоспроможності 

3.1. Побудова матриць «рішень» та їх нормалізація  

3.2. Обчислення зважених матриць «рішень» 

3. Застосування методу багатокритеріального аналізу (TOPSIS) для 

визначення відповідних ранкінгів 

за рівнем науково-технічного 

потенціалу (НТП) 

за рівнем економічної 

ефективності НТП (ЕЕНТП) 

1. Ідентифікація критеріїв та формування вихідних даних для оцінювання 

розвитку науково-технічної конкурентоспроможності країн світу  

2. Визначення вагових коефіцієнтів для критеріїв оцінювання рівня розвитку 

науково-технічної діяльності країн світу за напрямами аналізу  

Ранкінг країн 

світу за рівнем 

економічної 

ефективності 

НТП (ЕЕНТП)  

 

Ранкінг країн світу  

за рівнем  

науково-технічного 

 потенціалу (НТП) 

 
 

Рис. 3.4. Етапи методики побудови інтегрального рейтингу науково-технічної  

конкурентоспроможності країн світу та їх кластеризації 
Джерело: розроблено автором. 
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Розкриємо зміст кожного етапу методики  побудови інтегрального рейтингу.  

1. Ідентифікація критеріїв та формування вихідних даних для оцінювання 

розвитку науково-технічної конкурентоспроможності країн світу. 

Рівень розвитку науково-технічного потенціалу країни відображають такі індикатори, 

деталізація яких була представлена у табл. 1.10  (у параграфі 1.1): 

– кількість науковців та інженерів у ДіР, осіб на  один  млн. мешканців ( НТПK1 ); 

– кількість техніків у ДіР,  осіб на  один млн. мешканців ( НТПK2 ); 

– витрати на ДіР у % ВВП ( НТПK3 ). 

Економічну ефективність науково-технічного потенціалу країни відображають 

індикатори, деталізація яких була представлена у табл. 1.10 (розділу 1 у параграфі 1.1),  

а саме: 

– кількість статей у наукових та технічних журналах ( ЕЕK1 ); 

– експорт наукоємної продукції, в абсолютному виразі – обсяги (млн дол., ЕЕK2 )  

та частка у загальному експорті країни ( ЕЕK3 ); 

– роялті та ліцензійні платежі  – сплачені ( ЕЕK4 ) та отримані, в абсолютному виразі, 

млн дол. ( ЕЕK5 ); 

– заявок на патенти від резидентів ( ЕЕK6 )  і від нерезидентів ( ЕЕK7 ); 

– отримані заявки на патенти як від резидентів ( ЕЕK8 ), так і від нерезидентів ( ЕЕK9 ). 

Інформаційною базою для побудови матриць «рішень» стали індикатори розвитку 

науково-технічної діяльності у країнах світу, що обраховує Світовий банк, та які були 

систематизовані в табл. 1.10 розділу 1, кількісне їх значення наведено в ДОДАТКУ А табл. 

А.6 (дані за 1996–2003 рр.) та ДОДАТКУ В табл. В.10 (дані за 2005–2011 рр.). 

2.  Визначення вагових коефіцієнтів для критеріїв оцінювання рівня розвитку 

науково-технічної діяльності країн світу за напрямами аналізу. 

На цьому етапі експертним шляхом встановлюються значення вагових 

коефіцієнтів критеріїв оцінювання рівня науково-технічного потенціалу  
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( 11,01 НТПw ; 11,02 НТПw ; 11,03 НТПw )  та  рівня економічної ефективності НТП 

( 074,01 ЕЕw ; 074,02 ЕЕw ; 074,03 ЕЕw ; 074,04 ЕЕw ; 074,05 ЕЕw ; 074,06 ЕЕw ; 

074,07 ЕЕw ; 074,08 ЕЕw ; 074,09 ЕЕw ). 

3.  Застосування методу багатокритеріального аналізу (TOPSIS) для визначення 

відповідних ранкінгів. 

Для побудови рейтингів країн (ранкінг країн за рівнем науково-технічного потенціалу 

(НТП), ранкінг країн за рівнем економічної ефективності науково-технічного потенціалу 

(ЕЕНТП), інтегральний рейтинг країн за рівнем науково-технічної конкурентоспроможності) 

використано метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution – 

упорядкування переваг через подібність із ідеальним рішенням). Метод TOPSIS базується 

на концепції, що ранжування альтернатив здійснюється на основі відносного показника 

«відстані» від кожної з альтернатив до ідеального позитивного IPS та ідеально негативного 

рішення INS. Даний метод є більш ефективним у задачах ранжування порівняно з методом 

простого адитивного зважування, оскільки в ньому мінімізовані компенсаційні ефекти.   

3.1.  Побудова матриць «рішень» та їх нормалізація. 

Позначимо через iA  – i -у країну та ijx  – значення i -ї країни за j -м критерієм 

(індикатором) ( ni ...,,2,1 , mj ...,,2,1 ). Передбачається, що кожний критерій 

оцінювання має монотонно зростаючу цільову функцію.  

Для нормалізації матриці «рішень» оцінки за критеріями, які мають різні одиниці 

вимірювання, перетворюють у безрозмірні значення, що дає змогу здійснити надалі їх 

порівняння. У методі TOPSIS використовують наступне перетворення: елемент ijr  

нормалізованої матриці обчислюється за формулою: 

                                                                    





n

i

ij

ij

ij

x

x
r

1

2
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3.2. Обчислення зважених матриць «рішень». 

На цьому кроці до нормалізованих матриць «рішень» застосовують задані ваги 

)...,,,( 21 mwwww  , причому 



m

j

jw
1

1.   

Матрицю одержують шляхом множення кожного стовпця  нормалізованої  матриці 

рішення  на  відповідний  ваговий  коефіцієнт jw :  

ijjij rwu  .                                                         (3.2) 

3.3. Визначення ідеального позитивного (IPS) та ідеального негативного 

 (INS) рішень для кожної з матриць «рішень». 

Визначимо дві штучні альтернативи IPS  і INS  таким чином: 

}...,,,{...,,2,1),min(),max( 21
minmax 
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де  }атимаксимізувнеобхіднопо...,,2,1{max jmjjJ  , 

}тимінімізуванеобхіднопо...,,2,1{min jmjjJ  . 

Ці дві штучно створені альтернативи IPS  і INS  будуть найкращою (ідеальне 

рішення) і найгіршою (ідеальне негативне рішення) альтернативами відповідно. 

3.4. Обчислення показників відносної близькості до «ідеальних» 

 альтернатив. 

Відстань від однієї альтернативи до іншої може бути обчислена за допомогою 

формул, що визначають n-вимірну евклідову відстань. Так, відстань між і-ю 

альтернативою та ідеальною позитивною обчислюється за формулою: 
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Аналогічно, відстань до ідеального негативного рішення: 




 
l

j

jiji uuS
1

2)( , ni ...,,2,1 .     (3.4) 

Відносна близькість альтернативи iA  до ідеального рішення визначається як  

 







ii

i
i

SS

S
R , 10  iR ,  ni ...,,2,1 .                                (3.5) 

Відтак 1iR , якщо  AAi  і 0iR , якщо  AAi .  Альтернатива iA  тим 

ближче до 
A , чим iR  ближче до 1. 

4.  Переведення одержаних значень у 100-бальну шкалу та ранжування  

країн світу. 

Попередні рейтинги для зручності нормуються за допомогою лінійного перетворення 

таким чином, щоб країна з першим  рейтингом одержувала рейтинг 100.  

У табл. 3.7 наведено рейтинги науково-технічної конкурентоспроможності країн 

світу у 1996–2003 рр. та 2005–2011 рр., а також ранкінги країн за окремими компонентами – 

рівнем науково-технічного потенціалу (НТП) та рівнем економічної ефективності їх 

науково-технічного потенціалу (ЕЕНТП).  Країни розташовано у порядку за рейтингом 

науково-технічної конкурентоспроможності, що визначено за даними 2005–2011 рр., тоді як 

у лівій частині таблиці показано рейтингові позиції за даними 1996–2003 рр. Не змінили свої 

рейтингові позиції у зазначених рейтингах три країни – США (1 рейтингова позиція), 

Угорщина (29 рейтингова позиція) та Словаччина (39 рейтингова позиція). Водночас 

значення інтегрального рейтингу змінилося для всіх країн світу, крім лідера – США (100 

балів), і лише три країни показали незначне коливання  його значень: Німеччина (35,30 і 

35,70 балів відповідно), Молдова (6,10 і 6,18 балів відповідно) і Македонія (2,93 і 2,92 балів 

відповідно). Найбільші зміни щодо зниження рейтингу продемонстрували Грузія (71 та 31 

рейтингові позиції відповідно) та Куба (63 та 19 рейтингові позиції відповідно), тоді як на 

другу лідерську позицію у 2005–2011 рр. стрімко піднявся Китай з 16 рейтингової позиції у 

1996–2003 рр. 
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Таблиця 3.7 

Рейтинг науково-технічної конкурентоспроможності країн світу, 1996–2003 рр., 2005–2011 рр. 

1996–2003 рр. 

Назва країни 

та її  

міжнародне позначення 

2005–2011 рр. 

Економічна 

ефективність 

науково-

технічного 

потенціалу  

Науково-

технічний 

потенціал  

країни (НТП) 

Науково-

технічна 

конкуренто-

спроможність 

країни 

Науково-

технічна 

конкуренто-

спроможність 

країни  

Науково-

технічний 

потенціал  

країни  

Економічна 

ефективність 

науково-

технічного 

потенціалу 

Ранкінг 

ЕЕНТП 

№  

п/п 

Ранкінг 

НТП 

№  

п/п 
Рейтинг 

№  

п/п 
Рейтинг 

№  

п/п 

Ранкінг 

НТП 

№  

п/п 

Ранкінг 

ЕЕНТП 

№  

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

100 1 47,39 12 100 1 США (US) 100 1 40,53 17 100 1 

24,47 6 16,53 39 26,36 16 Китай (CN) 68,54 2 18,85 33 67,50 2 

62,29 2 57,61 5 69,63 2 Японія (JP) 64,53 3 50,61 12 57,60 3 

8,96 20 100 1 41,89 3 Фінляндія (FI) 43,58 4 100 1 5,61 32 

24,32 7 38,96 20 31,31 8 Південна Корея (KR) 41,43 5 51,89 10 30,32 5 

23,52 8 45,75 15 31,66 7 Сінгапур (SG) 37,57 6 48,63 13 27,70 6 

7,42 25 79,94 3 34,66 5 Данія (DK) 36,60 7 80,50 2 6,69 29 

26,43 3 28,92 24 30,24 10 Ірландія (IE) 36,41 8 35,45 22 31,43 4 

26,07 4 53,46 10 35,70 4 Німеччина (DE) 35,30 9 51,14 11 23,92 7 

8,92 21 66,89 4 29,55 12 Швейцарія (CH) 35,30 10 70,22 3 11,52 15 

16,21 10 55,32 8 29,39 13 Франція (FR) 34,11 11 54,77 6 20,99 8 

7,31 27 80,35 2 34,61 6 Швеція (SE) 33,80 12 69,57 4 7,90 24 

18,58 9 46,04 14 28,16 14 Канада (CA) 30,99 13 53,61 8 16,10 11 

5,52 30 41,57 19 19,33 23 Австрія (AT) 29,35 14 60,87 5 6,10 31 

25,10 5 37,12 21 30,99 9 Велика Британія (GB) 28,14 15 38,62 19 19,62 9 

7,32 26 54,40 9 24,89 18 Норвегія (NO) 27,40 16 53,99 7 7,53 26 

12,62 13 43,02 18 23,28 20 Австралія (AU) 26,46 17 47,57 14 11,23 16 

7,14 28 56,58 6 29,92 11 Ізраїль (IL) 25,69 18 38,74 18 7,58 25 

2,24 45 43,79 17 19,49 22 Словенія (SI) 25,21 19 52,30 9 2,43 53 

Джерело:  побудовано і розраховано автором.  



 

 

362 

 

Продовження табл. 3.7  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5,14 32 51,19 11 22,85 21 Бельгія (BE) 23,46 20 45,70 15 6,70 28 

15,16 11 46,63 13 25,54 17 Нідерланди (NL) 23,23 21 38,54 20 12,84 13 

5,22 31 26,57 26 13,23 30 Чеська Республіка (СZ) 21,96 22 42,06 16 7,33 27 

6,46 29 27,26 25 14,15 27 Іспанія (ES) 19,41 23 36,28 21 6,53 30 

3,40 39 20,25 35 10,04 38 Португалія (PT) 18,94 24 35,35 23 1,82 58 

10,67 17 55,69 7 27,68 15 
Російська Федерація 

(RU) 
18,37 25 28,09 26 10,59 18 

15,06 12 7,05 58 15,94 25 Коста-Ріка (CR) 17,72 26 5,21 59 17,11 10 

4,72 34 22,96 29 11,68 34 Естонія (EE) 16,62 27 31,35 24 4,22 39 

5,08 33 31,54 23 15,30 26 Нова Зеландія (NZ) 16,50 28 30,99 25 4,85 36 

9,58 19 21,31 30 13,83 29 Угорщина (HU) 16,33 29 23,24 27 11,12 17 

8,02 23 32,57 22 17,21 24 Італія (IT) 14,70 30 18,79 34 10,36 19 

11,31 14 16,47 40 13,96 28 Гонконг, Китай (HK) 14,60 31 22,68 28 8,30 23 

3,33 40 9,94 52 5,78 54 Казахстан (KZ) 13,85 32 5,61 58 13,24 12 

1,85 49 20,53 33 9,69 40 Литва (LT) 12,86 33 22,64 29 5,13 34 

7,46 24 13,78 45 10,10 37 Бразилія (BR) 12,80 34 18,25 36 8,32 22 

11,30 15 4,38 66 11,85 33 Таїланд (TH) 12,28 35 4,54 61 11,80 14 

4,48 35 16,69 38 8,99 42 Греція (GR) 12,27 36 21,81 30 4,85 35 

4,38 36 24,22 28 11,97 32 Хорватія (CR) 11,29 37 20,30 31 4,24 38 

10,82 16 6,99 60 11,62 35 Мексика (MX) 11,09 38 6,47 54 10,36 20 

1,74 52 20,62 32 9,72 39 Словаччина (SK) 10,82 39 19,40 32 3,34 47 

4,03 38 10,87 50 6,67 49 Індія (IN) 10,76 40 9,38 48 9,35 21 

1,49 57 11,87 48 5,84 53 Туніс (TN) 10,19 41 18,29 35 2,40 55 

1,48 58 15,05 43 7,23 47 Латвія (LV) 9,80 42 17,37 37 3,76 44 

1,53 55 15,58 42 7,43 46 Болгарія (BG) 9,50 43 16,70 38 3,77 42 

3,02 41 16,34 41 8,29 45 Польща (PL) 9,02 44 14,59 40 4,49 37 

2,90 43 24,22 27 11,59 36 Україна (UA) 8,56 45 15,52 39 2,37 56 

2,77 44 9,60 54 5,41 56 ПАР (ZA) 7,66 46 12,32 43 3,66 46 

1,51 56 18,44 36 8,83 43 Білорусія (BY) 7,59 47 13,99 42 1,49 59 

0,30 71 20,67 31 9,51 41 Сербія і Чорногорія (RS) 7,46 48 14,03 41 0,33 72 
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Закінчення табл.3.7  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,56 54 11,35 49 5,57 55 Румунія (RO) 7,30 49 9,57 47 5,19 33 

1,86 48 9,84 53 5,09 57 Туреччина (TR) 6,90 50 12,04 44 2,35 57 

4,08 37 8,94 56 5,94 52 Аргентина (AR) 6,90 51 10,69 46 3,87 41 

0,80 61 8,99 55 4,38 59 Іран (IR) 6,60 52 10,83 45 2,91 50 

1,12 59 12,75 46 6,18 50 Молдова (MD) 6,10 53 8,96 51 3,76 45 

0,78 62 4,29 67 2,19 70 Уругвай (UY) 5,34 54 8,30 52 2,84 51 

1,66 53 10,00 51 5,01 58 Чилі (CL) 5,04 55 8,19 53 2,51 52 

1,85 50 12,22 47 6,07 51 Азербайджан (AZ) 5,00 56 9,31 49 0,48 68 

0,68 65 5,92 62 2,90 65 Єгипет (EG) 4,93 57 9,09 50 0,84 65 

2,93 42 4,15 68 3,60 60 Болівія (BO) 4,35 58 1,38 71 4,22 40 

2,22 47 2,13 73 2,50 68 Еквадор (EC) 4,22 59 3,35 63 3,76 43 

0,86 60 2,30 72 1,41 72 Перу (PE) 3,49 60 1,66 70 3,32 48 

2,22 46 2,87 69 2,66 67 Парагвай (PY) 3,40 61 0,95 73 3,30 49 

0,62 66 2,81 70 1,49 71 Пакистан (PK) 3,35 62 5,89 56 1,03 61 

10,10 18 44,49 16 24,14 19 Куба (CU) 3,23 63 5,90 55 0,08 73 

0,07 72 5,57 64 2,67 66 Гондурас (HN) 3,22 64 5,88 57 0,49 67 

0,38 70 6,09 61 2,92 64 Македонія (MK) 2,93 65 4,76 60 1,43 60 

1,80 51 5,68 63 3,29 63 Венесуела (VE) 2,56 66 1,32 72 2,42 54 

0,74 64 0,44 75 0,79 75 Замбія (ZM) 2,43 67 4,40 62 0,48 71 

0,38 68 14,61 44 6,97 48 Вірменія (AM) 2,04 68 3,30 64 0,96 63 

0,06 73 7,50 57 3,56 61 Монголія (MN) 1,60 69 2,94 65 0,03 75 

0,38 67 7,02 59 3,36 62 Панама (PA) 1,55 70 2,70 66 0,51 66 

8,47 22 20,47 34 12,92 31 Грузія (GE) 1,54 71 2,21 68 0,96 62 

0,75 63 4,57 65 2,31 69 Киргизія (KG) 1,30 72 2,24 67 0,48 69 

0,03 75 1,68 74 0,80 74 Мадагаскар (MG) 1,16 73 1,95 69 0,48 70 

0,38 69 2,76 71 1,38 73 Сирія (SY) 1,01 74 0,54 74 0,96 64 

0,06 74 17,85 37 8,59 44 Тринідад і Тобаго (TT) 0,27 75 0,50 75 0,04 74 
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5. Побудова матриці «НТП – ЕЕНТП».  

В оцінюванні науково-технічної конкурентоспроможності країни найважливішим є 

динамічний аспект, а також відображення джерела динамічних змін – за рахунок якої 

компоненти (науково-технічного потенціалу або його економічної реалізації) відбувається 

активізація розвитку науково-технічної діяльності у країні. Візуалізацію джерела 

походження динамічних змін у розвитку науково-технічної діяльності уможливлює 

побудова матриці  «НТП – ЕЕНТП» (рис. 3.5), що відображає динаміку ранкінгу НТП та 

ранкінгу ЕЕНТП у ТОП-25 країнах світу за рейтингом їх науково-технічної 

конкурентоспроможності у 1996–2003 р. і в 2005–2011 рр., які на рисунку представлено за 

системою міжнародних позначень. Візуалізація динаміки ранкінгів НТП та ЕЕНТП на рис. 3.5 

дає змогу розкрити феномен економічної природи розвитку науково-технічної діяльності – 

активізація винахідницької діяльності, прискорення їх залучення до економічного обігу та 

нарощення квазірентних доходів від економічної реалізації ОПВ уможливлює наповнення і 

розширення множини джерел фінансування нових ДіР, а відтак об’єктивізує нарощення 

науково-технічного потенціалу країн – збільшення чисельності суб’єктів науково-технічної 

діяльності індивідуального рівня. На рис. 3.5 чітко простежується цілеспрямування розвитку 

науково-технічної діяльності на основі актуалізації її економічної природи у таких країнах, 

як США (US), Японія (JP), Китай (CN), Південна Корея (KR).   

6. Побудова карт Кохонена.  

На етапі здійснюється побудова карт кластеризації країн світу за рівнем їх науково-

технічної конкурентоспроможності, визначення відповідних кластерів. Мережа Кохонена 

дає змогу розпізнавати кластери у даних і встановлює близькість класів. Позначивши класи, 

можна розв’язувати задачі класифікації [312]. Якщо мережа зустрічається зі 

спостереженням, несхожим на жоден із відомих зразків, то вона не може класифікувати 

такий набір і, тим самим, встановить його новизну. Елементи топологічної карти 

розташовуються в деякому просторі, зазвичай, двовимірному. У результаті мережа 

організується так, що елементи, які відповідають центрам, розташованим близько один від 

одного в просторі входів, будуть розташовані близько один від одного і на топологічній 

карті [470]. У ДОДАТКУ В на рис. В.4 і на рис. В.5 наведено карти кластеризації країн світу 

за рівнем науково-технічної конкурентоспроможності відповідно у 1996–2003 рр. і 2005–

2011 рр.  
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Рис. 3.5. Матриця «НТП–ЕЕНТП » для ТОП-25 країн світу за рейтингами їх науково-технічної  конкурентоспроможності  

у 1996–2003 рр. і 2005–2011 рр. 
Джерело:  розроблено автором.  

Вставка 3.5а. Матриця «НТП–ЕЕНТП »  для 

окремих країн світу 
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7.  Групування країн за рівнями їх науково-технічної конкурентоспроможності.  

Узгодження результатів за 4–6 етапами методики визначення інтегрального рейтингу 

дає змогу побудувати підсумкову шкалу для групування країн за рівнем їх науково-

технічної конкурентоспроможності. У табл. 3.8 наведено результати кластеризації країн за 

індикаторами розвитку науково-технічної діяльності та групування країн за рівнем їх 

науково-технічної конкурентоспроможності у 1996–2003 рр. і 2005–2011 рр.  

Це дало змогу визначити три рівні науково-технічної конкурентоспроможності країн, 

а також деталізувати групування країн за шістьма підгрупами за рівнем їх науково-технічної 

конкурентоспроможності відповідно до результатів проведеної кластеризації. Узагальнено 

результати рейтингування країн світу за рівнем їх науково-технічної 

конкурентоспроможності, що обраховано за даними 1996–2003 рр. та 2005–2011 рр. і дає 

змогу відобразити динаміку рейтингових позицій кожної країни у 2000-х рр. та 2010-х рр. 

Отже, кластеризація країн світу за індикаторами розвитку науково-технічної діяльності 

на основі побудови карт Кохонена дала змогу здійснити групування країн за трьома рівнями  

їх науково-технічної конкурентоспроможності, а саме:   

–  країни з високим рівнем науково-технічної конкурентоспроможності, які поділено 

у своїй групі на високий «плюс» ( 

ВК ),  100 ;80

ВК  та високий «мінус» ( 

ВК ),  80 ;60

ВК ; 

країни цієї групи найбільшою мірою прискорюють розвиток науково-технічної діяльності 

через актуалізацію її економічної природи – стимулювання винахідницької активності і 

нарощення квазірентних доходів від економічної реалізації її результатів, сумарна частка 

цих країн у світових витратах на ДіР досягає майже 60%; їх вирізняє домінування у 

сукупних обсягах фінансування ДіР підприємницького сектору (72% у США, 74% у Китаю, 

76% в Японії), а дві країни (США та Японія) очолюють нечисленний клуб країн, які 

здійснюють перерозподіл на свою користь світової технологічної квазіренти як джерела 

фінансування нових ДіР, так, у 2008–2011 рр. різниця між отриманими та сплаченими роялті 

та ліцензійними платежами досягла 84,04 млрд дол. у США (це становить 22% від сукупних 

витрат на ДіР у 2011 р.), а в Японії – 9,82 млрд дол. (майже 7% від сукупних витрат на ДіР у 

2011 р.);   
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Таблиця 3.8 
Групування країн світу за рівнем їх науково-технічної конкурентоспроможності 

1996–2003 рр. Рівні науково-технічної 
конкурентоспроможності 

2005–2011 рр. 

Країна Країна 

Країни з високим рівнем науково-технічної конкурентоспроможності ( 

BK ; 

BK ) 

 
США (100). 

Високий «плюс» ( 

BK ),  

 100;80

BK . 

 
США (100). 

 
Японія (69,6). 

Високий «мінус» ( 

BK ), 

 80;60

BK . 

 
Китай (68,5), Японія (64,5). 

Країни з середнім рівнем  науково-технічної конкурентоспроможності  ( 

CK ; 

CK ) 

 
Фінляндія (41,9). 

Середній «плюс» ( 

CK ), 

 60;40

CK . 

 
Фінляндія (43,6), Південна Корея (41,4). 

Німеччина (35,7), Данія (34,7), Швеція (34,6), Сінгапур (31,7), 
Південна Корея (31,3), Велика Британія (31),  Ірландія (30,2),  
Ізраїль (30), Швейцарія (29,6), Франція (29,4), Канада (28,2),  
Російська Федерація (27,7), Китай (26,4), Нідерланди (25,5),  
Норвегія (24,9), Куба (24,1), Австралія (23,3), Бельгія (22,9).   

 

Середній «мінус» ( 

CK ), 

 40;20

CK . 

Данія (36,6), Сінгапур (34,7), Ірландія (36,4),  Німеччина (35,3), 
Швейцарія (35,3), Франція (34,1), Швеція (33,8), Канада (31), 

Австрія (29,4),  Велика Британія (28,1), Норвегія (27,4),  
Австралія (26,5), Ізраїль (25,7),  Словенія (25,2),  

Бельгія (23,5), Нідерланди (23,2), Чехія (22). 

Країни з низьким рівнем науково-технічної конкурентоспроможності ( 

HK ; 


HK ) 

Словенія (19,5), Австрія (19,3), Італія (17,2), Коста-Ріка (15,9),  
Нова Зеландія (15,3), Іспанія (14,2), Гонконг, Китай (13,9),  

Угорщина (13,8), Чехія (13,2), Грузія (12,9), Хорватія (11,9),  
Таїланд (11,9),  Естонія (11,7), Україна (11,6),  

Мексика (11,6), Бразилія (10,1).  

 

Низький «плюс» ( 

HK ), 

 20;10

HK . 

Іспанія (19,4),   Португалія (18,9),   РФ (18,4), Коста-Ріка (17,7), 
Естонія (16,6), Нова Зеландія (16,5), Угорщина (16,3), Італія 
(14,7), Гонконг, Китай (14,6),  Казахстан (13,9), Литва (12,9), 
Бразилія (12,8), Таїланд (12,3), Греція (12,3),  Хорватія (11,3), 
Мексика (11,1), Словаччина (10,8), Індія (10,7), Туніс (10,2). 

Словаччина (9,7), Литва (9,7), Сербія і Чорногорія (9,5),  Греція (9), 
Білорусь (8,8), Тобаго і Тринідад (8,6),  Польща (8,3),  

Болгарія (7,4),  Латвія (7,2), Вірменія (7), Індія (6,7), Молдова (6,2), 
Азербайджан (6,1), Аргентина (5,9), Казахстан (5,8), Туніс (5,8), 
Румунія (5,6),  ПАР (5,4), Туреччина (5,1),  Чилі (5,0), Іран (4,4), 

Монголія (3,6), Болівія (3,6), Панама (3,4), Венесуела (3,3), 
Македонія (2,9),  Єгипет (2,9),  Гондурас (2,7), Парагвай (2,7), 
Еквадор (2,5), Киргизія (2,3), Уругвай (2,2), Пакистан (1,5),  

Перу (1,4), Сирія (1,4), Мадагаскар (0,8), Замбія (0,8).  

 

Низький «мінус» ( 

HK ), 

 10;0

HK . 

Латвія (9,8), Болгарія (9,5), Польща (9), Україна (8,6),  
ПАР (7,7), Білорусь (7,6), Сербія і Чорногорія (7,5),  Румунія (7,3), 

Туреччина (6,9), Аргентина (6,9), Іран (6,6), Молдова (6,1),  
Уругвай (5,3),  Чилі (5,1), Азербайджан (5,0), Єгипет (4,9),  

Болівія (4,4), Еквадор (4,2), Перу (3,5),  Пакистан (3,4),  
Парагвай (3,4), Куба (3,2), Гондурас (3,2), Македонія (2,9),  
Венесуела (2,6), Замбія (2,4), Вірменія (2) Монголія (1,6),  
Панама (1,6), Грузія (1,5), Киргизія (1,3), Мадагаскар (1,2),  

Сирія (1), Тобаго і Тринідад (0,3). 

Джерело: розроблено та розраховано автором за індикаторами розвитку науково-технічної діяльності Світового банку.
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–  країни з середнім рівнем науково-технічної конкурентоспроможності, які 

поділяються у своїй групі на середній «плюс» ( 

СК ),  60 ;40

СК  та середній «мінус» ( 

СК ), 

 40 ;20

СК ; у країнах цієї групи активізація розвитку науково-технічної діяльності 

досягається через прискорення введення до економічного обігу ОПВ, майже у половини 

країн цієї групи  (Велика Британія, Франція, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, 

Ізраїль) досягнуто профіциту технологічного платіжного балансу;  

–  країни з низьким рівнем науково-технічної конкурентоспроможності, які 

поділяються на низький «плюс» (


НК ),  20 ;10

НК  і низький «мінус» (


НК ),  10 ;0

НК , 

це переважна більшість країн в інтегральному рейтингу науково-технічної 

конкурентоспроможності, за якими закріплюється донорське функціональне призначення з 

домінуванням і нарощенням дефіциту технологічного платіжного балансу, що не дає змогу 

акумулювати національні джерела фінансових ресурсів для розвитку науково-технічної 

діяльності.  Україна перебуває у складі групи країн з низьким рівнем науково-технічної 

конкурентоспроможності, вона погіршила рейтинг від 36 рейтингової позиції у  

1996–2003 рр. до 45 рейтингової позиції у 2005–2011 рр., перейшовши від групи країн 

низький «плюс» до групи країн низький «мінус».   

На відміну від існуючого методичного інструментарію оцінювання розвитку науково-

технічної діяльності в авторській розробці при оцінюванні інтегрального рейтингу країн світу за 

рівнем науково-технічної конкурентоспроможності його прикладне значення посилює 

візуалізація і зіставлення динаміки ранкінгу НТП та ранкінгу економічної ефективності 

науково-технічного потенціалу ЕЕНТП країн світу, що підвищує об’єктивність кластерізації країн 

за індикаторами розвитку науково-технічної діяльності, обрахованих за єдиною 

методологічною базою, забезпечуючи уникнення впливу суб’єктивізму в експертних 

методиках, а також точність оцінювання й планетарний масштаб охоплення об’єктів оцінки, це  

уможливлює комплексне оцінювання рівня розвитку науково-технічної діяльності окремої 

країни, виявити актуальні тенденції розвитку науково-технічного потенціалу та ефективність 

його економічної реалізації у порівнянні з країнами-конкурентами.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1.  Ринковий механізм у розгортанні науково-технічної та інноваційної діяльності  не 

здатен сформувати систему дієвих стимулів для активізації суб’єктів цих видів діяльності з 

огляду на наявність усіх ринкових дисфункцій (неефективність конкуренції; товари 

суспільного споживання; екстерналії; неповні ринки; недостовірність інформації; безробіття, 

інфляція і дисбаланс), що мають системні прояви у науково-технічній та інноваційній 

сферах. Створити механізми компенсації дисфункцій ринку спроможна держава, яка за 

допомогою інструментів прямого і непрямого впливу здійснює реалізацію функції 

суспільного спонсорства через державне фінансування суб’єктів науково-технічної й 

інноваційної діяльності та державне стимулювання суб’єктів щодо активізації ними 

науково-технічної та інноваційної діяльності. 

2.  Прямий вплив держави на розвиток науково-технічної діяльності відбувається 

через форми державного фінансування, коли за бюджетні кошти фінансується виробництво 

суспільних благ у державному секторі, а також преміювання, надання грантів і державне 

замовлення. Непрямий вплив полягає у створенні державою системи дієвих стимулів для 

суб’єктів, які дають змогу акумулювати у них фінансові ресурси, необхідні для науково-

технічної діяльності та її трансформації в інноваційну, чи створювати стимули через 

податкове стимулювання, амортизаційну підтримку, пільгове кредитування, гарантування 

позик для суб’єктів цих видів діяльності і фінансових установ, які здатні забезпечити 

необхідні фінансові ресурси для суб’єктів ДіР. Ефективне поєднання обох механізмів 

подолання ринкових дисфункцій у сферах науково-технічної й інноваційної діяльності 

досягається у такій гібридній формі як ДПП, у межах якої реалізацію функції суспільного 

спонсорства держава делегує приватному сектору, стимулюючи інноваційну спрямованість 

партнерських ініціатив. 

3.  У сучасній практиці державного регулювання сприяння сфері ДіР та інновацій є 

головним інструментом державного впливу на підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та створення робочих місць, вирішення низки соціальних проблем, 

зростання добробуту й покращення якості життя. Діяльність держави щодо розвитку сфери 

ДіР та інновацій охоплює також сфери освіти, функціонування ринків інвестиційних і 

споживчих товарів, ринків інвестиційних ресурсів і ринків праці, підприємництва та 

ринкової інфраструктури, інформаційного середовища, промислової і регуляторної 
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політики. Водночас системний характер дії усього спектру ринкових невдач у сферах 

науково-технічної та інноваційної діяльності долається через системне формування 

механізмів державного фінансування і державного стимулювання, які забезпечують не лише 

створення і функціонування суб’єктів науково-технічної діяльності, але й їх розвиток.  

На відміну від повоєнного періоду, коли держава в індустріальних країнах розпочала 

формування систематичних дій у науково-технічній сфері для орієнтування її розвитку на 

досягнення насамперед лідерських позицій цих держав у військово-політичній площині, 

створивши потужні механізми державного фінансування науково-технічної діяльності, що 

призвело до випереджального зростання зайнятих у сфері ДіР (щорічні темпи зростання 

наукових працівників у чотири рази були вищими темпів зростання чисельності населення, 

а темпи збільшення сукупних витрат на ДіР зростали швидше, аніж ВВП цих країн), сучасна 

практика державного регулювання сфери науково-технічної та інноваційної діяльності 

базується на чіткому економічному обґрунтуванні застосування відповідних інструментів 

державного фінансування та державного стимулювання.   

4.  Аналіз сучасної практики державного регулювання розвитку науково-технічної 

діяльності у розвинених країнах дав змогу систематизувати механізми й інструменти впливу 

держави на подолання ринкових дисфункцій у сферах науково-технічної та інноваційної 

діяльності. За результатами аналізу з’ясовано формування головної закономірності: 

системне  подолання і компенсацію ринкових дисфункцій у науково-технічній та 

інноваційній сферах досягається через поєднання механізмів державного фінансування і 

державного стимулювання, що забезпечує активізацію розвитку науково-технічної 

діяльності та прискорення її трансформації в інноваційну. 

5.  Сучасна практика розбудови державного регулювання науково-технічної 

діяльності у розвинених країнах базується на концепції «відкритих» інновацій відповідно до 

принципу методологічного колективізму і спрямована на створення дієвих механізмів 

подолання ринкових дисфункцій через активізацію і формування системного характеру 

взаємодії суб’єктів науково-технічної й інноваційної діяльності та інвестиційного 

посередництва, що забезпечує розвиток науково-технічної діяльності й прискорення її 

трансформації в інноваційну діяльність. Нині держава, поєднуючи механізми державного 

фінансування і стимулювання в активізації трансформації ДіР в інновації (R&D&I), 

забезпечує органічне поєднання самоорганізації  науково-технічної діяльності у частині 

механізму продукування наукових і технічних знань як суспільних благ та самоорганізації 
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ринку в частині економічного механізму продукування й обміну наукоємної продукції, де 

уречевлені наукові і технічні знання.  

6.  Проведений аналіз  дав змогу обґрунтувати наступні тенденції сучасної практики 

державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності у розвинених країнах як 

форми прояву його головної закономірності, а саме:  

– переорієнтування активності держави від виробника до організатора виробництва 

суспільних благ у науково-технічній сфері через реалізацію функцій спонсорства на 

основі поєднання механізмів державного фінансування та державного стимулювання 

суб’єктів науково-технічної й інноваційної діяльності з переходом від принципу 

методологічного індивідуалізму до принципу методологічного колективізму, 

забезпечуючи мережеву основу активізації міжсекторальної взаємодії  цих суб’єктів;  

– делегування функцій виробництва чистих суспільних благ сектору вищої освіти, а  

квазісуспільних благ – підприємницькому сектору ДіР у системній взаємодії з сектором 

вищої освіти; перетворення бізнес-сектору на головне джерело акумулювання витрат на 

ДіР з випереджальною динамікою витрат на ДіР цього сектору у 1999–2011 рр. щодо 

зростання наукоємності ВВП у більшості країн ОЕСР і досягненням найвищого рівня 

концентрації дослідників;  

– зміщення акцентів у фінансуванні витрат на ДіР від розуміння держави як джерела 

фінансування до каталізатора фінансових ресурсів і прискорювача їх трансформації в 

інвестиції, що активізують взаємодію у сфері ДіР підприємницького сектору, сектору  

вищої освіти й інвестиційних посередників;  

– множинність джерел і довгостроковий характер нарощення недержавних витрат на ДіР 

забезпечує системність застосування інструментів державного стимулювання розвитку 

науково-технічної діяльності;  

– інституціоналізація державного фінансування і державного стимулювання розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності через делегування державою реалізації 

функцій спонсорства у сфері виробництва чистих суспільних благ – спеціалізованим 

агенціям, які забезпечують ефективний розподіл бюджетних коштів на програмно-

цільовій основі з використанням ex-ante-оцінювання і делегований моніторинг 

оцінювання якості діяльності суб’єктів ДіР через ex-post-оцінювання, так і сфері 

виробництва квазісуспільних благ – інститутам венчурного інвестування.  
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7.  У роботі вперше запропоновано методику інтегрального рейтингу науково-

технічної конкурентоспроможності країн світу, на відміну від існуючого інструментарію 

посилено прикладне значення рейтигування науково-технічної конкурентоспроможності, 

що базується на визначенні ранкінгу науково-технічного потенціалу та ранкінгу економічної 

ефективності науково-технічного потенціалу країн світу і дає змогу підвищити об’єктивність 

кластерізації країн за індикаторами розвитку науково-технічної діяльності, які обраховані за 

єдиною методологічною базою, уникають впливу суб’єктивізму в експертних методиках, 

забезпечують точність оцінювання та планетарний масштаб охоплення об’єктів оцінки, 

уможливлюють комплексну оцінку рівня розвитку науково-технічної діяльності окремої 

країни, виявлення актуальних тенденцій розвитку її науково-технічного потенціалу та 

ефективність його економічної реалізації у порівнянні з країнами-конкурентами.  

Застосування авторської методики інтегрального рейтингу науково-технічної 

конкурентоспроможності країн світу, надало змогу підтвердити гіпотезу щодо нової 

системної якості науково-технічної діяльності, яка генерується через економічні механізми 

активізації її розвитку, а тому сформованість науково-технічного потенціалу країни має 

знайти економічну реалізацію і забезпечити прискорення трансформації науково-технічної 

діяльності в інноваційну, закріплюючи незворотність таких якісних змін. Відтак 

інноваційний розвиток країни та її конкурентоспроможність на глобальному рівні залежать 

не лише від ефективної системи генерування неуречевлених та уречевлених наукових і 

технічних знань, що відображено її неперервністю та розширеним відтворенням і 

транслюванням знань на суб’єктному рівні, але й швидкістю і масштабами введення цих 

знань до господарського та економічного обігу через їх уречевлення у наукоємній продукції 

та комерціалізацію ОПВ.  

8.  За результатами порівняльного оцінювання рівня розвитку науково-технічної 

діяльності з’ясовано, що Україна перебуває у складі групи країн з низьким рівнем науково-

технічної конкурентоспроможності, вона погіршила рейтинг від 36 рейтингової позиції у 

1996–2003 рр. до 45 рейтингової позиції у 2005–2011 рр., перейшовши від групи країн 

низький «плюс» до групи країн низький «мінус».  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [183], [189], [190], [191], 

[192], [197], [198], [204], [208], [211], [212], [213], [214], [223], [228], [229], [235], [236], [237], 

[240], [241], [294], [430], [601], [668], [720], [721], [873], [874], [877]. 
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РОЗДІЛ 4 

СУПЕРЕЧНОСТІ  ТА  ЕКОНОМІЧНІ  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  

 НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  В  УКРАЇНІ  

 

§ 4.1. Український контекст зародження і становлення науково-технічної діяльності 

 

Процеси появи і розгортання НТД в українських землях мали істотні особливості. 

Зокрема етап зародження НТД тривав від доби Київської Русі (Х–ХІІ ст.) до доби 

національно-культурного відродження (XVIІ ст. – перша пол. XVIІІ ст.), коли у первісних 

формах постали її складові: теоретична діяльність у формі філософування, підготовка 

мислителів, первісні інформаційні послуги. Характер цієї діяльності був епізодичним, 

внутрішні характеристики формувалися внаслідок впливів зовнішнього соціокультурного 

середовища при домінуванні інституту церкви. Водночас з другої пол. ХVIIІ ст. з’являються 

ознаки переходу до нового етапу – становлення НТД в українських землях, це якісні зміни у 

діяльності вищих шкіл – Києво-Могилянської академії (КМА) та Львівського університету у 

контексті реалізації ними трансляційної функції знань, об’єктом трансляції стали 

природничонаукові знання, генеровані за межами цих освітніх осередків. Серед ознак етапу 

зародження НТД в українських землях виділено:  

І. До первісних форм зародження складових НТД в українських землях віднесені 

філософування, самопідготовка мислителів, надання первісних інформаційних послуг 

монастирськими бібліотеками. Їх поява сягає доби Київської Русі й зумовлена прийняттям 

православ’я від Візантії, безпосередньої спадкоємиці елліно-елліністичної традиції, і 

процесами державотворення, які перетворилися за часів Ярослава Мудрого із спонтанних у 

систематичні. Особливості поширення східної гілки християнства на теренах Київської Русі 

є наслідком перейняття церковнослов’янської мови – штучної  мови, створеної на 

конструкціях еллінської цивілізації, що формувалися нею два тисячоліття й мали складні 

мисленнєві операції, та фонетично наближеної до мовних конструкцій слов’ян. 

Визначальним у швидкості поширення церковнослов’янської мови було й те, що 

демократичні традиції стародавніх греків, відображені у мові, здобули новий імпульс 

розвитку у Київській Русі, вічовій республіці без традицій рабства, яка мала і власні писемні 

традиції [652]. Етап зародження НТД тривав до к. ХVII ст. (доба національно-культурного 

відродження) – поч. ХVIIІ ст., коли в українських землях з’являються перші інституційні 
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утворення вищої школи (у Києві – Київська колегія (1632), пізніше – КМА з правами 

академії (1701), та Львові – Львівський університет (1661)), де провадилися підготовка 

мислителів і теоретична діяльність у формі філософування, були створені уречевлені умови: 

друкарні і бібліотеки. Ідею національної вищої школи сформували братські школи, де 

започатковано книгодрукування і навчальну літературу.  

ІІ. Організаційні аспекти зародження складових НТД є наслідком екстернального 

впливу з боку  зовнішнього соціокультурного середовища, а саме утвердження й розвитку 

східної гілки християнства, діяльності церкви та її участі у процесах державотворення, відтак 

теоретичне знання цієї доби не виходило за межі теології. Суперечливий характер 

формування соціокультурного середовища Київської Русі зумовили протилежні традиції: на 

загальноруському рівні йдеться про етноконфесійну консолідацію, центр якої перебував за 

межами держави у Константинополі, та етносоціальну консолідацію на регіональному рівні у 

межах княжих земель, центром якої став Київ. Особливості внутрішньої організації нового 

виду діяльності спричинили слідування елліно-елліністичним традиціям, формування 

софійного світобачення у руслі християнської свідомості і включення церкви у державотворчі 

процеси. Відтак філософські, суспільно-політичні, правові ідеї, генеровані на основі 

теоретичних знань, які надходили до Київської Русі з Візантії, на декілька століть 

випереджали ідеї західноєвропейської філософії Нового часу і суспільно-політичні ідеї 

розвинених держав того часу [769]. Теоретична діяльність була покликана потребами 

організації суспільного життя, її зародження відбувалося у первісній формі філософування 

задля генерування теоретичного знання, яке виконувало крім функцій трансляції, зберігання і 

примноження знання, функцію регулятивну у сферах суспільного життя і духовної діяльності. 

Відмінність між руслами західноєвропейської й української філософії зумовили суперечності 

соціокультурного середовища – протистояння західної і східної гілок християнства, 

визначивши полемічний характер української філософської думки тієї доби, її 

кордоцентричне спрямування, а не схоластичний раціоналізм як домінуючий стиль 

теоретичного мислення середньовічного філософування [308]. Неможливість появи у 

давньоруських землях теоретизування як первісної форми теоретичної діяльності пояснюємо 

внутрішнім чинником – слідування традиції філософування платонізму, де об’єкт розмислів 

людина і суспільство, а не природа як об’єкт натурфілософії арістотелізму, зовнішній 

чинник – деструктивні процеси вищої стадії феодальної роздробленості і татаро-

монгольського поневолення з перериванням інтелектуальної традиції [592].  
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Розходження в напрямах еволюції університетів в українських землях та 

західноєвропейських університетів пояснюємо на основі аналізу факторів зовнішнього 

середовища, визначальний вплив яких сформувати домінуючі інститути: 

–  релігійний фактор: на декілька століть пізніше прийняття християнства як 

цивілізаційного вибору європейського напряму розвитку; поширення через православ’я 

церковнослов’янської мови, наближеної до побутової, що не вимагало значних витрат часу і 

спеціалізованого інституту на відміну від католицизму та латини – не вживаної у побуті 

мови, вивчення якої зумовило появу класичних університетів; усталені візантійські традиції 

призначення вищих церковних ієрархів, єдність інститутів релігії  і держави; 

–  політичний фактор: втрата власної державності, закріплення периферійного стану у 

складі інших державних утворень; 

–  правовий фактор: інституційні зміни із запровадженням маґдебургії, що долала 

обмеження сімейно-родинного типу соціалізації; 

–  господарський фактор: місто перестало бути центром господарського життя під час 

та після орди, що зумовило переорієнтування на спрощене землеробство, а також  

інформаційний розрив у розвитку ремесел через фізичне знищення носіїв знань.     

Традиції філософування в українських землях відновлені і розвинені у добу 

національно-культурного відродження, що пов’язане з функціонуванням КМА. Головні 

здобутки плеяди викладачів КМА збагатили таку складову як філософування, у 

теоретизуванні, що у Новий час постало як природознавство, власні наукові традиції не 

започатковано: їх філософські праці природознавчого характеру (підручники з 

натурфілософії) виконували лише трансляційну функцію у системі генерування і 

поширення теоретичних знань як переклади наукових праць європейських учених [702]. 

Відтак наукових відкриттів у сфері природознавства викладачами КМА зроблено не було, 

це пояснюємо місією закладу як освітньо-теологічного осередку, він мав два відділення – 

філософське і теологічне, тоді як правничого і медичного, обов’язкових у складі 

західноєвропейських університетів, у ньому не виділено. Викладачі-могилянці як духовні 

особи мету в генеруванні знання реалізували у сфері богослов’я, природничонаукові знання, 

з якими вони ознайомлювалися під час закордонних освітніх студій або через праці вчених-

експериментаторів, використовували для філософського обґрунтування нових теологічних 

знань і транслювали у межах схоластичної картини світу на відміну від механістичної 

картини світу, у межах якої вони були створені. Головним результатом їх теоретичної 
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діяльності стала розробка теоретичних засад національної мови як мови богословських і 

літературних творів [324], вплив теоретичного знання обмежувався соціокультурним 

середовищем і проявився в інтелектуалізації інституту релігії й розробці теоретичних засад 

українського мовознавства.        

Підготовка мислителів як суб’єктів теоретичної діяльності відбувалася у лоні церкви 

як самопідготовка, їх представляла нечисленна група церковних діячів на початку етапу – 

митрополити Іларіон і К.Смолятич, Лука Жидята, Теодосій Печерський, Нестор, Яков 

Мних, К.Турівський, наприкінці етапу – це численна група церковних діячів, які здобули 

освіту у братських школах, Острозькій школі, КМА і закордонних університетах 

(І.Вишенський, М.Смотрицький, П.Могила, Й.Кононович-Горбацький, І.Косовський, 

І.Ґізель, Т.Прокопович та ін.), їх діяльність зосереджена на філософуванні – генеруванні 

теологічного знання як регулятора духовної і суспільно-політичної сфер при домінуванні 

інституту релігії. Іншу частину суб’єктів теоретичної діяльності представляла родова знать 

(Ярослав Мудрий, Володимир Мономах), що спрямовувала інтелектуальну діяльність на 

вироблення основ організації державного управління – давньоруського законодавства, 

наприкінці етапу – це представники козацької старшини, які створювали Конституцію, 

закони і вольності Війська Запорізького. Витіснення цих земель на периферію 

державотворення (доба Великого князівства Литовського і Речі Посполитої) сповільнило 

культурний розвиток, тоді як перенесення митрополії з Києва до Володимира, згодом – до 

Москви, унеможливило динамічний прогрес інтелектуальних й інформаційних потреб. 

Відродження Києва як духовного центру сягає ХVII ст., як політичного центру – частково у 

ХVII ст., а повною мірою – лише у ХХ ст.  

З появою західноєвропейських університетів українці були представлені серед 

студентів, університетських діячів і мислителів тієї доби, які здобували вчені ступені 

закордоном [423]. Негативний вплив на зародження вищої школи в українських землях мало 

соціокультурне середовище, проте до кінця етапу нею підготовлено плеяду суб’єктів 

теоретичної діяльності, це різностанові представники місцевого населення: козацька 

старшина, шляхтичі, міщани, які реалізували інтелектуальні потреби у церковній царині, 

освітній, літературній, адміністративно-судочинній, військовій сферах. Право на 

присудження вчених ступенів освітніми закладами (Острозька школа, Києво-Могилянський 

колегіум) виборено не було. Відтак присудження вченого ступеня доктора богослов’я, 

найвищого за ієрархією теоретичного знання доби середньовіччя, відбулося вперше на 
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православному соборі, а не в освітньому закладі за західноєвропейською традицією, яка 

існувала у Львівському університеті, першому в українських землях.   

У сфері науково-технічних послуг виникли первісні інформаційні послуги у формах  

списування книг і монастирських бібліотек, надалі – це поява і поширення книгодрукування, 

створення навчальної, теологічної і філософської літератури в осередках освіти: братствах, 

Острозькій школі, КМА, Львівському університеті. Панівна натуральна форма 

господарювання позначилася на інформаційній сфері з утворенням приватних книгозбірень 

представниками духівництва, козацької старшини, шляхти.    

ІІІ. Територіально центрами зародження НТД в українських землях постали Київ і 

Львів. Своєрідність економічних аспектів зародження складових НТД полягає у тому, що 

вони поставали у період панування натурального господарства й соціокультурного 

середовища традиційного суспільства. Теоретичні й емпіричні знання (зокрема, в організації 

книгодрукування) цієї доби були неформалізовані і невіддільні від їх носіїв, вони практично 

не залучалися до господарського обігу. Залучення теоретичних знань до господарського 

обігу уможливило книгодрукування, з яким пов’язано перше застосування засобів 

індивідуалізації товарів та ідентифікації їх виробників (товарних знаків) – це ксилографічний 

знак українського першодрукаря І.Федорова, що зародив сферу інтелектуальної власності, 

першим об’єктом якої вважаємо першу слов’янську Азбуку (1574), що містила вихідні дані 

на останній сторінці: внизу два ксилографічні зображення – герб Львова і друкарський знак 

І.Федорова з написом на щиті «IwaN» [302]. Інформаційні та інтелектуальні потреби різних 

верств населення (духівництва, дворянства, вищих державних і військових чинів, козацької 

старшини, заможних міщан, купців) забезпечувало нове явище – створення приватних 

книгозбірень, які розвивали  декілька поколінь. Відтак системного характеру набули 

потреби у носіях знання, зокрема у контексті етноконфесійної ідентифікації – це 

церковники, для яких основною є духовна діяльність, а теоретична – вторинною; потреби у 

високоосвічених кадрах для ведення канцелярських справ, судочинства, встановлення 

міждержавних зв’язків поставали з поширенням у містах магдебурзького права і появою 

нового соціального стану – козацтва; здобуття вищої освіти давало змогу отримати 

громадянські права і не спадкову форму доходу. Системні потреби у носіях знання  були 

забезпечили братські школи, найвищого рівня розвитку з поміж яких здобула КМА.   

ІV. У Західній Європі етап зародження НТД тривав від доби Античності (VI–V ст.  

до н.е.) до доби Відродження (XV–XVI ст.), в українських землях він розпочинається 
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пізніше (Х–ХІ ст.) і завершується у добу Нового часу (поч. ХVIІІ ст.) – із завершенням 

першої наукової революції. Таке відставання зумовили флуктуації зовнішнього середовища: 

більш пізнє прийняття християнства на теренах давньоруських земель, століття боротьби із 

Ордою і васальний стан у складі інших державних утворень, пізніше поширення магдебургії 

і ринкового господарства. Тенденції зародження складових НТД в Україні адекватні 

процесам на теренах Західної Європи, їм притаманні епізодичність, нестійкий характер, 

переривання у часи лихоліть.  

V. Перехід від зародження до становлення НТД в українських землях відбувається 

до середини ХVIII ст., коли в освітніх закладах в українських землях (у КМА та в 

Харківському колегіумі) об’єктом трансляції постають природничонаукові знання, які 

викладалися у контексті тієї картини світу, у межах якої вони були генеровані. Така 

переорієнтація відбувалася унаслідок впливу з боку академічної науки після заснування 

Петербурзької академії наук і запрошення до неї відомих закордонних вчених [7]. Завдяки 

академічній науці вперше об’єктом природознавчих досліджень постали флора і фауна, 

надра, господарство і побут в українських землях і Криму, що були проведені під час 

експедицій у другій пол. XVІIІ ст. Традиції проведення експериментальних природознавчих 

досліджень поступово переносилися до стін КМА і колегіумів викладачами з їх закордонних 

студій в європейських наукових центрах. Це проявилося у формуванні пізнавальних 

інтересів за межами теологічної освіти, зокрема читацьких інтересів у природничонауковій 

сфері освіченої частини населення, продовження освіти, наукових досліджень у 

західноєвропейських і російських університетах або спеціалізованих освітніх закладах, де 

більшість студентів формували студенти чи вихованці КМА й українських колегіумів.  

З активізацією діяльності Львівського університету (1661) і відкриттям в українських 

землях університетів (Харківського (1805), Університету Св. Володимира у Києві (1834), 

Новоросійського (1865, Одеса) НТД перейшла до етапу становлення, який тривав до к. ХІХ 

ст. Складові НТД в українських землях становилися в університетських стінах завдяки 

організаційній роботі і професійній діяльності університетських діячів, що продовжили 

традиції філософування, заснували перші наукові традиції експериментальних  досліджень та 

основу механізму самоорганізації, на відміну від західноєвропейської традиції, де 

інституційну основу експериментального природознавства сформували академії наук. 

В університетах складові НТД здобули внутрішню єдність, взаємообумовленість і 

дисциплінарне структурування, а саме:  
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5.1. У складі теоретичної діяльності окрім філософування постали природознавчі 

дослідження, у сфері генерування теоретичних знань змінився акцент від домінування 

гуманітарних знань до природничонаукових знань, генерованих на експериментальній основі в 

усіх природничонаукових дисциплінах. Теоретична діяльність упродовж ХІХ ст. в 

університетах трансформувалася у наукові дослідження, мета яких полягала не лише у 

транслюванні наукових знань у навчальному процесі та їх систематизації, а в генеруванні нових 

знань у контексті західноєвропейських тенденцій становлення експериментального 

природознавства. Філософування продовжило україноментальні кордоцентрично-барокові 

традиції [308]. Сформовано предмет наукових досліджень – це експериментально генеровані 

наукові знання та наукові проблеми відповідної дисциплінарної сфери, наявна зміна пріоритетів 

досліджень від соціогуманітарної сфери до природознавства. 

Серед суб’єктів наукових досліджень на індивідуальному рівні постав новий тип 

вченого, світської особи, що здобула вищу освіту і професійна діяльність якої була 

зосереджена на наукових дослідженнях. З розвитком уречевлених умов університетський 

професор – це вчений-експериментатор, що формував колективний рівень суб’єктів 

наукових досліджень – власну наукову школу, її ядро становили університетські вихованці, 

що засновували дисциплінарні товариства. У діяльності на колективному рівні суб’єктів 

наукових досліджень (комітети, комісії, дисциплінарні товариства) простежується перехід 

від гуманітарної до природничонаукової сфери. Якщо в першій пол. ХІХ ст. нові наукові 

напрями у сфері природознавства в університетах репрезентували вчені-іноземці або ж 

вчені, що отримали вищу освіту здебільшого у західноєвропейських  університетах, то з сер. 

1860-х рр. у цих напрямах було отримано значні наукові результати університетськими 

вихованцями, що вже формували ядро наукових кадрів  в  alma mater. За умов відставання 

Російської імперії в індустріалізації її господарства, домінуванні аграрного сектору на її 

теренах годі було очікувати розповсюдження такого суб’єкта наукових досліджень, як 

промислові дослідницькі лабораторії. Університетська лабораторія реалізувала функції 

дослідницької лабораторії, тоді як наукові дисциплінарні товариства, які об’єднали «вчені 

сили» університетів, стали прообразом академії наук, ядром самоорганізації цієї діяльності.  

Створення уречевлених засобів наукових досліджень в університетах орієнтувалося на 

кращі західноєвропейські зразки, що втілювали вчені-іноземці та університетські вихованці 

й професори, які проходили закордонні стажування у західноєвропейських університетах 

[81]. З побудовою приміщень університетів, спеціалізованих кабінетів, музеїв, обсерваторій, 
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улаштуванням ботанічних садів, експериментальних лабораторій сформовано умови для 

експериментальної науки, перехід навчального процесу від кабінетної до експериментально-

лабораторної організації. Університетська професура створила неуречевлені засоби наукових 

досліджень – оригінальні методи експериментальних досліджень у природознавстві. 

Відчутних змін зазнали і процеси наукових досліджень, які із зміною їх предмету 

переходили від «вченої кабінетної діяльності» до систематичних експедицій і «вченої 

лабораторної діяльності» на експериментальній основі [581]. Дисциплінарні товариства 

започаткували наукову періодику, і знання, генеровані університетськими діячами, набували 

об’єктивізації та трансляції для студентства, наукових кіл і всієї світової наукової спільноти.  

Для умов проведення наукових досліджень, зокрема для її неуречевленої компоненти, 

притаманні такі ж характеристики, що й для наукових досліджень на західноєвропейських 

теренах, наукові знання в університетах генеровані у контексті загальнонаукової картини 

світу відповідно до тогочасних її змін (механістичну картину світу замінює 

електродинамічна фізична реальність) та спеціальних картин світу, що формувалися 

відповідними галузями знань і де домінували ідеї еволюціонізму (у біології, медицині, 

геології).  У  ХІХ ст. наукові дослідження в університетах в українських землях проводилися 

у межах класичного типу наукової раціональності, де істинність знання доводилася 

експериментально. Класичний тип наукової раціональності еволюціонував від стану 

додисциплінарної організації науки у руслі традицій енциклопедизму, успадкованих від тих 

освітніх закладів, на ґрунті яких університети поставали, до стану дисциплінарної організації 

як відображення впливу внутрішніх норм, що втілює стиль наукового мислення: 

математична інтерпретація наукових результатів з використанням інструментарію, 

розробленого університетськими професорами. В університетських стінах російська мова 

поступово ставала мовою науки,  українську мову прогресивна університетська професура 

розвивала майже підпільно. За умов одержавлення соціальних інститутів і домінування 

інституту релігії на імперських теренах наукові дослідження (соціогуманітарні) підлягали 

суворій клерикально-політичній цензурі, що є відмінним від західноєвропейських тенденцій, 

де інститути держави і релігії було вже відокремлено.  

Висновок щодо становлення наукових досліджень в університетах як явища 

самобутнього підтверджують наукові результати, отримані «університетськими вченими 

силами», – це наукові відкриття світового рівня та започаткування ними нових наукових 

напрямів. Важливість цього висновку підкреслюється тим, що наукові відкриття були 
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зроблені тими університетськими представниками, які пройшли шлях від студентів до 

професорів університетів в українських землях, їх чисельність сягала десятків осіб, і вони 

сформували основу наукових шкіл і дисциплінарних товариств у різних галузях знань,  

уможлививши процеси самоорганізації науково-технічної діяльності. Внутрішні 

взаємовпливи у розвитку наукових досліджень в останній третині ХІХ ст. відобразили 

процеси диференціації наукових знань, їх міждисциплінарної взаємодії: наукові результати 

отримані у таких напрямах наукових досліджень, як теорія функцій, проективна і 

неевклідова геометрія, теоретична і прикладна механіка, теоретична й експериментальна 

фізика (термо- й електродинаміка, електромагнітна теорія), теоретична астрономія, хімічна 

кінетика, органічна хімія, ботанічна географія, геоботаніка (фітоценологія), 

експериментальне степове лісорозведення, іхтіологія, мікологія, протистологія, фізіологія 

рослин (хімічна, фізична, екологічна), експериментальна й онтогенетична морфологія 

рослин, електрофізіологія, фізіологія людини і тварин [304]. В університетах поставали нові 

напрями наукових досліджень, експериментальні методи запозичувалися з інших галузей 

природничих наук. Завдячуючи професурі, як результат дисциплінарної диференціації і 

міждисциплінарного синтезу постали нові галузі природознавства і наукові напрями, 

зокрема, фізична хімія, гістофізіологія, фізіологія центральної нервової системи, цитологія, 

еволюційна ембріологія, експериментальна патологія, мікробіологія, імунологія, біологічна 

хімія, вірусологія, еволюційна палеонтологія [242]. Отже, в українських землях постав такий 

соціальний інститут, як університет, упродовж ХІХ ст. він перейшов від класичної до 

дослідницької моделі і був здатен не лише транслювати, але й генерувати наукові знання у 

гуманітарній і природничонауковій сферах як суб’єкт колективного рівня наукових 

досліджень, підготовки вчених і надання науково-інформаційних послуг.   

5.2. Підготовка вчених в університетах розгорталася за всіма галузями знань, 

передовсім із кола університетських вихованців. До 1860-х рр. потреби у наукових кадрах 

завдяки власним вихованцям задовольнялися здебільшого у гуманітарній сфері (див. 

ДОДАТОК Д табл. Д.1). Власні наукові кадри у природничонауковій сфері постають з 

появою колективного рівня суб’єктів наукових досліджень – наукових шкіл університетських 

професорів, комітетів і комісій, дисциплінарних товариств (див. ДОДАТОК Д табл. Д.2). Такі 

ядра саморозвитку науково-технічної діяльності уможливили вивчення флори і фауни, надр, 

господарства в українських землях, її історії і права через систематичні експедиції й участь у 

них молодих учених, розгортання в університетських стінах експериментування як головного 
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методу генерування наукових знань, що було невід’ємним від підготовки вчених і завдяки 

чому в останній чверті ХІХ ст. університети в українських землях переорієнтовуються на 

дослідницьку модель функціонування. Важливою формою підготовки наукових кадрів стали 

наукові стажування у провідних західноєвропейських університетах і наукових центрах, що 

дало змогу молодим поколінням вчених орієнтуватися на кращі світові наукові здобутки та 

зробити вагомий внесок у розвиток світової науки й університетської освіти.  

5.3. Із моменту заснування університетів важливими напрямами їх функціонування 

були інформаційні послуги, що поступово трансформувалися в науково-інформаційні, 

йдеться про створення в кожному з них бібліотеки, архіву, музеїв, ботанічного саду, 

спеціалізованих кабінетів, започаткування власної видавничої діяльності. Вони поставали 

як елементи забезпечення інформаційних потреб навчального процесу, що відображали 

процеси накопичення й систематизації бібліотечного фонду, документів, експонатів, 

напрями спостережень у ботанічному саду. Їх утворенням опікувалися університетські 

професори, таким елементам були притаманні характеристики, успадковані від закладів 

освіти, на базі яких утворювалися університети. Зокрема бібліотечний фонд Університету 

св. Володимира мав характер колекційного з гуманітарною спрямованістю, що 

відобразилося на тематичній спрямованості перших захищених у ньому дисертацій. 

Одним із джерел формування бібліотечних фондів закладів освіти, у т.ч. й університетів, 

були приватні книжкові колекції, переважно колекційні енциклопедичного спрямування. 

Далі формування бібліотечного фонду набуло цілеспрямування: літературу 

передплачували, замовляли у провідних російських й іноземних постачальників книг для 

потреб навчального процесу і наукових експериментів [439]. Відтак у поповненні наукової 

літератури домінує природничонаукова література, у т.ч. й наукова періодика, яка в 

останній третині ХІХ ст. була переважно іноземною, що забезпечувало ознайомлення з 

найновішими досягненнями за всіма галузями наукових знань. За окремими галузями 

знань професори-сподвижники створювали спеціалізовані бібліотеки. У другій 

пол. ХІХ ст. збільшено штат працівників бібліотек, ботанічних садів, обсерваторій, 

зростала їх професіоналізація і спеціалізація. Університети в українських землях 

започаткували і перетворили на систематичні астрономічні, метеорологічні та 

кліматологічні (агрометеорологічні й агрокліматологічні), сейсмологічні, геологічні, 

геодезичні, бактеріологічні дослідження [581]. Вони важливі як для навчально-наукових 



 

 

383 

 

цілей, так і для індустріальної основи сільського господарства, господарського освоєння 

надр, становлення промисловості та індустріалізації, транспортної інфраструктури.  

Становлення науково-інформаційних послуг в університетах відбулося тоді, коли 

постала необхідність в об’єктивізації і трансляції генерованих наукових знань, їх перетворення 

на наукову інформацію, а з розгортанням експериментування – у науково-технічну 

інформацію, на що були спрямовані університетські наукові періодичні видання, надалі – 

наукові часописи різноманітних комітетів, комісій, дисциплінарних товариств, збільшення  

кількості яких відбувалося у руслі світових тенденцій зростання кількості наукових часописів, 

і більшість університетських професорів займалися науковим редагуванням цих видань. Для 

видавничої діяльності притаманне переважання гуманітарної складової до сер. 1860-х рр., 

надалі пріоритет здобули природничонаукові видання. Наукові видання товариства 

дослідників природи, які розсилалися до 269 російських товариств і 318 закордонних установ 

на всіх континентах, що сприяло визнанню університетської науки у світових наукових колах 

(див. ДОДАТОК Д табл. Д.2).  У більшості європейських країн національна академія наук, де 

наукові дослідження постали на систематичній і власне експериментальній основі, з’явився 

через три-п’ять століть після появи класичних університетів, коли ними було підготовлено  

прошарок інтелектуалів й актуалізовано процеси створення держав-націй. Відтак академія 

наук змогла стати однією з видатних подій Української народної республіки у 1918 р. 

завдяки тому, що класичними університетами Львова, Харкова, Києва, Одеси упродовж 

ХІХ ст. було сформовано наукові традиції і виховано декілька поколінь учених. Отже, НТД 

в Університеті св. Володимира у ХІХ ст. пройшла два етапи: зародження (1834–1863 рр.) і 

становлення (1864 р. – к. ХІХ ст.). У табл. 4.1 узагальнено сутнісні характеристики 

складових НТД в Університеті з позицій системно-праксеологічного підходу.  

На етапі зародження виникли перші ознаки складових НТД: професори і викладачі 

поєднували викладання, наукові дослідження (написання дисертацій, монографій, статей; 

роботу в комісіях, комітетах, експедиціях), адміністративну роботу (як завідувачі кафедр, 

проректори і ректори), брали участь у наданні науково-інформаційних послуг (ботанічний 

сад, кабінети, бібліотеки, музеї, архіви, обсерваторії, редагування наукових видань). Усім 

складовим притаманне переважання гуманітарної сфери, їх спрямованість на потреби 

навчального процесу. 
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Таблиця 4.1 

Формування складових науково-технічної діяльності в Університеті св. Володимира у ХІХ ст.* 

 Загальна характеристика внутрішніх ознак на етапі 
зародження  (1834–1860-ті рр.) становлення (1864 – к. ХІХ ст.) 

Н
А

У
К

О
В

І 
   

   
   

Д
О

С
Л

ІД
Ж

Е
Н

Н
Я

 

Мета Поширення наукових знань, генерованих іншими вченими Генерування наукових знань на експериментальній основі, посилення їх 
прикладного, у т.ч. і практичного характеру  

Предмет – накопичений доробок наукових знань ; 
– переважання гуманітарних знань  

– наукові проблеми відповідної дисциплінарної сфери; 
– переважання природничонаукових знань  

 
Суб’єкти 

– індивідуальний рівень: ординарні та екстраординарні 
професори, ад’юнкти; здебільшого запрошені ззовні;  
– колективний рівень: перші формальні колективи  
(комітети, комісії)  

– індивідуальний рівень: ординарні та екстраординарні професори, доценти, 
ад’юнкти; переважають випускники Університету;  
– колективний рівень: продовжують роботу комісії, започатковуються 
дисциплінарні товариства, київські наукові школи 

 
Засоби 

– успадковані від Кременецького ліцею, Віленської 
медичної академії; 
– побудова головного приміщення з кабінетною системою, 
обсерваторії; закладка ботанічного саду; 
– облаштування науковим обладнанням кабінетів за 
зразком європейських університетів 

– створення й облаштування науковими приладами спеціалізованих лабораторій: 
фізіологічної, нової хімічної, фізичної, хімічної для мінералогічного кабінету та ін.; 
– розробка наукових приладів (ауксанометр Баранецького й ін. ), методів (метод 
Ковалевського виготування тонких зрізів; метод Алексєєва добування азосполук, 
метод Фабріціуса й ін.), анатомічні препарати Беца (золота медаль на Всесвітній 
виставці у Відні, 1873) та ін. 

 
Процес 

– «вчена кабінетна діяльність»; 
– перші експедиційні дослідження; 
– закордонні стажування 

– експериментальні дослідження в спеціалізованих лабораторіях; 
– експедиційні дослідження; 
– закордонні стажування. 

 
Умови 

– енциклопедизм, класичний тип наукової раціональності 
(у стані  додисциплінарної організації науки) 

 класичний тип наукової раціональності (у стані дисциплінарної організації науки) 

– клерикальний і політичний характер цензури  для програм курсів, дисертацій 

 
 

Результати 

 
 
– наукові результати мали характер популяризації,  
коментування та компілювання; представляли цінність 
здебільшого для навчального процесу; 
– збір та перша систематизація емпіричних даних; 
 поява перших вчених, підготовлених в Університеті 

– перші наукові відкриття світового рівня: теорія зародкових листів 
(О.Ковалевський, 1870–1871); ознака збіжності Єрмакова (1870); дослідження 
законів термоелектричних процесів (1870-ті, П.Авенаріус); положення про 
рослинний організм (1873–1900, Й.Баранецький); теорія функцій комплексно-
змінного (1880-ті, Б.Букреєв); критична температура води (1885, О. Надєждін); 
подвійне запліднення у рослин (1898, С.Навашин), ін.; поява нових напрямів 
досліджень: теоретична фізика, фізична хімія, гістофізіологія, цитологія, ембріологія, 
гідробіологія, мікробіологія, експериментальна психологія; формування наукових 
шкіл із кола вихованців Університету. 
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Продовження табл. 4.1 
 Загальна характеристика внутрішніх ознак на етапі 

зародження (1834–1860-ті рр.) становлення (1864 – к. ХІХ ст.) 

П
ІД

Г
О

Т
О

В
К

А
   

 В
Ч

Е
Н

И
Х

 

Мета для потреб Університету, інших закладів освіти   для потреб Університету, інших закладів освіти, державної служби 

Предмет накопичений доробок знань у науковій літературі, 
здебільшого у гуманітарній сфері  

природничонаукові знання щодо систематизації уявлень про явища і процеси на 
теренах українських земель 

Суб’єкти професори та випускники Університету студенти, випускники і викладачі Університету  

Засоби пізнавальний  наукові прилади, лабораторне обладнання 

 
Процес 

– складання магістерського та докторського іспитів; 
– написання дисертації (магістерської, докторської), її 
непублічний і публічний захист 

– складання магістерського та докторського іспитів; 
– підготовка дисертації (магістерська, докторська), непублічний і публічний захист; 
– участь у семінарах, наукових дослідженнях лабораторій професорів 

Умови клерикальний і політичний характер цензури як програм іспитів, так і змісту дисертацій 

 
Результати 

– поява покоління вчених, підготовлених в Університеті; 
– популяризація, коментування та компілювання відомих 
наукових знань  

– розширення підготовки наукових кадрів;  поява перших наукових шкіл практично 
за всіма галузями наук; наукові результати світового рівня здобувають  
університетські професори та їх учні 

Н
А

Д
А

Н
Н

Я
  

Н
А

У
К

О
В

О
-І

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
ІЙ

Н
И

Х
  П

О
С

Л
У

Г
 

Мета забезпечення  потреб  навчального  процесу забезпечення потреб наукових досліджень і навчального процесу 

Предмет інформація  для  навчального процесу інформація для навчального процесу і наукових досліджень 

Суб’єкти професори, викладачі, що провадили таку діяльність за 
сумісництвом  

 професіоналізація і спеціалізація працівників бібліотеки, лабораторій, ботанічного 
саду, обсерваторії; збільшення їх штату 

 
Засоби 

– формування матеріальних умов – бібліотеки,  ботанічного 
саду, кабінетів, музеїв, обсерваторії, архіву;  
– колекційний характер бібліотечного фонду, 
успадкованого від Волинського ліцею, Віленського 
університету, Віленської медичної академії  

– формування лабораторної бази для проведення експериментальних наукових 
досліджень з науковим обладнанням; 
– зміна пріоритетів у системі комплектації бібліотечного фонду з переважанням 
наукової літератури, наукової періодики, збільшення природничонаукової 
літератури  

Процес орієнтований на усталену навчальну програму орієнтований на багатогалузеві наукові дослідження і навчальний процес 

Умови матеріальні, спрямовані на забезпечення навчального 
процесу  

спрямовані на забезпечення експериментального характеру наукових досліджень та 
формалізації знань, отриманих у наукових дослідженнях 

 
Результати 

сформовано матеріальні умови: укомплектовано 
бібліотеку; закладено Ботанічний сад; створені зоологічний 
музей,  музей старожитностей, центральний архів 
стародавніх актів, гербарій Університету; збудовано 
обсерваторію, у 1861 р. засновано наукове періодичне 
видання «Университетские известия» 

– трансформація університетської бібліотеки з універсальної у наукову; 
– заснування низки періодичних наукових видань професорами;  як додаток до 
«Университетских известий» виходить друком «Сборник сочинений студентов 
Университета св. Владимира»;  
–  активізація наукових досліджень студентів  

Джерело:  розроблено автором на основі матеріалів: [3], [7], [18], [35], [38], [73], [81], [84], [242], [270], [304], [305], [307], [325], [439], [581], [744]. 
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На етапі становлення складові НТД набули внутрішньої єдності і кооперативної 

взаємодії; сформовано колективний рівень суб’єктів наукових досліджень – київські наукові 

школи, дисциплінарні товариства, їх ядро формували  університетські вихованці. Наукові 

дослідження стали експериментальними, вчені розробляли експериментальні методи, їх 

наукові відкриття досягли світового рівня визнання; наукові дослідження формували основу 

навчального процесу й уможливили перехід від класичної до дослідницької моделі 

університету. Дослідники відмічають, що власні «вчені сили» у Росії були утворені в сер. 

1870-х рр., так, у 1875 р. понад 80% професорів вищої школи і до 70% дійсних членів 

Академії наук були вже вихованцями російських вищих шкіл [7, с. 324]. Посилення 

природознавчого напряму в дослідженнях університетських професорів у сер. 1840-х рр. 

було зумовлене, на нашу думку, поширенням  загальних тенденцій у сфері наукових 

досліджень, які склалися іще у XVIII ст., йдеться про домінування природознавчого напряму 

і спеціалізацію досліджень. В Університеті у перше десятиліття його функціонування 

значний вплив мали традиції, успадковані від Волинського ліцею: у сфері викладання – 

енциклопедизм і відсутність дисциплінарної спеціалізації; у сфері наукових досліджень – 

переважання гуманітарного напряму (див. ДОДАТОК Д  табл. Д.3). Надалі кадрова 

проблема вирішувалася за допомогою вихованців Дерптського університету, де найбільший 

вплив мали традиції німецьких університетів. Нове покоління вчених, які поповнили 

університетську професуру та які мали закордонні стажування, з часом змінили пріоритет 

наукових досліджень від соціогуманітарних до природознавчих.  

Виділення середини 1860-х рр. у розмежуванні етапу становлення від етапу 

зародження НТД в Університеті має внутрішні і зовнішні чинники. Відзначимо вплив цієї 

діяльності на зовнішнє щодо Університету середовище. Дійсно, значення університетської й 

поза університетської діяльності професорів і викладачів важко переоцінити, оскільки лише 

вони можуть розглядатися як приклад провадження складових НТД на той час у Києві. 

Проведення наукових досліджень у Києві започатковується із заснуванням тут Університету 

св. Володимира – це була «вчена кабінетна діяльність» його професорів. Згідно з §28 Статуту 

Університету (1833) головна посада професорів полягала «в постоянных трудах по своей 

части и в должном наблюдении за успехами наук в ученом совете» [670, с. 68]. Створення 

уречевлених умов з улаштуванням ботанічного саду, обсерваторії, спеціалізованих кабінетів і 

лабораторій обумовило переростання «вченої кабінетної діяльності» у вчену лабораторну 

діяльність, і наукові дослідження здобули експериментальну основу. Вважаємо, що 
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започаткування перших освітніх традицій у Києві та у східних українських землях належить 

КМА, її вихованці створили місту славу освітнього центру європейського рівня, але наукові 

традиції в Києві започатковано Університетом св. Володимира. Такий висновок 

обґрунтовуємо не лише з тих позицій, що КМА з 1818 р. спеціалізувалася виключно на 

теології і перетворилася на Київську духовну академію, але й тому, що в першій вищій школі 

на теренах східних українських земель теоретична діяльність відбувалися лише в такій 

первісній її формі як філософування, де започатковано підготовку мислителів. І лише 

Університет створив власну підготовку нових поколінь вчених з кола власних вихованців за 

більшістю напрямів соціогуманітарних і природознавчих досліджень на експериментальній 

основі, що підтверджує персональний склад суб’єктів наукових досліджень колективного 

рівня (див. ДОДАТОК Д табл. Д.3). Це робота Тимчасового комітету для дослідження 

старожитностей (1835–1845), Тимчасової комісії для розгляду стародавніх актів (1843–1845), 

Київської археографічної комісії (1845–1921), Комісії для опису губерній Київського 

навчального округу (1850–1864), Київського товариства природознавців (з 1869), Історичного 

товариства Нестора-Літописця у м. Києві (1873–1931), Київського юридичного товариства 

(1877–1917), Фізико-математичного товариства (з 1890). Їх діяльність забезпечила 

неперервність наукових традицій та сформованість внутрішніх закономірностей наукових 

досліджень як системного самобутнього явища.  

У класичних італійських університетах теоретична діяльність здобула 

експериментальну основу, поставши як наукові дослідження (діяльність Г.Галілея, Й.Кеплера 

й ін.), цей досвід було поширено в Оксфорді і Кембриджі, до сер. ХІХ ст. природознавчі 

дослідження стали домінувати в університетах поруч з появою спеціалізованих вищих шкіл, 

передовсім технічних, і класичні університети трансформувалися у дослідницькі, зразком 

яких виступали німецькі університети. Науковий доробок українських мислителів тієї доби 

розвивав виключно сферу гуманітарного знання, від якої не відокремилися природознавчі 

дослідження, як це ознаменувала перша наукова революція у Західній Європі. Відтак на етапі 

зародження НТД в Університеті домінувала гуманітарна сфера, наукові результати мали 

компіляційний, коментаторський характер у руслі трансляції і популяризації наукових знань, 

пріоритет природознавчі дослідження здобули на етапі становлення. Університетські вчені, 

зокрема його вихованці, розвинули такі галузі природничонаукових знань, як математика, 

механіка, астрономія, хімія, біологія, медицина й  ін. Університетські вихованці започаткували 

оригінальні напрями експериментальних досліджень у більшості галузей природничих наук, 
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які стали основою формування нових галузей: у медицині – нейроморфологічні дослідження, 

експериментальна патологія, гістофізіологія; у хімії – хімічна термодинаміка; у біології – 

фізична фізіологія рослин, порівняльно-ембріологічні дослідження, цитологія, ембріологія, 

мікробіологія [581]. Це відображає поглиблення диференціації наукових досліджень в 

Університеті, досягнення НТД стану складної самоорганізованої системи, розвиток якої 

визначали внутрішні флуктуації і зміна напряму впливу щодо зовнішнього середовища.    

Виходячи з завдань нашого дослідження маємо виявити вплив наукових досліджень 

університетських вчених на зовнішнє середовище. Вперше об’єктом природознавчих 

досліджень виступили надра, флора і фауна українських земель, об’єктом досліджень у 

гуманітарній сфері – українська історія, український етнос, українська культура, право і 

господарство в українських землях. Причому суб’єктами природознавчих досліджень були 

вже не члени Петербурзької академії наук, а університетські вчені. Відтак університет 

здобуває славу Київської Сорбонни. Генеровані наукові знання заклали наріжний камінь у 

формування і розвиток національного господарства в епоху індустріалізації, перетворення 

Києва на торгівельно-промисловий, культурний, науковий центр  європейського рівня.  

Проте відбувалися зміни і в зовнішньому щодо університетів середовищі. У ХVIII ст. 

Росія являла собою, за висновком Ф.Броделя, «саму по собі світ-економіку», її визначальні 

фактори: неосяжні слабко залюднені території, низький рівень урбанізації, відсутність 

кредиту, монополія держави у багатьох видах обміну, і хоча обсяги зовнішньої торгівлі 

зростали (у 1740–1780 рр. експорт зріс уп’ятеро), в експорті домінували сировина і 

видобувний продукт, а в імпорті – готові вироби і предмети розкошу. Південні, до Чорного 

моря, області були периферійними, що закріплювала орієнтація держави на освоєння 

Сибіру, головна спеціалізація якого полягала у видобутку «м’якого золота», його змінить 

гірничопромисловий цикл після розвідки покладів золота й конкуренції хутра з Північної 

Америки [54, т. 3, с. 495–505]. У к. ХVIII ст. у російській імперії поступово відбудеться 

переорієнтація торгівельних напрямів на південні її території. Відтак Харків, за висновком 

Д.Багалія, здобув роль складського пункту для товарів у товарообігу між північчю й півднем 

[18, с. 90].  Новий імпульс розвитку Києва як торгівельно-економічного центру Південно-

Західного краю надали проведення у 1866 р. залізниць до Одеси як центру міжнародної 

торгівлі Російської імперії на Чорному морі, і Курська, що долучило Київ до залізничної 

мережі Росії, велике значення мала організація пароплавства по Дніпру. Залізниця 

активізувала торгівельно-економічний розвиток Львова і Харкова. Прискорення 
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індустріалізації на російських теренах нерозривно пов’язане з розбудовою мережі залізниць 

у контексті створення місткого внутрішнього ринку, підвищення попиту на метал (вугілля, 

залізну руду), створення машинобудівної галузі: лише за чотирнадцять років (1882–1896) 

зростання залізниць становило 1,8 рази, видобутку вугілля – у 2,2 рази, виплавки чавуну – у 

2,7 рази 
2
, у промисловості у 1894 р. було зайнято 1,5 млн  робочих, домінували текстильне 

виробництво, де була зайнята третина робочих, на металургію і гірничо видобування 

припадало до третини, у цих галузях зросла роль Донецького басейну (вугілля) і 

Криворіжжя (залізна руда). У господарстві переважав аграрний сектор, хліб, льон і ліс були 

провідними статтями російського експорту, у 1890-х рр. на теренах Російської імперії 

переважна більшість населення ( 
7
/8 ) проживала на селі, і лише 

1
/8 – у містах [490, с. 25–27].  

Прискорення темпів індустріального розвитку Росії у к. ХІХ ст. відобразила поява 

приватних дослідницьких закладів – це  Петрографічний інститут братів Армінових, інститут 

«Поверхня і надра» П.П.Пальмінського, інститут експериментальної медицини, перші 

промислові дослідницькі лабораторії були створені на Обухівському і Путивльському заводах 

[335, с. 114]. Про це свідчить історія розвитку метрології, її поява обумовлена активізацією 

торгівлі, насамперед міжнародної. У Росії функції контролю за правильністю визначення ваги, 

обсягу й розміру товарів, що продаються в установах торгівлі, реалізували органи місцевого 

самоврядування та поліція, перехід на метричну систему мір активізовано у 1880-х роках. 

Інститут у сфері метрології – Головну палату мір і ваги створено у 1893 р. Д.І.Менделєєвим, 

його видатний учений очолював майже 14 років, у 1899 р. на державному рівні затверджено 

Положення про міри і ваги. Серед перших 17 повірочних наметів в імперії такі намети 

відкрито у Харкові, Києві, Одесі [709, с. 67]. Отже, ці міста постали як регіональні економічні 

центри, сформувавши регіональні мережі функціонування інституту метрології, його 

діяльність за інституційно-еволюційного підходом спрямована на зниження трансакційних 

витрат  у  торгівельно-економічних операціях і  прискорює  розвиток  міжнародної  торгівлі.  

За освітнім рівнем населення більшість європейських країн випереджали Росію:  

у 1894 р. у 9 російських університетах навчалось 14,3 тис. студентів, разом зі спеціалізованими 

вищими закладами освіти (технічними, військовими, художніми й ін.) їх кількість досягала 

25–30 тис. осіб, у середніх освітніх закладах (їх кількість досягала 900) навчалось 224 тис. осіб, 

у початковій школі всіх видів (близько 72 тис.) навчалось 3,36 млн дітей, тобто частка 
                                                           

2
 Розраховано за даними Д.І.Менделєєва щодо аналізу Всеросійської виставки у Нижньому Новгороді  

у 1896 р.  [490, с. 61]. 
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мешканців, які навчалися, становила 3% населення в Європейській Росії. На народну освіту у 

бюджетах земств і міст передбачалося 
1
/6 (майже 10 млн руб.) Кількість бібліотек швидко 

зростала і становила близько чотирьох тис., кількість друкарень у 1894 р. склала 1 315, які за 

рік публікували 16,5 тис. назв книг і періодичних видань, на Петербург і Москву припадало 

шість тис. і 2,5 тис. з них відповідно. У к.  ХІХ ст. у Росії з 52 вищих закладів освіти 25, два з 

трьох науково-дослідних інститутів, сім лабораторій з 15, і 70 наукових товариств 

знаходились у Петербурзі [490, с. 20–23]. Це характеризує одержавлення науково-освітньої 

сфери, її підпорядкування імперським інтересам.   

Урбанізація охоплювала все більші маси населення, у 1890-х рр. кількість мешканців 

Києва зросла до 250 тис., майже уп’ятеро за останні 50 років. Для порівняння: у Харкові 

населення збільшилося утричі – від 60 тис. у 1850-х рр. до 175 тис. за переписом 1897 р. [306]. 

Зріс попит на будівельні роботи і матеріали, продовольчі товари, зростали цегельні заводи, 

харчова промисловість, які потребували машин, спочатку імпортних, надалі їх постачали 

місцеві машинобудівні заводи. Сформовано попит на кваліфіковану робочу силу:   у 1897 р.  

у промисловості зайнято 35,8 тис. робітників, у торгівлі – 13,7 тис. осіб, на транспорті – 6,5 тис. 

осіб, у кредитних установах – 700 осіб. За Києвом закріпилася роль транзитного центру в 

експорті хліба, торгівельні обороти зерном досягли 40 млн крб. на рік, тут зосереджені 

торгівля цукром, лісом, залізом з Криворізького і Донецького районів. Торгівельний оборот 

Києва на поч. ХХ ст. – це 
1
/3 загального товарообороту Південно-Західного краю. У 1902–

1911 рр. обсяги відправлених вантажів зросли на 
1
/6 ,  прийняті вантажі – у понад два рази  

[710, с. 11]. Це свідчить про перетворення Києва на значний споживчий і торгівельний центр. 

Загалом у 1913 р. у Києві проживало 594,5 тис. мешканців, налічувалося 8 вищих навчальних 

закладів, 56 середніх, 79 міських нижчих училищ, нижчих приватних закладів – 59, 

духовних – 42, три військових, сім педагогічних, 10 медичних, шкіл витончених мистецтв – 

22, технічних і ремісничих училищ – 15. Працювали 25 наукових, 21 медичне  

і 32 професійних товариства, налічувалося 30 суспільних зібрань і клубів, функціонували 

10 бібліотек, 10 щоденних газет, 19 щотижневиків, 17 щомісячників, 9 періодичних видань, 

що друкувалися раз на рік. Чисельність студентів у вищій школі в 1913 р. в Україні 

становила 22,5 тис. осіб, з них в Університеті св. Володимира – 5 тис. студентів, у 

Київському комерційному інституті – понад 4,5 тис. осіб, на Вищих жіночих курсах –  до 

3 тис. слухачок [710, с. 8–60].  
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Університетські вчені брали активну участь у роботі наукових товариств, редагуванні і 

видавництві наукових праць, наукових часописів, газет, консультуванні різних закладів і 

установ, що розглядаємо як приклади їх участі у наданні науково-технічних послуг. Так, 

професор Університету і його ректор М.Х.Бунге поєднував науково-педагогічну і практичну 

діяльність як управляючий Київською конторою Державного банку і фундатор  економічних 

товариств та фінансових установ у м. Києві [389].  

Таким чином, НТД як самостійний вид діяльності виникає в Києві із заснуванням 

класичного університету – Університету св. Володимира, де з моменту його появи до 

поч. ХХ ст. цей вид діяльності проходить етапи зародження і становлення. На етапі 

зародження (1834–1863 рр.) формуються сутнісні риси складових НТД: наукових досліджень, 

яким притаманний компіляційний і коментаторський характер; підготовки наукових кадрів 

разом із закордонним стажуванням; надання інформаційних послуг, орієнтованих на 

навчальний процес; створюються уречевлені умови (розбудова інфраструктури наукових 

досліджень), які застосовано спочатку у навчальному процесі. У періоді 1864 р. – к. ХІХ ст. (на 

етапі становлення) наукові дослідження в Університеті набули колективного характеру: 

виникли дисциплінарні товариства, перші наукові школи, у межах яких відбувалася 

підготовка наступних поколінь вчених; наукові дослідження стали основою навчального 

процесу; об’єктом наукових досліджень університетських вчених постали процеси і явища, 

що відбувалися на теренах українських земель; експериментальний метод домінував у 

природознавчих дослідженнях, результати наукових досліджень – це наукові відкриття 

світового рівня. Для цього етапу притаманні якісні зміни в роботі бібліотеки, що постала як 

наукова, ботанічного саду, обсерваторії, діяльність яких переорієнтувалася на 

експериментальні наукові дослідження за участю студентів. Активізація діяльності вчених і 

студентів виходить за межі Університету, помітно впливаючи на зовнішнє соціокультурне й 

економічне середовище, зокрема у руслі формування національної самосвідомості.  

Пророчими стали слова першого ректора Університету М.Максимовича щодо його 

споруди: «Університетська споруда підноситься іще одинокою, посеред широкого поля, її  

відносять до Старого Києва; але скоро навколо неї виникне нова частина міста, яку 

справедливо можна назвати Новим Києвом»
 
[398, с. 197]. Університет став наріжним каменем 

розбудови Києва як нового міста за європейськими тенденціями розвитку соціокультурного 

середовища у руслі урбанізації, де поруч з розквітом мистецтва, літератури, архітектури 

становилася наука, місту було повернено славу освітнього центру і закладено основи 
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розбудови національного центру. Якщо КМА вважаємо засновницею освітніх і філософських 

традицій у Києві, то Університет св. Володимира започаткував його наукові традиції 

експериментальних досліджень і перетворив на провідний науково-освітній центр 

європейського рівня. Подібними науковими центрами завдяки класичним університетам 

постали Львів, Харків, Одеса, Чернівці.  

Таким чином, особливості зародження первісних форм НТД в українських землях 

обумовлені суперечливим розвитком соціокультурного середовища від доби Київської Русі 

(Х–ХІІ ст.) до доби національно-культурного відродження (XVIІ ст. – перша пол. XVIІІ ст.) 

за умов домінування інституту релігії. Формування господарського середовища на 

давньоруських теренах є наслідком впливу природнокліматичних умов (домінування 

землеробства, ремесло як домашній промисел) і територіального розташування (долучення 

до дальньої торгівлі через транзитні торгівельні шляхи, де головний об’єкт торгівлі 

видобувний продукт – цінне хутро). Відділення ремесла від домогосподарства і його 

розвиток зумовлені зовнішніми торгівельно-господарськими впливами, потребами 

містобудування і військової справи та становленням інституту релігії.  

Серед первісних форм НТД постали така складова теоретичної діяльності як 

філософування та надання інформаційних послуг монастирськими бібліотеками, що 

реалізували функцію колективної пам’яті, підготовка мислителів зароджувалася як 

самопідготовка церковних діячів і родової знаті, підготовку мислителів започатковано у добу 

національно-культурного відродження з появою перших інституційних утворень у сфері вищої 

освіти – українських високих шкіл за активної участі церковних братств. З другої пол. XVIІІ ст. 

з’являються ознаки етапу становлення НТД в українських землях, що пов’язано з якісними 

змінами у діяльності високих шкіл – КМА і Львівського університету у контексті реалізації 

ними трансляційної функції знань, оскільки до об’єктів трансляції стали включатися 

природничонаукові знання. Неможливість появи на теренах давньоруських земель такої 

первісної форми теоретичної діяльності, як теоретизування пояснюємо слідуванням у 

філософуванні традиціям платонізму, де об’єктом розмислів були людина і суспільство, а не 

природа у натурфілософії арістотелізму. Наявний зовнішній чинник – деструктивні процеси 

настання вищої стадії феодальної роздробленості і татаро-монгольське поневолення, вихід з 

яких при зовнішній допомозі перетворив давньоруські землі у складі інших держав на 

периферію – уможливив регресивні зміни періоду зародження первісних форм теоретичної 

діяльності, відтак перші інтелектуальні традиції було перервано на декілька століть.  
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Серед трансформацій соціокультурного середовища Київської Русі, що вплинули на 

появу первісних форм НТД в українських землях, виділено: появу суспільних потреб 

державотворення, утвердження й розвиток східної гілки християнства та розбудова 

соціального інституту церкви як системоутворювального ядра соціокультурного середовища, 

що закріплював цінності традиційного суспільства. Подібно до західноєвропейської традиції 

цей провідний поліфункціональний інститут гуртував навколо себе і забезпечував реалізацію 

функцій духовного освітнього, інформаційного, мистецького центрів. Це осередок, де були 

створені уречевлені умови для такої первісної форми теоретичної діяльності як 

філософування, він реалізував функції бібліотеки, у ньому відбувалася самопідготовка 

мислителів. Домінуючий інститут релігії як головний творець цінностей, норм, ідеології 

традиційного суспільства поставав у нерозривній єдності з інститутом держави й 

обґрунтовував верховенство етноконфесійної консолідації, відтак процеси етнонаціональної 

диференціації об’єктивно гальмував механізм традиції успадкування влади у патримоніальній 

моделі давньоруської держави, обумовивши настання вищої стадії феодальної 

роздробленості. Витіснення давньоруських земель на периферію державотворення у 

Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій сповільнило процеси культурного 

розвитку й унеможливило динамічний прогрес інтелектуальних потреб. Деструктивний вплив 

соціокультурного середовища закріпило перенесення з Києва митрополичої резиденції. 

Відновлення Києва як духовного і соціокультурного центру відбудеться лише у ХVII ст., як 

політичного центру – частково у ХVII ст., повною мірою – лише у ХХ ст. Трансформації 

господарського середовища за ординських часів закріпили повернення до видобувних видів 

діяльності у первісних формах – спрощеного землеробства і традиційних промислів, 

натуральне господарство на довгі століття стало визначальною ознакою  українських земель. 

Прогресивні зміни у соціокультурному та господарському середовищі Київської Русі, що 

виходили за межі традиційного суспільства і могли  сформувати цінності й норми 

майбутнього техногенного суспільства, були згорнуті, перші інтелектуальні традиції 

перервано на декілька століть.  

Відновлення інтелектуальних традицій у ХVI ст. актуалізували разом з процесами 

відродження міст процеси етноконфесійної й етнокультурної консолідації в українських 

землях, позбавлених власної державності, відтак територіально їх центрами стали Львів і Київ, 

імпульс розвитку яким надала магдебургія. Завдяки маґдебурґії, що формувала правові основи 
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самоврядності, постали перші інституційні утворення в освітній сфері – братські школи й 

Острозька школа, де започатковано книгодрукування і традиції створення навчальної 

літератури усеслов’янського значення. Мережа братських шкіл створила ґрунт для появи 

перших інституційних утворень вищої школи в українських землях – КМА і Львівського 

університету, де відновлено первісні форми науково-технічної діяльності, що розгорталися у 

контексті суперечностей розвитку соціокультурного середовища за домінуючого впливу 

інституту релігії. Головним результатом КМА стало формування прошарку носіїв знань – 

декілька поколінь високоосвічених всестанових представників, які реалізували знання у 

духовній сфері, розбудові освітньої, адміністративно-правничої, військової і медичної справи. 

Вони  формували нові інтелектуальні потреби, задоволення яких відбувалося у руслі 

відновлення традицій філософування і започаткуванні літературних традицій, що закладали 

підвалини формування національної культури і новітніх цінностей майбутнього техногенного 

суспільства, їх розвиток  унеможливило закріплення периферійного стану українських земель 

у складі різних монархічних імперій.  

З відкриттям в українських землях за участю місцевих громад університетів НТД 

перейшла до етапу становлення, який тривав до к. ХІХ ст. та який вирізняють наступні якісні 

зміни: складові НТД в українських землях набули внутрішньої єдності та структурування на 

дисциплінарній основі у класичнх університетах завдяки університетським діячам, які 

продовжили україноментальні філософські кордоцентрично-барокові традиції і заснували 

наукові традиції експериментальних досліджень у природознавстві, на відміну від 

західноєвропейської традиції, де інституційну основу експериментального природознавства 

сформували академії наук, що пояснює дивергенцію становлення цього виду діяльності у 

традиційному і техногенному суспільстві. Завдяки університетам в українських землях на 

відміну від західноєвропейської традиції сформовано інституційну основу самоорганізації 

теоретичної діяльності, її трансформації у наукові дослідження через появу суб’єктів 

колективного рівня – дисциплінарних товариств і наукових шкіл, діяльність яких забезпечила  

перехід університету від класичної моделі, спрямованої на генерування соціогуманітарного 

знання, до дослідницької, де пріоритетні природознавчі дослідження були поєднані з 

соціогуманітарними, відмінними від офіційної ідеологічної доктрини тих імперій, до складу 

яких входили тогочасні українські землі. Інтенсивні комунікації з західноєвропейськими 

університетами і науковими центрами забезпечили розгортання НТД у руслі 
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загальноєвропейських тенденцій, що аргументує конвергентний характер становлення цього 

виду діяльності. У більшості галузей природничих наук університетські вихованці, що з 

другої пол. ХІХ ст. формували ядро наукових кадрів, започаткували оригінальні напрями 

експериментальних досліджень. Уперше об’єктом систематичних досліджень стали надра, 

флора і фауна українських земель, об’єктом досліджень у гуманітарній сфері – українська 

історія, український етнос, українська культура, право і господарство в цих землях. З 

розгортанням індустріалізації університетська лабораторія виконує функції дослідницької 

лабораторії, наукові дисциплінарні товариства, навколо яких об’єднано всі «вчені сили» 

університетів, – це прообраз академії наук, ядро самоорганізації цієї діяльності. Зразки 

самоорганізації переносилися у соціокультурне й економічне середовище, формування основ 

техногенного суспільства відбувалося у таких торгівельно-економічних і соціокультурних 

центрах, як Львів, Харків, Київ і Одеса, як наукові центри європейського рівня вони стали 

завдяки університетам. Особлива місія була реалізована Університетом св. Володимира, він 

повернув Києву славу освітнього центру, започаткував наукові традиції експериментальних 

досліджень і перетворив на науково-освітній центр європейського значення. Університет св. 

Володимира став наріжним каменем розбудови Києва як нового міста за європейськими 

тенденціями соціокультурного розвитку у руслі наростаючої урбанізації, де разом з 

мистецтвом, літературою, архітектурою становився інститут науки.  

Отже,  процеси зародження і становлення НТД в українських землях вирізняє 

конвергентно-дивергентний характер їх розгортання у руслі західноєвропейських тенденцій: 

складові НТД в українських землях набули внутрішньої єдності та структурування на 

дисциплінарній основі у класичних університетах завдяки університетським діячам, які 

продовжили філософські традиції, заснували наукові традиції експериментальних досліджень 

у природознавстві і започаткували  розгортання процесів самоорганізації, на відміну від 

західноєвропейської традиції, де інституційну основу експериментального природознавства 

сформували академії наук, що пояснює дивергенцію становлення НТД у традиційному і 

техногенному типах суспільств. 
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§ 4.2. Сучасні  тенденції  розвитку  складових  науково-технічної  діяльності  

в Україні 

 

Визначальною подією у розвитку НТД в Україні ХХ ст. стало заснування у листопаді 

1918 р. Української Академії Наук відповідно до Закону, прийнятого українським урядом. 

Значну підготовчу роботу щодо її появи було здійснено дисциплінарними товариствами: 

Товариством Нестора Літописця, Українським Науковим Товариством, заснованим у Києві 

у 1907 р. під головуванням М.Грушевського. Товариство було організовано на зразок 

львівського Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, мало три відділення, за цим же 

принципом структурована діяльність академії наук. Перший склад академіків не був 

виборним, його рекомендувала очолювана В.І.Вернадським комісія Міністерства народної 

освіти. Загалом з 1908 по 2008 рр. дійсними членами Академії наук України було обрано 

понад 560 вчених [420, с. 29]. 

Поряд з академією наук в українській державі постали Всеукраїнська Академія 

Мистецтва, Державна Археологічна Комісія, Державний архів, Археологічний Комітет та 

інші наукові організації [167, с. 906]. Наукові установи разом з класичними університетами, 

де було відкрито кафедри українознавства, розгорнули напружену наукову діяльність 

передовсім у царині соціально-гуманітарних досліджень.   

Входження України до складу СРСР позначилося на всіх складових життєдіяльності 

суспільства, у т.ч. й на організації НТД. У дослідженні фахівців ЦДПІН НАНУ 

«Перетворення наукової системи України в умовах радикальної трансформації суспільства» 

відзначається, що в СРСР було створено євразійську модель державно керованої, 

соціалістичної організації науки з такими ознаками: приматом політики, централізмом, 

плануванням і короткостроковою практичною корисністю, академічною моделлю 

організації, низьким рівнем самоорганізації й автономії, міжнародною ізоляцією й 

автаркією, які з відповідною ідеологічною доктриною визначили напрями її розвитку на 

десятиліття [527, с. 8].  Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН) разом з вищою школою були  

головними інституційними утвореннями, які до початку другої світової війни перетворили 

НТД у республіці на самобутнє явище, структуровану підсистему загально радянської 

системи науки, сформували індивідуальний і колективний рівні її суб’єктів. Це 

відображають кількісні характеристики: чисельність учених зросла з 2 468 осіб у 1913 р. у 

царській Росії до майже 100 тис. осіб (з них в Україні працювало 19,3 тис. учених), кількість 
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наукових установ зросла з 28 до 442, серед яких було утворено 163 дослідницькі інститути, 

всі вони були державними, незалежні наукові організації було розпущено [527, с. 9]. 

Водночас відбулася чітка спеціалізація НТД: вища школа зосередилася на підготовці кадрів, 

передовсім інженерів і техніків для прискореної індустріалізації країни, університети були 

перейменовані на інститути народної освіти, і на відміну від дорадянського періоду вони 

перестали бути осередками концентрації наукових досліджень; потреби наукового 

супроводу індустріального розвитку були покликані реалізувати галузеві дослідницькі 

інститути і лабораторії, тематика їх прикладних досліджень повністю визначалася 

потребами відповідної галузі промисловості, у свою чергу, вони підпорядковувалися 

відповідному міністерству або ВУАН із розгалуженою мережею академічних установ. 

ВУАН стала системним ядром НТД, де було сконцентровано наукові дослідження, науково-

видавничу діяльність, діяльність наукових бібліотек, музеїв, заповідну справу, наукові 

станції. У 1920-х рр. було створено радянську модель науки з відносно ізольованими 

секторами науки – академічним, вузівським і галузевим. Завдання української науки 

змінилося – не було потреби доводити окремішність українського народу та його культури, 

наука набула державного масштабу, і найбільшого імпульсу для розвитку отримали 

природничі й технічні науки [167, с. 906].  

Розвиток та екстенсивне зростання ресурсів науки ознаменовують повоєнний період, 

який супроводжувався експонентним зростанням кадрових і фінансових ресурсів науки, 

результатів якої потребували всі галузі народного господарства СРСР. Наука перетворилася 

на масову професію, щорічний приріст наукових кадрів того періоду значно перевищував 

приріст чисельності зайнятих у народному господарстві. До 1980 р. чисельність учених в 

УРСР досягла 195,8 тис. осіб, у 1989 р. – це вже 219,3 тис. осіб (для СРСР це 1,5 млн учених), 

а загальна чисельність зайнятих у галузі «Наука і наукове обслуговування» у республіці 

досягла 550 тис. осіб (для СРСР їх кількість становила 4,1 млн. осіб) [527, с. 11]. На теренах 

СРСР наука розбудовувалася практично в усіх союзних республіках, проте науку з 

«великими ресурсами» було сформовано лише у РСФСР, Україні, Білорусі та Казахстані, 

що відображено у ДОДАТКУ Д (дані табл. Д.4). На Україну припадало 17% від загальної 

кількості наукових організацій в СРСР, майже 18% – від загальної чисельності зайнятих у 

ДіР, в освоєнні витрат на ДіР така частка досягала 16%. Вагомість науково-технічного 

потенціалу України у  народногосподарському комплексі підкреслює наступне: 2,7% 

території колишнього СРСР, 18% від загальної чисельності населення, при внеску близько 
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20% сукупного ВВП вітчизняна промисловість забезпечувала майже 40% виробництва 

науково-технічної продукції і нових технологій  всієї країни, а частка вітчизняних 

інженерно-наукових кадрів у світовому дослідницько-інженерному потенціалі за даними 

ЮНЕСКО становила майже 7%, розгортання наукової діяльності забезпечували 1900 

наукових установ, організацій і підприємств, де були задіяні 500 тис. працівників сфери 

«наука та наукове обслуговування», у т.ч. 6.5 тис. докторів наук та 150 тис. кандидатів наук 

[5, с. 13].  Загалом у 1987 р. в СРСР було понад 46 тис. докторів наук і 473 тис. кандидатів 

наук, по країні на одного доктора наук припадало 34 наукових працівники: в академічному 

секторі – 10 осіб, у вузівському – 25 осіб, у галузевому – 70 осіб [463, с. 154, 165].   

Експонентний розвиток науки забезпечило формування єдиної державної політики у 

сфері науки, спрямованої на розвиток ядерної енергетики, космічної техніки, 

ракетобудування, дослідження матеріалів, зварювальної техніки, що мали  вагому роль в 

укріпленні національної безпеки та оборонної промисловості часів холодної війни [527, 

с. 10]. Водночас виробництво більшості товарів народного споживання не входило до кола 

наукових пріоритетів держави, яка централізовано формувала і розподіляла науковий 

бюджет. Наука України понад 70 років розвивалася як складова підсистеми радянської 

науки, їй були притаманні ті ж характеристики, що й економіці УРСР: орієнтованість на 

потреби радянського народногосподарського комплексу; низькій рівень самостійності й 

автономності управління і фінансування, домінування ДіР військового спрямування. Відтак 

застійні процеси, що охопили політичну й економічну сферу в СРСР, не могли не 

позначитися на науковій політиці: посилилися відомчі протистояння, монополізм, 

роздрібнювання на множину невеликих проектів замість концентрації на вагомих науково-

технічних проблемах, націленість на утилітарний характер науково-технічних розробок. Як 

наслідок, прикладні дослідження і розробки стали домінувати у структурі виконаних 

науково-технічних робіт, а співвідношення  ФД : ПД : Р в Україні склало 1 : 4,6 : 8,3, що 

послабило теоретичні розробки [527, с. 12]. Хоча було зроблено кроки щодо інтенсифікації 

зв’язків науки і виробництва шляхом створення великих організаційних структур (науково-

виробничих об’єднань, міжгалузевих науково-технічних комплексів), а також новітніх 

структур: тимчасових творчих колективів, інженерно-технічних кооперативів, центрів 

науково-технічної творчості молоді. В УРСР перші МНТК було створено на базі НТК 

«Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона АН УРСР» й «Інститут проблем 

матеріалознавства АН УРСР», що дістав назву МНТК «Порошкова металургія» та об’єднав 
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11 НДІ і проектних організацій, 5 вузів, 10 науково-виробничих і виробничих підприємств і 

об’єднань та 13 міністерств і відомств [463, с. 30]. Проте такі організаційні утворення не 

забезпечили інтенсифікації розвитку науково-технічної діяльності у передкризовій фазі 

радянської економіки.  

З сер. 1980-х рр. у НТД стали проявлятися стагнаційні і кризові процеси. Насамперед 

це проявилося у постарінні наукового персоналу, так, у 1988 р. частка молодих учених (до 

35 років) зменшилася до 25% (у 1970 рр. вони становили понад половину загальної 

чисельності вчених), зростала частка кандидатів і докторів наук пенсійного і 

передпенсійного віку. Не набули належного розвитку нові економічні механізми 

(госпрозрахунок, кооперативний рух), відхід від директивних методів управління наукою до 

прямої взаємодії всіх учасників інноваційних процесів. Державна науково-технічна політика 

відіграла позивну роль на етапі екстенсивного розвитку науково-технічної сфери, проте, 

залишившись незмінною за умов динамічних змін в економіці, соціумі і самій науці, вона 

перетворилася на свій антипод, посиливши кризові процеси у науці. На момент розпаду 

СРСР наука України перебувала у передкризовому стані, неврегульованість 

трансформаційних процесів і недостатнє фінансування науки  прискорили розгортання 

кризових явищ [527, с. 12–13].  

Таким чином, розвиток НТД у командно-адміністративній економіці забезпечила 

єдина державна політика у сфері науки з цілеспрямуванням на  військово-промисловий 

комплекс на основі екстенсивного розширення її ресурсів за умов майже ізольованого 

функціонування академічного, галузевого та вузівського секторів. В Україні було 

створено науку з «великими ресурсами», водночас її організація та управління за 

євразійською моделлю унеможливила актуалізацію економічної природи розвитку 

науково-технічної діяльності у техногенному суспільстві, що базується на кооперативній 

взаємодії механізму самоорганізації та економічних механізмів державного регулювання 

й ринку. Відтак стагнаційні та кризові процеси командно-адміністративної економіки 

проявилися через деструктивні зміни у НТД в Україні наприкінці 1980-х рр., а настання 

кризи у науково-технічній сфері зумовили ринкова трансформація економіки на 

неоліберальних засадах, зміна пріоритетів у системі державного регулювання та 

зменшенням обсягів фінансування науки.   

Розгортання складових НТД у незалежній Україні забезпечує насамперед 

колективний рівень суб’єктів ДіР, який уособлюють організації, що виконують наукові і 
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науково-технічні роботи. Кількісні характеристики колективного рівня суб’єктів ДіР 

(табл. 4.2) дають змогу зробити висновок, що тенденція зростання кількості наукових 

організацій у 1991–2005 рр. змінилася на зворотну, і в 2014 р. кількість наукових організацій 

в Україні скоротилася у відношенні до рівня 1991 р. в 1,4 рази. У динаміці і секторальній 

структурі істотно зросла кількість організацій академічного сектору і сектору вищої освіти, 

але суттєво зменшилася кількість і частка організацій заводського сектору науки, від’ємною 

є динаміка галузевих наукових організацій. Це зумовило наступні галузеві структурні зміни: 

швидке зростання суспільно-гуманітарних досліджень (майже удвічі) і природничих 

напрямів наукових досліджень (їх частка зросла від 
1
/4 у 1995 р. до 

1
/3 вже у 2011 р.) при 

динамічному згортанні досліджень у галузі технічних наук, частка яких у 1995 р. становила 

майже 
2
/3,  а в 2011 р. знизилася до 43%.  

Важливою характеристикою колективного рівня суб’єктів ДіР є його інституційна 

структура (ДОДАТОК Д табл. Д.5), половина вітчизняних наукових організацій належить 

до підприємницького сектору, проте їх кількість невпинно скорочується, а зростає кількість 

наукових організацій у секторі вищої освіти. Кількісні показники індивідуального рівня 

суб’єктів ДіР засвідчують їх невпинне зменшення, за даними Державної служби статистики 

України чисельність вітчизняних науковців в скоротилася у чотири рази:  від 313 тис. осіб у 

1990 р. до 77,9 тис. осіб у 2013 р. [133].  Чисельність дослідників скоротилася у три рази: за 

даними міжнародних обстежень у 1991 р. на 10 тис. зайнятих в економіці України 

припадало 97 дослідників [484, с. 184], у 2014 р. цей показник зменшився до рівня 

32 дослідників на 10 тис. осіб зайнятого населення  [457, с. 154].   

У табл. 4.2 наведено дані щодо динаміки чисельності працівників наукових 

організацій у контексті зайнятості у 1991–2014 рр., що свідчить про усталену тенденцію 

зменшення чисельності працівників основної діяльності у сфері ДіР у 4,1 разів з 

випереджальним темпом скорочення чисельності дослідників у 4,3 рази. Серед дослідників 

вищої кваліфікації зросла кількість докторів наук, проте зменшилася кількість кандидатів 

наук (в 1,9 рази), вдвічі зросло сумісництво. Отже, зменшення колективного рівня суб’єктів 

ДіР за показником кількості наукових організацій розгортається на тлі усталеної тенденції до 

зменшення індивідуального рівня суб’єктів ДіР. 
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Таблиця 4.2    

Динаміка  суб’єктів ДіР колективного та індивідуального рівнів в Україні 

 

Роки 

 

Кількість  

наукових 

організацій 

Працівники 

основної 

діяльності, 

тис. осіб 

У т. ч. фахівці, зайняті науковою 

та науково-технічною роботою, 

тис. осіб 

 

Техніки** 

тис. осіб 

 

Допоміжний 

персонал, 

тис. осіб 

Працівники, зайняті  

науковою та науково-

технічною роботою  

за сумісництвом,  

тис. осіб 
 

Усього 

У т. ч. 

Д* К* 

1991 1 344 449,8 295,0  (66%) 3,4 27,8 … 103,1 36,1 

1995 1 453 293,1 179,8 (61%) 4,1 22,9 35,8 62,8 41,7 

2000 1 490 188,0 120,8 (64%) 4,1 17,9 31,5 35,6 53,9 

2005 1 510 170,6 105,5 (62%) 4,2 17,0 20,3 32,0 68,5 

2006 1 452 160,8 100,2 (62%) 4,3 17,0 19,7 30,2 74,9 

2007 1 404 155,5 96,8  (63%) 4,4 17,0 17,9 29,0 76,9 

2008 1 378 149,7 94,1 (63%) 4,5 17,1 16,8 30,0 75,8 

2009 1 340 146,8 92,4 (63%) 4,4 17,1 16,3 27,1 71,8 

2010 1 303 141,1 89,6 (63,5%) 4,5 16,9 16,1 26,1 69,4 

2011 1 255 134,7 85,0 (63,1%) 4,4 16,1 14,6 24,8 68,2 

2012 1 208 129,9 82,0 (63,1%) 4,5 15,9 … 23,9 61,1 

2013 1 143 123,2 77,9 (63,2%) 4,5 15,9 12,2 22,7 57,1 

2014 999 109,6 69,4 (63,3 %) 4,3 14,7 10,7 20,1 48,5 

2011/1991, 

разів 

 

↓ 1,1 

 

↓ 3,3 

 

↓ 3,5 

 

↑ 1,3 

 

↓ 1,7 

 

↓ 2,5 

 

↓4,2 

 

↑ 1,9 

2014/1991, 

разів 

 

↓ 1,4 

 

↓ 4,1 

 

↓ 4,3 

 

↑ 1,3 

 

↓ 1,9 

 

↓3,4 

 

↓ 5,1 

 

↑1,3 

Джерело: складено і розраховано автором за матеріалами [ 133], [452], [ 454], [ 456];   

Д*, К* – доктори, кандидати наук; «…» – дані не доступні; ** – у відношенні до 1995 р.;  ↓↑–  напрями змін.
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У ДОДАТКУ Д табл. Д.6 наведено дані, які характеризують структурні зрушення 

серед персоналу наукових організацій за його категоріями.  Наявні структурні зрушення 

серед категорій працівників організацій сфери ДіР зумовили відповідні галузеві структурні 

зміни, так, зменшення кількості наукових організацій галузевого і заводського секторів 

спричинили згортання ДіР у сфері технічних наук. В Україні на тлі зростання колективного 

рівня суб’єктів ДіР (до 2005 р.) сформувалася тенденція скорочення індивідуального рівня 

суб’єктів ДіР – зменшення чисельності всіх категорій працівників: у 1995 р. на одну наукову 

організацію припадало 102 особи дослідників і 25 осіб техніків, у 2005–2014 рр. їх кількість 

становила 56-59 осіб дослідників та 11–12 осіб техніків. Скорочення охопило такі категорії 

персоналу, як техніки та допоміжний персонал, а недостатня чисельність цих категорій 

персоналу позначається на ритмічності процесів генерування нових наукових і технічних 

знань та процесах створення наукоємної продукції, гальмуючи економічну реалізацію цих 

знань. Водночас співвідношення між категоріями персоналу «дослідники», «техніки», 

«допоміжний персонал» та «інші» у 1995 та 2014 рр. майже не змінилося (5 : 1 : 2 : 2 та 

6 : 1 : 2 : 2 відповідно), що деталізують дані ДОДАТКУ Д табл. Д.6.  

Таблиця 4.3 

Динаміка чисельності фахівців у проведенні ДіР,  1990–2014 рр., осіб 

 

Р І К 

Фахівці, які виконують 

наукові  і  науково-технічні 

роботи 

З них мають  науковий ступінь 

доктора наук кандидата наук 

ОД* С* ОД С ОД С 

1990 313 100 36 000 3 200 2 900 29 300 21 100 

1991 295 010 36 098 3 432 3 060 27 843 21 601 

1995 179 799 41 677 4 099 4 248 22 860 18 625 

2000 120 773 53 869 4 103 5 455 17 916 23 331 

2005 105 512 68 499 4 180 6 935 16 983 25 670 

2008  94 138 75 798 4 453 7 547 17 087 30 113 

2010 89 564 69 380 4 481 7 493 16 944 29 696 

2011 84 969 68 151 4 417 7 260 16 117 30 145 

2013 100 502 57 135 4 532 6 623 15 833 25 303 

2014 89 532 48 523 4 256 5 723 14 718 22 302 

2011/1991,  

разів 

 

↓ 3,7 

 

↑ 1,9 

 

↑ 1,4 

 

↑ 2,5 

 

↓ 1,8 

 

↑1,4 

2014/1991, 

 разів 

 

↓ 3,5 

 

↑ 1,3 

 

↑ 1,2 

 

↑ 1,9 

 

↓ 1,9 

 

↑1,03 

Джерело:  таблицю складено і розраховано автором за матеріалами [452], [456], [457], 

[626, с. 320];   ОД* – за основою діяльністю; С* – за сумісництвом.  
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Аналіз даних табл. 4.3 і ДОДАТКУ Д табл. Д.6 дав змогу сформулювати такі висновки: 

І. На індивідуальному рівні суб’єктів ДіР сформувалися дві протилежні тенденції: у 

сфері основної діяльності – зменшення чисельності працівників, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи, на тлі зростання сумісництва: у 2014 р. чисельність фахівців, що 

виконували наукові і науково-технічні роботи, зменшилася щодо 1991 р. у 3,5 рази, тоді як 

чисельність сумісників докторів наук зросла майже вдвічі. Водночас покращуються якісні 

характеристики суб’єктів ДіР – за основною діяльністю зростає частка фахівців вищої 

кваліфікації у загальній чисельності фахівців, що виконують ДіР: так, у 1991 р. їх частка 

становила 11%, у 2014 р. вона зросла до 21%. Проте спостерігається зменшення кандидатів 

наук, які виконують ДіР за основною діяльністю (майже удвічі). Більшість сумісників-

фахівців вищої кваліфікації, як свідчать дані Державної служби статистики України, 

сконцентровані у секторі вищої освіти – це 82% докторів наук – сумісників та 93% 

кандидатів наук – сумісників [457, с. 62]. У 1991 р. головний якісний показник 

індивідуального рівня суб’єктів ДіР відображав переважання фахівців вищої кваліфікації за 

основною діяльністю над фахівцями сумісниками: на 10 докторів наук, які проводили ДіР за 

основною діяльністю, припадало 9 докторів наук за сумісництвом (для кандидатів наук – 

9 : 7), у 2014 р. на кожних двох докторів наук за основною діяльністю припадало уже троє  

сумісників, а для кандидатів наук  це співвідношення становило 5 : 7. 

ІІ. На колективному рівні суб’єктів ДіР спостерігається тенденція зменшення 

чисельності фахівців, що виконують наукові та науково-технічні роботи, в організаціях усіх 

секторів діяльності, а тенденція зростання сумісництва у сфері ДіР проявилася у 

державному секторі та секторі вищої освіти. Для сектора вищої освіти у 2014 р. притаманне 

найгірше співвідношення фахівців вищої кваліфікації за основною діяльністю і сумісників: 

на одного доктора наук, що проводить ДіР за основною діяльністю, припадає 12 докторів 

наук – сумісників; для кандидатів наук це становить 1 : 10. Для порівняння: у середньому в 

університетах країн-учасниць ЄС працює ⅓ всіх дослідників, у різних країнах така частка 

варіює від 
1
/4 до понад 

2
/3 (у Німеччині 26%, у Греції – 70%) [28, с. 105]. У дослідницьких 

університетах США науково-дослідницька діяльність є основним видом діяльності, як і 

викладання [288, с. 170]. В Україні  за останні 20 років у сфері ДіР серед наукових кадрів 

вищої кваліфікації сумісництво збільшилося вдвічі, майже у половини вітчизняних фахівців 

вищої кваліфікації ДіР не перебувають у колі професійних пріоритетів, ДіР у секторі вищої 
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освіти, де зосереджено переважну більшість докторів і кандидатів наук, забезпечують 

переважно фахівці-сумісники, що унеможливлює концентрацію інтелектуального 

потенціалу у проривних напрямах ДіР і високу якість результатів. 

Поглиблений аналіз вікових характеристик вітчизняних суб’єктів ДіР на 

індивідуальному рівні було здійснено у роботах  [194], [217]. Обґрунтовано висновок про 

формування у 1991–2003 рр. стійкої тенденції до постаріння дослідників, особливо фахівців 

вищої кваліфікації. Надалі тенденція постаріння дослідників, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи, набула стійкого і загрозливого характеру насамперед для фахівців 

вищої кваліфікації (див. ДОДАТОК Д табл. Д.7, табл. Д.8, табл. Д.9). Так,  серед  дослідників-

докторів  наук  частка  найстаршої   вікової  групи  впродовж 2003–2014 рр. зросла вдвічі (до 
2
/3 

їх загальної чисельності). 

Серед вікових характеристик важливим є середній вік докторів і кандидатів наук, 

зайнятих у ДіР. Його динаміка, починаючи з 1991 р., засвідчувала збільшення кожні два-три 

роки в середньому на один рік [451, с. 31]. Середній вік фахівців, що виконували наукові та 

науково-технічні роботи, у 2005 р. становив 47,6 року, середній вік доктора наук – 61,7 року, 

кандидата наук – 52,1 року [452, с. 31]. Якщо в 1991 р. середній вік кандидата наук становив 

47 років, то у 2005 р. більшість кандидатів наук була у передпенсійному віці, а докторів 

наук – у пенсійному віці. У 2008 р. відбулися деякі позитивні зміни: середній вік дослідників 

становив 43,4 років, доктора наук – 61,8 років, кандидата наук – 47,5 років [455, с. 31].   

У 2014 р. середній вік фахівців вищої кваліфікації в Україні становив майже 50 років [457, 

с. 30]. Водночас доктори наук  віком до 50 років становили лише 11,5% від загальної 

чисельності докторів наук, що виконували наукові і науково-технічні роботи за основною 

діяльністю у 2014 р. Свого часу Г.М.Добров акцентував увагу на тому, що більшість 

значущих результатів науки отримано науковцями у віковому інтервалі від 26 до 40 років. 

Спираючись на статистичний аналіз Г.Лемана, проведений у 1960-ті рр. за даними 20 країн 

світу, було доведено, що вік найбільшої наукової активності дослідника припадає на 

інтервал 30–40 років [812]. Але загострюється не лише проблема критичного зниження 

продуктивності наукових кадрів, що є залежною від їх віку (деякі дослідники роблять 

висновок, що завершальний період у науковій діяльності розпочинається в 55 років). 

Йдеться про оптимальне співвідношення у наукових колективах учених старшого й 

молодшого віку і про функціональну роль молоді у наукових колективах як “специфічних 
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дріжджів” – активізатора творчого процесу [593, с. 5–8]. У короткостроковому періоді 

тенденція до постаріння дослідників вищої кваліфікації спричиняє деформацію вікової 

структури наукових колективів, погіршення продуктивності їх наукової діяльності. При 

середньому віці покоління вчених 25 років для підтримання середнього віку наукового 

колективу в оптимальному діапазоні (35–40 років) щорічно варто оновлювати 6–10% 

загального складу кадрів [139, с. 127]. У довгостроковому періоді йдеться про переривання 

наукових традицій через втрату інформаційного зв’язку між  поколіннями вчених.  

Складним завданням є аналіз розподілу за віком руху дослідників у наукових 

організаціях, оскільки відповідні офіційні дані відсутні. Проте емпіричні дані свідчать, що 

дослідники, які залишають сферу ДіР, за віком перебувають у найпродуктивніших вікових 

групах, а тенденція до постаріння дослідників вищої кваліфікації уможливлює переривання 

процесів підготовки наукових кадрів, зокрема під загрозою існування постають цілі наукові 

школи. Формування наукової школи триває не одне десятиліття і передбачає проведення 

досліджень як мінімум учнями учнів фундатора цієї школи. Отже, для забезпечення 

спадковості у розвитку наукової школи у ній мають бути представлені хоча б один 

дослідник-фахівець вищої кваліфікації з кожної вікової групи. Проаналізувати вікову 

структуру у наукових школах, що є неформальними організаціями, досить складно, але й 

виявлені тенденції свідчать про відсутність передумов розвитку таких осередків ДіР. 

Зокрема при виконанні ДіР у 2005–2014 рр. у таких галузях наук, як географічні, 

фармацевтичні, філологічні, соціологічні, мистецтвознавство, філософські, психологічні, у 

наукових організаціях відсутні дослідники-доктори наук віком до 40 років. У галузях 

хімічних, геологічних, сільськогосподарських, ветеринарних наук цю вікову групу 

представляє одна особа. Серед наукових організацій у сфері географічних, ветеринарних, 

фармацевтичних, технічних наук, філософських, історичних, юридичних, соціологічних, 

психологічних наук, мистецтвознавства дослідники-кандидати наук віком до 30 років 

поодинокі. Домінуючою віковою групою (62%) серед дослідників-докторів наук у 2014 р. 

стала вікова категорія 60 років і старше, для кандидатів наук частка цієї вікової категорії 

удвічі менша (30%). Для порівняння – у США у 1999 р. частка дослідників у віці до 40 років 

становила майже 35%, частка дослідників вікової групи 40–49 років була 31%, тоді як вікову 

групу 60 років і старше  представляло лише 5,8% від загальної чисельності дослідників у 
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країні [128, с. 192]. У  Китаї у 2006 р. частка осіб до 45 років серед науково-технічних кадрів 

склала 70% [843].  

Зменшення індивідуального рівня суб’єктів ДіР в Україні зумовило різке скорочення 

головного джерела фінансування ДіР – державного бюджету, що спричинило суттєве 

скорочення заробітної плати та становище аутсайдера за рівнем оплати праці в усіх 

складових науково-технічної діяльності. Так, середньомісячна заробітна плата виконавців 

ДіР досягла рівня промисловості лише у 1997 р. І хоча нормативно-правовими актами було  

передбачено, що середні ставки і посадові оклади викладачам вищої школи та науково-

технічним працівникам встановлюються на рівні подвійної середньої заробітної плати 

працівників промисловості, у 2000 р. середньомісячна заробітна плата фахівців у сфері ДіР 

дорівнювала середньомісячні заробітній платі працівників промисловості (302 грн та 305 грн 

відповідно) [79, с. 420].  У 2006 р. середньомісячна заробітна плата виконавців ДіР була 

нижчою, ніж у працівників промисловості (1 191 грн та 1 212 грн відповідно) та складала 

майже половину від рівня оплати у сфері фінансування й кредитування (2 050 грн), проте 

була майже в 1,5 рази більшою, ніж у закладах освіти [453, с. 93]. У 2008 р. середньомісячна 

заробітна плата виконавців ДіР перевищувала рівень заробітної плати працівників 

промисловості лише на 8% (перевищення середнього рівня заробітної плати по економіці 

України складало 20%), водночас складала лише 58% рівня оплати праці у сфері фінансової 

діяльності  [455, с. 93]. Відтак бурхливо зростаючі окремі сектори національної економіки, 

зокрема сектор фінансових послуг і сектор загального-державного управління, які 

потребували висококваліфікованих кадрів і були здатні пропонувати  високий рівень 

заробітної плати, постали важливим фактором внутрішньо міграційних процесів.   

У ДОДАТКУ Д табл. Д.10 систематизовано дані розподілу фахівців вищої 

кваліфікації, зайнятих у національній економіці, за типами організацій. У 1995 р. серед 

докторів наук, зайнятих у національній економіці, 
1
/2 працювала у вищій школі, то в 2014 р. 

це вже понад 
2
/3 зайнятих у національній економіці докторів наук, більшість зайнятих у 

національній економіці кандидатів наук (майже 
3
/4) зосереджені у ВНЗ, їх частка в НДІ та 

наукових і науково-технічних організаціях за цей період скоротилася до 
1
/4 й 

1
/6 відповідно. 

При цьому сукупна частка докторів наук у вікових групах понад 61 рік у 2014 р. перевищила 

50%  (ДОДАТОК Д табл. Д.11). Дані табл. 4.4 дають змогу зробити висновок про 

активізацію міграційних процесів у сфері зайнятості фахівців вищої кваліфікації на тлі 



 

 

407 

 

зростання їх чисельності: у 1991–2014 рр. чисельність докторів наук і кандидатів наук в 

Україні зросла у два й півтора рази відповідно, а ДіР у 1995 р. проводили кожні двоє з п’яти 

фахівців вищої кваліфікації, у 2011 р. ДіР були у колі  професійних  інтересів кожного  

третього  доктора наук і кожного п’ятого кандидата наук, у 2014 р. – це кожен четвертий 

доктор наук і кожен шостий кандидат наук в Україні.  

Таблиця 4.4   

Чисельність фахівців вищої кваліфікації, зайнятих у національній економіці та ДіР 
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1991 8 133 3 432 42 1 1 … 27 843 … … … 

1995 9 759 4 099 42 ↑ 1,2 ↑  1,2 57 610 22 860 40 1 1 

2000 10 339 4 103 40 ↑ 1,3 ↑  1,2 58 741 17 916 31 ↑1,02 ↓ 1,3 

2005 12 014 4 180 35 ↑ 1,5 ↑ 1,2 68 291 16 983 25 ↑ 1,2 ↓1,34 

2010 14 418 4 478 31 ↑ 1,8 ↑ 1,3 84 000 16 944 20 ↑ 1,5 ↓ 1,4 

2011 14 895 4 417 30 ↑ 1,83 ↑ 1,3 84 979 16 176 19 ↑ 1,5 ↓ 1,4 

2013 16 450 4 528 28 ↑ 2 ↑ 1,3 90 113 15 833 18 ↑ 1,6 ↓ 1,5 

2014 16 090 4 256 26 ↑ 2 ↑ 1,2 86 230 14 718 17 ↑ 1,5 ↓ 1,6 

Джерело:  складено і розраховано автором за матеріалами [451], [454], [456], [457]. 

 

Загалом у вітчизняній сфері ДіР сформувалися стійкі тенденції міграції  й еміграції 

висококваліфікованих наукових кадрів. З 1991 р. з України виїхали понад 500 докторів наук: 

за 1991–1995 рр.  – 313 осіб, за 1998–2002 рр. – 127 осіб. З 1997 по 2005 рр. з України виїхали 

575 кандидатів наук. Уперше показник еміграції дослідників з України зменшився на 41% у 

2003 р. порівняно з 2002 р. Тенденція до скорочення еміграції наукових кадрів закріпилася у 

2005–2010 рр. (дані ДОДАТКУ Д табл. Д.12), у 2014 р. вона змінилася на зворотну. Процеси 

еміграції охопили дослідників, що сформували ядро наукових колективів і забезпечили 

відтворення наукових шкіл, зокрема для фізико-математичних, технічних, медичних наук. 

Втрати від переїзду за кордон фахівців вищої кваліфікації варто розглядати не лише крізь 

оцінку майбутніх ДіР (індивідуальний рівень суб’єктів ДіР), але врахувати деструктивні 

процеси на  колективному рівні – йдеться про переривання підготовки наукових кадрів і 

відтворення наукових шкіл.  
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У ДОДАТКУ Д табл. Д.13 наведено дані щодо ґендерних характеристик наукових 

кадрів вищої кваліфікації, зайнятих у національній економіці, вони відображають 

нерівномірність зростання загальної чисельності докторів і кандидатів наук та зростання 

частки жінок у чисельності фахівців вищої кваліфікації. Якщо загальна чисельність докторів 

наук у національній економіці зросла за 1995–2014 рр. в 1,7 рази, то зростання чисельності 

жінок докторів наук відбулося у 3,3 рази, майже ідентичним було зростання і серед 

кандидатів наук (в 1,5 разів і 2,45 рази відповідно). Це позначилося на покращенні ґендерної 

структури зайнятих у національній економіці фахівців: частка жінок серед докторів наук 

зросла від 14% у 1995 р. до 28% у 2014 р., зростання серед кандидатів наук було ще 

більшим – від 
1
/3 до понад 

1
/2. У сфері ДіР у 2005–2014 рр. було зайнято 20–25% жінок-

докторів наук, попри те, що чисельність жінок-докторів наук зростає темпами швидшими за 

зростання загальної чисельності докторів наук. Частка жінок-кандидатів наук, що 

виконують ДіР,  зросла від 
1
/4  у 1995 р.  до  44,3%  у  2014  р. [457, с. 44]. 

Для деталізації тенденцій розвитку суб’єктів ДіР необхідно розглянути процеси 

поповнення дослідників вищої кваліфікації, а саме підготовку наукових кадрів. Означена 

проблематика висвітлена у роботах [79], [194], [232].  

Відокремлення вітчизняної наукової системи від загальнорадянської та формування її 

як національної, а також ринкова трансформація економіки України, зокрема розбудова 

національної системи надання освітніх послуг на ринковій основі, зумовили розширення 

мережі закладів, які здійснюють підготовку наукових кадрів в Україні, через відкриття  

аспірантури й докторантури у секторі вищої освіти, що не завжди об’єктивно зумовлено 

набутим високим рівнем проведення цими закладами власних ДіР, наявності дослідницьких 

центрів чи дослідницьких кафедр, сформованості наукових шкіл, здебільшого цього 

потребували кон’юнктурні інтереси  акредитації ВНЗ.  

Показники функціонування докторантури та аспірантури в Україні наведено у 

ДОДАТКУ Д табл. Д.14, їх аналіз дає змогу обґрунтувати такі тенденції  підготовки 

наукових кадрів у 1990–2013 рр.: на тлі кількісного зростання індивідуального рівня 

суб’єктів підготовки  наукових кадрів у таких їх формах, як аспірантура й докторантура, 

головною ланкою підготовки фахівців вищої кваліфікації постали ВНЗ. Оскільки за КВЕД 

підготовка  наукових кадрів є складовою надання освітніх послуг, то зазначене структурне 

зрушення має відповідати логіці діяльності ВНЗ у сфері вищої освіти. Прикметним є те, що 
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у національній системі освіти сформувалися і розвиваються процеси її “університезації”: на 

початку реформування основу національної системи вищої освіти утворювали лише півтора 

десятка університетів, у 2010 їх число зросло до 197, у 2008/09 н. р.  кількість ВНЗ ІІІ–ІV 

рівня акредитації досягла найвищого значення – 353 одиниць. Це забезпечило  охоплення все 

більших верств населення процесами отримання вищої освіти, що відображено зростанням 

показника чисельності студентів на 1000 мешканців: від 95 осіб у 1989 р. до 129 осіб у 2001 

р. [499]. Показник чисельності студентів на 10 тис. мешканців збільшилася у 3,5 рази: від 170 

у 1990/91 н. р. до 606 осіб у 2007/08 н. р., і за цим показником Індексу людського розвитку 

Україна була у трійці лідерів серед країн світу, у 2014/15 н. р. цей показник знизився до рівня 

393 осіб у розрахунку на 10 тис. мешканців (ДОДАТОК Д табл. Д.15). Загалом студентський 

контингент в Україні з 1990/91 до 2005/06 н. р. збільшився з 1,5 млн осіб до 2,2 млн осіб 

(перший етап вищої освіти). Для здобуття ІV рівня акредитації ВНЗ серед інших нормативів 

повинен мати аспірантуру, дотримання цього нормативу й зумовило структурні зрушення 

на колективному рівні підготовки наукових кадрів в Україні: за 1991–2013 рр. кількість ВНЗ 

ІІІ–ІV рівнів акредитації зросла у 2,5 рази. Попри загальне збільшення студентського 

контингенту у галузевому розрізі домінували економічні й юридичні напрями підготовки 

фахівців з вищою освітою. За даними ДОДАТКУ Д табл. Д. 16 можемо зробити висновок, 

що напрям підготовки «Соціальні науки, бізнес і право» у 2010/11 н. р. став домінуючим у 

розрізі структури прийнятих на початковий цикл навчання (36,7% від загальної чисельності 

прийнятих студентів) і в структурі чисельності студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації 

(29,7%). Напрями підготовки «Природничі науки» та «Інженерія» забезпечують 
1
/4 у 

структурі прийнятих на початковий цикл навчання здобувачів вищої освіти та в загальній 

чисельності здобувачів освітніх ступенів, що звужує можливості  поповнення наукових 

кадрів у галузях природничих і технічних наук.  

В Україні більшість ВНЗ, ліцензуючи економічні спеціальності, здійснили власне 

перепрофілювання, що сформувало стійкі комплементарні ефекти розширення попиту на 

фахівців вищої кваліфікації відповідних галузей наук і відповідні структурні зміни у 

підготовці наукових кадрів. За експертними оцінками, в Україні за останні півтора 

десятиліття співвідношення між фахівцями інженерного і гуманітарного профілю змінилося 

у зворотному порядку від 80 : 20 до 20 : 80 [644, с. 13]. Подібні структурні зрушення 

відображає нерівномірність зростання чисельності аспірантів у 1990–2014 рр. за галузями 
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наук, що ілюструє ДОДАТОК Д табл. Д.16. Якщо для природничих наук зростання 

відбулося в 1,5 рази, для технічних наук – в 1,04 рази, то для гуманітарних і суспільних 

наук – у три та 4,2 разів відповідно. У галузі юридичних наук чисельність  аспірантів зросла 

у 14 разів, у сфері психологічних наук – майже у вісім разів, для економічних наук зростання 

досягло чотирьох разів. Це дає змогу зробити висновок про гуманітаризацію сучасної 

підготовки вітчизняних наукових кадрів, що зумовили потреби виконання умов 

ліцензування та акредитації ВНЗ щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців з вищою 

освітою – наявність у структурі науково-педагогічного персоналу ВНЗ  кандидатів і докторів 

наук за відповідною спеціальністю. Це сформувало стійкий попит на фахівців вищої 

кваліфікації, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за домінуючим на 

вітчизняному ринку надання послуг вищої освіти напрямом «Соціальні науки, бізнес і 

право» – на початок 2014/15 н. р. лідерами за чисельністю студентів є напрями «Економіка і 

підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», які формують 
1
/3 чисельності 

студентів бакалаврату й 37% студентів магістратури. Ці напрями є пріоритетом витрат  

домогосподарств – їх частка у структурі сукупних витрат на вищу освіту, профінансованих з 

коштів фізичних осіб, на ОКР «бакалавр» становить 40%, а на ОКР «магістр» – 47% [500].  

Системоутворювальним ядром вищої освіти в Україні є класичні університети, де 

зосереджено потужний науково-педагогічний потенціал для підготовки наукових кадрів, 

створено мережу їх атестації. Провідна роль серед класичних університетів України 

належить Київському національному університету імені Тараса Шевченка, місія якого  

полягає у підготовці національної еліти у сфері генерування знань на основі забезпечення 

повного науково-освітнього циклу: від підготовки бакалаврів і магістрів – до кандидатів 

наук, завершуючи здобуттям наукового ступеня доктора наук, на основі проведення ФД  у 

сфері природничих, суспільних і гуманітарних наук у межах сформованих наукових шкіл. 

Передові позиції у галузях математики, кібернетики, фізики, хімії, геології, 

соціогуманітарних наук забезпечують понад 50 наукових шкіл, які мають 100–150-річну 

еволюцію. В Університеті проводиться підготовка докторантів, аспірантів, здобувачів за 140 

із 516 наукових спеціальностей, це 27% від переліку наукових спеціальностей в Україні. 

Високу якість підготовки засвідчує динаміка показників підготовки наукових кадрів в 

Університеті за 2000–2014 рр., що у понад два рази перевищує загальнонаціональні 

показники ефективності аспірантури й докторантури (дані табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5   

Показники ефективності докторантури та аспірантури в Україні, % 

 
РОКИ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ефективність докторантури 

 по Україні загалом 
 

9,2 

 

10 

 

20 

 

14,8 

 

17,8 

 

13,9 

 

21,9 

 

20,0 

 

21,9 

 

26,9 

 

28,8 

 

25,7 

 

33,3 

 

32,5 

 

27,3 

Ефективність докторантури НДІ 10,1 6,25 2,5 13,0 9,4 11,1 21,5 8,0 11,7 25,0 17,4 11,6 15,1 11,0 15,1 

Ефективність докторантури ВНЗ 9,0 12,5 14,5 15,3 20,3 14,7 22,1 22,7 24,2 27,4 31,6 29,0 38,4 37,0 30,1 

Ефективність докторантури 

Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

 

19,4 

 

34,5 

 

33,3 

 

39,3 

 

46,6 

 

42,1 

 

34 

 

67 

 

47 

 

56 

 

63 

 

60 

 

62 

 

63 

 

61 

Ефективність аспірантури 

по Україні загалом  
 

16,4 

 

16,6 

 

16,6 

 

17,5 

 

18,1 

 

18,2 

 

21 

 

21,2 

 

22,1 

 

23,0 

 

23,6 

 

24,2 

 

25,4 

 

26,1 

 

24,8 

Ефективність аспірантури НДІ 9,9 10,0 10,0 8,8 8,5 9,2 9,5 8,9 8,6 10,9 11,2 11,6 12,7 10,8 12,1 

Ефективність аспірантури ВНЗ 18,0 19 18,2 19,4 20,3 20,3 23,6 23,8 24,8 25,4 26,0 26,5 27,7 28,9 27,1 

Ефективність аспірантури 

Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

 

29 

 

32 

 

35 

 

46 

 

23 

 

46,7 

 

35 

 

50 

 

49 

 

56 

 

56 

 

58 

 

60 

 

61 

 

60 

Джерело:  складено і розраховано автором за даними Державної служби статистики України [133] і даними  Київського національного університету  

  імені Тараса Шевченка [325]. 
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Таким показником – підготовка фахівців вищої кваліфікації за кожною четвертою 

спеціальністю від діючого переліку – не володіє жоден вітчизняний ВНЗ чи НДІ. Загалом 

в Університеті здійснюється підготовка кожного десятого докторанта і кожного 

шістнадцятого аспіранта в Україні. Досягнення високого рівня якості підготовки 

наукових кадрів стало можливим завдяки головній особливості Університету – 

забезпеченні неперервності підготовки “магістр – кандидат наук – доктор  наук”, 

оскільки  понад  80% вступників до аспірантури – це його випускники, серед докторантів 

понад 50% – це його науково-педагогічні працівники. Університет реалізує завдання 

зміцнення кадрового потенціалу академічного і вузівського секторів науки через 

підготовку наукових кадрів та їх атестацію. Понад 20% випускників аспірантури і 

докторантури, дослідників, які захищають дисертації в Університеті, працюють у НДІ чи 

ВНЗ. Найголовніша тенденція – це підвищення ефективності аспірантури та 

докторантури в Університеті удвічі, показники ефективності його аспірантури і 

докторантури удвічі вищі за загальнонаціональні. Забезпечення високої якості підготовки 

наукових кадрів базується на досягненні високої якості підготовки фахівців з вищою 

освітою на основі фундаменталізації навчального процесу, залученні студентів до ДіР під 

час їх навчання, міждисциплінарних зв’язках, розширенні міжнародних наукових 

зв’язків при збереженні й розвитку власних наукових традицій. 

Зрушення у сфері підготовки наукових кадрів необхідно розглядати і в контексті їх 

атестації. Адже в Україні у сфері підготовки наукових кадрів існує інститут здобувачів, що 

не охоплюється показниками аспірантури, відтак є необхідним аналіз показників, які 

характеризують поповнення фахівців вищої кваліфікації (кількість захистів дисертацій, 

розподіл нових докторів і кандидатів наук за віком та галузями наук). Вони найбільш 

показові щодо відображення тенденцій розвитку науково-технічної діяльності: у дисертаціях 

найбільше концентрується наявний елемент наукової новизни, ніж в інших видах наукових 

публікацій, дисертація на здобуття відповідного наукового ступеня захищається 

дослідником один раз у житті. Диференційована за галузями наук статистика дисертацій дає 

змогу виявити тенденції розвитку відповідних наукових напрямів [139, с. 128],  а вікова 

структура поповнення фахівців вищої кваліфікації – перспективи розвитку. 

В Україні з року в рік зростає кількість захистів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук, про що свідчать дані ДОДАТКУ Д табл. Д.17–Д.19. Так, 

кількість захистів докторських дисертацій коливалася від 334 осіб у 2000 р. до 972 осіб у 
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2011 р., а кількість захистів кандидатських дисертацій становила від 3188 осіб у 1999 р. до 

7700 осіб у 2010 р. У міжнародних порівняннях розраховується такий показник, як кількість 

захистів у розрахунку на 10 тис. дослідників. У США на поч. ХХІ ст. цей показник становив 

трохи більше 200 захистів [445, с. 81]. В Україні у 2006 р., за підрахунками автора, на 10 тис. 

вітчизняних дослідників кількість захистів дисертацій становила 560, у 2008 р. цей показник 

зріс до 670 захищених дисертацій, у 2009 р. він сягнув майже 930 дисертацій. У 2010 р. в 

Україні на одну захищену докторську дисертацію припадало 8-9 кандидатських дисертацій. 

За часів СРСР таке співвідношення становило 8–10 кандидатських дисертацій на одну 

захищену дисертацію доктора наук [139, с. 128]. З першого погляду, це позитивне явище, що 

характеризує  пожвавлення наукового пошуку, у 1999–2011 рр. загальне абсолютне 

збільшення чисельності нових докторів наук становило 1,6 рази, а нових кандидатів наук – 2,3 

рази (табл. 4.6). Для порівняння: країни, які активізували розвиток НТД у 1990-х рр.,  

прискорили і підготовку наукових кадрів: у 1986–1999 рр. у Південній Кореї кількість  

докторських дисертацій зросла у чотири рази, а в Китаї – у понад 50 разів  [288, с. 25].   

В агрегованій галузевій структурі поповнення фахівців вищої кваліфікації зменшилася 

частка природничих наук і технічних наук, а збільшилася частка суспільних наук (серед 

докторів наук – у 2,4 рази: від 18% до 44%, серед кандидатів наук – від 31% до 48%) і 

гуманітарних наук. Відмітимо збільшення удвічі частки та чисельності нових докторів 

економічних наук. У поповненні докторів наук у 2011 р. за агрегованими галузями наук 59% 

становили суспільні і гуманітарні науки, на природничі і технічні науки припадав 41%.  

У 1999 р. це відсоткове співвідношення становило 73 : 27, що свідчить про кардинальну зміну 

пріоритетів ДіР від природничо-технічної сфери до суспільно-гуманітарної. Серед 

поповнення кандидатів наук найбільші структурні зрушення у розподілі за галузями наук 

стосуються економічних наук, їх частка у 1999 р. становила 11%, у 2006–2011 рр. досягла 

17%, кожен шостий новопосталий кандидат наук в Україні – економіст. Високі частки у 

2006–2011 рр. припали на технічні (17% і 15%) та медичні (14% й 11%) науки. Зростання у 

1999–2011 рр. чисельності нових кандидатів наук у 2,3 рази нерівномірне за агрегованими 

галузями наук: найвищі темпи зростання у сферах суспільних і гуманітарних наук. Зокрема, у 

галузі державного управління зростання відбулося в 11 разів, у галузі мистецтвознавства – у 

4,3 рази, у сферах політичних (у чотири рази), психологічних та юридичних (утричі), 

філологічних, історичних і філософських  наук – у два рази відповідно. 
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Таблиця 4.6   

Розподіл за галузями фахівців вищої кваліфікації в Україні, що здобули наукові ступені у 1999–2011 рр., осіб 

 

РОКИ 
Зміни 

2011/ 

1999, 

разів 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Д* К* Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К 

П
р

и
р

о
д
н

и
ч

і 
н

а
у
к

и
 о
сі

б
  

270 

 

1401 

 

157 

 

1186 

 

200 

 

1106 

 

119 

 

1374 

 

290 

 

1423 

 

223 

 

1243 

 

243 

 

1517 

 

274 

 

1665 

 

275 

 

1587 

 

 

270 

 

1757 

 

291 

 

1823 

 

277 

 

2028 

 

288 

 

1662 
 

↑1,1 

 

↑1,2 

%
  

46 

 

42 

 

47 

 

37 

 

47 

 

34 

 

24 

 

35 

 

46 

 

35 

 

39 

 

33 

 

39 

 

32 

 

39 

 

32 

 

38 

 

32 

 

 

39 

 

31 

 

36 

 

29 

 

30 

 

26 

 

29 

 

25 
 

↓1,6 

 

↓1,7 

Т
ех

н
іч

н
і 

н
а
у
к

и
 о
сі

б
  

159 

 

707 

 

78 

 

606 

 

107 

 

647 

 

126 

 

688 

 

144 

 

706 

 

140 

 

649 

 

152 

 

837 

 

153 

 

883 

 

141 

 

874 

 

 

149 

 

926 

 

151 

 

962 

 

151 

 

1196 

 

153 

 

957 
 

↑1,0

4 

 

↑1,4 

%
  

27 

 

21 

 

24 

 

19 

 

25 

 

20 

 

26 

 

18 

 

23 

 

17 

 

24 

 

17 

 

24 

 

18 

 

22 

 

17 

 

20 

 

17 

 

 

22 

 

16 

 

19 

 

15  

 

16 

 

15 

 

16 

 

14 
 

↓1,7 

 

↓1,5 

Г
у
м

а
н

іт
а
р

н
і 

н
а
у
к

и
 о
сі

б
  

55 

 

194 

 

41 

 

387 

 

33 

 

395 

 

126 

 

479 

 

48 

 

469 

 

45 

 

438 

 

47 

 

518 

 

48 

 

596 

 

95 

 

637 

 

 

51 

 

722 

 

76 

 

744 

 

97 

 

807 

 

90 

 

809 
 

↑1,7 

 

↑4,2 

%
 

 

9 

 

6 

 

12 

 

12 

 

8 

 

12 

 

26 

 

12 

 

7 

 

12 

 

8 

 

11 

 

7 

 

11 

 

7 

 

11 

 

13 

 

13 

 

 

7 

 

13 

 

10 

 

12 

 

10 

 

11 

 

9 

 

12 
 

- 

 

↑2 

С
у
сп

іл
ь

н
і 

н
а
у
к

и
 о
сі

б
  

108 

 

1059 

 

58 

 

1009 

 

85 

 

1109 

 

120 

 

1343 

 

152 

 

1435 

 

163 

 

1484 

 

188 

 

1834 

 

220 

 

2112 

 

210 

 

1879 

 

 

225 

 

2271 

 

273 

 

2759 

 

406 

 

3669 

 

441 

 

3272 
 

↑4,1 

 

↑3,9 

%
  

18 

 

31 

 

17 

 

32 

 

20 

 

34 

 

24 

 

35 

 

24 

 

36 

 

23 

 

39 

 

30 

 

39 

 

32 

 

40 

 

29 

 

38 

 

 

32 

 

40 

 

35 

 

44 

 

44 

 

48 

 

46 

 

49 
 

↑2,6 

 

↑1,6 

Р
А

З
О

М
 

о
сі

б
  

592 

 

3361 

 

334 

 

3188 

 

425 

 

3257 

 

491 

 

3884 

 

634 

 

4033 

 

571 

 

3814 

 

630 

 

4706 

 

695 

 

5256 

 

721 

 

4977 

 

 

695 

 

5676 

 

791 

 

6288 

 

931 

 

7700 

 

972 

 

6700 

 

↑1,6 

 

↑2 

%
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 Х Х 

Джерело: складено за даними ВАК України;   Д* – доктори наук; К* – кандидати наук. 
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Можемо зробити висновок, що сформувалися і закріплюються галузеві структурні 

зміни зменшення представництва природничих і технічних наук. У 1999 р. у всіх вікових 

групах лідерами за кількістю захистів докторських дисертацій були природничо-технічні 

галузі наук (технічні, медичні, фізико-математичні), їх частка у загальній чисельності нових 

докторів наук становила 50–60%. У 2008–2011 рр. до трійки лідерів у поповненні докторів 

наук увійшли представники економічних наук, що лідирують у наймолодших вікових 

групах, при збереженні позицій медичних і технічних наук, а частка представників 

природничих і технічних наук у поповненні докторів наук постійно скорочується і 

становить до 30-40%. У 2014 р. серед 4,8 тис. усіх захищених дисертацій 45,4% 

представляють суспільні науки (з них третина – економісти), і лише 18% – технічні науки та 

12,2% – медичні науки [457, с. 30].  

Таким чином, у сфері атестації наукових кадрів сформувалася тенденція 

гуманітаризації поповнення докторів і кандидатів наук. Якщо співвідношення у кількості 

захищених дисертацій між агрегованими галузями наук (П:Т:Г:С – природничі : технічні : 

гуманітарні : суспільні) у 2000 р. становило 38 : 20 : 12 : 30, у 2005 р. – 33 : 19 : 10 : 38, у 

2010 р. становило 23 : 14 : 9 : 41, а в 2014 р. воно досягло рівня 27 : 18 : 10 : 45. Причому 

серед поповнення кандидатів наук співвідношення між природничо-технічними та 

суспільно-гуманітарними галузями наук складало у 1999 р. 63% до 37% (2 : 1), у 2006 р. 

воно досягло паритету 50% : 50% (1 : 1), у 2011 р. співвідношення досягло 39% : 61% 

(майже 1 : 2). Відтак у подальшому закріплюватиметься тенденція до переважання серед 

захистів докторських дисертацій робіт у сфері суспільно-гуманітарних наук.  

За даними ДОДАТКУ Д табл. Д.21 можемо відмітити позитивні структурні зрушення 

вікових характеристик поповнення фахівців вищої кваліфікації. Частка нових докторів наук 

у найпродуктивнішому віці до 40 років подолала тенденцію до зменшення у 2003–2004 рр. 

(до 10%) і в 2007–2010 рр. досягла 26%. А частка нових докторів наук, вік яких перевищив 

50 років, збільшилася від 36,6% у 1999 р. до 41% у 2010 р. Зменшилася від 49% у 1999 р. до 

33% у 2010 р. частка нових докторів наук середньої вікової групи (41–50 років) на тлі 

збільшення частки фахівців передпенсійного та пенсійного віку (56–70 років), що в 2009 р. 

становила ¼ нових докторів наук. Більш втішною є вікова структура нових кандидатів 

наук – частка науковців у найбільш продуктивному віці (до 40 років) вже у 1999 р. склала 

80%, не змінюючись до 2010 р. Загалом же вікова структура поповнення фахівців-

кандидатів наук майже не зазнала значних зрушень. При цьому понад 
1
/3 нових кандидатів 
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віком до 30 років є викладачами у ВНЗ. Досить цікавим є збільшення частки нових 

кандидатів наук віком понад 56 років, що підтверджує прояв соціально-історичного 

феномену: наукові ступені є одним з регуляторів кар’єри державного службовця. Вікові 

характеристики динаміки поповнення кандидатів наук свідчать про те, що найбільша частка 

нових кандидатів наук є представниками економічних наук як загалом, так і в наймолодшій 

та найстаршій вікових групах зокрема, що збігається з тенденціями у поповненні докторів 

наук. Якщо раніше в трійці лідерів серед найпривабливіших для здобуття наукового ступеня 

кандидата наук галузей наук, як і для докторів наук, перебували медичні і технічні науки, а в 

окремих вікових групах – фізико-математичні науки, то в 2007–2011 рр. 

найпривабливішими постали крім економічних, іще педагогічні та юридичні науки. Відтак 

головні зрушення у галузевій структурі поповнення кандидатів і докторів наук зумовили 

комплементарні ефекти збільшення попиту на фахівців вищої кваліфікації з боку вищої 

освіти задля виконання нормативів кадрового забезпечення при ліцензуванні та акредитації, 

оскільки кожен із вітчизняних ВНЗ надає освітні послуги хоча б за однією з економічних та 

юридичних спеціальностей.  

Важливим аспектом є також динаміка чисельності фахівців вищої кваліфікації – 

іноземців та їх частки серед поповнення докторів і кандидатів наук в Україні, що 

відображено у ДОДАТКУ Д табл. Д.22. Щорічна чисельність докторів наук – іноземців 

становила від 5 до 18 осіб, це досить незначна частка у загальній чисельності поповнення 

докторів наук – від 0,7% до 4,2%, серед кандидатів наук – від 112 до 166 осіб (від 2,4% до 

5,2% відповідно), це свідчить про низький рівень інтернаціоналізації  підготовки наукових 

кадрів. За галузями наук лідирують технічні, медичні і біологічні науки, по декілька захистів 

на рік відбувається в галузях економічних, юридичних і філологічних наук. У 2006–2010 рр. 

намітилося скорочення чисельності іноземців, які здобули науковий ступінь в Україні. 

Незначну чисельність тих, хто бажає здобути наукові ступені в Україні, можемо пояснити 

дворівневою системою підготовки наукових кадрів і мовним бар’єром.  

Інший аспект – чи досягає структура фахівців вищої кваліфікації, які зайняті в 

національній економіці та ДіР, ґендерного паритету? Результати проведених досліджень за 

означеною проблематикою висвітлювалися у роботах [194], [217], що охоплювали період 

1995–2003 рр. Було зроблено висновок, що ґендерні зрушення у структурі наукових кадрів, 

зайнятих у національній економіці, які сформувалися у зазначений період, зумовлені 
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стрімким розвитком окремих напрямів підготовки фахівців з вищою освітою у національній 

системі вищої освіти, зокрема економістів, юристів. 

Сучасні ґендерні аспекти підготовки та атестації наукових кадрів в Україні 

розкривають дані ДОДАТКУ Д табл. Д.23 і табл. Д.24, які свідчать, що частка жінок в обох 

формах підготовки наукових кадрів в Україні постійно зростає: у 2014 р. серед аспірантів 

вона досягла 60%, серед докторантів – 52%. Якщо збільшення чисельності докторантів у 

2010 р. щодо 1995 р. становило 41%, а для аспірантів – 99%, то для жінок, що навчалися у 

докторантурі та аспірантурі, збільшення сягнуло 172% і 166% відповідно. Серед фахівців 

вищої кваліфікації, що здобули науковий ступінь доктора наук (дані ДОДАТКУ Д 

табл. Д.25), частка жінок зросла від 23% у 1999 р. до майже 40% у 2010 р. Частка жінок у 

здобутті ступеня кандидата наук з 2001 р. перевищила ½ всіх нових кандидатів наук, і в 

2010 р. склала майже 60%. Проте темп зростання нових фахівців вищої кваліфікації серед 

жінок вищий: для докторів наук – у 2,6 рази, тоді як у загальній чисельності нових докторів 

наук – у півтора рази, для кандидатів наук – удвічі та тричі відповідно.  

Нині в Україні жінки складають 
1
/2 чисельного складу докторантів та майже ⅔ 

чисельного складу аспірантів і нових кандидатів наук, понад третину нових докторів наук, і 

зростання представництва жінок в обох формах підготовки наукових кадрів та в процесах 

атестації наукових кадрів відбувається вищими темпами, ніж зростання загальних показників 

підготовки й атестації наукових кадрів. Виявлено певні ґендерні особливості розподілу за 

галузями наук серед нових докторів і кандидатів наук (дані ДОДАТКУ Д табл. Д.25 і 

табл. Д.26). За галузями наук показник захистів жінками докторських дисертацій (ДОДАТОК Д 

табл. Д.25) при максимальному значенні 39% (2010 р.) варіював від 100% у фармацевтичних і 

соціологічних науках, 70–80% для філологічних, педагогічних,  психологічних, філософських 

наук, 45–50% для медичних, економічних, юридичних наук. Від 11% до 21% зросла частка 

жінок – нових докторів наук для найбільш чисельної за кількістю захистів дисертацій галузі 

технічних наук, і найменша вона для сфери фізико-математичних наук (10%), майже відсутні 

захисти жінками докторських дисертацій у галузі архітектурних наук.  

У ДОДАТКУ Д дані табл.  Д.26 свідчать про істотні ґендерні зрушення у поповненні 

кандидатів наук. У 2010 р. з тринадцяти кандидатських дисертацій у галузі економічних 

наук десять були захищені жінками (995 осіб проти 199 осіб у 1999 р.). Найвищою серед 

галузей наук є частка жінок, що захистили кандидатські дисертації у таких галузях наук, як 

філологічні, педагогічні, психологічні, економічні, біологічні та у галузі мистецтвознавства й 
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культурології. Найменше жінок захищає кандидатські дисертації у сфері фізико-

математичних наук – лише ⅓. Відтак жінки доктори та кандидати наук переважають чи 

мають паритетні позиції з чоловіками у галузях наук, які найбільш поширені у секторі вищої 

освіти, що відповідає ґендерним тенденціям зайнятості у національній економіці. Так, частка 

жінок у загальній чисельності зайнятого населення вже у 1999 р. становила майже 

половину – 48,6%, у сферах охорони здоров’я та освіти жінки переважали і досягали  близько 

3
/4 [118, с. 213]. Такою ж була частка жінок серед зайнятих у 2005 р. (48,7%) [452, с. 370]. 

Можемо зробити висновок, що зростання частки жінок серед фахівців вищої кваліфікації не 

означає досягнення ґендерного паритету у структурі національних наукових кадрів, його 

зумовили комплементарні ефекти зростання попиту з боку ВНЗ на науково-педагогічних 

працівників вищої кваліфікації у таких галузях наук, як економічні, педагогічні, філологічні, 

юридичні, що підтверджують структурні зрушення в атестації наукових кадрів: жінки 

переважають чи мають паритетні позиції у сфері гуманітарних і суспільних наук, для яких 

підготовка наукових кадрів має  прискорені темпи зростання.  

Зосередження фахівців вищої кваліфікації у вузівському секторі науки потребує 

детального вивчення у контексті виконання ДіР науково-педагогічними працівниками у 

вищій школі. На поч. 1990-х рр. лише на 12 найбільших вітчизняних ВНЗ припадало 80% 

усіх ДіР, які проводилися у вузівському секторі науки, що нараховував у 1993 р. 147 вузів, де 

було зайнято 45% учених [582, с. 26]. Проблеми реорганізації вищої освіти України у 

контексті її перетворення з регіональної в єдину національну освітню систему на тлі 

ринкової трансформації національної економіки та різкого скорочення бюджетних витрат на 

освіту і науку обумовили зосередження вітчизняних ВНЗ виключно на освітній діяльності, 

звівши ДіР до мінімуму або згорнувши їх взагалі у більшості ВНЗ.  

Аналізуючи суб’єктів ДіР індивідуального рівня, потрібно врахувати положення 

міжнародної статистики, що при вивченні кадрового забезпечення ДіР та ефективності його 

використання маємо дотримуватися підходу, за яким ураховується зайнятість у повний 

робочий день. За таким критерієм до суб’єктів ДіР (дослідників) у вищій школі варто 

віднести штатних працівників науково-дослідних частин ВНЗ і суб’єктів підготовки 

наукових кадрів  –  аспірантів, які навчаються на денній формі навчання, та докторантів, їх 

дисертації повинні виконуватися у межах державних науково-технічних програм. Науково-

педагогічні працівники, значні обсяги педагогічного навантаження яких (від 800 до 1000 

годин на навчальний рік) фактично унеможливлюють проведення ДіР. У структурі 
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педагогічного навантаження на наукову діяльність припадає незначна частка,  формами 

такої діяльності є науково-методичне забезпечення (написання посібників і підручників), і це 

форми транслювання наукових і технічних знань, а не їх генерування. Але суб’єкти 

підготовки наукових кадрів долучаються до навчально-виховного процесу. Так, у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка співвідношення між 

здобувачами освітніх ступенів бакалавра (дослідницька компонента мінімальна) та магістра 

(дослідницька компонента домінуюча) разом з аспірантами і  докторами, які проводять ДіР, 

у 2014 р. становила 14,5 тис. до 6,8 тис. осіб, тобто 2 : 1. У лідера світових рейтингів 

університетів – Гарварді, провідному дослідницькому університеті США, – це 

співвідношення зворотне: чисельність студентів бакалаврату становить 6,7 тис. осіб, а 

магістерської і докторської підготовки – 12,4 тис. осіб [288, с. 312].  

Перетворення ВНЗ на провідну ланку підготовки кандидатів і докторів наук в Україні 

мало б знайти відображення в активізації проведення ними ДіР та в чисельності дослідників, 

які в цих закладах беруть участь у ДіР у межах виконання наукових програм чи проектів за 

основною діяльністю (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Кадрове забезпечення ДіР у ВНЗ ІІІ–IV рівня акредитації та наукових установ, 2013 р. 

 

Наукові і  

науково-педагогічні  

Кадри 

Чисельність науково-педагогічних і наукових працівників у ВНЗ і 

наукових установах, які підпорядковані МОНУ, осіб 

штатні  

науково-педагогічні  

працівники 

штатні працівники 

науково-дослідних 

частин  (НДЧ)* 

працівники НДЧ, які 

працювали за 

сумісництвом* 

Усього 77  454 6 008 8 698 

з них: доктори наук 7  723 305 1 727 

  кандидати наук 41  351 1  921 3 774 

   без наукового ступеня 28  380 3  802 3 197 

Молоді вчені  

(до 35 років), усього 

 

36  364 

 

2 944 

 

… 

з них: доктори наук 149 24 … 

   кандидати наук 9 923 969 … 

   докторанти 910 41 … 

   аспіранти 15 258 643 … 

Джерело:   складено автором за матеріалами [621, с. 438–441]; «…»  – дані недоступні;    * за загальним  і  

спеціальним фондами.  

 

Дані табл. 4.7 дають змогу показати співвідношення між категоріями працівників – на 

13 осіб науково-педагогічного персоналу, зайнятого у навчальному процесі,  припадає одна 
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особа, що проводить ДіР у ВНЗ і наукових установах, які підпорядковані МОНУ, для 

докторів наук це співвідношення становить 25 : 1, для кандидатів наук – відповідно 22 : 1. На 

одного штатного дослідника-доктора наук припадає майже шість докторів наук, які 

виконують ДіР за сумісництвом, для кандидатів наук це співвідношення становить 1 : 2. 

Найвища якість науково-педагогічного персоналу досягнута серед зайнятих у навчальному 

процесі – майже 
2
/3 мають наукові ступені, а серед штатних дослідників частка фахівців 

вищої кваліфікації становить 37%.  Наявна концентрація молодих учених у складі науково-

педагогічного персоналу – на одного молодого дослідника-доктора наук припадає шість 

викладачів з науковим ступенем доктора наук віком до 35 років, для кандидатів наук це 

співвідношення становить 1 : 10. 

У ДОДАТКУ Д табл. Д.27 наведено співвідношення середньої чисельності науково-

педагогічного персоналу ВНЗ та середньої чисельності дослідників, до яких віднесено 

суб’єктів, що здійснюють ДіР у повний робочий день, –  це штатні працівники науково-

дослідних частин ВНЗ, аспіранти денної форми і докторанти. Це співвідношення є 

ситуативним показником, оскільки аспіранти і докторанти певного ВНЗ не завжди в ньому 

продовжують свою професійну діяльність, у т.ч. дослідницьку. Найвищу чисельність 

наукових працівників демонструють класичні й технічні університети, показники середньої 

чисельності науково-педагогічних працівників яких перевищують показники інших груп 

ВНЗ удвічі, для цих груп університетів притаманна найвища чисельність працівників 

науково-дослідних частин серед усіх груп ВНЗ. Перевищення класичних і технічних 

університетів за показником середньої чисельності штатних працівників НДЧ над 

педагогічними й економічними університетами сягає десятків разів, за показником середньої 

чисельності аспірантів денної форми і докторантів – у 2–2,5 рази.  

Отже, співвідношення «науково-педагогічні працівники» та «працівники науково-

дослідної частини ВНЗ» може порівнюватися для класичних і технічних університетів, для 

яких воно становить 6 : 1 та 4 : 1 відповідно. Для економічних і педагогічних університетів 

воно складає 70 : 1, для цієї групи ВНЗ кадрове забезпечення ДіР є мінімальним, 

професійна діяльність їх науково-педагогічного персоналу зосереджена на наданні освітніх 

послуг. Відтак кількісне збільшення докторів і кандидатів наук у ВНЗ не має значного 

впливу на ефективність використання наукових кадрів, оскільки лише третина з них надалі  

здійснюватиме ДіР, до яких майже не залучаються студенти.    
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У національних системах освіти розвинених країн саме дослідницькі університети є 

головними інституціональними утвореннями, які реалізують усі три складові науково-

технічної діяльності. Так, у США серед 4,3 тис. закладів вищої освіти діють 235 

дослідницьких університети, це центри вищої освіти і фундаментальної науки: здобути 

статус дослідницького можуть ті американські університети, що присвоюють ступінь 

бакалавра і магістра за широким переліком спеціальностей (не менше 50 докторських 

ступенів на рік), отримують не менше 15,5 млн дол. державної підтримки, більша частка 

якої спрямовується на ФД. За даними американської статистики, у 1998 р. викладачі з 

повною зайнятістю на викладання виділяли 56,6% робочого часу, а на ДіР – 15,2%, а 

викладачі з частковою зайнятістю – 1,7% та 4,8% відповідно. У 2006 р. університетами 

США виконано науково-дослідницькі роботи у розмірі 48 млрд дол., з них 80% були 

спрямовані на ФД  [288, с. 37, 170, 117]. В університетах ДіР розгортаються за активної 

участі студентства, що має відповідний фінансовий вимір: так, у 2004 р. витрати на ДіР 

одного студента, що навчався у США, становили 2,6 тис. дол., у Франції – 3,3 тис. дол., у 

Німеччині – 4,5 тис. дол. Тоді як в Україні, як свідчать офіційні дані, наведені у Додатку Д 

табл. Д.13, усі види витрат у середньому на одного здобувача вищої освіти (5-6 рівень за 

МСКО, де 6 рівень – це підготовка аспірантів і докторантів) у 2010 р. становили 1 951 дол., 

а в 2012 р. досягли 2 488 дол. на одного здобувача, що відповідає лише 20% від середніх 

витрат на одного студента у країнах ЄС [469, с. 3–4].   

На колективному рівні підготовки наукових кадрів в Україні, а саме на етапі їх 

атестації, функціонує інститут спеціалізованих вчених рад. В Україні у 2006 р. діяло 820 

спеціалізованих вчених рад, що становить 1–2 ради на один заклад, який має аспірантуру чи 

докторантуру, у 2010 р. їх кількість зросла до 892 (638 – докторські, 254 – кандидатські), у 

2014 р. налічувалося 981 спецрада. Інтенсивність їх функціонування різна: якщо в 

середньому на одну спеціалізовану вчену раду в Україні у 2000 р. припадало шість захистів 

дисертацій, то у 2006 р. –  від семи до восьми захистів дисертацій (менше однієї докторської 

та від шести до семи кандидатських). За галузями наук найбільш інтенсивно працюють ради 

у галузі економічних наук, де останніми роками кількість захистів зросла до 1000 (у 2000 р. – 

лише 460), і на одну спецраду припадає в середньому 13–14 захистів дисертацій,  удвічі 

вище  середньостатистичного показника по Україні.  
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У ДОДАТКУ Д табл. Д.28 систематизовано дані щодо участі у процесі атестації 

наукових кадрів класичних університетів, де наприкінці 2010 р. функціонували 97 

докторських і 55 кандидатських спеціалізованих учених рад (майже кожна шоста серед 

докторських і кожна п’ята серед кандидатських). Лідером у процесах атестації наукових 

кадрів в Україні виступає Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де  

нині функціонує 44 спеціалізовані вчені ради і відбуваються захисти дисертацій з 16 галузей 

наук, підготовку фахівців вищої кваліфікації здійснюють за 166 науковими спеціальностями, 

а наукову атестацію – за 117 спеціальностями [325, с. 169]. Середньостатистична кількість 

захистів в одній спеціалізованій раді Університету з 2006 р. становила не менше 10–11 

захистів. У більшості інших класичних університетів – по 10 спеціалізованих вчених рад. 

Головна особливість атестації наукових кадрів у класичних університетах – представлення у 

спецрадах наукових спеціальностей за всіма агрегованими галузями наук. Відтак мережа 

спеціалізованих вчених рад у вітчизняних класичних університетах дає можливість 

здійснювати захисти дисертацій у 17 з 25 галузей наук. Мережу спеціалізованих вчених рад 

створили і лідери серед технічних університетів  – НТУУ «КПІ» (25 спецрад) і 

Національний університет «Львівська політехніка» (15 спецрад), вони функціонують 

здебільшого у галузі технічних наук. Отже, в Україні  статусу дослідницького відповідають 

класичні і технічні університети.   

Аналізуючи внесок українських університетів у підготовку кадрів вищої кваліфікації, 

має бути висвітлено їх роль у формуванні інтелектуальних якостей вчених, що здобули 

найвищий рівень наукового визнання з обранням дійсними членами НАНУ. Таке 

дослідження здійснив О.Мех (див. ДОДАТОК Д табл. Д.29). Найбільший внесок у 

формування інтелектуального потенціалу академіків НАНУ зробили українські класичні 

університети, які здійснили підготовку двох із п’яти академіків, а з урахуванням інших 

класичних університетів – це половина всіх дійсних членів НАНУ, найвагомішою є роль 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – тут здобув вищу освіту і 

сформував свої пізнавальні інтереси кожен четвертий учений, який став академіком.  

Наступна важлива складова НТД, яка потребує аналізу, – це надання науково-

технічних послуг, що створюють інформаційній ресурси для провадження усіх складових 

науково-технічної діяльності. Важливість її розгляду полягає насамперед у тому, що в 

Україні кількісні характеристики споживачів науково-технічних послуг у 2008 р. становили 
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понад 2,6 млн осіб (12,5% населення у працездатному віці). До користувачів науково-

технічних послуг відносимо такі категорії: фахівців вищої кваліфікації, зайнятих у 

національній економіці (91,2 тис. осіб); фахівців, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи, без наукових ступенів (72,5 тис. осіб);  аспірантів (33,3 тис. осіб) та докторантів 

(1,5 тис. осіб); педагогічних працівників без наукових ступенів ВНЗ всіх рівнів акредитації  

(121,3 тис. осіб); студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2,4 млн осіб). 

За соціологічними обстеженнями 2004 р. серед усіх видів інформації, якою 

користується населення України, такі її види, як наукова, технічна, патентна й економічна 

інформація разом складають 28%, на розважальну інформацію припадає до 20%, 

політичну – 16,5%, художню – 15,4%, рекламну – майже 12%, комерційну – близько 7% 

[509, с. 118]. Збільшується частка населення, передовсім з низько доходних верств,  яке 

перестає користуватися інформацією, що має наукову основу [620, с. 484–486]. 

Однією з головних складових системи надання науково-технічних послуг є 

бібліотечна, що історично виникла першою, будучи поліфункціональною й забезпечуючи 

практично всі інформаційні потреби. Систему бібліотек в Україні утворюють понад 40 тис. 

книгозбірень різного відомчого підпорядкування. Усі види книгозбірень спроможні 

надавати науково-технічні послуги, але спеціалізуються на їх наданні академічні, науково-

технічні, медичні, освітянські, сільськогосподарські бібліотеки і бібліотеки ВНЗ, передовсім 

їх координаційні центри. Загальна кількість бібліотек, що спеціалізуються на наданні 

науково-технічних послуг, є сталою, крім медичних бібліотек всіх типів, мережа яких 

зменшилася у 1999–2008 рр. на 8%, зростання демонструє мережа бібліотек ВНЗ. 

Відповідно до міжнародних стандартів у середньому щорічний приріст фондів бібліотек має 

становити не менше 10% [620, с. 559]. Такі вимоги зумовлені щорічним подвоєнням 

інформації з поч. 1990-х рр. Дотримання міжнародного стандарту означало б, що упродовж 

2003–2008 рр. фонди наукових бібліотек мали би зрости на 61%. Проте більшість з 

бібліотек, як свідчать дані ДОДАТКУ Д табл. Д.30, не досягала й десятої частини такого 

показника. Такі проблеми наукових бібліотек підкреслюють фахівці, так, О.С.Онищенко 

зазначав, що «за десять років (1992–2002) загальний фонд бібліотек НАНУ (без НБУВ і 

НПБ) не тільки не зріс, а навіть дещо скоротився… На 80% бібліотеки  комплектуються за 

рахунок дарунків… про цільове поповнення галузевого фонду не йдеться» [492, с. 3].  

У 2003–2008 рр. академічний бібліотечний фонд (без НБУВ) зріс на 2,3%, фонди Державної 



 

 

424 

 

науково-технічної бібліотеки України (ДНТБ) – на 0,4%, фонди Національної наукової 

медичної бібліотеки України (ННМБ) – на 3,9%, медичних бібліотек усіх типів – на 4,3%, 

фонди бібліотек УААН зросли на 5,5%, Державної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки УААН (ДНСГБ) – на 2,7%, фонди Наукової бібліотеки імені М.Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка зросли на 1,1%. Низькі 

показники мають бібліотеки регіональних наукових центрів. На такому тлі позитивним є 

зростання на 6% фондів НБУВ, на 6,2% – фондів Національної парламентської бібліотеки 

України (НПБ), на 8% – фондів ДНПБ, фондів бібліотек ВНЗ – на 12,5%. 

Позитивні зміни демонструє зростання користувачів науково-технічних послуг, так, у 

1999–2008 рр. найбільше зростання користувачів продемонструвала НБУВ (у 2,3 рази), 

подвоєння читацького складу відмічено в ОДНБ, в 1,4 рази зросла кількість користувачів 

бібліотек УААН, на 10% – кількість користувачів НПБ, на 11% зменшилася читацька 

аудиторія бібліотек НАНУ; за 2003–2008 рр. у 2,7 рази зросла кількість користувачів ДНСГБ 

УААН, в 1,3 рази зріс читацький контингент бібліотек ВНЗ, на 12% – кількість користувачів 

ННМБ, і в 1,7 рази зменшилася кількість користувачів ДНТБ. 

Провідним центром надання науково-технічних послуг в Україні є Національна 

бібліотека України ім. В.І.Вернадського (НБУВ). Динаміку структури щорічного запису 

користувачів НБУВ представлено у табл. 4.8.  

Таблиця 4.8   

Динаміка структури щорічного запису користувачів НБУВ, 2000–2009 рр., % 

 

Категорії користувачів 

Р     І    К 2009 / 

2000 

(разів) 
2000 2001 2002   2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Фахівці вищої 

кваліфікації 
13,4 13,0  12   ,6  11,4 7,0 6,5 8,6 6,5 3,2 6,5 ↓2 

Дослідники без 

наукового ступеня 
6,0 6,0 7,5 7,0 6,0 8,1 5,0 4,2 5,2 4,1 ↓1,5 

Аспіранти 7,3 13,0 12,7 14,0 15,0 15,5 13,0 10,0 10,7 11,0 ↑1,5 

Спеціалісти з 

вищою та  

середньою освітою 

 

33,1 

 

31,0 

 

31,4 

 

32,4 

 

35,0 

 

31,5 

 

37,0 

 

34,0 

 

37,1 

 

37,0 
 

↑1,1 

Студенти ВНЗ 40,2 37,0 35,8 35,2 37,0 38,4 36,4 45,3 43,8 41,4 ↑1,1 

РАЗОМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

Джерело:  розраховано автором за даними НБУВ.  
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Галузева структура користувачів НБУВ відображає тенденції гуманітаризації 

сучасних ДіР і підготовки наукових кадрів в Україні. Так, ⅔ від загальної чисельності 

записаних до бібліотеки користувачів – це фахівці суспільно-гуманітарного профілю, 

найчисельніші групи: економісти (19,4%), філологи (13,4%) та юристи (12,8%); частка 

фахівців природничо-технічного напряму становила ⅓. Вікові характеристики записаних 

користувачів – це молодь (від 18 до 30 років), їх частка становить 80%, за статтю майже 

удвічі перевищують за чисельністю користувачі-жінки. Загалом кваліфікаційна структура 

користувачів НБУВ погіршується внаслідок  комплементарних ефектів вищої освіти, 

оскільки у галузевій структурі домінують напрями підготовки фахівців з найвищим 

попитом на ринку освітніх послуг,  нині головними користувачами НБУВ стали студенти.  

Одним з головних напрямів надання науково-технічних послуг є видання наукової 

періодики. Динаміка видавничої активності вражає своєю стрімкістю. Так, у 1991 р. в 

Україні виходив друком 71 науковий часопис [135, с. 83], у 2010 р. кількість наукових 

фахових видань перевищила 2,8 тис., що показано у ДОДАТКУ Д табл. Д.31, а також  

наведено дані щодо галузевого розподілу наукової періодики, на одну організацію-

засновника припадає одне або два наукових видання. Щодо аналізу колективного рівня 

суб’єктів надання науково-технічних послуг, то у 2005 р. з 2 247 наукових періодичних 

видань найбільшу кількість видань (1046) здійснювали ВНЗ, що становило майже 

половину – 47%, на наукові організації академічного сектору припадало 383 наукових 

видання (17%), галузевий сектор – 94 видання (лише 4%). Водночас не всі видання мають 

однакову публікаційну інтенсивність і відповідні обсяги, про що свідчить щорічна кількість 

статей у наукових фахових виданнях [454, с. 162]. При загальному зростанні кількості 

наукових видань за останні п’ять років у 2010 р. тенденції у сфері наукових видань 

збереглися: найбільша кількість видань припадає на галузі технічних наук (
1
/6 від  їх 

загальної кількості). Друге місце посідають економічні науки і частка їх видань поступово 

збільшується, третє місце – за галузями історичних та медичних наук. Більш динамічно 

збільшується кількість наукових видань у галузях суспільних і гуманітарних наук порівняно 

з галузями природничих і технічних наук.  

Аналіз галузевої структури  наукових часописів варто доповнити динамікою 

головного показника наукової продуктивності у сфері генерування неуречевлених наукових 

і технічних знань – динамікою наукових публікацій, насамперед щодо кількості наукових 
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статей (ДОДАТОК Д табл. Д.32). Загальна кількість наукових публікацій в Україні у 2005–

2014 рр. зросла в 1,5 рази, для наукових статей  у наукових фахових виданнях зростання 

склало 1,3 рази, що засвідчує переважання публікаційної активності у сфері створенні 

навчальної літератури над публікаційною активністю за результатами ДіР. Якщо у галузі 

природничих наук у 2014 р. у розрахунку на одного дослідника припадало дві статті, то для 

суспільних наук цей показник перевищив сім статей, а для наукових установ і ВНЗ, що 

мають багатогалузевий  профіль, їх кількість перевищила 15 статей.  

Серед організацій-засновників наукових видань в Україні підвищується роль ВНЗ, на 

які припадає до 50% у видавництві наукової періодики в усіх агрегованих галузей знань, 

зокрема ВНЗ домінують у видавництві наукових фахових видань у сфері суспільних і 

гуманітарних наук. Вагому діяльність у сфері наукових фахових видань здійснюють 

класичні університети, що систематично видають наукову періодику за більшістю галузей 

наук – це 20 із 26 (дані ДОДАТКУ Д табл. Д.33), вони  організовують видавництво кожного 

сьомого наукового фахового видання в Україні. Видавництво значного переліку наукової 

періодики за різними галузями знань здійснюють технічні і педагогічні університети. 

Найбільшим видавцем академічного сектору науки є НАН України, що здійснює видання 

близько 120 наукових часописів. Як зазначають дослідники, тематичне спрямування праць – 

це галузі природничих і технічних наук, на які припадає майже 
3
/4 публікацій, на видання з 

суспільно-політичних і соціально-економічних наук припадає 14%, гуманітарних – 10%, 

медичних – 2% [351, с. 18]. На особливу увагу заслуговує зародження і розповсюдження в 

Україні е-часописів. Нині це десятки наукових фахових видань, серед організацій-

засновників найбільше представлені вітчизняні ВНЗ й установи академічного сектору науки. 

Отже, у наданні науково-технічних послуг щодо видання наукової періодики  зростає роль 

ВНЗ, які домінують у сфері підготовки наукових кадрів.  

Найбільш вагомий внесок в організаційно-видавничу справу вносять класичні, 

технічні і педагогічні університети. У ДОДАТКУ Д табл. Д. 34 показано галузевий розподіл 

наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, що потребувало відповідної реєстрації 

наукового видання у ВАК України, у 2010 р. здійснено перереєстрацію наукових фахових 

видань, і з понад 2,5 тис. таких видань станом на 1.11.2010  р. перереєстрацію пройшли 1 340 

часописів. Співвідношення розподілу вітчизняних наукових фахових видань за агрегованими 
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галузями наук становило П : Т : Г : С = 1,9 : 1,4 : 1 : 2,2. Це близько до співвідношення галузевого 

розподілу захистів дисертацій П : Т : Г : С = 2,8 : 1,4 : 1 : 4.  

У кожній  галузі наук є багатогалузеві наукові видання, що відображає посилення 

міждисциплінарності сучасних  наукових досліджень. Для опрацювання значних масивів 

науково-технічної інформації у науковій періодиці було створено реферативні журнали, що 

надає змогу прискорити інформування фахівців про найновіші досягнення у сфері ДіР. В 

Україні на вирішення цієї проблеми спрямований Український науковий реферативний 

журнал (УРЖ) «Джерело», що видається Інститутом проблем реєстрації інформації НАНУ з 

1995 р., до 1998 р. він реферував виключно періодичні видання НАНУ. З 1999 р. «Джерело» 

почав видаватися спільно з НБУВ, що розширило обсяги реферування, це монографії, 

збірники наукових праць, матеріали конференцій, навчальні посібники, періодичні і 

продовжувані видання, автореферати дисертацій, препринти. Нині в УРЖ «Джерело» 

презентовано 90% академічних наукових видань, а реферування періодичних видань  ВНЗ є 

одним з перспективних напрямів наповнення реферативного фонду. Розроблено сервіс для 

кумуляції науково-технічної інформації, її збереження і доведення до споживачів по 

глобальних комп’ютерних мережах – Реферативна БД «Україніка наукова», яка містить 

інформацію, накопичену з 1999 р. [351, с. 17–18]. Отже, в Україні створено розгалужену 

мережу наукових видань, що уможливлює об’єктивізацію наукових і технічних знань, які 

генеруються вітчизняними дослідниками.  

Найголовнішою проблемою об’єктивізації нових наукових і технічних знань у 

науковій періодиці є низький рівень включення вітчизняних наукових часописів до 

міжнародних наукометричних БД, зокрема Scopus. Станом на вересень 2013 р. у Scopus  

представлено 69 українських наукових часописів – це 2,5% із загальної їх кількості, або 

кожне сорок перше наукове фахове видання в Україні.  Із включених до Scopus 

вітчизняних наукових часописів імпакт-фактор отримало 41 періодичне видання (див. 

ДОДАТОК Д  табл. Д.35), у галузевому розрізі найповніше представлені наукові видання у 

сфері матеріалознавства (15 журналів), найвище значення імпакт-фактору SJR 2011 отримав 

часопис «Експериментальна онкологія» (0,477), серед організацій-видавців домінують 

установи НАНУ й два університети – Львівський національний університет ім. І.Франка та 

Сумський державний університет.  

Відтак лише незначна частина публікацій вітчизняних дослідників потрапляє до 

міжнародних наукометричних БД, що не дає змоги світовій науковій спільноті 
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ознайомитися з результатами ДіР українських дослідників. А низький рівень включення 

вітчизняних часописів до міжнародних наукометричних платформ свідчить про локалізацію 

механізму визначення якості наукових публікацій, що унеможливлює побудову таких 

інформаційних продуктів, як імпакт-фактор наукового часопису. Так, у рейтингу SJR-2013 

за версією агенції SCImago із 29,4 тис. наукових часописів частка українських видань склала 

0,1% (34 часописи). Як свідчать дані ДОДАТКУ Б  табл. Б.9,  представництво країн-сусідів у 

декілька разів або й на порядок вище: у Польщі це 325 часописів, Чехії – 158,  Румунії – 147, 

в Угорщині – 110.  Вирішення цієї проблеми вбачається у двох площинах: через видання 

реферативних журналів англійською мовою або започаткування і розвиток е-часописів з 

подальшим їх включенням до БД цитованих видань ISI (Інституту наукової інформації 

США). Серед українських наукових часописів, які включені до наукометричної бази ISI, 

найвищий імпакт-фактор має часопис «Прикладна механіка – International Applied Mechanics», 

у 2005 р. його значення становило 1,740. Він увійшов до першої десятки світових наукових 

часописів у галузі механіки, кількість яких у 2005 р. становила 110, і три статті цього часопису 

у 2000–2003 рр. віднесені до категорії  Essential Science Indicator [121]. 

Низький рівень включення українських наукових часописів до міжнародних 

наукометричних БД, згортання ДіР у сферах природничих і технічних наук, несистемний 

характер міжнародної співпраці вітчизняних наукових організацій зумовлюють зниження 

частки України у світових обсягах генерування неуречевлених наукових і технічних знань 

(дані ДОДАТКУ Д  табл. Д.36). Так, частка України у світовому обсязі наукових і технічних 

статей у міжнародних наукометричних БД зменшилася у 1995–2011 рр. у понад два рази – 

від 0,44% до 0,21%. На тлі загальносвітової тенденції зростання наукової продуктивності у 

генеруванні неуречевлених наукових і технічних знань, що відображає динаміка показника 

кількості наукових і технічних статей у світі зі щорічним зростанням на 2,9% (від 564,7 тис. 

статей у 1995 р. до 827,7 тис. статей у 2011 р.), Україна демонструвала щорічне зниження 

кількості реферованих у міжнародних наукометричних БД наукових і технічних статей на 

2,5%, зростання цього показника понад 10% щороку досягли Бразилія, Китай, Іран, 

Південна Корея, Португалія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина.   

За наукометричними показниками Scopus (ДОДАТОК Д  табл. Д.37) проаналізуємо 

результативність генерування неуречевлених наукових і технічних знань в Україні та її 

динаміку у 2009–2015 рр. Найвищі показники (за загальною кількістю публікацій у Scopus – 

понад 25 тис., і за загальною кількістю цитувань у Scopus – понад 30 тис.) демонструє НАН 
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України, яку в БД представляють 50 її установ. За цей період h-індекс НАН України зріс на 

третину (від 59 до 82), проте на третину зменшилася загальна кількість цитувань (від майже 

49 тис. до 30 тис.). П’ять академічних інститутів у 2015 р. досягли понад 20  тис., у них 

значення h-індексу є найвищим в Україні  – від 56 до 74. Високі наукометричні показники 

забезпечують академічні установи через видання англомовних версій їх часописів для 

включення до міжнародних наукометричних БД (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9  

Наукометричні показники окремих наукових організацій України 

Назва 

 наукової   організації 

Кількість  публікацій 

У  БД  Scopus 

Кількість  цитувань 

у  БД  Scopus 

Індекс  Хірша 

(h-індекс) 

2009–2010 2015 2009–2010 2015 2009–2010 2015 

 

НАН України 

28 743 26 348 48 988 30 102 59 82 

видає 25 із 41 часопису, які отримали SJR 2011 у БД  Scopus 

Інститут фізіології 

ім. О.О.Богомольця  

НАН України 

2 034 2 344 10 126 20  049 44 58 

видає  часопис «Фізіологічний журнал»  

SJR 2011 становить 0.115, архів у БД  Scopus 1960-2007  рр. 

Інститут металофізики 

 ім. Г.В.Курдюмова  

 НАН України 

2 179 2 741 9  986 19 947 35 54 

видає часопис «Металлофизика и новейшие технологии» 

SJR 2011 становить 0.112, архів у БД  Scopus  з 1996 р. 

Інститут молекулярної 

біології  і генетики  

НАН України 

984 1 910 8 655 18 812 43 58 

видає часопис «Biopolymers and Cell» 

SJR 2011 становить 0.132, архів у БД  Scopus  з 2009  р. 

ННЦ «Харківський 

фізико-технічний 

інститут» 

1 846 4 675 8 477 34  959 38 73 

видає часопис «Problems of Atomic Science and Technology» 

SJR 2011 становить 0.189, архів у БД  Scopus  з 2008  р. 

Львівський національний 

університет  

імені Івана Франка 

3 168 4 976 9 253 21 899 29 44 

видає часопис «Журнал фізичних досліджень» 

SJR 2011 становить 0.107 архів у БД  Scopus  з 20084 р. 

Джерело:  складено автором за даними [572], [573], [574].   
 

Для половини установ НАНУ значення h-індексу коливається від 20 до 48, і лише для 

12 академічних інститутів він складає менше 10. Високу продуктивність наукових 

працівників академічного сектору та науково-педагогічних працівників сектору вищої 

освіти підтверджують дані ДОДАТКУ Д  табл. Д.35. Водночас у Scopus представлено лише 
1
/4 від загальної кількості вітчизняних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.  Причому на всі 

вітчизняні 87 ВНЗ, які внесені до БД  Scopus, припадає 39 тис. публікацій, і лише 11 ВНЗ 

(класичні і технічні університети) мають кількість публікацій у Scopus понад 1 тис., 

показника від 500 до 1 000 публікацій досягли 5 університетів, для 45 вітчизняних ВНЗ він 

перебуває у діапазоні до 100 публікацій. За кількістю цитувань ВНЗ відстають від 

академічних установ, два класичних університети (Київський національний університет 
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імені Тараса Шевченка і Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна) мають 

показники вище 10 тис., показник від 5 до 10 тис. цитувань має Львівський національний 

університет ім. І.Франка, 7 класичних і 3 технічних університети мають показники від однієї 

до 5 тис. цитувань, а 38 ВНЗ – менше 100 посилань. За даними  Scopus у 2015 р. найвище 

значення h-індексу серед ВНЗ, що у порівнянні з 2009-2010 рр. зросло від 44 до 70 та яке 

відповідає рівневі найбільш цитованих публікацій академічних установ, належить 

Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Харківський національний 

університет ім. В.Н.Каразіна досяг рівня 54. У семи українських університетів значення h-

індексу перевищує 20, для 60 вітчизняних ВНЗ його значення менше 10. Серед 100 

найбільш цитованих у Scopus дослідників лише 
1
/5 (21 особа) представляє сектор 

університетської науки, і серед них десять осіб – це вчені Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. За представництвом серед ста найбільш цитованих у 

Scopus дослідників перше місце посідає Інститут теоретичної фізики НАНУ (13 вчених), три 

наукові установи (Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, Інститут фізіології 

ім. О.О.Богомольця НАНУ, Київський національний  університет імені Тараса Шевченка) 

представляють 10 дослідників. Ці установи очолюють рейтинг наукових організацій 

України за рівнем наукової продуктивності.  

У міжнародному порівнянні у 2013 р. такі наукові організації, як Варшавський 

державний університет (Польща) – h-індекс 181, Карлів університет у Празі (Чехія) – h-

індекс 150, Університет Коменського (Словаччина) – h-індекс 103, досягли значення 

наукометричних показників, які у півтора-два рази вищі за h-індекс найбільш продуктивних 

українських наукових організацій. 

У ДОДАТКУ Д  табл. Д.38 показано секторальний розподіл наукових організацій, 

де працюють дослідники, чиї наукові статті  реферуються у Scopus, що засвідчує зростання 

публікаційної активності у секторі вищої освіти, оскільки частка наукових публікацій 

дослідників ВНЗ за останні п’ять років (2008–2013 рр.) у загальній кількості статей, 

включених до цієї міжнародної наукометричної БД, становить 40%, аналогічний показник 

для дослідників академічного сектору (установ НАН України) сягає 35%.   

Як зазначалося у § 2.2, належність неуречевлених наукових і технічних знань до 

глобальних суспільних благ об’єктивізує глобальний рівень оцінювання їх генераторів, що 

вперше уможливив світовий рейтинг наукових організацій SIR World Report [858]. У 2012 р. 

до нього увійшли 4,5 тис. наукових установ світу, Україну представляли вісім наукових 

організацій, зокрема НАН України, яка об’єднує 158 наукових установ, в яких за основною 
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діяльністю працює майже 20 тис. дослідників, та сім ВНЗ – 4 класичних і 3 технічних 

університети (ДОДАТОК Д табл. Д.39). Отже, кумулятивний характер рейтингового 

оцінювання продуктивності на глобальному рівні дістали лише 14% від загального числа 

колективних суб’єктів ДіР в Україні, водночас на індивідуальному рівні – це кожен четвертий 

дослідник, оскільки в цих установах за основною діяльністю працює понад 23 тис. 

дослідників. За даними ДОДАТКУ Д  табл. Д.39 можемо зробити висновок, що на одного 

дослідника у системі НАНУ, припадає в середньому одна наукова стаття, яка реферується у 

міжнародній наукометричній платформі Scopus. Подібне співвідношення демонструє 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: на 2,5 тис. науково-педагогічних 

і наукових працівників за основною діяльністю припадає 2,6 тис. наукових статей, 

реферованих у Scopus. У динаміці позиції всіх вітчизняних дослідницьких установ 

погіршилися, НАН України перебувала у ТОП-100 наукових організацій світу (89 рейтингова 

позиція) у рейтингу SIR-2011, у 2012 р. вона погіршила свою позицію до 106, у 2014 р.  – на 

128 рейтинговій позиції [293, с. 323]. Два класичні університети увійшли до другої тисячі 

наукових організацій світу, 5 університетів увійшли до третьої тисячі.  

Загалом оцінити позитивну динаміку кількісних характеристик генерування 

наукових і технічних знань як чистих і змішаних суспільних благ в Україні дають змогу 

дані табл. 4.10. У сфері генерування неуречевлених наукових і технічних знань у 2000–

2014 рр. показник загальної кількості друкованих робіт (монографії, підручники, навчальні 

посібники, статті у наукових фахових журналах, інші види друкованих праць) зріс  у понад 

два рази, показник публікаційної активності у формі наукових статей – удвічі. Якщо у 

2000 р. українськими дослідниками було опубліковано майже 95 тис. наукових статей, то у 

міжнародні наукометричні БД були включені 2,4% статей,  у 2005 р. – частка реферованих 

наукових статей становила 1,5% від загальної кількості статей у наукових фахових 

журналах, у 2010 р. частка реферованих статей знизилася до  0,9%. 

Кількісні показники національної патентної статистики засвідчують зростання 

обсягів  генерування уречевлених наукових і технічних знань: у 1995–2014 рр.  кількість 

заявок на видачу охоронних документів, поданих до Державної служби інтелектуальної 

власності України, зросла втричі, кількість поданих заявок на винаходи за національною 

процедурою мала незначний приріст, а кількість отриманих патентів на винаходи зросла 

у півтора рази.  
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Таблиця 4.10   

Кількісні характеристики виробництва неуречевлених та уречевлених наукових і технічних знань в Україні, одиниць 

Кількісні показники 
РОКИ 

1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Обсяги генерування неуречевлених наукових і технічних знань як чистих суспільних благ 
Загальна кількість друкованих робіт,  

Усього 
 

… 
 

160 194 
 

241 942 
 

345 338 
 

391 398 
 

327 919 

Кількість монографій, підручників, 
навчальних посібників 

 
… 

 
8 544 

 
14 200 

 
23 360 

 
25 262 

 
21 846 

Кількість статей у наукових 
фахових журналах 

Усього … 94 874 139 027 194 378 203 975 179 727 

реферовані у міжнародних наукометричних  БД* … 2 268 2 105 1 682 … … 

Обсяги генерування уречевлених наукових і технічних знань як змішаних суспільних благ 
Кількість заявок на видачу охоронних документів **, поданих до   
Державної служби  інтелектуальної власності України ***, всього 

 
2 718 

 
4 238 

 
7 639 

 
8 894 

 
8 348 

 
8 029 

Кількість заявок на видачу охоронних документів  
на винаходи  за національною процедурою 

 
2 581 

 
3 865 

 
2 489 

 
2 252 

 
2 965 

 
2 338 

Кількість отриманих охоронних документів  
на винаходи за національною процедурою 

 
1 540 

 
2 944 

 
2 297 

 
1 931 

 
2 731 

 
2 244 

Кількість заявок на видачу охоронних документів **,  
поданих до патентних відомств іноземних держав, усього  

 
337 

 
194 

 
257 

 
112 

 
90 

 
51 

Кількість заявок на видачу охоронних документів 
 на винаходи у патентних відомствах іноземних держав 

 
315 

 
164 

 
160 

 
56 

 
38 

 
51 

Кількість отриманих охоронних документів  
на винаходи у патентних відомствах іноземних держав 

 
1 420 

 
120 

 
166 

 
60 

 
55 

 
26 

Джерело:  складено і розраховано автором за даними [450], [452], [456], [457], «…» – дані відсутні; * за даними [859]; 

** сумарна кількість поданих заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки;    

*** до 1999 р. – Держапатент України, до 2011 р. – Державний департамент інтелектуальної власності України.  
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Водночас кількість поданих заявок на охоронні документи на винаходи до патентних 

відомств іноземних держав зменшилася у понад шість разів на тлі загальносвітової тенденції 

прискореного зростання винахідницької активності. Важливо, що із загальної кількості 

отриманих резидентами патентів на винаходи оцінку на патентну чистоту у міжнародній 

патентній системі у 1995 р. дістали понад 50% патентів, у 2014 р. частка патентів на 

винаходи за міжнародною процедурою знизилася до 1%. За  даними ВОІВ, в Україні 

кількість заявок на патенти від резидентів за міжнародною процедурою знизилася в 1,8 рази: 

від 4 806 у 1995 р. до 2 649 у 2011 р. (ДОДАТОК В  табл. В.3). За підрахунками автора, які 

виконано за даними ВОІВ (ДОДАТОК А  табл. А.6, ДОДАТОК В  табл. В.10), частка 

України у світових обсягах поданих резидентами заявок на патенти за міжнародною 

процедурою знизилася у 4,1 рази: від 0,71% у 1995 р. до 0,36% у 2005 р. та 0,17% у 2011 р., 

зниження у світових обсягах частки отриманих українськими заявниками патентів (РСТ) 

становило 8,5 разів:  від 1,7% у 2000 р. до 0,2% у 2011 р. За відносним показником кількості 

заявок на патенти від резидентів у розрахунку на 1 млн мешканців у 2011 р. Україна  досягла  
1
/2 рівня Польщі та 

1/
3 рівня Білорусі [869].  

Динаміка винахідницької активності нерівномірна за різними типами ОІВ 

(ДОДАТОК Д  табл. Д.41), показник заявок на винаходи знизився від 3,4 тис. у 2004 р. до 

2,3 тис. у 2014 р., а кількість заявок на корисні моделі зросла: від 5,7 тис. у 2004 р. до 10 тис. у 

2013 р. У створенні ОПВ українські ВНЗ демонструють вищу ефективність, аніж наукові 

організації інших секторів науки (дані табл. 4.11, ДОДАТКУ Д  табл. Д.42 і табл. Д.43).  

Таблиця 4.11  

Кількість заявок на винаходи і корисні моделі за типами заявників, 2009–2013 [621, с. 335] 

 Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

Усього від заявників, юридичних осіб 7 026 8 140 8 136 7 858 7 564 

Усього від заявників закладів освіти 4 561 5 320 5 549 5 568 5 040 

Усього від заявників наукових організацій  1 720 1 990 1 721 1 793 1 717 

 

У 2009–2013 рр. у загальній кількості заявок на винаходи та корисні моделі в Україні 

частка заявок від ВНЗ становила 2/3, частка заявок від наукових організацій досягла лише 
1
/4. 

Найбільша кількість заявок однієї наукової організації за 2009–2013 рр. становила 219, тоді як 

для ВНЗ – це 1 501 заявка. Результати аналізу динаміки винахідницької активності 

найпродуктивніших ВНЗ (ДОДАТОК Д  табл. Д.42) дають змогу зробити висновок, що 

генерування уречевлених наукових і технічних знань у секторі вищої освіти в Україні 
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забезпечують лише технічні, медичні, технологічні й класичні університети, при цьому їх 

показники не порівнювані з високими показниками патентної активності закордонних 

дослідницьких університетів. Так, Колумбійський університет за один рік подає майже 1,5 тис. 

заявок на патенти, а найбільшу кількість патентних заявок за процедурою РСТ у 2014 р. 

отримали Каліфорнійський університет (413 заявок), МТІ (234 заявки) і Гарвардський 

університет (154 заявки) [288]. Тоді як найбільш продуктивні українські ВНЗ (НУБІП і НУХТ) 

досягли кумулятивного показника понад 260 патентів на винаходи лише впродовж 5 років.  

Проведений аналіз кількісних показників динаміки вітчизняних складових НТД, на 

перший погляд, свідчить про позитивні тенденції розвитку генерування  наукових і технічних 

знань в Україні. Водночас застосування інструментарію системно-діяльнісного підходу дало 

змогу обґрунтувати суперечності розгортання складових науково-технічної діяльності в 

Україні (рис. 4.1) унаслідок втрати її системних якостей і розбалансування механізму її 

самоорганізації. Це визначає дивергентний характер квазірозвитку НТД в Україні у руслі 

загальносвітових тенденцій – зменшення кількості суб’єктів ДіР на індивідуальному і 

колективному рівнях на тлі кількісного зростання обсягів генерування наукових і технічних 

знань, що не підкріплене високими характеристиками їх якості унаслідок локалізації 

механізмів оцінювання якості цих благ з переважанням експертного оцінювання на 

індивідуальному рівні. З поч. ХХІ ст. кумулятивне оцінювання якості генерованих 

неуречевлених наукових і технічних знань у міжнародних наукометричних БД дістали лише 

1–2% наукових статей вітчизняних дослідників, у сфері уречевлених наукових і технічних 

знань лише 1% патентів на винаходи отримано вітчизняними винахідниками у міжнародній 

патентній системі.  

Головною суперечністю розгортання складової ДіР є розбалансованість механізму 

самоорганізації НТД через втрату системної якості – інтегративності – внаслідок низької 

взаємодії індивідуального, колективного і суспільного рівнів її суб’єктів через локалізацію  

механізму визначення якості наукових публікацій на індивідуальному рівні наукової 

експертизи. На тлі зменшення суб’єктів ДіР індивідуального і колективного рівнів 

сформувалася тенденція зростання кількісних показників їх продуктивності.  

У сфері генерування чистих суспільних благ зростання кількісних показників 

виробництва неуречевлених наукових і технічних знань не відображене високим рівнем 

якості наукових публікацій через низький рівень їх включення до міжнародних 

наукометричних платформ, що унеможливлює об’єктивну кумулятивну оцінку 

продуктивності суб’єктів ДіР і підготовки наукових кадрів. 
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Рис. 4.1.  Внутрішньо системні суперечності розгортання складових науково-технічної діяльності в Україні 
  Джерело:  розроблено автором. 
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Так, кумулятивний характер рейтингового оцінювання продуктивності на глобальному 

рівні у світовому рейтингу наукових організацій SIR-2014 дістали 14% колективних суб’єктів 

ДіР в Україні,  хоча в цих наукових організаціях зайняті за основною діяльністю майже чверть 

вітчизняних дослідників. Сферу генерування уречевлених наукових і технічних знань також 

вирізняє спадна динаміка обсягів патентів на виходи за міжнародною процедурою на тлі 

зростання кількості охоронних документів, які отримано за національною процедурою. 

Зокрема,  у 1995 р. половину із загального числа патентів на винаходи було отримано за 

міжнародною процедурою, у 2010–2014 рр. щорічна кількість заявок на винаходи за 

національною процедурою становила 2,5–2,8 тис. одиниць, а щорічна кількість патентів від 

патентних відомств інших держав скоротилася до декількох десятків, тоді як  міжнародні 

патенти (РСТ) становили 2–3 одиниці.  

У вітчизняній складовій ДіР наявні структурної деформації збільшення обсягів 

виробництва чистих суспільних благ (ФД) та зменшення обсягів виробництва 

квазісуспільних благ (ПД і науково-технічних розробок), її вирізняє низький рівень 

міжсекторальної взаємодії у генеруванні наукових і технічних знань, активізація міграційних 

процесів у сфері зайнятості фахівців вищої кваліфікації та тлі зростання їх чисельності та 

погіршення вікових характеристик.  

Головною суперечністю, яка визначає сучасні тенденції квазірозвитку складової 

підготовки наукових кадрів, є кількісне зростання індивідуального та колективного рівнів її 

суб’єктів при одночасному зменшенні їх зайнятості за основною діяльністю у сфері ДіР. 

Відзначено тенденції її концентрації у секторі вищої освіти, покращення вікових 

характеристик нових докторів і кандидатів наук з досягненням гендерного паритету, 

гуманітаризацію підготовки наукових кадрів, низький рівень її інтернаціоналізації.  

Головну суперечність складової надання науково-технічних послуг формує висока 

видавнича активність суб’єктів ДіР та підготовки наукових кадрів за відсутності 

національної наукометричної платформи як механізму зниження трансакційних витрат у 

визначенні якості генерованих наукових і технічних знань та низького рівня включення 

вітчизняних наукових часописів до міжнародних наукометричних БД, що не дає змоги 

об’єктивізувати процеси оцінювання суб’єктів ДіР і підготовки наукових кадрів. 

Водночас усі відзначені тенденції квазірозвитку НТД, які відображають 

внутрішньосистемні суперечності розгортання її складових з позицій розбалансування  

механізму її самоорганізації, необхідно розглянути крізь призму економічних механізмів її 

розвитку, а саме механізму державного регулювання та ринкових механізмів. 
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§ 4.3. Економічні  механізми  розвитку науково-технічної діяльності в Україні 

 

Одним з головних аспектів, що постійно перебуває серед об’єктів досліджень 

фахівців, є фінансове забезпечення науки, вони характеризують досягнутий у певній країні 

рівень сформованості умов для усіх складових НТД, насамперед ДіР, а структура джерел 

фінансування дає змогу зробити висновок про сформованість відповідних економічних 

механізмів розвитку цього виду діяльності – каналами державного фінансування чи з 

приватних джерел. Найголовнішим показником розглядається наукоємність ВВП – частка 

загальних асигнувань на ДіР у ВВП. Як зазначалося у Розділі І, за оцінками ЮНЕСКО 

критичною точкою у наукоємності ВВП, зниження за яку спричиняє руйнацію наукової 

сфери країни, є рівень 0,33% [426, с. 131]. 

В Україні наукоємність ВВП знизилася від 1,81% у 1991 р. [452, с. 185] до 0,66% у 

2014 р. На рис. 4.2 показано динаміку наукоємності ВВП України і постсоціалістичних 

країн, які також здійснили ринкові трансформації економіки, зокрема у Чехії, Польщі та 

Угорщині наукоємність ВВП у 2000–2013 рр. зросла  на 30–60%.  

 
 
 

Рис. 4.2. Динаміка сукупних витрат на ДіР у ВВП в окремих країнах, 2000–2013 рр.,  % 

                 Джерело:  [457],  [483, с. 52].  
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Згідно з нормативним значенням наукоємності ВВП його законодавчо зафіксовано на 

рівні 1,7% ВВП лише за рахунок одного джерела – коштів Державного бюджету. Хоча  

джерелами фінансування ДіР виступають кошти Державного бюджету, кошти місцевих 

бюджетів, кошти позабюджетних фондів, кошти наукових організацій (власні кошти), 

кошти вітчизняних замовників, кошти іноземних замовників та інші джерела. Нині всі разом 

вони забезпечують наукоємність менше одного відсотка ВВП.  

У табл. 4.12 представлено структурні зрушення у фінансуванні ДіР в Україні за 

джерелами фінансування, у секторальному та галузевому розподілі.  

Таблиця 4.12 

Динаміка структури фінансування ДіР в Україні, 1991–2014, %  

 Р      І      К  

Н
а
п

р
я

м
  

зм
ін

 

1991 1995 2000 2005 2008 2010 2014 

Україна,  у т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Розподіл фінансування наукових і науково-технічних робіт за джерелами 

Кошти Державного і 

  місцевих бюджетів 

 

11,9 

 

37,6 

 

30,0 

 

33,7 

 

49,2 

 

41,5 

 

39,6 

 

↑↓ 

Кошти фондів спеціального 

призначення* 

 

… 

 

3,9 

 

0,9 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,2 

 

↓ 

Власні кошти … 2,2 3,0 6,6 7,4 9,7 18,7 ↑ 

Кошти замовників України 32,8 35,8 38,4 32,5 25,8 21,8 20,8 ↑↓ 

Кошти іноземних замовників 48,2 15,6 23,3 24,4 15,6 25,7 19,8 ↓ 

Інші джерела 7,1 4,9 4,4 2,3 1,5 0,8 0,9 ↓ 

Розподіл фінансування наукових і науково-технічних робіт за секторами науки 

Академічний 18,1 21,8 19,7 26,1 33,0 29,0 30,1 ↑ 

Галузевий 70,4 64,5 71,3 60,8 52,7 56,0 55,2 ↓ 

Вузівський   

(сектор вищої освіти) 

6,6 6,5 5,0 4,7 7,0 5,8 5,5 ↓↑↓ 

Заводський 4,9 7,2 4,0 8,4 7,3 9,2 9,2 ↑↓↑ 

Розподіл фінансування наукових і науково-технічних робіт за секторами діяльності 

Державний сектор … … 36,2 30,2 38,4 36,4 37,9 ↓↑ 

Підприємницький сектор … … 58,8 65,1 54,6 57,3 56,4 ↑↓ 

Сектор вищої освіти … … 5,0 4,7 7,0 6,3 5,7 ↑↓ 
Приватний неприбутковий сектор … … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Розподіл фінансування наукових і науково-технічних робіт за галузями наук 

Природничі науки … 19,7 19,1 24,7 31,7 30,3 31,4 ↑ 

Технічні науки … 71,6 72,3 66,4 55,1 57,5 57,6 ↓ 

Гуманітарні науки … 1,1 0,7 0,7 1,2 1,5 1,9 ↓↑ 

Суспільні науки … 2,5 3,5 3,6 5,3 5,2 4,7 ↑ 

Наукові організації, що мають   

багатогалузевий профіль 

 

… 

 

5,1 

 

4,4 

 

4,6 

 

6,7 

 

5,5 

 

4,4 

 

↓↑↓ 

Джерело:  складено і розраховано автором за матеріалами [448, с. 55], [452, с. 88–97], [455, с. 95–109], 

[456, с. 81–109], [457, с. 102] ;  * з 2010 р. – кошти фондів спеціального призначення.  
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Як бачимо, головні структурні зрушення полягають у зростанні у понад чотири рази 

частки бюджетного фінансування. Держава перетворилася на замовника-монополіста у 

сфері ДіР, оскільки частка такого джерела, як кошти Державного бюджету і місцевих 

бюджетів сягає майже половини у загальному обсязі фінансування ДіР, проте частка коштів 

місцевих бюджетів є незначною і складає менше одного відсотка. Незначна частка припадає 

на позабюджетні фонди, особливо після утворення у 2000 р. Української державної 

інноваційної компанії на базі Державного інноваційного фонду. Зростає частка власних 

коштів виконавців наукових і науково-технічних робіт, частка вітчизняних замовників 

(підприємств, організацій) – зменшується, з 2010 р. вона посідає лише третє місце після 

частки коштів іноземних замовників. Нині на іноземних замовників припадає 
1
/4 у 

фінансуванні ДіР в Україні. Отже, бюджетне фінансування науки в Україні ніколи не 

відповідало нормативу, у структурі джерел фінансування досягло монопольних значень при 

одночасному зменшенні часток коштів вітчизняних й іноземних замовників, що засвідчує 

зниження конкурентності у фінансуванні ДіР і перетворення держави на головного 

замовника у сфері ДіР.  

Такі тенденції фінансування ДіР позначилися насамперед на галузевих пропорціях 

виконання наукових і науково-технічних робіт – майже удвічі зросли частки природничих і 

суспільних наук за одночасного зменшення на ¼ частки технічних наук,  Цей висновок 

підтверджують також дані ДОДАТКУ Д табл. Д.44, які дають змогу оцінити зрушення 

галузевої структури науково-технічної діяльності в Україні у 1995–2010 рр. за галузевою 

структурою фахівців вищої кваліфікації, які зайняті у національній економіці та які 

виконують наукові і науково-технічні роботи, за часткою захищених дисертацій, а також 

галузевою структурою фінансування ДіР.  

Важливим є відображення тенденцій фінансування ДіР  у динаміці секторальної 

структури НТД, що обраховано за обсягами виконаних наукових і науково-технічних робіт 

(дані табл. 4.14) та структури секторального розподілу за видами виконаних наукових і 

науково-технічних робіт (ДОДАТОК Д табл. Д.45 і табл. Д.46), головний висновок полягає у 

розширенні академічного сектору та звуженні галузевого і  вузівського секторів науки. І хоча 

у 2005–2010 рр. збільшилася вдвічі частка заводського сектору науки, проте вона не досягла 

10% загальних асигнувань на ДіР. 
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Таблиця 4.14 

Динаміка структури НТД за секторами науки у розрізі структури  

наукових і науково-технічних робіт, 1991–2014, % 

 

Усього 

У т.ч. за секторами: 

академічний галузевий вузівський заводський 

1991 

100,0 19,3 68,3 7,5 4,8 

1995 

100,0 20,5 65,8 6,5 7,2 

2000 

100,0 18,5 72,7 5,3 3,5 

2005 

100,0 31,0 54,9 6,6 7,5 

2010 

100,0 29,0 56,0 5,8 9,2 

2013 

100,0 30,2 53,0 5,9 10,9 

2014 

100,0 30,1 55,2 5,5 9,2 

Зміни 2014 / 1991, разів 

Х ↑1,6 ↓1,24 ↓1,4 ↑1,9 

Джерело:  складено і розраховано автором за матеріалами  [455, с. 114], [457, с. 102]. 

 

Дані ДОДАТКУ Д табл. Д.45 дають змогу відстежити зміну структури джерел 

фінансування за секторами науки у 1991–2008 рр.: в академічному секторі – збільшення 

майже втричі частки бюджетного фінансування і згортання замовлень від вітчизняних та 

іноземних замовників, частка джерел яких зменшилася у 4 рази та 14 разів відповідно. Отже, 

звуження портфеля замовлень на ДіР від реального сектору і нарощення бюджетного 

фінансування засвідчує переорієнтацію академічного сектору на генерування неуречевлених 

наукових і технічних знань попри те, що у цього сектора несформовані механізми 

опосередкованого залучення цих благ до економічного обігу. Подібні тенденції 

сформувалися і в секторі вищої освіти, де частка бюджетного фінансування ДіР зросла у 

понад два рази, проте частка коштів вітчизняних замовників зменшилася удвічі, а частка 

джерел іноземних замовників – майже вдесятеро. Водночас сектор вищої освіти вирізняє 

наявність ринкового механізму у сфері надання освітніх послуг, що забезпечує 

опосередковане отримання економічних вигод від генерованих неуречевлених наукових і 

технічних знань. Головні зрушення у галузевому секторі науки стосуються переорієнтації 
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від іноземних замовлень (частка джерела зменшилася удвічі) до замовлень вітчизняних 

підприємств. Важливою тенденцією є зростання частки власних коштів у фінансуванні ДіР: 

у заводському секторі ДіР власні кошти є головним джерелом фінансування наукових і 

науково-технічних робіт, з 2008 р. вони становили понад 
1
/2 ДіР-бюджету цього сектору, іще 

одним важливим джерелом фінансування стали кошти держбюджету (понад 
1
/4 наукового 

бюджету), проте згорнуто розробки для вітчизняних й іноземних партнерів.  

Дані ДОДАТКУ Д табл. Д.46 дають змогу виявити головну тенденцію фінансування 

інституційних секторів ДіР в Україні у 2000–2014 рр. – відхід від множинності джерел 

фінансування і закріплення залежності від єдиного чи двох джерел фінансування: для 

державного сектору і сектору вищої освіти таким джерелом є кошти держбюджету (
5
/6 і 

2
/3 

сукупних обсягів їх фінансування), для підприємницького сектору – це власні кошти й 

кошти іноземних замовників, на які разом припадає 
2
/3  їх ДіР-бюджету.  

Головні зміни у системі НТД полягають не лише у кількісних структурних 

зрушеннях. Результати аналізу сателітного рахунку науки у 2014 р. дають змогу надати 

економічне обґрунтування висновку про низьку міжсекторальну взаємодію у процесах 

генерування наукових і технічних знань в Україні, на відміну від домінуючої тенденції 

міжсекторальної кооперації  у сфері ДіР розвинених країн, зокрема: 

– домінуючий в освоєнні національного наукового бюджету країни підприємницький 

сектор (57% від загального обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у країні)  

здійснює самофінансування чи формує замовлення на виконання робіт дослідницькими 

установами цього сектору, оскільки 90% витрат підприємницького сектору на наукові і 

науково-технічні роботи у його дослідницькому бюджеті освоюється підприємницьким 

сектором. Замовлення підприємницького сектору на проведення ДіР у державному секторі 

становить 6,5%, і лише 2,5% спрямовані на фінансування ДіР у секторі вищої освіти. У свою 

чергу, державний сектор фінансує 9,2% обсягів ДіР у підприємницькому секторі, сектор 

вищої освіти формує 0,001% обсягів замовлень ДіР для підприємницького сектору, важливим  

замовником наукових і науково-технічних робіт у підприємницькому секторі став 

закордонний сектор, який профінансував  
1
/3  виконаних робіт;  

– частка державного сектору у забезпеченні загального обсягу виконання наукових і 

науково-технічних робіт становить 38%, із загального обсягу їх фінансування  замовлення 

підприємницького сектора становлять 7%, закордонний сектор фінансує до 2% виконаних 

робіт, частка сектора вищої освіти складає 0,03% портфеля замовлень, повністю домінує у 
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фінансуванні наукових і науково-технічних робіт держава (91% наукового бюджету);  

– частка сектору вищої освіти у виконанні наукових і науково-технічних робіт 

становила лише 5,8%, причому головним замовником ДіР у ВНЗ був державний сектор 

(67%), підприємницький сектор сформував замовлення на виконання 16% портфеля 

замовлень, 9% забезпечили внутрішні замовлення у цьому секторі, 6% профінансував 

закордонний сектор, і неприбутковий сектор профінансував майже 2%  [457, с. 123].   

Головне структурне зрушення фінансування ДіР в Україні за видами економічної 

діяльності у 2002-2014 рр. (збір статистичної інформації у розрізі КВЕД ведеться з 2002 р., дані 

ДОДАТКУ Д табл. Д.47 і табл. Д.48) полягає у зростанні частки сектора послуг національної 

економіки, що нині сягає ⅔ дослідницького бюджету країни. Це відповідає світовим 

тенденціям секторальних пропорцій фінансування ДіР, причому частка власне ДіР зросла від 

35,0% у 2002 р. до 55% у 2014 р. У структурі видів наукових і науково-технічних робіт у 

(ДОДАТОК Д. табл. Д.47) у науковому бюджеті країни частка переробної промисловості 

коливалася від максимального значення 43,3% (2003) до мінімального 25,5% (2013). Істотні 

структурні зрушення і серед джерел фінансування ДіР у галузевому розрізі, зокрема щодо 

промисловості і ДіР, на які припадає понад ¾ національного наукового бюджету: у 2002 р. 

кошти замовників (вітчизняних й іноземних) становили 80% ДіР-бюджету промисловості, 

тоді як у 2014 р. – це 72%, кошти держбюджету становили відповідно 11% у 2002 р. і 5% у 

2014 р., у фінансуванні промислових ДіР утричі зросла частка власних коштів (від 7% у 2002 

р. до  22% у 2014 р.). У сфері ДіР частка вітчизняних та іноземних замовників скоротилася від 

53% у 2002 р. до  6% у 2014 р.,  частка коштів держбюджету зросла до 74% у 2008 р., у 2014 р. 

вона зменшилася до 56%.  

Проведений аналіз структурних зрушень у сфері фінансового забезпечення ДіР дає 

змогу обґрунтувати наступний висновок:  унаслідок перетворення коштів державного 

бюджету на домінуюче джерело фінансування ДіР в Україні сформувалася тенденція 

централізації формування і розподілу національного наукового бюджету, зумовивши 

переорієнтацію пріоритетів від виробництва уречевлених наукових і технічних знань, що за 

економічною природою є квазісуспільними благами і розширення яких потребує 

множинності джерел фінансування, до генерування неуречевлених наукових і технічних 

знань, фінансування виробництва цього виду чистих суспільних благ забезпечує держава. 
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Тенденції розширеного фінансування виробництва чистих суспільних благ у сфері 

ДіР за одночасного зменшення генерування квазісуспільних благ відображає  табл. 4.13.  

Таблиця 4.13 

Динаміка структури науково-технічної діяльності в Україні  

(за обсягами виконаних робіт), 1991–2014, % 

 

 

Рік 

У
сь

о
го

 

У тому числі: 

ДіР науково- 

технічні  

послуги 

(НТП) 

фундаментальні 

дослідження 

(ФД) 

прикладні 

дослідження 

(ПД) 

науково-технічні 

розробки 

(Р) 

1991 100,0 8,8 24,4 62,1 4,7 

1995 100,0 11,5 29,6 55,5 3,4 

2000 100,0 13,5 22,1 55,9 8,5 

2005 100,0 18,7 14,7 49,9 16,6 

2007 100,0 22,4 16,9 49,3 11,4 

2008 100,0 22,6 18,1 47,9 11,4 

2009 100,0 22,2 16,3 48,7 12,8 

2010 100,0 22,2 16,4 51,0 10,4 

2011 100,0 21,3 18,0 48,2 12,5 

2012 100,0 23,3 18,3 47,7 10,7 

2013 100,0 22,9 17,7 49,0 10,4 

2014 100,0 22,6 17,4 48,8 11,2 
2014 /1991, 

разів 
 

Х 

 

↑ 2,6 

 

↓1,4 

 

↓1,3 

 

↑ 2,4 

Джерело: складено автором за даними щодо розподілу обсягу наукових і науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій [455, с. 113], [457, с. 94].  
 

У структурі виконаних наукових і науково-технічних робіт у 1991–2014 рр. частка 

ФД зросла у 2,6 рази, частка науково-технічних послуг – у 2,4 рази, проте в 1,3 та 1,4 разів 

зменшилися частки ПД і науково-технічних розробок. Загалом у 1991 р. співвідношення 

ФД / ПД / Р / НТП було 1,9 : 5,2 : 13,2 : 1, де науково-технічні розробки становили ⅔ всіх 

виконаних робіт, у 2009 р. співвідношення становило 1,7 : 1,3 : 3,8 : 1 і на науково-технічні 

розробки припало менше половини виконаних наукових і науково-технічних робіт, частка 

ПД зменшилася з 
1
/4 до 

1
/6 , частка ФД збільшилася за цей період до 

1
/4. У 2014 р. це 

співвідношення становило 2 : 1,6 : 4,5 : 1. Такі структурні зрушення відображають зміни 

пріоритетів фінансування, адже держава фінансує виробництво чистих суспільних благ 

(ФД), а не ПД, їх фінансування як квазісуспільних благ базується на множинності джерел з 

домінуванням коштів підприємницького сектору.  
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Дані ДОДАТКУ Д табл. Д. 50 відображають не лише зростання обсягів генерування 

неуречевлених наукових і технічних знань, але й перетворення академічного сектору на 

головного і практично єдиного виконавця ФД в Україні (його частка у загальному обсязі ФД 

зросла з 72,5% у 1991 р. до 85% у 2008 р.), а сукупна частка галузевого і вузівського секторів 

науки зменшилася майже удвічі – від 28% у 1991 р. до 15% у 2008 р. Істотно зросла роль 

академічного сектору у проведенні ПД: від ¼ у 1991 р. до 45% у 2008 р., тоді як частка 

галузевого сектору у ПД скоротилася на третину: від майже 60% у 1991 р. до 40% у 2008 р. 

До 2008 р. частка академічного сектору у виконанні науково-технічних розробок 

скоротилася вдвічі, переважну більшість цього виду науково-технічних робіт здійснював 

галузевий сектор науки. Найбільш негативні структурні зрушення проявилися у 

заводському і вузівському секторах. Так, у проведенні ФД у 1991 р. вузівський сектор 

посідав друге місце, на нього припадала 
1
/5 цього виду наукових робіт, у 2008 р. його частка 

скоротилася удвічі, а в заводському секторі науки ФД взагалі не проводяться і майже 

згорнуто ПД. Довгостроковий характер цієї тенденції відображають дані ДОДАТКУ Д 

табл. Д.49, у 2013–2014 рр. у галузевій структурі видів науково-технічної діяльності частка 

ПД у переробній промисловості, де виконується більшість ПД у розвинених країнах, 

знизилася до 2%, а частка науково-технічних розробок зросла майже до 92%. Отже, 

підприємницьким сектором (вітчизняні й іноземні замовники) майже припинено 

фінансування довгострокових видів наукових робіт – ФД та ПД, і лише науково-технічні 

розробки як найближчі до втілення в інноваційній продукції перебували серед пріоритетів 

галузевого і заводського секторів науки. Головним замовником ДіР і домінуючим фактором 

формування попиту на ДіР постала держава. Але держава, не будучи ефективним 

власником ОІВ і не конкретизувавши споживача результатів ДіР,  стимулює розширення 

пропозиції нових наукових і технічних знань, які потім не комерціалізуються через механізм 

ліцензійних угод, не виводяться на ринок у вигляді наукоємної продукції, а відтак не 

наповнюють джерела фінансування майбутніх ДіР.  

Не найкращим чином реалізують свої права ІВ виконавці профінансованих 

державою ДіР. Як слушно зазначено у матеріалах Парламентських слухань «Стан та 

законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», 

відсутність власної матеріально-технічної бази не дає змоги вітчизняним науковим 

організаціям впровадити ОІВ у промислове виробництво. Крім того, брак коштів на 

підтримання чинності охоронних документів у патентовласників обмежує термін дії 
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патентів, який у середньому становить від трьох до семи років, і для більшості винаходів 

життєвий цикл завершується на етапі отримання патенту [621, с. 336]. У системі НАНУ  у 

2009–2014 рр. було отримано 4,6 тис. патентів на винаходи і корисні моделі, об’єктом 

комерціалізації стали менше 1%. Новітньою практикою є створення компаній-старт-апів, в 

Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича створено компанію для 

виробництва нанопорошків [293, с. 171–172]. У секторі вищої освіти кількість поданих 

заявок на видачу охоронних документів у 2013 р. досягла 4,7 тис. (з них більшість – на 

корисні моделі), а кількість проданих ліцензій – лише 35  [621, с. 441].   

Вітчизняну практику комерціалізації портфеля ОІВ науковими установами вирізняє  

несистемний характер, приклади введення до економічного обігу ОПВ за допомогою 

венчурного підприємництва поодинокі і не формують тих комплементарних ефектів 

розширення попиту на уречевлені наукові і технічні знання та наповнення недержавних 

джерел фінансування наступних ДіР, які генеруються у розвинених країнах, де державні 

дослідницькі центри як головні розпорядники державного наукового бюджету з к. 1990-х рр. 

здійснюють активну політику комерціалізації власного портфеля ОІВ (ДОДАТОК Б 

табл. Б.6). Так, у Франції у портфелі патентів CNRS (Національного науково-дослідницького 

центру) економічну реалізацію через продаж ліцензій дістали 12,5% із 4 тис. патентів, 

доходи від ліцензування досягли 15 млн євро, в Італії CNR (Національна дослідницька рада) 

комерціалізувала 17,3% із 550 патентів, в Іспанії CSIC (Вища рада з наукових досліджень) 

комерціалізувала ⅓ із 660 патентів, у Великій Британії патентний портфель ОІВ наукової 

установи DERA налічував 6 тис. патентів, з них майже 10% комерціалізовано, у Німеччині 

частка економічно активних патентів у портфелі ОІВ Товариство Фраунгофера перевищила 

20% [109, с. 493–498]. У секторі вищої освіти прогресивну практику комерціалізації ОПВ 

американські університети: портфель економічно активних винаходів Колумбійського 

університету налічує 8,3 тис. патентів, щорічні доходи від роялті досягли 100 млн. дол., з 

використанням університетських технологій створюють 20 старт-апів щороку [288, с. 271]. 

Дані табл. 4.14 засвідчують, що обсяги роялті Колумбійського університету перевищують 

найбільші показники експорту роялті в Україні,  досягнуті у 2013 р.  

Аналіз даних табл. 4.14 дає змогу обґрунтувати висновок, що вітчизняний 

підприємницький сектор практично втрачає власні позиції на світовому ринку ОПВ, це 

підтверджує структура експорту-імпорту послуг, де частка платежів імпорту роялті й 

ліцензійних послуг багаторазово перевищує частку їх експорту. На тлі позитивної тенденції 
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зростання у 10 разів експорту роялті і ліцензійних послуг у 2005–2014 рр. порівняно з 

динамікою зростання їх імпорту від’ємне сальдо експортно-імпортних операцій послуг, 

пов’язаних з використанням ІВ, зросло майже учетверо. І хоча у 2014 р. від’ємне сальдо 

експортно-імпортних операцій щодо послуг, з використання ІВ, скоротилося вдвічі, не 

зросли обсяги експорту роялті і ліцензійних послуг. Відтак українські користувачі ОПВ 

сплачують нерезидентам кошти, які суттєво збіднюють  внутрішні джерела фінансування 

майбутніх ДіР, адже обсяги витрат підприємницького сектору на ДіР у 2013 р. за 

підрахунками автора
3
 склали 772 млн дол. США, що відповідає обсягу від’ємного сальдо 

експортно-імпортних операцій, пов’язаних з використанням ІВ, при орієнтуванні цих коштів 

у сферу ДіР національний науковий бюджет зріс би вдвічі.    

Таблиця 4.14 

Економічні показники  комерціалізації ОПВ, 2005–2014, млн дол. США 

 

   
   

  Р
ок

и
 

Експорт Імпорт Сальдо  

експортно-імпортних  

операцій роялті  

та інших послуг, 

пов’язаних з 

використанням ІВ 

 

У
сь

ог
о 

частка у 

загальному  

обсязі  

послуг,   

% 

У
сь

ог
о 

частка у  

загальному  

обсязі 

 послуг,  

% 
Роялті та інші 

послуги,  

пов’язані з  

використанням 

ІВ 

2005 9,7 0,2 209,9 7,1 –199,9 

2010 41,5 0,4 435,3 8,0 –393,8 

2013 97,4 0,7 839,3 11,2 –756,5 

2014 97,5 0,8 450,5 7,1 –353 

Джерело:  складено і  розраховано автором за даними [259, с. 123], [625, с. 268], [626, с. 269], [663, с. 135]. 
 

Детальний аналіз економічної результативності виробництва наукових і технічних 

знань у 2005–2014 рр. у розрізі інституційних секторів ДіР (табл. 4.15) дає змогу 

обґрунтувати висновок про те, що домінуючий в освоєнні наукового бюджету країни 

підприємницький сектор (від ⅔ загальних обсягів фінансування наукових і науково-

технічних робіт у 2005 р. до понад ½ у 2014 р.) має найнижчу економічну результативність у 

генеруванні як неуречевлених, так і уречевлених наукових і технічних знань. Зокрема, у 

загальній кількості друкованих робіт частка підприємницького сектора мінімальна, причому 

вона зменшилася від 3,3% до 1%, у загальній кількості статей у наукових фахових виданнях 

частка цього сектора не перевищує 1%.  

                                                           
3
 Тут і далі у розрахунку загальнонаціональних обсягів витрат на ДіР у доларовому 

еквіваленті використано середньорічне значення офіційного курсу гривні щодо долара США у 

відповідному році за даними Національного банку України.  
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Таблиця 4.15    

Економічна результативність виробництва наукових і технічних знань в Україні  у розрізі інституційних секторів, 2005–2014,% 

  

Рік 

Секторальна структура виробництва чистих і змішаних суспільних благ 

 

усього 

У тому числі за секторами  

державний підприємницький вищої освіти 

Cекторальна структура 

фінансування наукових і  

науково-технічних робіт, %  

2005 100,0 30,2 65,1 4,7 

2010 100,0 36,4 57,3 6,3 

2014 100,0 37,8 56,4 5,8 

 

Частка інституційного сектора  

у кількісних показниках   

генерування неуречевлених  

наукових і технічних знань 

 як чистих суспільних благ 

 за видами  

друкованих робіт, % 

Усього друкованих робіт 

2005 100,0 24,6 3,3 72,1 

2010 100,0 19,4 1,9 78,7 

2014 100,0 19,0 1,0 80,0 

Статті  у  наукових  фахових  журналах 

2005 100,0 25,0 3,4 71,6 

2010 100,0 20,7 2,3 77,0 

2014 100,0 22,2 1,1 76,7 

 

Частка інституційного сектора  

у кількісних показниках   

генерування уречевлених  

наукових і технічних знань  як 

змішаних суспільних благ, %  

Заявки на видачу охоронних документів на винаходи за національною  процедурою 

2010 100,0 34,3 10,9 54,8 

2014 100,0 30,1 3,5 66,4 

Отримано охоронних документів на винаходи за національною  процедурою 

2010 100,0 34,4 11,2 54,4 

2014 100,0 34,6 3,5 61,9 

 

Показники  

економічної результативності 

виробництва  

чистих суспільних благ 

Кількість статей у наукових фахових виданнях у розрахунку на 1 млн дол. витрат на ДіР  

у відповідному інституційному секторі, од. 

2005 138 114 7 2 100 

2010 158 90 6 1 925 

2014 195 114 4 2 577 

Показники економічної 

результативності 

виробництва 

 змішаних суспільних благ 

Кількість патентних заявок на винаходи за національною та міжнародною процедурами  

у розрахунку на 1 млн дол. витрат на ДіР у відповідному інституційному секторі, од. 

2010 1,9 1,8 0,36 16,7 

2014 2,6 2,1 0,16 29,7 

Джерело:  складено і розраховано автором за даними [452], [456], [457].   
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Зниження економічної результативності підприємницького сектора у генеруванні 

чистих суспільних благ демонструє відносний показник кількості статей у розрахунку на 

1 млн грн витрат на ДіР у цьому секторі, який знизився втричі і становить менше однієї 

статті. Підприємницький сектор орієнтований на створення ОПВ, варто очікувати його 

високої винахідницької активності, але частка бізнес-сектора у поданих заявках на винаходи 

й ОПВ за національною і за міжнародною процедурою лише у 2010–2014 рр. знизилася від 

10% до 3%, а відносний показник кількості патентних заявок у розрахунку на 1 млн грн 

витрат на ДіР у цьому секторі становить 0,02.  

Неоднозначними є тенденції у державному секторі ДіР, який освоює левову частку 

бюджетного фінансування ФД, і закономірною була б висока публікаційна активність за  

загальною кількістю друкованих робіт і статей у наукових фахових журналах. Водночас на 

тлі зростання частки державного сектору у національному науковому бюджеті від 30% до 

38% його частка у загальній кількості наукових статей знизилася від 
1
/4 до майже 

1
/5, цей 

сектор створює 
1
/3 ОПВ у країні. При цьому економічна результативність генерування 

наукових і технічних знань у державному сектору знижується, у 2010–2014 рр. у розрахунку 

на 1 млн грн. витрат кількість наукових статей знизилася від 22 до 10, а кількість патентних 

заявок на винаходи  знизилася  від  0,24 до 0,17.     

Найбільш парадоксальною у генеруванні як неуречевлених, так і уречевлених 

наукових і технічних знань в Україні є економічна результативність сектора вищої освіти. 

На сектор вищої освіти припадає 
3
/4 статей у наукових фахових виданнях, а також 

2
/3 заявок 

на охоронні документи на винаходи  та  отриманих патентів на винаходи. У розрахунку на  

1 млн  грн  витрат на ДіР сектор вищої освіти генерує 230–250 статей у наукових фахових 

виданнях і 2,2–2,6 патентних заявки на винаходи, що у 10 разів перевищує економічну 

результативність державного сектора і в 100 разів вище за економічну результативність 

підприємницького сектора, за умов освоєння лише 5–6% національного наукового бюджету. 

Відтак постає закономірне питання – внаслідок дії якого економічного механізму 

досягаються такі кількісні показники  дослідницької діяльність у секторі вищої освіти?   

В Україні найбільші комплементарні ефекти активізації розвитку науково-технічної 

діяльності забезпечено у секторі вищої освіти внаслідок прискореного розширення попиту на 

освітні послуги та ринкової трансформації системи вищої освіти, за якої споживачі освітніх 

послуг перетворилися на головного інвестора вищої освіти. За умов зростання національних 
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витрат на вищу освіту в 1,8 рази (від 1,3% ВВП у 2000 р. до 2,3%  ВВП  у 2010 р. – майже 28% 

щорічного зростання, що засвідчують дані  ДОДАТКУ Д табл. Д.15) саме домогосподарства 

перетворилися на домінуюче джерело фінансування витрат на здобуття вищої освіти – частка 

студентів ВНЗ І–IV рівнів акредитації, які навчалися  за рахунок коштів фізичних осіб, з 

2008/09 н. р. досягла 61%, а для студентів ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації частка коштів 

фізичних осіб становила 63,5% [499]. Для порівняння, у США з найвищим рівнем 

фінансування вищої освіти у світі (темпи зростання у 2000–2005 рр. склали 27,3%) 

національні витрати на вищу освіту у 2010 р. становили 2,7% ВВП, частка держави у цих 

витратах досягла 
2
/3 ,  хоча останніми роками витрати на вищу освіту з приватних джерел 

зростають швидшими темпами, ніж витрати державного бюджету. Водночас сукупні витрати 

на освіту загалом у США на поч. ХХІ ст. наближаються до 1 трлн дол. [288,  с. 94, 306]. 

Зростання чисельності студентів, яких зараховано до ВНЗ на контрактній основі, має 

особливості їх поведінки як інвесторів у національну систему освіти через іміджевий підхід до 

вибору професії. Це заклало основу головної суперечності вітчизняного ринку освітніх 

послуг – невідповідність кількості і професійної спрямованості фахівців з вищою освітою, 

підготовку яких здійснюють ВНЗ, реальним потребам ринку праці. ВНЗ здійснюють 

розбалансовану з ринком праці підготовку фахівців незатребуваних професій і спеціальностей 

за умов дефіциту якісної робочої сили робітничих професій. Водночас сукупний ліцензований 

обсяг прийому до вітчизняних ВНЗ перевищує обсяги попиту на освітні послуги у сегменті 

вищої освіти майже утричі. При цьому 50% випускників-магістрів не задовольняють 

мінімальним кваліфікаційним вимогам з боку роботодавців, а частка потреби вітчизняної 

науки у магістрах-науковцях, відображена в офіційному попиті ринку праці України, 

становить 0,5% від його загалу [78, с. 49].  

Ринкові трансформації освітньої сфери зумовили такі  її тенденції, як: 

–  масовізація і комерціалізація вищої освіти, що перетворили ВНЗ на постачальників 

освітніх послуг, переорієнтувавши їх діяльність до моделі «освітні послуги – споживач – 

ринок праці». Комерціалізація сфери освіти обумовлює розгляд освітньої послуги як товару, 

насамперед у сфері взаємодії продавців і покупців на ринку освітніх послуг, у якому ВНЗ 

починає відігравати роль основного гравця. Водночас ВНЗ все більше стикається з 

необхідністю переходу до взаємин «замовник-постачальник», де замовником постає студент – 

майбутній учасник ринку праці, що потребує відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
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підготовки за відповідну плату, яку він самостійно здійснює. Відтак комерціалізація процесів 

підготовки фахівців у системі вищої освіти пов’язана з динамічними змінами на ринку праці. 

Попри низки позитиву це зумовило тотальне перепрофілювання українських галузевих ВНЗ і 

зосередженість практично всіх недержавних ВНЗ на підготовці фахівців за напрямами і 

спеціальностями з найвищим попитом на ринку освітніх послуг (юристів, економістів, 

менеджерів, журналістів), не сформувавши належного кадрового, науково-методичного й 

інформаційного забезпечення;  

– макдональдизація підготовки фахівців з вищою освітою внаслідок зміщення акцентів 

в організації науково-освітньої діяльності ВНЗ виключно на показники прибутковості від 

контрактної підготовки фахівців з вищою освітою «іміджевими» спеціальностями та 

згортання ДіР. Вступ на ці спеціальності організовується цілодобово, заняття відбуваються у 

три зміни сім днів на тиждень. За таких умов  освіти нашвидкуруч проблема якості освітньо-

професійної підготовки фахівця взагалі не постає, викладач перетворився на транслятора 

знань з підручників, а студент – на їх слухача, а не генератора нових знань при проведенні ДіР. 

Відтак щороку український ринок праці наповнюється дипломами, але не фахівцями, 

загострення цієї проблеми засвідчують дані міжнародного кадрового порталу HeadHunter: в 

Україні лише 20% випускників ВНЗ працевлаштовані за спеціальністю, за два-три роки 

трудового шляху показник знижується до рівня 12–15 %;  

– розбалансованість із національним ринком праці та низький рівень національних 

стандартів життя, що засвідчує багаторазове відставання розмірів заробітної плати 

українців від аналогічного показника в економіках провідних країн світу: так, 

середньомісячна заробітна плата в Україні у 2013 р. становила лише 7% від розміру 

середньомісячної заробітної плати в Норвегії, 9% – від рівня США, 10% – від  рівнів, 

досягнутих у Німеччині та в Японії, 16%  – у Греції. Відтак українська молодь прагне не 

лише навчатися чи продовжити навчання у закордонних університетах, але й отримати 

високооплачувану роботу закордоном і не пов’язує своє професійне майбутнє з Україною. 

Нині за українського абітурієнта, який здобув якісну середню освіту, конкурують уже не 

тільки 277 українських ВНЗ, але насамперед ліга «зеленого плюща» – це ліга світових 

університетів, яку сформували потужні американські та європейські університети. 

Головними орієнтирами у вступі до престижних університетів світу поруч з високим рівнем 

якості надання освітніх послуг і  можливістю працевлаштування уже під час набуття вищої 

освіти є насамперед високі стандарти життя у розвинених країнах.  
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Отже, попри позитивний вплив зростання кількості ВНЗ та розширення попиту на 

фахівців вищої кваліфікації зумовили насамперед концентрацію процесів підготовки 

наукових кадрів у секторі вищої освіти, що безсумнівно, активізувало ДіР у ВНЗ, проте 

лише у незначному колі ВНЗ, виключно технічних, медичних, класичних і технологічних 

університетах. Нині ВНЗ І– ІІ рівня акредитації, здобуваючи ІІІ рівень акредитації й 

бажаючи стати університетом, запроваджують власні періодичні наукові видання, 

порушують клопотання про відкриття в них аспірантури і спеціалізованих вчених рад, 

зазвичай, у галузі економічних чи юридичних наук, забезпечують вирішення власних 

кон’юнктурних проблем, а не підвищення ефективності підготовки наукових кадрів, що 

відображає низький рівень їх включення до міжнародних систем оцінювання якості 

генерованих знань та якості діяльності наукових організацій (рейтинги світових 

університетів, світовий рейтинг наукових організацій). Зокрема лише 51% вітчизняних 

ВНЗ, які мають докторантуру, та 
1
/3 ВНЗ, в яких здійснюється підготовка аспірантів, 

представлені у міжнародних наукометричних БД. При зростанні ролі ВНЗ у видавництві 

наукової періодики, на які припадає до 50% наукових періодичних видань в усіх 

агрегованих галузях знань, із загалу наукових часописів, які видають ВНЗ, лише два 

періодичних видання мають імпакт-фактор у Scopus. Крім того, у секторі вищої освіти 

публікаційна активність у сфері створення навчальної літератури переважає публікаційну 

активність за результатами ДіР.  Відтак лише сім українських університетів представлено у 

світовому рейтингу наукових організацій SIR-2014, і два університети увійшли до ТОП-

500 світових університетів у рейтингу QS-2014, це Київський  національний університет 

імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.  

Розширення контрактної форми підготовки фахівців зумовило переорієнтацію 

науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ здебільшого до педагогічної, у недержавних 

ВНЗ – до виключно педагогічної діяльності. Такий висновок аргументує співвідношення 

чисельності студентів за ОКР «бакалавр» і «спеціаліст», що у 2014/15 н.  р. становила 1,1 млн 

осіб, та чисельності студентів магістерської підготовки (127,5 тис. осіб) та аспірантури й 

докторантури, що у ВНЗ досягла 30 тис. осіб [500]. У середньому на один ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації припадало 4 тис. студентів бакалаврату, 460 студентів магістратури, 133 аспіранти 

й докторанти. Відтак співвідношення між освітньою і дослідницькою формами підготовки у 

середньому на один український ВНЗ складає 7 : 1, тоді як у дослідницьких університетах – 
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лідерах світового рейтингу QS  – воно складає 1 : 2. Серед українських ВНЗ лише Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка досяг найвищого співвідношення між 

освітньою і дослідницькою формами підготовки фахівців, що складає 2 : 1. Зосередження 

вітчизняних ВНЗ переважно на освітній діяльності крім зростання рівня доходів від надання 

освітніх послуг на контрактній основі було зумовлене також і скороченням бюджетних витрат 

на науку. Отже, комплементарні ефекти розширення попиту на фахівців вищої кваліфікації з 

боку вітчизняних ВНЗ мають як позитивний, так і негативний вектори спрямованості.  

Водночас відсутність національної наукометричної платформи загострює іще одну 

проблему в механізмі  державного регулювання НТД. Йдеться про державне замовлення як 

на підготовку наукових кадрів (аспірантура й докторантура), так і фахівців із вищою освітою,  

у розподілі якого не використовуються рейтингові оцінки українських ВНЗ. Водночас у 

методиці побудови офіційного рейтингу українських ВНЗ (ТОП-200 ВНЗ України [596,  

с. 14–15]) за інтегральним рейтинговим оцінюванням, що базується на визначенні  трьох  

індексів – індексу якості науково-педагогічного потенціалу ВНЗ, індексу якості навчання, а 

також індексу міжнародного визнання ВНЗ, не враховується головний показник якості 

науково-освітньої діяльності – оцінка наукової продуктивності працівників за індексом Гірша, 

що розраховується за наукометричними даними міжнародної БД  Scopus. Відтак пропонуємо 

здійснювати визначення інтегрального рейтингового показника діяльності ВНЗ з урахуванням 

наукової продуктивності його працівників, що узагальнено представлено на рис. 4.3,  де  

авторський внесок (розробка етапів 3, 4, 5, 6, 11) позначено  сірим кольором.  

Таким чином, практичне втілення теоретичних положень щодо необхідності 

врахування якості результатів науково-технічної діяльності у рейтинговому оцінюванні ВНЗ 

реалізовано в частині застосування коригувального коефіцієнта, що відображає наукову 

продуктивність науково-педагогічних працівників ВНЗ у порівнянні з еталонним значенням, 

за яке прийнято максимальне значення індексу Гірша для вітчизняних колективних суб’єктів 

НТД за показниками міжнародної наукометричної платформи Scopus, що нині демонструє 

НАН України. Це дало змогу побудувати уточнений рейтинг ВНЗ України на основі 

врахування показників якості їх результатів науково-технічної  діяльності, що підвищує 

об’єктивність рейтингової оцінки та може бути враховано у розподілі державного замовлення 

як підготовки наукових кадрів (аспірантура і докторантура), так і підготовки фахівців  з 

вищою освітою, насамперед здобувачів освітнього рівня «магістр».  
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9. Визначення комплексу зважених показників, що відображають наявність та 

кількість іноземних студентів, членство ВНЗ в Європейській асоціації університетів, 

у Великій хартії університетів, у Євразійській асоціації університетів, у Мережі 

університетів країн Чорноморського регіону 

3. Розрахунок показника 

наукової продуктивності 

(індексу Гірша) вищого 

навчального закладу для 

якого визначається 

рейтитнгова оцінка 

4. Обґрунтування найкращого для 

відповідного переліку ВНЗ значення 

показника наукової продуктивності, 

або його оптимального, 

рекомендованого значення, 

розрахованого для закладу 

(установи) з еталонними 

характеристиками 

2. Визначення індексу якості науково-педагогічного потенціалу ВНЗ  

без урахування наукової продуктивності працівників 

5. Розрахунок коригувального коефіцієнта, що характеризує наукову 

продуктивність працівників ВНЗ порівняно з еталонними 

(оптимальними, рекомендованими) значеннями 

11. Визначення інтегрального 

рейтингового показника 

діяльності вищого навчального 

закладу з урахуванням наукової 

продуктивності його 

працівників 

6. Визначення індексу якості науково-

педагогічного потенціалу ВНЗ  з урахуванням 

наукової продуктивності працівників 

7. Визначення комплексу зважених показників, що відображають кількість 

студентів переможців та призерів Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад та 

конкурсів, співвідношення кількості магістрів до кількості бакалаврів і спеціалістів, 

а також масштаб ВНЗ 

1. Визначення зважених за ваговими коефіцієнтами індексів, що засвідчують 

кількісну наявність серед штатних співробітників ВНЗ академіків і член-

кореспондентів НАН України, професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук, 

а також нагороджених Державною премією України в галузі науки і техніки або 

Національною премією України імені Тараса Шевченка 

 

8. Визначення індексу якості 

навчання у ВНЗ 

10. Визначення індексу 

міжнародного визнання вищого 

навчального закладу 

 

Рис. 4.3. Блок-схема методики визначення інтегрального рейтингового показника діяльності ВНЗ  

з урахуванням наукової продуктивності його працівників 
Джерело: розроблено автором. 
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Визначення інтегрального рейтингового показника діяльності ВНЗ з урахуванням 

наукової продуктивності його працівників ),( *
ЗагІ пропонуємо здійснювати за  формулою: 

МВЯННПП
*
Заг ІІkІІ 

,                                                (4.1) 

де  НППІ  – індекс якості науково-педагогічного потенціалу без урахування наукової 

продуктивності науково-педагогічних працівників (зокрема, індикатор містить зважені за 

ваговими коефіцієнтами підіндекси, що засвідчують наявність і кількість серед штатних 

співробітників ВНЗ академіків і член-кореспондентів НАНУ, професорів, докторів наук, 

доцентів, кандидатів наук, а також нагороджених Державною премією України в галузі 

науки і техніки або Національною премією України імені Тараса Шевченка); 

k – коригувальний коефіцієнт, що характеризує наукову продуктивність працівників 

ВНЗ порівняно з еталонними значеннями, розраховується за формулою  

ЕтВНЗ HHk  ,                                                           (4.2) 

де     ВНЗH  – фактичне значення показника наукової продуктивності (індексу Гірша) ВНЗ, 

для якого визначається рейтингова оцінка;  

ЕтH  – найкраще для даного переліку ВНЗ значення показника наукової 

продуктивності, чи його оптимальне (рекомендоване значення), розраховане для закладу 

(установи) з еталонними характеристиками; 

ЯНІ  – індекс якості навчання у ВНЗ (індикатор комплексно враховує чисельність 

студентів переможців та призерів Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, 

співвідношення чисельності магістрів до кількості бакалаврів і спеціалістів, масштаб ВНЗ); 

МВІ  – індекс міжнародного визнання ВНЗ (ураховує наявність і чисельність 

іноземних студентів, членство ВНЗ в Європейській асоціації університетів, у Великій 

хартії університетів, в Євразійській асоціації університетів, у Мережі університетів країн 

Чорноморського регіону). 

За еталонне значення показника наукової продуктивності установи вважаємо за 

доцільне прийняти найвище значення індексу Гірша для українських наукових 

організацій, що демонструє НАН України за показниками міжнародної наукометричної 

БД Scopus, станом  на 5 жовтня 2009 р. його значення становило 59 [574].  

Результати рейтингового оцінювання ВНЗ України за авторською методикою з 

урахуванням наукової продуктивності працівників наведено у ДОДАТКУ Д  табл. Д.51. 
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Підсумкове впорядкування ВНЗ України за рейтинговою оцінкою з урахуванням 

наукової продуктивності працівників здійснено у ДОДАТКУ Д  табл. Д. 52.  

Водночас проблематика включення наукових публікацій українських дослідників 

до міжнародних наукометричних БД загострюється значною ізоляцією національної 

сфери ДіР від світового інформаційного простору. Як підкреслив гендиректор НБУВ, у 

2014 р. в Україні обсяг ринку провідних поширювачів електронних баз світової наукової 

інформації не перевищив 400 тис. дол. США, тоді як у Польщі він становив 23 млн дол. 

Відтак для всіх українських дослідників доступна зарубіжна наукова періодика, яку 

передплачує один середній британський чи американський університет [621, с. 120]. 

Низький рівень попиту на уречевлені наукові і технічні знання формують також як 

національний, так і світовий ринки наукоємної продукції. Це засвідчує низький рівень 

наукоємності промисловості України, оцінку якого було здійснено фахівцями ЦДПІН 

НАНУ (ДОДАТОК Д табл. Д. 53). У національному промисловому виробництві, яке 

здійснює освоєння від 41% до 49% національних витрат на ДіР, за показником частки у 

реалізованій продукції домінують види економічної діяльності з низьким рівнем 

наукоємності (87%), на які, у свою чергу, припадає 
1
/4 витрат на ДіР та 

3
/4 всіх інноваційних 

витрат, де наукова складова складає понад половину всіх інноваційних витрат. Водночас 

на види економічної діяльності з високою та середньо високою наукоємністю припадає 

майже половина загальних витрат промисловості на ДіР (47%), а їх частка в обсягах 

реалізованої продукції промисловості становить 5–6%. У 2014 р. за підрахунками автора 

високотехнологічні види економічної діяльності забезпечили у вартісному виразі 5,4% 

загальних обсягів промислової продукції, зокрема частка таки видів, як виробництво 

основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів у загальному обсязі 

промислової продукції становила 3,9%,  частка виробництва комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції склала 1,4%, а виробництво повітряних та космічних літальних 

апаратів – лише 0,1%. [664].  

За обстеженнями Державної служби статистики України, у 2005–2014 рр. з усіх 

підприємств, що провадили за ці роки інноваційну діяльність, інноваційну продукцію  

випускали від 
2
/3 у 2005 р. до 

3
/4 у 2010 р. та 

1
/2 у 2014 р. Проте для 

3
/4 від загалу 

підприємств, що випускали інноваційну продукцію, кількість найменувань якої зросла від 

2,5 тис. у 2007 р. до 3,6 тис. у 2014 р., така продукція була новою для самого підприємства, 
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а не ринку. Частка продукції, що була новою або суттєво вдосконаленою для ринку, 

коливається у діапазоні 10–15% усього асортименту найменувань інноваційної продукції, 

у загальних обсягах реалізованої продукції вона становить 
1
/3, у загальному обсязі 

реалізованої  промислової продукції йдеться про 2–3%. Наведені характеристики 

наукоємності національної промисловості з урахуванням структурних змін у фінансуванні 

ДіР дають змогу зробити висновок про те, що більшість науково-технічних робіт, 

виконаних у різних секторах вітчизняної науки, практично не знаходить свого уречевлення 

у виробництві інноваційної, у т.ч. наукоємної, продукції. Це ілюструє невтішний висновок 

про деградацію структури національної економіки  від високотехнологічної індустріальної 

до сировинно-видобувної.   

Статистичну інформацію щодо інноваційної діяльності наводять у своїх роботах 

практично всі економісти, водночас їх висновки спираються на вторинну інформацію, збір 

і обробка якої здійснюється в Україні з поч. 1990-х рр. Зокрема провідні фахівці Інституту 

економіки та прогнозування НАНУ на основі аналізу динаміки показників інноваційної 

діяльності промислових підприємств зробили висновок про їх катастрофічне зниження 

через мізерне фінансування науково-технічної сфери: зокрема, кількість впроваджених 

нових видів технологічних процесів на вітчизняних промислових підприємствах у 2005 р. 

становила лише  24,7% від рівня 1991 р., а кількість освоєних нових видів продукції – лише 

22,8% [466, с. 167]. Динаміку цих показників інноваційної діяльності наведено і в інших 

роботах дослідників [11], [617], [637, т. 2], а також у дисертаційних роботах [518, с. 15], їх в 

Україні з інноваційної проблематики налічується понад 200.  

Офіційні статистичні дані надають змогу здійснити загальну характеристику 

інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств – зменшення частки 

інноваційно активних підприємств: якщо у 2006 р. серед промислових підприємств 

інноваційно активним було лише кожне дев’яте підприємство, у 2003 р. – кожне шосте, то 

у 2000 р. – це було кожне п’яте підприємство відповідно. За даними Держслужби 

статистики України, факторами, які перешкоджали здійсненню інноваційної діяльності, 

були вартісні, а саме: нестача власних коштів; великі витрати на нововведення; недостатня 

фінансова підтримка держави; високий економічний ризик; тривалий термін окупності 

нововведень; відсутність коштів у замовників; недосконалість законодавчої бази; 

відсутність попиту на продукцію; відсутність кваліфікованого персоналу; відсутність 
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можливостей кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями; нестача 

інформації про ринки збуту та про нові технології. Ці фактори наведені у роботах з 

інноваційної проблематики.  

Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності підприємств у 2005–2007 рр. (для 

3
/4 від загальної кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю) було 

оновлення основних засобів – придбання  машин, обладнання та програмного 

забезпечення, лише кожне четверте з обстежених підприємств провадило ДіР власними 

силами та кожне сьоме було замовником зовнішніх ДіР для розробки нових або 

вдосконалених продуктів і процесів [454, с. 194]. У 2008–2010 рр. інноваційною діяльність 

в промисловості займалися 18,6% обстежених підприємств, тобто кожне шосте, при тому, 

що з них для 
3
/4  головним напрямом інноваційної діяльності було придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення, а внутрішні ДіР здійснювало лише кожне п’яте 

підприємство, а придбали результати зовнішніх ДіР – лише кожне десяте підприємство 

[456, с. 184]. Катастрофічне зниження внутрішнього попиту на ДіР з боку українських 

підприємств засвідчують наступні дані: у 2014 р. витрати на проведення зовнішніх ДіР 

сформувало 0,9% промислових підприємств (кожне соте підприємство з 10 тис. 

підприємств), тоді як проведення внутрішніх ДіР профінансували 2% підприємств, або 

кожне п’ятидесяте підприємство.  Хоча у структурі витрат на інноваційну діяльність 

сумарна частка витрат на ДіР (внутрішні і зовнішні) зросла від 12,4% у 2010 р. до 23% у 

2014 р. При цьому домінування самофінансування ДіР засвідчує низький рівень як 

внутрішньо секторальної, так і міжсекторальної інституційної взаємодії сфері ДіР. Таким 

чином, у національній промисловості відбувається згортання внутрішнього попиту на 

проведення ДіР.  

У наукових дослідженнях важливим є аналіз первинної інформації від суб’єктів 

інноваційної діяльності. Для чого у листопаді 2007 р. було проведено анкетування 

суб’єктів інноваційної діяльності м. Києва, а саме малих і середніх підприємств (МСП) 

столиці, які провадили інноваційну діяльність у 2006 р., та здійснено обробку первинної 

інформації щодо інноваційної діяльності МСП. На 01.01.2007 р. за даними Держкомстату 

України інноваційну діяльність провадили 29 МСП м. Києва, з них було опитано 

10 підприємств, серед яких реальні інноваційні процеси показали вісім підприємств. 

Аналіз отриманої первинної інформації здійснювався із застосуванням методів 
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непараметричної статистики. Результати проведеного аналізу первинної інформації 

докладно висвітлено у роботі [207], отримані висновки полягають у наступному:   

1)  пріоритетність факторів загроз виробництву інноваційної, насамперед 

високотехнологічної продукції, мала наступну ієрархію, починаючи з найвагомішої: 

“слабкість власної матеріальної бази”, “відсутність власних коштів”, “відсутність 

професійно підготовлених менеджерів з інноваційної діяльності”, “недостатня маркетингова 

проробка проекту”, “орієнтування на сформовані ринки”, “складність оформлення прав ІВ”, 

“політична нестабільність”, “висока вартість оформлення прав ІВ”, “домінування інтересів 

поточного виробництва”, “орієнтація на короткострокову окупність”; 

2)  технологічна база впровадження високотехнологічної продукції у МСП м. Києва 

була низькою, майже не використовуються технології, створені на базі новітніх ДіР, що 

підтвердили обсяги витрат на інновації в розрахунку на одного працюючого у МСП 

м. Києва, які не перевищували 1 000 грн;  

3)  вид економічної діяльності впливає на інноваційні характеристики МСП, така 

характеристика, як використання технологій, створених на основі новітніх ДіР, 

притаманна здебільшого обробним підприємствам, аніж підприємствам сфери послуг;  

4)  для МСП найбільшу вагу одержали вартісні фактори, але це не “нестача власних 

коштів”, “великі витрати на нововведення” чи “недостатня фінансова підтримка держави” 

(як за даними Держкомстату України) або “відсутність зовнішнього фінансування” (за 

висунутою гіпотезою), а передовсім “слабкість власної матеріальної бази”  (це 

підтверджується гіпотезою про низький технологічний рівень виробництва інноваційної 

продукції). Відтак наступний фактор “відсутність власних коштів” відображає 

неспроможність МСП щодо оновлення їх технологічної бази. Наступним (третім в ієрархії 

факторів) став фактор “відсутність професійно підготовлених менеджерів з інноваційної 

діяльності”, тобто кваліфікаційна неспроможність наявного у МСП персоналу 

здійснювати підготовку, виробництво і збут високотехнологічної продукції. Проте 

зацікавленість керівництва МСП у випуску інноваційної продукції є достатньо високою: в 

ієрархії цілей щодо провадження технологічних інновацій стратегічні цілі отримали 

пріоритетне значення, а в ієрархії факторів загроз такі фактори, як “домінування інтересів 

поточного виробництва” та “орієнтація на короткострокову окупність” були відзначені як 

не загрозливі.  
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Варто підкреслити, що МСП здебільшого орієнтуються на вже сформовані ринки, де 

стимули для впровадження високотехнологічної продукції є найнижчими, інноваційна 

продукція для сформованих ринків – це вдосконалена продукція. Дані Держкомстату 

України щодо структури інноваційної продукції за ступенем новизни щодо МСП як по 

Україні, так і по м. Києву підтвердили такий висновок [624]. Водночас МСП м. Києва 

практично не орієнтовані на сферу ІВ, тому фактори “складність оформлення прав 

інтелектуальної власності” та “висока вартість оформлення прав ІВ” дістали найнижчий 

пріоритет у ранжуванні факторів загроз [207, с. 114–115]. 

Узагальнено економічні характеристики ДіР як складової науково-технічної 

діяльності, дані про які наведено у табл. 4.16, невисокі. Як уже зазначалося, ДіР як складова 

НТД відноситься до сфери послуг. Частка сфери послуг у ВВП країни майже досягла 
1
/4. 

Водночас частка ДіР у загальному обсязі реалізованих послуг в Україні становить 1–2%, 

спочатку вона збільшувалася: від 1,7% у 2004 р. до 2,2% у 2011 р., надалі вона неухильно 

знижується і в 2014 р. становить лише 1,5%. У розрахунку на одного працівника основної 

діяльності наукових організацій обсяг ДіР становить 
2
/3 обсягу послуг у розрахунку на 

одного зайнятого у секторі послуг, обсяг ДіР у розрахунку на одного працівника наукових 

організацій за основною діяльністю перевищив обсяг реалізованих послуг у розрахунку на 

одного зайнятого у секторі послуг лише у 2009–2010 рр.  

Такі макроекономічні характеристики свідчать про низький рівень економічної 

реалізації генерованих наукових і технічних знань.  Це відображає структурні деформації у 

виробництві наукових і технічних знань з домінуванням державного фінансування чистих 

суспільних благ. Держава стимулює розширення пропозиції нових знань, які не 

комерціалізуються через механізм ліцензійних угод і створення наукоємної продукції, а 

відтак не дають змоги отримати квазірентні доходи, сформувати і наповнювати недержавні 

джерела самофінансування і фінансування майбутніх ДіР у підприємницькому секторі ДіР, 

а також і в державному секторі ДіР та секторі вищої освіти, що закріплюватиме усталеність 

тенденції квазірозвитку НТД і зниження надалі науково-технічної конкурентоспроможності 

України. 

Важливим механізмом уведення до економічного обігу наукових і технічних знань є 

венчурне підприємництво у системній взаємодії з інвестиційними посередниками загалом та 

неформальними й інституційними венчурними інвесторами, що розкрито у роботах [180], 

[186], [198], [220], [224], [226], [601]. 
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Таблиця 4.16 

Макроекономічні характеристики складової ДіР  

Макроекономічні  

показники 

Р О К И 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП млрд грн 357,5 457,3 565,0 751,1 990,8 947,0 1 120, 6 1 349,2 1 459,1 1 522,7 1 566,7 

Послуги, усього, млн грн 74 406,2 95 832,3 120 910,2 159 638,1 215 801,3 224 583,6 257 123,3 308 160,7 329 175,2 357 068,1 360 561,9 

Частка реалізованих послуг 

 у ВВП 

 

21,6% 

 

21,7% 

 

22,2% 

 

22,2% 

 

21,8% 

 

23,7% 

 

22,9% 

 

22,8% 

 

22,6% 

 

23,5% 

 

23,0% 

На одного зайнятого 

 у секторі послуг, тис. грн 

 

11,3 

 

14,1 

 

17,2 

 

22,0 

 

27,5 

 

16,6 

 

18,8 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

ДіР, млн грн. 1 297,8 1 672,3 1 969,9 2 431,0 3 441,0 3 416,5 4 999,5 6 612,4 5 746,6 5415,0 5 238,2 

Частка ДіР  

 в обсязі реалізованих послуг 

 

1,7% 

 

1,7% 

 

1,6% 

 

1,5% 

 

1,4% 

 

1,5% 

 

1,9% 

 

2,2% 

 

1,8% 

 

1,5% 

 

1,5% 

На одного дослідника, 

 тис. грн 

15,1 19,6 24,5 30,8 37,7 44,9 65,8 74,2 83,8 92,3 89,2 

На одного працівника  

основної діяльності  

наукових організацій,  тис. грн 

 

7,5 

 

9,8 

 

12,2 

 

15,6 

 

19,5 

 

23,8 

 

32,8 

 

38,8 

 

44,2 

 

53,9 

 

47,8 

Джерело:  складено і розраховано автором за даними [452, с. 32], [455, с. 32], [457, с. 32],   [ 657, с. 158–159],  [658, с.22, 159–160], [662, с. 159–160],  [664];  

“…” – дані не доступні. 
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В Україні ж попри задекларовану безальтернативність інноваційного шляху розвитку 

національної економіки венчурне підприємництво та венчурне інвестування не набули 

характеру масового економічного явища. З одного боку, це зумовлене зниженням 

чисельності індивідуальних суб’єктів, які проводять ДіР, результати яких постають як ОПВ, 

насамперед це дослідники у галузі технічних наук. Як уже зазначалося, найважливішим 

структурним зрушенням у підготовці нової генерації фахівців вищої кваліфікації стало їх 

галузеве переорієнтування: якщо у 1999 р. частка нових докторів наук у таких агрегованих 

галузях, як природничі науки (46%) і технічні науки (27%), становила 
3
/4, а серед нових 

кандидатів наук – майже 
2
/3 від їх загальної чисельності, то у 2011 р. на природничі та 

технічні науки припадало 45% від загальної чисельності нових докторів наук та 39% – від 

загальної чисельності нових кандидатів наук. Тоді як у 2009 р. частка нових докторів наук у 

галузі технічних наук у Китаї становила 35%, у Швеції – майже 25%, у Південній Кореї – 

23%, в Японії – 22,3% [835]. В Україні частка нових докторів технічних наук у загальній 

чисельності нових докторів наук має спадну динаміку від 27% у 1999 р. до 16% у 2011 р., 

серед кандидатів наук – від 21% у 1999 р. до 14% у 2011 р. 

З іншого боку, тенденції кількісного розширення наукових кадрів вищої кваліфікації в 

Україні та їх галузеві диспропорції розгортаються на тлі зменшення активності у сфері 

генерування уречевлених наукових і технічних знань. На рівні колективних суб’єктів за 

показниками створення і використання високих технологій та ОПВ на підприємствах 

України можемо зробити висновок, що темпи залучення ОІВ до господарського обігу дуже 

низькі, так у 2011 р. високі технології створювали 172 вітчизняних підприємства, загальна 

кількість створений високих технологій становила 447 (що на 18,9%, ніж у 2010 р.), при 

цьому отримано 999 охоронних документів, з яких – 274 патенти на винахід, водночас із 

загальної кількості лише 31 охоронний документ має патентну чистоту в інших країнах [456, 

с. 281]. Отже, за наявності значної чисельності наукових кадрів в Україні коло потенційних 

засновників високотехнологічних підприємств, як і коло потенційних ОПВ як джерела 

новаторських ідей та їх трансформації у ризикові проекти і старт-апи невпинно  звужується.       

Важливим фактором, що стримує становлення венчурного підприємництва та 

венчурного інвестування в Україні, є соціально-демографічні характеристики населення 

країни і рівень його добробуту у контексті трансформації у джерело бізнес-янгольських 

інвестицій. Як уже зазначалося, основу бізнес-янгольського інвестування у розвинених 

країнах світу формують представники середнього класу висококваліфіковані фахівці з 
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високим рівнем доходу в старших вікових групах. Мотивація їх інвестиційної активності 

полягає у продовженні професійної та ділової активності, оскільки досягнуті високі рівні 

життєвих стандартів у цих країнах дають їм змогу розраховувати на отримання 

інвестиційного прибутку від янгольських інвестицій у середньостроковому періоді, що 

складає п’ять років. При цьому продовження економічної активності в янгольському 

інвестуванні найбільш притаманне чоловікам.  

У табл. 4.17 наведено демографічні характеристики населення країн світу.  

Таблиця 4.17 

Демографічні характеристики населення країн світу 

 

 

 

КРАЇНА  

 

 

Роки 

 

 

Все 

населення, 

тис. осіб 

 

Частка 

населення у 

віці 60 років  

і старше,  

% 

 

Природний  

приріст 

(скорочення)  

у розрахунку  

на 1000 осіб, 

2010 р. 

Середня 

очікувана 

тривалість 

життя при 

народженні, 

чоловіки, 

років 

Україна 2011 45 453 21,2 –4,4 66,0 (2011) 

Азербайджан 2006 9 111 8,5 12,5 77,7 (2010) 

Білорусь 2010 9 481 19,1 –3,0 64,6 (2010) 

Болгарія 2010 7 564 24,3 –4,6 70,0 (2010) 

Бразилія 2010 190 756 10,8 8,9 68,8 (2010) 

Грузія 2009 4 436 18,4 3,1 (2008) 69,3 (2008) 

Естонія 2010 1 340 22,8 0,0 71,2 (2011) 

Індія 2001 1 028 610 7,7 … 62,6 (2009) 

Італія 2010 60 340 26,3 –0,4 79,2 (2010) 

Казахстан 2010 16 442 9,9 13,6 63,5 (2010) 

Канада 2007 32 976 18,6 4,1 (2008) 79,1 (2009) 

Китай 2000 1 242 612 10,5 5,0 (2009) 71,6 (2009) 

Латвія 2011 2 075 24,5 –4,8 65,8 (2007) 

Литва 2008 3 350 20,7 –2,0 68,0 (2010) 

Молдова 2010 3 560 14,4 –0,9 65,0 (2010) 

Німеччина 2010 81 802 25,9 –2,2 77,5 (2010) 

Польща  2010 38 167 19,1 0,9 72,1 (2010) 

РФ 2009 141 914 17,8 –1,7 62,8 (2009) 

Румунія  2010 21 462 20,1 –2,2 69,8 (2010) 

Велика Британія 2010 62 027 22,5 3,6 78,5 (2010) 

США 2007 301 621 17,7 5,9 (2008) 76,5 (2009) 

Угорщина 2010 10 014 22,5 –4,0 70,1 (2009) 

Фінляндія 2010 5 351 24,4 1,9 76,7 (2010) 

Франція 2010 64 716 22,6 4,4 78,1 (2010) 

Швеція 2010 9 341 24,8 2,7 79,5 (2010) 

Японія 2010 127 450 30,7 –1,0 79,3 (2008) 

Джерело:  складено автором за даними Державної служби статистики України  [133]. 
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Україна належить до кола країн, де частка населення у віці 60 років і старше 

перевищила 20% і налічує понад 9 млн осіб, що майже відповідає чисельності населення 

таких країн, як Азербайджан, Білорусь, Угорщина чи Швеція. Населення України, що нині 

досягло пенсійного віку, – це найбільш працеактивне населення у 1990-х рр., на яке у віці 

30–40 років припали ринкові трансформації й знецінення більшості видів їх заощаджень. 

Відтак у населення не сформовано високий рівень фінансової культури, яка закріпила  

інституційні зміни в інвестиційній поведінці ДГ у розвинених країнах. Важливо й те, що в 

Україні рівень довіри до фінансових інститутів та стабільності їх функціонування не встигає 

відновлюватися через частоту фінансових потрясінь уже за часів незалежності (зокрема, у 

1998 р. і  в 2008 р.). Навіть за високого рівня доходів інвестиційні очікування для 

представників старшої вікової групи в Україні об’єктивно будуть пов’язані з менш 

ризиковими об’єктами інвестування (насамперед у нерухомість) і короткостроковим 

періодом отримання інвестиційного прибутку. Крім того, в Україні середня очікувана 

тривалість життя при народженні на поч. ХХІ ст. для чоловіків на 10–13 років нижча, ніж у 

більшості розвинених країн, відтак об’єкти інвестування повинні мати високий рівень 

захисту прав власності за настання ситуації її успадкування.     

Нині економічна активність населення серед чоловіків найстаршої вікової групи 

(65 років і більше) у розвинених країнах досягає понад 40% загальної кількості населення 

цієї вікової групи. За обстеженнями Міжнародної організації праці LABORSTA у 2010 р. 

найвищий показник зайнятості чоловіків у найстаршій віковій групі досягнуто в Ісландії й 

Ірландії – 47%, у США, Канаді, Японії, Австралії, Китаї, Ізраїлі цей показник становить 

45,1%, у Франції – 31%, Німеччині та Швейцарії – 37,5% [21]. В Україні  у 2010 р. цей 

показник становив 45,1%, причому для цієї вікової групи спостерігається найвищий рівень 

участі у неформальному секторі економіки (понад 50%), переважною формою такої 

економічної активності є ведення особистого селянського господарства, що не формує 

мотивації до реалізації інвестиційної функції домогосподарств. Деструктивним зрушенням, 

що негативно впливає на формування середнього класу в Україні та його інвестиційної 

активності, є низьке представництво професійних груп, які мають сформувати  основу 

середнього класу, – лише 24% загальної кількості зайнятих [623, с. 292].  

Низька інвестиційна активність домогосподарств в Україні залежить і від рівня їх 

доходів. За даними табл. 4.18, де відображено результати групування країн за рівнем 
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інновацій у розрізі рівня доходів за GII-2013, Україна посіла 71 місце та увійшла до групи 

країн із рівнем доходів нижче середнього.            

Таблиця 4.18 

Рівень інновацій у розрізі рівня доходів, GII-2013 [872] 

Група за рівнем доходів Країна Місце 

 у групі 

Місце  

в GII 
 

Високий рівень  

доходів 

Швейцарія 1 1 

Швеція 2 2 

Велика Британія 3 3 

 

Рівень доходів  

вище середнього 

Малайзія 1 32 

Латвія 2 33 

Китай 3 35 
Російська Федерація 19 62 

 

Рівень доходів  

нижче середнього 

Молдова 1 45 

Вірменія 2 59 

Індія 3 66 

Україна 4 71 

Низький  

рівень доходів 

Уганда 1 89 

Кенія 2 99 

Таджикистан 3 101 

 

Економічна реалізація уречевлених наукових і технічних знань в Україні через 

механізм венчурного підприємництва залежить, насамперед, від мереж венчурних 

інвесторів, зокрема від розширення кола інвесторів і залучення до фондового ринку 

населення, заощадження якого залишаються одним з вагомих внутрішніх резервів 

фінансування потреб розвитку національної економіки. Водночас пріоритетним об’єктом 

інвестування домогосподарств варто вважати не лише державні цінні папери, але й 

високоризикові інноваційні проекти й акції венчурних фондів (ВФ). Законодавчі обмеження 

щодо інвестування фізичних осіб в українські венчурні фонди було знято на підставі змін до 

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)», у 

2010 р. частка коштів фізичних осіб у складі інвесторів венчурних фондів становила 0,9%, 

тоді як для американських чи європейських ВФ цей показник на порядок вище.   

Останніми роками в Україні помітною тенденцією є кількісне зростання венчурних 

фондів  як  домінуючого  інституту  спільного  інвестування  (ІСІ):  від  808  венчурних ІСІ  у  

2008 р. до 1039 венчурних ІСІ у 2012 р. Причому частка венчурних фондів у загальних 

активах вітчизняних ІСІ на поч. 2013 р. становила понад 90%. Особливістю інституційного 

венчурного інвестування в Україні є те, що ВФ створюються як дочірні організації у межах 
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холдингових структур або фінансово-промислових груп для забезпечення фінансових 

потреб і зміцнення фінансової стабільності материнської компанії, про що свідчить 

структура сукупних активів венчурних фондів, в якій майже 
1
/2 припадає на дебіторську 

заборгованість, тоді як на акції – лише 11,6%. Висока частка дебіторської заборгованості в 

активах венчурних фондів підкреслює спрямованість цього інституційного інвестора на 

забезпечення короткостроковими фінансовими активами корпоративного сектору 

національної економіки, а не мобілізації й акумулювання інвестиційних ресурсів на потреби 

новостворених компаній щодо реалізації ними інноваційних проектів. Цей висновок 

аргументує спеціалізація отримувачів фінансових послуг українських венчурних фондів, 

зокрема це виробництво продуктів харчування чи будівельних матеріалів, нерухомість, для 

яких ризики інвестиційних операцій є мінімальними. Нині у світі однією з пріоритетних 

галузей венчурного інвестування є розробка технологій використання відновлювальних 

джерел енергії та пов’язаних технологій, щорічне зростання вкладень венчурного капіталу в 

розробку цих технологій у першому десятилітті ХХІ ст. становило майже 50%  [684]. Попри 

неабияку важливість цих технологій для національної економіки, як і біотехнологій і 

нанотехнологій, вони поки що не стали об’єктами інституційного венчурного інвестування.  

На оптимістичні очікування у вітчизняній сфері венчурного інвестування варто 

розраховувати лише за інституційних змін у секторі домогосподарств у контексті активізації 

бізнес-янгольського інвестування, появи значного кола ініціаторів інноваційних проектів 

серед випускників національних дослідницьких університетів. Щодо активізації бізнес-

янголів, певний потенціал формує наростаюча чисельність офіційних українських 

мільйонерів, що у 2012 р. перевищила три тисячі осіб, з них у Києві зосереджена майже 

половина – 1,4 тис. осіб. Офіційні дані щодо обсягів бізнес-янгольського інвестування у 

вітчизняній практиці відсутні, про їх активізацію свідчить утворення Асоціації приватних 

інвесторів України – першої некомерційної організації, яка об’єднала приватних і 

корпоративних інвесторів і має повне членство в EBAN (Європейська асоціація бізнес-

янголів). Асоціація позиціонує себе як посередника між інвесторами й ініціаторами 

інноваційних проектів, а також як організацію, що об’єднує однодумців, які є інвесторами чи 

готові ними стати.     

Проте наявні інституційні деформації національної економіки призводять до 

погіршення інвестиційного клімату в Україні й гальмування інвестиційних процесів і 

насамперед згортання інвестування інноваційних об’єктів. Зокрема це тінізація економіки, 
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рівень якої в Україні за експертними оцінками є одним з найвищих в Європі, перевищивши 

у 2012 р. половину ВВП (52,3%); корупція, що створює квазіконкуренцію за отримання 

переваг на ринку інвестиційних ресурсів і нарощує трансакційні витрати в інвестиційному 

процесі до рівня, за якого будь-які інвестиції у національній економіці розглядаються як 

ризикові;  рейдерство як засіб перерозподілу прав власності через захоплення  чи недружнє 

поглинання підприємств унеможливлює реалізацію будь-яких середньострокових і 

довгострокових інноваційних проектів; непродуктивний відтік капіталу, так, за роки 

незалежності за оцінками міжнародних експертів обсяг капіталів, виведених за межі 

України, перевищив 20 млрд дол., що збіднює внутрішні джерела інвестиційних ресурсів 

для потреб інноваційного розвитку. Таким чином, факторами, які гальмують становлення 

венчурного підприємництва у національній економіці визначено зниження чисельності 

дослідників і фахівців вищої кваліфікації у галузі технічних наук, що звужує коло 

потенційних засновників венчурних підприємств, зниження винахідницької активності як 

джерела новаторських ідей та їх трансформації в інноваційні проекти, зниження рівня 

доходів населення країни  та погіршення його соціально-демографічних характеристик, що 

унеможливлює масовий характер бізнес-янгольського інвестування як головної передумови 

створення мереж венчурних інвесторів, а також інституційні деформації національної 

економіки, що збільшують трансакційні витрати на ринку інвестиційних ресурсів до рівня, 

за якого будь-які інвестиції у національній економіці розглядаються як ризикові.  

Високі показники активності у сфері венчурного підприємництва та венчурного 

інвестування корелюють із показниками високотехнологічного експорту у загальних 

обсягах експорту промислової продукції. В Україні за перше десятиліття ХХІ ст. частка 

високотехнологічного експорту у загальних обсягах експорту промислової продукції зросла 

на один відсоток:   від 5,2% у 2000 р. до 6,3% у 2012 р. (див. рис. 4.4). Тоді як частка імпорту 

високотехнологічної продукції у 2005–2014 рр. становила 5–6%, що практично елімінує 

джерело квазірентних доходів від експорту високотехнологічної продукції у контексті 

наповнення внутрішніх недержавних джерел розширеного фінансування сфери ДіР. Отже, 

серед економічних механізмів розвитку науково-технічної діяльності домінуюче значення 

має механізм державного фінансування як ДіР, так і підготовки наукових кадрів, тоді як 

найбільший вплив ринкових механізмів полягає у комплементарних ефектах розширення 

національного ринку освітніх послуг, що визначає дивергентний характер квазірозвитку 

НТД в Україні.   
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Рис. 4.4. Економічні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні 

  Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України, Світового банку, ВОІВ. 
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Висновки щодо втрати системних характеристик науково-технічної діяльності, а 

також загальної не сформованості у національній економіці  ринкового попиту на наукові і 

технічні знання аргументують необхідність розробки заходів модернізації державного 

регулювання національної науково-технічної сфери, які мають бути спрямовані на 

активізацію міжсекторальної взаємодії у розширеному виробництві суспільних благ та 

розробку й запровадження низки інструментів державного впливу з конкретизацією 

споживачів результатів ДіР та стимулюванням економічної реалізації генерованих знань, 

що дасть змогу розширити насамперед недержавні джерела фінансування ДіР.  

У частині механізму державного фінансування за умов перетворення  держави на 

головного замовника у виробництві чистих суспільних благ запропоновано активізувати 

застосування інструментів, які забезпечать міжсекторальну взаємодію суб’єктів ДіР, а саме  

здійснювати пряме фінансування ФД за умов реалізації партнерських угод між суб’єктами 

ДіР різних інституційних секторів, для проведення міждисциплінарних досліджень,  а 

також реалізувати інституційне та проектне фінансування ДіР у державному секторі ДіР, 

причому збільшити частку проектного фінансування за участю представників 

підприємницького сектора ДіР та сектора вищої освіти. Саме налагодження партнерських 

ініціатив між дослідницькими університетами, академічними установами і провідними 

національними виробниками наукоємної продукції має стати пріоритетом модернізації 

системи державного регулювання. Найголовнішим її аспектом має стати довгостроковий 

горизонт партнерських ініціатив (не менш, як сім років з подальшою пролонгацією на 

наступний термін).  Варто передбачити паритетну участь держави у фінансуванні цільових 

науково-технічних програм через інституціоналізацію кооперації у формі ДПП, зокрема 

таких її форм, як дослідницькі консорціуми, технологічні платформи, технологічні 

партнерства, інноваційні альянси тощо. Важливим є також розширення державного 

замовлення на виконання ДіР, результатом яких є створення наукоємної продукції у 

підприємницькому секторі ДіР та секторі вищої освіти, а також розробка цільових програм 

технологічного трансферу для суб’єктів ДіР державного сектора та сектора вищої освіти. 

У системі державних цільових програм передбачити розробку і втілення цільової 

програми щодо включення українських наукових часописів до міжнародних 

наукометричних БД, що, з одного боку, дасть змогу збалансувати механізм самоорганізації 

у розгортанні національних складових науково-технічної діяльності, а з іншого боку, дасть 

змогу об’єктивізувати й підвищити ефективність розподілу бюджетних коштів, 
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цілеспрямовуючи колективних та індивідуальних суб’єктів ДіР на досягнення високих 

показників якості у генеруванні як чистих суспільних благ (наукові публікації у наукових 

часописах з міжнародним визнанням), так і квазісуспільних благ (патентування за 

міжнародною процедурою). У свою чергу, кількісні показники наукових публікацій у 

наукових часописах з міжнародним визнанням як в абсолютному виразі, так і в розрахунку 

на одного дослідника, а також частка України у загальносвітовому обсязі наукових 

публікацій, які включені до міжнародних наукометричних БД, мають стати кількісними 

орієнтирами ефективності виконання національних цільових програм у сфері ДіР. 

Розширення інституційної взаємодії представників університетської та академічної 

науки у частині економічних механізмів дасть змогу розширити міжсекторальну 

взаємодію і в частині механізму самоорганізації – при проведенні експертизи 

дисертаційних робіт, наданні експертних висновків у наукових публікаціях через 

входження до складу редакційних колегій наукових часописів тощо.   

Необхідно також розробити інструментарій державної допомоги у функціонуванні 

національної патентної системи, зокрема передбачити збільшення її фінансування від 

одного до двох відсотків загальнонаціонального наукового бюджету задля забезпечення 

високої якості патентних прав. За статистичними обстеженнями у країнах ОЕСР 

підвищення ефективності охорони авторського права на 1% зумовлює зростання сфери 

ДіР на 3,3%, тоді як посилення охорони прав на торгові марки та патентних прав корелює 

із зростанням сфери ДіР як 1,4% та 1% відповідно [621, с. 111]. Важливим  інструментом 

державної підтримки українських винахідників має стати ґрантова допомога у 

патентуванні за національною і міжнародною процедурою, насамперед для суб’єктів ДіР 

сектора вищої освіти й академічних установ, малих і середніх підприємств, особливо за їх 

кооперації з дослідницькими університетами та академічними установами. Необхідною є 

також державна підтримка комерціалізації ОПВ, зокрема через надання консультаційних 

та інформаційних послуг щодо пошуку потенційних ліцензіатів, техніко-економічного 

обґрунтування інноваційних проектів для старт-апів, поширення інформації про проекти 

та потенційних  інвесторів. На часі не лише економічні важелі державної допомоги і 

стимулювання у створенні ОІВ, але й ініціювання запровадження змін у судовій системі 

через утворення судового органу, який би спеціалізувався на патентних спорах та 

забезпечував дотримання і захист прав юридичних та фізичних осіб у сфері  ІВ.  
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При цьому методичний інструментарій  оцінювання ефективності цільових програм 

у сфері державного фінансування виробництва наукових і технічних знань як 

квазісуспільних благ  варто доповнити інструментарієм оцінювання процесів розвитку 

науково-технічної діяльності, зокрема такими показниками, як чисельність персоналу, 

задіяного у сфері ДіР у відношенні до загальної чисельності персоналу, а також зміни 

цього показника, подані заявки та отримані патенти за національною та міжнародною 

процедурами. Важливо виокремити показники ефективності національних цільових 

програм у сфері ДіР, які відображатимуть трансформації науково-технічної діяльності в 

інноваційну, серед яких пропонуємо визначати динамічні показники: зміни щорічних 

витрат на ДіР та інноваційну діяльність; відношення загальних обсягів виконаних 

наукових і науково-технічних робіт та обсягів витрат на інноваційну діяльність до обсягів 

продажів у підприємницькому секторі ДіР; кількість нових чи вдосконалених продуктів, 

які були комерціалізовані у звітному році; кількість та обсяги ліцензійних угод; кількість 

підприємств та установ, які співпрацювали у сфері ДіР та інновацій; зміни технологічного 

платіжного балансу країни, а також зміни експортно-імпортного сальдо у частині 

високотехнологічної продукції.  Тоді як інструментарій оцінювання розвитку інноваційної 

діяльності має  відобразити кількість інноваційних підприємств;  кількість підприємств,  

які випускають інноваційну продукцію, у тому числі нову для ринку; кількість 

підприємств,  які застосували інноваційні процеси;  кількість підприємств у високо- і 

середньо технологічних секторах;  темп щорічного зростання витрат у сфері інноваційної 

діяльності; обсяги виробництва високотехнологічних товарів; частка 

зовнішньоторговельних операцій  з реалізації високотехнологічної продукції; обсяги 

експорту високих технологій;  рівень зайнятості у високо- і середньо технологічному 

секторах;  технологічний платіжний баланс країни.  

Застосування методичного інструментарію оцінювання ефективності національних 

цільових програм у сфері ДіР дасть змогу спрямувати зусилля усіх суб’єктів ДіР на 

скорочення термінів економічної реалізації генерованих наукових і технічних знань та їх 

втілення у наукоємній продукції і послугах, а також зміщення акцентів в оцінюванні за 

прогресивною європейською практикою, де об’єктом оцінювання є характеристики 

економічного агента, які засвідчують зростання його активності у сфері науково-технічної 

та інноваційної діяльності, а також рівень його залучення до науково-технологічної 

співпраці. 
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Важливою складовою механізму державного фінансування розвитку науково-

технічної діяльності має стати грантова підтримка, що актуалізує створення 

спеціалізованих інституцій для розподілу державних коштів (наприклад, національна 

наукова експертна рада). У діяльності такої спеціалізованої інституції варто передбачити 

виділення грантів без конкурсної основи (наприклад, для державної підтримки 

патентування за міжнародною процедурою, державної підтримки об’єктів національного 

надбання або утримання унікального наукового обладнання у національних наукових 

центрах) та гранти на конкурсній основі (наприклад, гранти на завершення ФД та 

опублікування  їх результатів у наукових виданнях з міжнародним визнанням).  

Для активізації становлення у національній економіці венчурного підприємництва 

та венчурного інвестування  необхідно передбачити державні прямі інвестиції у створення 

“фонду фондів”, через діяльність якого  можна буде ініціювати розширення інвестиційних 

ресурсів цільових груп, насамперед інституційних інвесторів – українських венчурних 

фондів, головною функцією якого стала б реалізація делегованого моніторингу 

ефективності трансформації мобілізованих фінансових ресурсів іншими венчурними 

фондами в інституційне венчурне інвестування венчурних компаній на етапі їх виходу на 

фондовий ринок.  

У механізмі державного фінансування прогресивною є світова практика надання 

пільгових кредитів для стимулювання науково-технічної кооперації з малими і середніми 

підприємствами, а також інноваційних ваучерів, які одночасно забезпечують розширення і 

попиту, і пропозиції наукоємних послуг. Необхідно сформувати перелік продуцентів 

наукоємних послуг (дослідницькі університети, державні і недержавні дослідницькі 

лабораторії, юридичні установи, патентні фірми), яким буде зараховано оплату їх 

інформаційних і консультаційних послуг через інноваційні ваучери тощо.  

Водночас найбільших змін потребує механізм державного стимулювання  розвитку 

науково-технічної діяльності (рис. 4.4), в якому запропоновано розширення податкових 

пільг учасникам інноваційно-орієнтованих ДПП, суб’єктам ДіР, які реалізують спільні 

дослідницькі проекти, здійснюють комерціалізацію ОПВ, створюють і виводять на ринок 

високотехнологічну продукцію, у т. ч. венчурним компаніям і неформальним венчурним 

інвесторам (бізнес-янголам), підприємствам у складі об’єктів інноваційної інфраструктури; 

законодавчо розширити коло інституційних венчурних інвесторів у частині залучення 

страхових компаній і пенсійних фондів, передбачити гарантування частини втрат 
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венчурних інвестицій із високим рівнем ризику, а також державні гарантії при виході 

інноваційних компаній на зовнішні ринки; здійснювати систематичну організацію 

спеціалізованих виставок та ярмарків як зручної площадки зустрічей інвесторів, 

виробників і споживачів високотехнологічної продукції тощо. 

Таким чином, запропоновані заходи модернізації системи державного регулювання 

національної науково-технічної сфери базуються на ефективному сполученні інструментів 

державного фінансування та державного стимулювання суб’єктів науково-технічної 

діяльності з метою посилення їх інноваційної спрямованості через активізацію їх взаємодії 

з суб’єктами інноваційної діяльності та інвестиційними посередниками.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 
 

1.  Застосування авторської концепції дослідження розвитку науково-технічної 

діяльності дало змогу охарактеризувати організаційно-економічні аспекти еволюції  цього 

виду діяльності в українських землях. З’ясовано, що конкретно-історичну визначеність 

науково-технічної діяльності на етапі її зародження зумовили суперечності 

соціокультурного середовища традиційного суспільства під впливом його домінуючого 

інституту, що забезпечив ідентифікацію змісту сутнісних характеристик її складових у 

первісних формах (теоретична діяльність у формі філософування, самопідготовка 

мислителів і підготовка вчених у закордонних класичних університетах, первісні 

інформаційні послуги) та визначив епізодичний характер їх розгортання з перериванням 

перших традицій у сфері інтелектуальної діяльності. Центрами зародження складових 

науково-технічної діяльності в українських землях постали Київ і Львів. Показано, що 

відновлення первісних форм складових науково-технічної діяльності забезпечили перші 

інституційні утворення вищої школи. Аргументовано розходження в напрямах еволюції 

університетів в українських землях і західноєвропейської традиції університетів на основі 

аналізу екстернального впливу факторів соціокультурного і господарського середовищ.  

Аргументовано, що з відкриттям в українських землях за участю місцевих громад 

університетів науково-технічна діяльність перейшла до етапу становлення, що тривав до к. 

ХІХ ст., його вирізняє конвергентно-дивергентний характер еволюції цього виду 

діяльності. Складові науково-технічної діяльності в українських землях набували 

внутрішньої єдності і структурування на дисциплінарній основі завдяки університетським 

діячам, що заснували наукові традиції експериментальних досліджень у природознавстві, 

на відміну від західноєвропейської традиції, де інституційну основу експериментального 

природознавства сформували академії наук, що пояснює дивергенцію становлення цього 

виду діяльності у традиційному і техногенному типах суспільств. Завдяки університетам в 

українських землях на відміну від західноєвропейської традиції сформовано інституційну 

основу самоорганізації теоретичної діяльності, її трансформації у наукові дослідження 

через появу суб’єктів колективного рівня – дисциплінарних товариств і наукових шкіл, які 

уможливили перехід університету від класичної моделі, що генерувала соціогуманітарні 

знання, до дослідницької, де пріоритетні природознавчі дослідження поєднано з 

соціогуманітарними, відмінними від офіційної ідеологічної доктрини тих імперій, до 
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складу яких входили тогочасні українські землі. Через інтенсивні комунікації з 

західноєвропейськими університетами і науковими центрами розгортання науково-

технічної діяльності в українських університетах відбувалося у руслі 

загальноєвропейських тенденцій, що аргументує конвергентний характер становлення 

цього виду діяльності. У більшості галузей природничих наук університетські вихованці, 

які з другої пол. ХІХ ст. формували ядро наукових кадрів, започатковано оригінальні 

напрями експериментальних досліджень. Уперше об’єктом систематичних досліджень 

стали надра, флора і фауна українських земель, об’єктом досліджень у гуманітарній сфері 

– українська історія, український етнос, українська культура, право і господарство в цих 

землях.  З розгортанням індустріалізації університетська лабораторія дістала функції 

дослідницької лабораторії, а наукові дисциплінарні товариства, навколо яких були 

об’єднані всі «вчені сили» університетів, стало прообразом академії наук, реалізуючи 

функцію ядра самоорганізації цієї діяльності. Зразки самоорганізації перенесено у 

соціокультурне й економічне середовище, створивши основу техногенного суспільства у 

таких торгівельно-економічних і соціокультурних центрах, як Львів, Харків, Київ і Одеса, 

що завдяки університетам постали як наукові центри європейського рівня. Особливу місію 

реалізував Університет св. Володимира, який започаткував наукові традиції 

експериментальних досліджень, підготував наукові кадри для заснування нових осередків 

спеціалізованої вищої освіти – технічної, економічної, аграрної, медичної, педагогічної, що 

перетворило Київ на європейський науково-освітній центр.  

2.  Розвиток науково-технічної діяльності у командно-адміністративній економіці 

забезпечила єдина державна політика через цілеспрямування науки на реалізацію завдань 

військово-промислового комплексу з екстенсивним розширенням її ресурсів за умов 

майже ізольованого функціонування академічного, галузевого і вузівського секторів 

науки та виключення з інтенсивних міжнародних наукових комунікацій. В Україні було 

створено науку з “великими ресурсами”, але її організація та управління за євразійською 

моделлю унеможливили актуалізацію економічної природи розвитку науково-технічної 

діяльності за відсутності ринкового механізму. Ринкова трансформація національної 

економіки на неоліберальних засадах, зміна пріоритетів державного регулювання та 

зменшення обсягів фінансування науки  зумовили  настання  кризи  у  науково-технічній  

сфері  у 1990-х роках. 
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3.  Застосування інструментарію системно-діяльнісного дало змогу виявити й 

обґрунтувати суперечності складових науково-технічної діяльності, які визначили 

спрямованість розгортання науково-технічної діяльності у 1991–2014 рр. як тенденцію її 

квазірозвитку внаслідок не сформованості системної взаємодії механізму самоорганізації 

та економічних механізмів державного регулювання і ринку, що й відобразило зниження 

наукоємності ВВП України від 1,81% у 1991 р. до 0,66% у 2014 р. Результати проведеного 

аналізу взаємодії національних складових науково-технічної діяльності дали змогу 

виявити втрату цим видом діяльності такої системної характеристики, як стійкість, що 

зумовлює ослаблення внутрішнього потенціалу домінантної складової ДіР, яка лише 

частково реалізує функцію цілеспрямування системи науково-технічної діяльності. Відтак 

головний вплив на розгортання периферійних складових підготовки наукових кадрів і 

надання науково-технічних послуг здійснили комплементарні ефекти розширення 

вітчизняного ринку освітніх послуг, що визначило і закріплює напрям їх структурних змін. 

4.  Визначено особливості функціонування складової ДіР, які об’єктивізує 

суперечність розбалансування механізму самоорганізації внаслідок низької взаємодії 

індивідуального, колективного і суспільного рівнів її суб’єктів через локалізацію механізму 

визначення якості генерованих наукових і технічних знань на  індивідуальному рівні 

експертного оцінювання за умов низького включення генерованих благ до міжнародних 

механізмів оцінювання їх якості. Якісні зміни складової ДіР дають змогу визначити її 

розгортання як квазірозвиток, що аргументує зменшення індивідуальних і колективних 

суб’єктів ДіР на тлі зростання кількісних показників їх продуктивності, які частково 

дістали кумулятивне оцінювання у міжнародних системах оцінювання якості генерованих 

знань, із згортанням економічних механізмів залучення наукових і технічних до 

економічного обігу. Відтак у національній складовій ДіР у 1991–2014 рр. сформувалися 

наступні  тенденції:  

– усталена тенденція зменшення індивідуальних і колективних суб’єктів ДіР  з 

випереджальним зменшенням чисельності дослідників за основною діяльністю, що 

зумовлює  згортання джерела саморозвитку НТД, а також зростання сумісництва, що не  

дає змогу концентрувати інтелектуальний потенціал у проведенні ФД і ПД та досягати 

високих показників якості наукових результатів; 
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– зростання чисельності фахівців вищої кваліфікації та активізація міграційних 

процесів у сфері їх зайнятості на тлі погіршення вікових характеристик; 

– перетворення держави на головного замовника і джерело фінансування наукових 

і науково-технічних робіт на тлі не сформованості ринкового попиту на ОПВ, що 

зумовило структурні зміни у генеруванні суспільних благ – зростання обсягів чистих 

суспільних благ (ФД) та  зменшення обсягів квазісуспільних благ (ПД і науково-технічні 

розробки);  

– низький рівень міжсекторальної взаємодії у процесах генерування суспільних 

благ на відміну від  активізації  кооперації інституційних секторів  ДіР у  розвинених 

країнах; 

– зниження економічної результативності вітчизняних суб’єктів ДіР у генеруванні 

чистих суспільних благ на тлі загальносвітових тенденцій зростання наукової 

публікаційної активності;  

– зростання кількісних показників генерування неуречевлених наукових і 

технічних знань без підтвердження рівня якості наукових публікацій через низький рівень 

їх включення до міжнародних наукометричних платформ;  

– концентрація фахівців вищої кваліфікації у секторі вищої освіти та його 

домінування у кількісних  показниках  публікаційної та винахідницької  активності;  

– спадна динаміка патентування за міжнародною процедурою на тлі зростання 

кількості охоронних документів за національною процедурою;   

– реалізація українським підприємницьким сектором ДіР донорської функції на 

світовому ринку ОПВ і низький рівень комерціалізації наявного портфеля ОПВ у 

державному секторі ДіР та секторі вищої освіти.  

5.  Розкрито головну суперечність розгортання національної складової підготовки 

наукових кадрів, що полягає у кількісному зростанні обсягів та концентрації у секторі 

вищої освіти при згортанні подальшої професійної діяльності підготовлених наукових 

кадрів у сфері ДіР. Це визначило тенденції квазірозвитку підготовки наукових кадрів:  

– концентрація підготовки й атестації наукових кадрів у секторі вищої освіти з 

випереджальним зростанням кількості індивідуальних і колективних її суб’єктів на тлі 

низької ефективності підготовки фахівців вищої кваліфікації;   
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– зростання кількості захистів докторських і кандидатських дисертацій, 

гуманітаризація поповнення фахівців вищої кваліфікації, покращення вікових 

характеристик нових докторів і кандидатів наук і досягнення гендерного паритету у 

процесах підготовки наукових кадрів, а також низький рівень їх інтернаціоналізації.  

З’ясовано комплементарний вплив у розгортанні української складової підготовки 

наукових кадрів унаслідок розширення національного ринку освітніх послуг і формування 

стійкого попиту на особливу професійну групу – фахівців вищої кваліфікації, що зумовило 

покращення якісних характеристик кадрового потенціалу національної системи вищої 

освіти. Відтак у 2014 р. у рейтингу Univesitas 21 Україна увійшла до 50 країн світу з 

найкращими національними системами вищої освіти, посівши 42 місце. Проте зростання 

чисельності студентів у півтора-два рази зумовило переорієнтацію більшості українських 

ВНЗ до трансляції знань у навчальному процесі, а не їх генеруванні під час ДіР.  

6.  Аргументовано, що головну суперечність розгортання складової надання 

науково-технічних послуг формує зростання видавничої активності суб’єктів ДіР і 

підготовки наукових кадрів за відсутності національної наукометричної платформи як 

механізму зниження трансакційних витрат у визначенні якості генерованих наукових і 

технічних знань та низького рівня включення українських наукових часописів до 

міжнародних наукометричних БД, що унеможливлює побудову таких інформаційних 

продуктів, як імпакт-фактор наукового часопису. Зокрема у рейтингу наукових журналів 

SJR-2013 із включених 29,4 тис. наукових часописів частка українських видань склала 

лише 0,1%.  

Показано головне структурне зрушення у складовій науково-технічних послуг –  їх 

гуманітаризація, що зумовлене прискореним зростанням національного ринку освітніх 

послуг і концентрацією підготовки наукових кадрів у секторі вищої освіти. Це знаходить 

прояв у домінуванні студентського контингенту серед категорій користувачів науково-

технічних послуг наукових бібліотек; зростанні ролі ВНЗ у видавництві наукової 

періодики, на які припадає до 50% наукових періодичних видань в усіх агрегованих 

галузях знань, водночас із загалу наукових часописів, які видають ВНЗ, лише два 

періодичних видання мають імпакт-фактор у Scopus; переважанням темпів зростання 

публікаційної активності у сфері створення навчальної літератури над публікаційною 

активністю за результатами ДіР.  



 

 

478 

 

7.  Визначено фактори, які гальмують розвиток венчурного підприємництва та 

венчурного інвестування в Україні, а саме: зниження чисельності дослідників і фахівців 

вищої кваліфікації у галузі технічних наук, що звужує коло потенційних засновників 

венчурних підприємств, зниження винахідницької активності як джерела новаторських 

ідей та їх трансформації в інноваційні проекти та старт-апи, зниження рівня доходів 

населення країни  та погіршення його соціально-демографічних характеристик, що 

унеможливлює масовий характер бізнес-янгольського інвестування як головної 

передумови створення національних мереж неформальних та інституційних венчурних 

інвесторів, а також інституційні деформації національної економіки, які зумовлюють 

зростання трансакційних витрат на ринку інвестиційних ресурсів до рівня, за якого будь-

які інвестиції у національне господарство перетворюються на ризикові.  

8.  Обґрунтовано запровадження низки інструментів державного впливу, які 

забезпечать цілеспрямування системи державного регулювання науково-технічної 

діяльності в Україні на відновлення її системних характеристик через активізацію 

міжсекторальної взаємодії у розширеному виробництві суспільних благ, вможлививши  

конкретизацію споживачів результатів ДіР та стимулюючи економічну реалізацію 

генерованих знань, що дасть змогу розширити недержавні джерела фінансування ДіР.  

У частині механізму державного фінансування запропоновано здійснювати пряме 

фінансування ФД за умов реалізації партнерських угод між суб’єктами ДіР різних 

інституційних секторів, а також проведення міждисциплінарних досліджень, інституційне 

та проектне фінансування ДіР у державному секторі ДіР; передбачити паритетну участь 

держави у фінансуванні цільових науково-технічних програм через інституціоналізацію 

кооперації у формі ДПП; розширити державне замовлення на виконання ДіР, результатом 

яких є створення наукоємної продукції у підприємницькому секторі ДіР та секторі вищої 

освіти; у системі державних цільових програм передбачити розробку і втілення цільової 

програми щодо включення українських наукових часописів до міжнародних 

наукометричних БД, а також цільових програм активізації технологічного трансферу; 

ініціювати державні прямі інвестиції у створення “фонду фондів”; надання пільгових 

кредитів для стимулювання науково-технічної кооперації з малими і середніми 

підприємствами; розробити інструментарій державної допомоги у функціонуванні 

національної патентної системи та забезпечення високої якості патентних прав, зокрема 

ґрантову допомогу у патентуванні за національною і міжнародною процедурою, а також 
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державну підтримку комерціалізації ОПВ, надання консультаційних та інформаційних 

послуг щодо техніко-економічного обґрунтування інноваційних проектів, поширення 

інформації про проекти та потенційних  інвесторів.  

 У частині механізму державного стимулювання запропоновано надання 

податкових пільг учасникам інноваційно-орієнтованих ДПП, суб’єктам ДіР, які реалізують 

спільні дослідницькі проекти, здійснюють комерціалізацію ОПВ, створюють і виводять на 

ринок високотехнологічну продукцію, у т. ч. венчурним компаніям і неформальним 

венчурним інвесторам, підприємствам у складі інноваційної інфраструктури; законодавчо 

розширити коло інституційних венчурних інвесторів у частині залучення страхових 

компаній і пенсійних фондів, передбачити гарантування частини втрат венчурних 

інвестицій із високим рівнем ризику, а також державні гарантії при виході інноваційних 

компаній на зовнішні ринки; здійснювати систематичну організацію спеціалізованих 

виставок та ярмарків як зручної площадки зустрічей інвесторів, виробників і споживачів 

високотехнологічної продукції.  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [180], [181], [183], [186], 

[189], [190], [192], [193], [194], [195], [197], [198], [199], [200], [201], [202], [204], [205], [207], 

[208],  [209],  [221],  [214] , [217],  [218],  [220], [221], [222], [224], [227], [231], [232], [237],  

[293], [601],  [668], [717], [721], [875], [877], [879]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичну постановку, методологічне обґрунтування та 

розв’язання нової наукової проблеми активізації розвитку науково-технічної діяльності в 

умовах становлення інформаційного суспільства, що аргументують такі висновки 

теоретичного, методологічного і науково-практичного спрямування: 

1.  Ретроспективний аналіз результатів філософських, наукознавчих та економічних 

досліджень феноменів науки і техніки дав змогу обґрунтувати посилення взаємодії цих 

соціальних інститутів, розкрити їх взаємопроникнення та взаємозумовленість розвитку. 

Показано, що функціональне збагачення науки і техніки як економічних інститутів у 

техногенному типі суспільства в індустріальну добу об’єктивізувало їх нову інтегративну 

якість – появу НТД, що актуалізує необхідність методологічного оновлення наукових підходів 

у розкритті сутності та з’ясуванні природи розвитку цього самобутнього системного явища.  

2.  Обґрунтовано методологічне положення дослідження НТД як полісистемного 

явища, самобутність і вектор розвитку якого у зовнішньому середовищі визначає та реалізує 

єдність і взаємодія складових: ДіР, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних 

послуг. Розроблено концепцію дослідження розвитку НТД з використанням 

методологічного потенціалу системного і діяльнісного підходів, положень цивілізаційної 

та інституційної парадигм, методології нелінійних досліджень, що дало змогу розкрити 

теоретичні основи розвитку НТД як сформованої дисипативної системи. Визначено і 

розкрито зміст першооснови НТД – її сутнісних характеристик (мети, суб’єктів, засобів, 

предмету, процесу, умов, результатів), що стверджують самобутність цього явища та його 

реалізацію через інформаційний обмін із зовнішнім середовищем. Виявлено сутнісно-

функціональні, функціонально-генетичні  та функціонально-логічні взаємозв’язки складових 

НТД, які перетворюють її на сформовану дисипативну систему з домінантною і 

периферійною складовими. Домінантний статус набувають ДіР, у цій складовій генерується 

джерело саморозвитку через мультиплікацію невизначеності – експонентне зростання 

наукових і практичних проблем, актуалізацію яких забезпечує механізм самоорганізації та 

сформованість індивідуального, колективного і суспільного рівнів суб’єктів НТД.  Периферію 

утворюють складові підготовки наукових кадрів і надання науково-технічних послуг, які 

забезпечують відтворення механізму самоорганізації і підвищення ефективності НТД через 

формування нових поколінь дослідників і систему науково-технічної інформації, зниження 

трансформаційних і трансакційних витрат у генеруванні нових наукових і технічних знань.  
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3.  Сформовано теоретичні положення системної природи розвитку НТД, яку 

об’єктивізує її здатність до якісних змін – змістовного оновлення сутнісних характеристик 

складових НТД, закріплення змін у цій дисипативній системі досягається через кооперативну 

взаємодію механізму самоорганізації НТД та економічних механізмів актуалізації наукових і 

практичних проблем – державного регулювання і ринкового саморегулювання. Джерело 

ідентифікації змісту сутнісних характеристик складових НТД вказує на джерело походження  

якісних змін у системі: саморозвиток засвідчує набуття НТД стану самоорганізації за 

домінантного статусу складової ДіР, що уможливлює самоідентифікацію її сутнісних 

характеристик через встановлення цілей і норм та їх дотримання у розгортанні за 

дисциплінарним принципом усіх її складових; розвиток відображає здатність до гібридного 

збагачення сутнісних характеристик складових НТД унаслідок активізації взаємодії і 

взаємовпливів із зовнішнім середовищем, закріплюючи незворотність якісних змін через 

актуалізацію економічної природи НТД та інституційне розмежування виробництва наукових 

і технічних знань. Відтак цілеспрямування системи НТД опосередковують механізми її 

економічного середовища, які забезпечують державне і приватне фінансування виробництва 

суспільних благ, об’єктивізуючи суперечність між “соціальним замовленням” і свободою 

наукової творчості через конфлікт інтересів наукової спільноти, держави і бізнесу.  

4.  Реалізацію концепції дослідження розвитку НТД здійснено через історичну 

реконструкцію формування та ідентифікації змісту сутнісних характеристик складових НТД  

з відображенням суперечливого поєднання самовпливів і впливів зовнішнього середовища у 

тривалій часовій протяжності у розгортанні традиційного, техногенного та інформаційного 

типів суспільств. Обґрунтовано логіку появи НТД як самобутнього соціокультурного 

явища у первісних формах її складових у традиційному суспільстві, аргументовано 

логіку становлення НТД у контексті самоідентифікації її сутнісних характеристик 

унаслідок сформованості механізму самоорганізації, розгортання внутрішньосистемних 

закономірностей цього явища та його перетворення на джерело трансформацій  

соціокультурного і господарського середовищ з докорінною зміною типу суспільства – від 

традиційного до техногенного, розкрито логіку розвитку НТД унаслідок активізації 

саморозвитку за умов трансформації у полісистемний вид економічної діяльності. На цій 

основі аргументовано конвергентно-дивергентний характер зародження і становлення 

складових НТД в українських землях у руслі західноєвропейських тенденцій їх розгортання. 
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5.  З’ясовано особливості економічних проявів сутнісних характеристик НТД, що 

об’єктивізує нерозділеність процесів виробництва і споживання наукових і технічних знань 

на суб’єктному рівні. Відтак результати НТД у ринковому господарстві постають як 

наукоємні ділові послуги, їх корисні ефекти мають одночасні прояви на індивідуальному, 

колективному і суспільному рівнях. Здатність до уречевлення результатів НТД і набуття 

правового захисту уможливлюють дві форми їх існування як економічних благ – це чисті та 

змішані суспільні блага, які у визначенні цінності та регулюванні пропорцій їх виробництва 

й обміну повністю або частково виключені з ринкового механізму, що компенсує механізм 

державного регулювання. Механізм самоорганізації забезпечує експертну оцінку наукової 

цінності генерованих знань, що є засобом зменшення інформаційної асиметрії щодо якості 

генерованих благ у складовій ДіР та врегулювання відносин між індивідуальним і 

суспільним рівнем її суб’єктів. Тоді як відносини між дослідником чи науковою 

організацією та науковою спільнотою врегульовує інститут наукової репутації – це засіб 

акумулятивного відображення якості всіх, без виключення і строку давності, результатів 

діяльності індивідуальних і колективних суб’єктів у складовій ДіР (наукові проекти, наукові 

публікації, наукові статті), складовій підготовки наукових кадрів (дисертаційні роботи), 

складовій надання науково-технічних послуг (рейтинги наукових часописів SJR та Nature 

Index Global, патентні заявки).  

Специфічність введення до економічного обігу чистих і змішаних суспільних благ 

зумовлює інституційне розмежування їх виробництва у відповідних секторах економіки, а  

визначення обсягів генерування різних типів суспільних благ забезпечують економічні 

механізми державного регулювання й ринку через селективний відбір та актуалізацію 

наукових і практичних проблем як предмету майбутніх ДіР. Обґрунтовано, що через механізм 

державного регулювання встановлюються обсяги генерування чистих суспільних благ та 

здійснюється їх фінансування у державному секторі ДіР і секторі вищої освіти, через 

ринковий механізм визначаються обсяги виробництва квазісуспільних благ у 

підприємницькому секторі ДіР, що завдяки інституту патентування уможливлює 

квазірентні доходи від їх залучення до економічного обігу й наповнення джерел 

самофінансування  майбутніх ДіР – як ПД та ЕР, так і ФД.  

6.  Визначено, що актуалізація економічної природи НТД забезпечує розгортання 

якісно відмінних типів її розвитку – прискорення та активізації. Прискорення розвитку 

НТД досягається через акумулювання фінансових ресурсів і концентрацію наукових 
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кадрів в інституційних секторах ДіР на основі зменшення трансформаційних витрат у 

генеруванні чистих і змішаних суспільних благ та нарощення їх обсягів за принципом 

методологічного індивідуалізму. Активізацію розвитку НТД вирізняє спільний поділ 

тягаря трансформаційних і трансакційних витрат у генеруванні та економічній реалізації 

наукових і технічних знань завдяки міжсекторальній взаємодії колективних  суб’єктів  ДіР і 

партнерству з інвестиційним посередництвом за принципом методологічного колективізму.  

7. Розкрито теоретичне положення прискорення розвитку НТД на основі розгортання 

закономірності інформатизації у специфічній формі електроніфікації, що охоплює всі 

складові НТД, забезпечує прояв глобальності її сутнісних характеристик, трансформацію 

просторової, функціональної  і часової структури НТД, зниження трансформаційних витрат 

у генеруванні ідеальних благ і трансакційних витрат визначення якості цих благ та 

оцінювання результативності їх генераторів (дослідників, наукових організацій, наукових 

часописів, університетів) через інформаційні продукти (індекс цитувань, імпакт-фактор 

наукового часопису, рейтинг світових університетів, світовий рейтинг наукових організацій). 

Водночас розгортання складових НТД в Інтернет-середовищі актуалізує зростання 

трансакційних витрат через платний доступ до науково-технічної інформації, проблеми 

специфікації та захисту прав ІВ, визначення якості наукових публікацій. Для зниження 

трансакційних витрат у визначенні якості таких довірительних благ, як наукові публікації, 

індивідуальний рівень наукової експертизи доповнює суспільний рівень оцінювання, що 

реалізує бібліометричний інструментарій. З’ясовано суперечність розгортання механізму 

самоорганізації НТД в інформаційному суспільстві, що відображає зміщення функції 

нормотворення в оцінюванні якості генерованих знань від домінантної складової ДіР до 

периферійної складової науково-технічних послуг, яка формує механізм оцінювання якості 

суспільних благ через міжнародні наукометричні БД, а підвищення якості благ реалізується 

через редакційну політику наукових часописів стимулювання міжнародного співавторства.   

8. Аргументовано перетворення НТД на глобальне системне явище внаслідок 

системної дії фактора глобалізації, що знайшло вияв у генеруванні глобальних суспільних 

благ щодо запобігання незворотності глобальних проблем, формуванні інституцій 

наднаціонального рівня, які спрямовані на активізацію міжнародного науково-технічного 

співробітництва для подолання когнітивної нерівності між країнами-виробниками знань і 

країнами з їх дефіцитом. Охарактеризовано інституційні ефекти ТНК, які втілили концепцію 

“закритих” інновацій, створивши механізм акумулювання й перерозподілу інвестиційних 
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ресурсів з національних і міжнародних ринків капіталу для генерування ОПВ та їх 

економічної реалізації через випуск і комерціалізацію наукоємної продукції на нових світових 

ринках, глобальний масштаб отримання квазірентних доходів і розширення попиту на 

наукоємну продукцію завдяки її адаптації до місцевих вимог, що об’єктивізувало закордонне 

розміщення і функціональне призначення ДіР-підрозділів ТНК та забезпечило прискорення 

розвитку науково-технічної діяльності за принципом методологічного індивідуалізму.  

9.  Обґрунтовано концептуальні основи активізації розвитку НТД в інформаційному 

суспільстві через актуалізацію економічної природи НТД на мережевій основі та ефектах 

комплементарності через глобальний масштаб розширення попиту на наукові і технічні 

знання на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях з огляду на зростання світових 

ринків комплементарних благ. Показано ефекти розширення попиту на неуречевлені наукові 

і технічні знання, які генерують світові ринки освітніх послуг і науково-технічної інформації; 

так, прискорене зростання обсягів сукупних витрат на вищу освіту у країнах ОЕСР досягає 
2
/3 

щорічних обсягів витрат та ДіР, а науково-технічні кадри перетворилися на домінуючу 

професійну групу працівників у промисловості та у сфері послуг. Ефекти комплементарності 

щодо уречевлених наукових і технічних знань забезпечують світові ринки ОПВ і наукоємної 

продукції, ринки венчурних інвестицій і фондовий ринок. Зокрема динаміка винахідницької 

активності та світової ліцензійної торгівлі засвідчує прискорення комерціалізації ОПВ: при 

подвоєнні кількості патентних заявок і наданих патентів у 1990–2010 рр. зростання світової 

торгівлі ліцензіями склало 6,4 рази, а частка високотехнологічного сектора у промисловій 

продукції і послугах досягла 10% ВВП розвинених країн. Найбільший вплив на прискорення 

розвитку ринків наукоємної продукції зумовило розгортання процесів інформатизації й 

електроніфікації у виробництві і споживанні матеріальних та ідеальних благ. Розподіл тягаря 

трансформаційних і трансакційних витрат у створенні світових ринків наукоємної продукції 

уможливлює інститут патентування, що у концепції “відкритих” інновацій об’єктивізує 

технологічну співпрацю через механізм ліцензійних угод; зниження витрат у створенні і 

комерціалізації наукоємної продукції забезпечують міжнародна система сертифікації та 

стандартизації ISO, CALS-технології, новітній маркетинговий інструментарій (хайтек-

маркетинг, краудсорсинг, система DART).  

Виявлено ефекти інституційної комплементарності венчурного антрепренерства і  

венчурного інвестування в активізації розвитку НТД, аргументовано визначення венчурної 

компанії як мережевого блага – нового об’єкта неформального інвестування, який забезпечує 
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підвищення добробуту й соціальної активності сукупності домогосподарств на основі 

поєднання інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів її засновників як учасників 

мережевих спільнот, що базуються на кланових зв’язках і розширюють попит на цей об’єкт 

інвестування. Розкрито форми венчурної компанії за етапами її життєвого циклу та функції 

бізнес-янголів у забезпеченні неперервності життєвого циклу, показано їх інституційну 

комплементарність, доведено залежність мережевих ефектів у функціонуванні бізнес-янголів 

від чисельності неформальних інвесторів і системності їх інвестиційної активності.  

10.  Здійснено теоретичне обґрунтування державного регулювання НТД у контексті 

розкриття системного характеру дії ринкових дисфункцій у науково-технічній та інноваційній 

сферах, що долається через реалізацію державою функції суспільного спонсорства на основі  

механізмів державного фінансування і державного стимулювання та їх поєднання у такій 

гібридній формі, як ДПП. З’ясовано, що сучасна діяльність держави у забезпеченні  розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності охоплює також сфери освіти, функціонування 

ринків інвестиційних і споживчих товарів, ринків інвестиційних ресурсів і ринків праці, 

підприємництва та ринкової інфраструктури, інформаційного середовища, промислової і 

регуляторної політики. Нині практика державного регулювання НТД у розвинених країнах 

базується на концепції “відкритих” інновацій та забезпечує активізацію розвитку НТД і 

прискорення її трансформації в інноваційну (R&D&I) на основі системного подолання і 

компенсації ринкових дисфункцій через органічне поєднання механізмів державного 

фінансування і державного стимулювання та кооперативної взаємодії механізму 

самоорганізації НТД у продукуванні чистих суспільних благ і самоорганізації ринку у 

створенні й комерціалізації наукоємної продукції.   

11.  Уперше запропоновано побудову інтегрального рейтингу науково-технічної 

конкурентоспроможності країн світу, де посилено прикладне значення рейтингування 

науково-технічної конкурентоспроможності, що базується на визначенні ранкінгу науково-

технічного потенціалу та ранкінгу економічної ефективності науково-технічного потенціалу 

країн світу і дає змогу підвищити об’єктивність кластерізації країн за індикаторами розвитку 

НТД, які обраховані за єдиною методологічною базою. Побудова інтегрального рейтингу 

науково-технічної конкурентоспроможності країн світу підтвердила гіпотезу щодо нової 

системної якості НТД, яка генерується через економічні механізми активізації її розвитку, 

відтак сформований науково-технічний потенціал країни повинен отримати економічну 

реалізацію і забезпечити прискорення трансформації науково-технічної діяльності в 
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інноваційну, незворотність якісних змін закріплює розширене фінансування майбутніх ДіР. 

Здійснено оцінку рівня науково-технічної конкурентоспроможності України, показано його 

спадну динаміку від 36 рейтингової позиції у 1996–2003 рр. до 45 рейтингової позиції у 

2005–2011 рр. унаслідок згортання економічних механізмів реалізації ОПВ, закріплюючи 

донорське функціональне призначення країни з нарощенням дефіциту технологічного 

платіжного балансу й унеможливлюючи акумулювання й мобілізацію національних джерел 

інвестиційних ресурсів у розширення недержавного фінансування НТД.    

12.  Визначено сучасні суперечності розгортання національних складових НТД. 

Насамперед це внутрішньосистемні суперечності, які призводять до необоротності 

виснаження потенціалу саморозвитку НТД, розбалансованості механізму самоорганізації 

через не сформованість системної якості – інтегративності за умов низької міжсекторальної 

взаємодії у генеруванні наукових і технічних знань та локалізації механізму визначення 

якості цих благ на індивідуальному рівні наукової експертизи з частковим включенням 

генерованих знань до міжнародних механізмів оцінювання їх якості (міжнародні 

наукометричні БД, міжнародна патентна система), що не дає змоги здійснювати 

кумулятивну оцінку наукової продуктивності індивідуальних і колективних суб’єктів НТД. 

Розгортання внутрішньосистемних суперечностей загострює не сформованість системної 

взаємодії механізму самоорганізації та економічних механізмів розвитку НТД, що 

відображає прискорене зниження наукоємності ВВП України від 1,81% у 1991 р. до 0,66% у 

2014 р. Це зумовило усталений характер тенденції зменшення чисельності індивідуальних і 

колективних суб’єктів ДіР, що унеможливлює саморозширене відтворення НТД, а 

перетворення держави на головного замовника і домінуюче джерело фінансування 

наукових і науково-технічних робіт в Україні визначило структурні деформації із 

збільшенням обсягів виробництва чистих суспільних благ (ФД). З’ясовано суперечливий 

вплив на розвиток НТД ринкових механізмів, зокрема їх обмеженість у формуванні 

внутрішнього попиту на ОПВ зумовила зменшення обсягів квазісуспільних благ – ПД і 

науково-технічних розробок – та гальмування введення до економічного обігу їх 

результатів. Проте українські підприємства розширюють попит на уречевлені наукові і 

технічні знання на світовому ринку ОПВ, обсяги їх імпортних операцій, пов’язаних з 

використанням ІВ, суттєво збіднюють недержавні джерела фінансування майбутніх ДіР. 

Водночас комплементарні ефекти розширення національного ринку освітніх послуг із 

домінуванням підготовки фахівців з вищою освітою за суспільно-гуманітарними напрямами 

визначили і закріплюють напрям структурних змін у всіх складових НТД.  
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Проаналізовано перспективи становлення і розвитку венчурних компаній та 

венчурного інвестування на тлі структурних деформацій у складовій ДіР, погіршення 

соціально-демографічних характеристик населення країни, зниження рівня його доходів та 

інституційних деформацій національної економіки, що унеможливлює формування 

національних мереж неформальних та інституційних венчурних інвесторів. 

13.  Обґрунтовано дивергентний характер квазірозвитку НТД в Україні у руслі 

загальносвітових тенденцій, що відображає згортання джерела саморозвитку, 

розбалансування механізму самоорганізації на тлі не сформованості взаємодії з 

економічними механізмами розвитку НТД, відтак показник наукоємності ВВП 

наближується до граничних значень, за яких існування самої системи НТД буде 

унеможливлено. Надано комплексні характеристики якісних і кількісних змін національної 

системи НТД, що розкривають тенденцію її квазірозвитку на рівні всіх складових, а саме:  

–  у складовій ДіР це знайшло вияв у погіршенні кількісних та якісних характеристик 

індивідуальних і колективних її суб’єктів, їх низькій міжсекторальній взаємодії у 

генеруванні суспільних благ, структурних деформаціях у виробництві чистих і змішаних  

суспільних благ, активізації міграційних процесів у зайнятості фахівців вищої кваліфікації  

на тлі зростання їх чисельності і погіршення вікових характеристик;  

–  у складовій підготовки наукових кадрів активізовано конкуренцію у виборі 

майбутньої професійної діяльності, відтак концентрація цієї складової у секторі вищої 

освіти, де ДіР зосереджені у класичних, медичних, технічних і технологічних університетах, 

об’єктивізує згортання дослідницької активності наукових кадрів у більшості ВНЗ; відтак 

запропоновано вдосконалення рейтингового оцінювання ВНЗ у частині застосування 

коригувального коефіцієнта наукової продуктивності науково-педагогічних кадрів, що дасть 

змогу підвищити ефективність  розподілу державного замовлення у сфері вищої освіти; 

–  у складовій надання науково-технічних послуг відсутність національної 

наукометричної платформи актуалізує нарощення трансакційних витрат індивідуальних і 

колективних суб’єктів НТД, пов’язаних з необхідністю об’єктивізації генерованих наукових 

і технічних знань в іноземних наукових часописах з міжнародним визнанням, що 

загострюється через зростання видавничої активності на тлі низького рівня включення 

українських наукових часописів до міжнародних наукометричних платформ.   
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14.  Узагальнено особливості практики державного регулювання національної сфери  

НТД, яку  вирізняє централізація формування і розподілу національного наукового бюджету 

та розширення ФД у державному секторі ДіР та секторі вищої освіти, у фінансуванні яких 

майже згорнуто конкурсний механізм розподілу бюджетних коштів. Держава, не будучи 

ефективним власником ОПВ і не конкретизувавши споживача результатів ДіР, стимулює 

розширення пропозиції нових знань, які не комерціалізуються через механізм ліцензійних 

угод і створення наукоємної продукції, а відтак не дають змоги отримати квазірентні доходи 

і сформувати джерела самофінансування майбутніх ДіР у державному секторі ДіР та секторі 

вищої освіти, що закріплюватиме усталеність тенденції квазірозвитку НТД і подальше 

зниження науково-технічної конкурентоспроможності України. Запропоновано напрями 

вдосконалення державного регулювання науково-технічної сфери в Україні у контексті 

розробки і впровадження системи заходів щодо відновлення механізму самоорганізації 

НТД, активізації кооперації інституційних секторів ДіР у генеруванні суспільних благ, а 

також стимулювання розширення виробництва ОПВ та прискорення їх економічної 

реалізації з налагодженням партнерських зв’язків з інвестиційними посередниками. 
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779. Bon, von F. Über das Sollen und das Gute. Eine begriffsanalytische Untersuchung / 

von Fred Bon. – Leipzig : W. Engelmann, 1898. – 188 s. 

780. Butler, D. Les journaux scientifiques menaces par la concurrence d’Internet 

[Electronic source] / D. Butler, R. Fleaux // Le Monde. – P., 1999. – 22 janvier. – 

Access mode to the resource:  

                          http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item= 

ART _ARCH_30J&objet_id=3841 

781. Clark, C. The Conditions of Economic Progress / K. Clark. – London : Macmillan, 

1957. – 720 p. 

782. Crombie, A. C. Augustine to Galileo : The History of Science, A. D. 400–1650 / 

A. C. Crombie. – London : Falcon Press, 1952. – 436 p. 

783. Development Goals [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                            http://www.developmentgoals.org/ 



556 

  

784. Dixon, J. A. Expanding the Measure of Wealth [Electronic source] / J. A. Dixon, 

K. Hamilton // The World Bank, Finance & Development. – 1996. – December, № 33 (4). – 

Pp. 15–18. – Access mode to the resource:  

                           http://www.worldbank.org/fandd/english/1296/articles/041296.htm  

785. Dosi, G. Technical Change and Industrial Transformation: the Theory and an 

Application to the Semiconductor Industry / G. Dosi. – London and Basingstoke : The Macmillan 

Press Ltd., 1984. – 338 р. 

786. Drucker, P. F. The Next Information Revolution [Electronic source] / Peter 

F. Drucker // Forbes ASAP. – 1998. – 24 August. – Access mode to the resource:  

                           http://www.forbes.com/asap/98/0824/046.htm  

787. Durand, R. Guide du Management Strategique. 99 concepts cles / R. Durand. – 

Dunod, Paris, 2003. – 394 p. 

788. Elsevier [Electronic source] / Wikipedia, the Free Encyclopedia. –

 Access mode to the resource:  

                           https://en.wikipedia.org/wiki/Elsevier 

789. Euro Area Accounts. Integrated Economic and Financial Accounts by Institutional 

Sector / Traders. – 2011. – [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://traders.net.ua/load/obzory_po_ehkonomike_sng/14 

790. European Communities. EUR 20714 – Raising of EU R&D Intensity – Improving 

the Effectiveness of Public Support Mechanism for Private Sector Research and Development: 

Fiscal Measures. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 

2003. – xiii + 43 p. (ISBN 92-894-5574-8). 

791. Foss, N. J. Strategy, Economic Organization and the Knowledge Economy / 

N. J. Foss. – N.Y. : Oxford University Press, 2006. – 380 p.  

792. Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and 

Experimental Development / OECD. – Paris : Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2002. – 254 p. 

793. Freeman, C. Unemployment and Technical Innovation. A Stady of Long Waves 

and Economic Development / Freeman C., Clark J., Soete L. – London : Frances Pinter,  

1982. – 214 p. 

794. Gerybadze, A. Globalization of R&D: recent changes in transnational corporations / 

A. Gerybadze, G. Reger // Research policy. – Amsterdam, 1999. – Vol. 28. – № 2–3. –  

Pp. 251–274. 



557 

  

795. Grant, R. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm / R. Grant // Strategic 

Management Journal. – 1996. – Vol. 17 (Winter Special Issue). – Pp. 109–122. 

796. Halfman, W. Is Inequality Among Universities Increasing? Gini Coefficients and the 

Elusive Rise of Elite Universities / W. Halfman, L. Leydesdorff // Minerva. – 2010. – Mar. –  

48 (1). – Pp. 55–72.  

797. Hanan, M. Effectife Coordination of Marketing with Research and Development / 

M. Hanan. – London, 1995. – 274 p. 

798. Historical Statistics of the United States. Colonial Times to 1957 : A Statistical 

Abstract Supplement. – Wash., 1960. – 670 р. 

799. “Innovation Nation” White Paper [Electronic source]. – Access mode to 

the resource:  

                           http://www.bis.gov.uk/  

800. Innovation Union Scoreboard 2014 [Electronic source]. – Access mode to the 

resource:  

                           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf  

801. International Mobility of the Hingly Skilled [Electronic source] // Organisation for 

Economic Co-operation and Development. – Paris, 2001. – 11 december. – 352 p. – Access 

mode to the resource:  

                           http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9202011E.PDF  

802. Internet World Stats. (Usage and Population Statistics) [Electronic source]. – 

Access mode to the resource:  

                           http://www.InternetWorldStats.com  

803. Iorwerth, A. Canada’s Low Business R&D Intensity: the Role of Industry 

Composition, 2005 [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.cra-arc.gc.ca/ 

804. Journal of Economic Perspectives. – 1999. – Vol. 13, № 2 (Spring). – 250 р. 

805. Journal Rankings [Electronic source] / SCImago. Journal & Country Rank. – 

Access mode to the resource:  

                           http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

806. Kelly, K. New Rules fort he New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected 

World / K. Kelly. – New York : Viking, 1998. – 181 p. 

807. Koyrе, A. G. Die Anfange der neuzeitlichen. Wissenschaft / Alexandre Galilei 

Koyrе. – Berlin : Wagenbach, 1988. – 93 s. 



558 

  

808. Kreibich, R. Die Wissenschafts geselschaft: von Galilei zur High-Tech-Revolution / 

R. Kreibich. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. – 803 s. 

809. Kronika universytetu Lwowskiego / / zestawił W. Hahn– Lwow, 1899. – T. 1 

(1894/95–1897/98). – 265 s. 

810. Layton, E. T. American Ideologies of Science and Engineering / E. T. Layton // 

Technology and Culture. – 1976. – № 4. – Pp. 680–702.  

811. Le debat sur la delocalization d’emplois fait rage aux Etats-Unis [Electronic 

source] // Le Temps. – Access mode to the resource:  

                           http://www.letemps.ch. – (31.03.2004).  

812. Lehman, H. С. Men’s Creative Production Rate at Different Ages and in Different 

Countries / Harvey C. Lehman // The Scientific Monthly. – 1954. – Vol. 78, № 78. –  

Рp. 321–326.  

813. Leydesdorff, L. Caveats for the Use of Citation Indicators in Research and Journals 

Evaluation / L. Leydesdorff // Journal of American Society for Information Science and 

Technology. – 2008. – Vol. 59. – № 2. – Рp. 278–287.  

814. Link, Albert N. Government as Entrepreneur / Albert N. Link. – N.Y. : Oxford 

University Press, 2009. – 234 p. 

815. List, F. Das nationale System der politischen Ökonomie / F. List. – Berlin,  

1982. – 521 s. 

816. Ludwig von Mises Institute – Tu Ne Cede Malis. (Advancing the scholarship of 

liberty in the tradition of the Austrian School) [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.mises.org/journals/scolar/Tornton2.pdf  

817. Maestre, C. Analytical Metods in Goverment Science Policy – An Evaluation / 

Claude Maestre, Keith Pavitt ; Organisation for Economic Co-operation and Development. – P. : 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 1972. – 89 p. – (Organization for 

Economic Cooperation and Development. Science policy studies).  

818. Malerba, F. Knowledge, Innovative Activities and Industrial Evolution / F. Malerba, 

L. Orsenigo ; Industrial and Corporate Change. – 2000. – 87 p.  

819. Margiano, Richard D. Cost and Duration of Patent Litigation [Electronic source] / 

Richard D.  Margiano // Managing Intellectual Property. – Access mode to the resource:  

                           http://www.managingip.com/Article/2089405/Cost-and-duration-of-patent-

litigation.html 



559 

  

820. Melsen, A. G. M. van. Naturwissenschaft und Technik: Eine philosophische 

Besinnung / van Melsen Andreas. G. M. – Köln : Bachem, 1964. – 368 s. 

821. Mensch, G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression / 

Gerhard Mensch. – Cambridge (Massachusetts) : Ballinger Pub Co, 1979. – 241 р. 

822. Merton, R. The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investivations / 

Merton R. – Chicago : University of Chicago Press, 1973. – 605 р. 

823. Millennium Development Goals [Electronic source] / The World Bank. – Access 

mode to the resource:  

                           http://www.worldbank.org/mdgs/ 

824. Mumford, L. Technics and Civilization / Lewis Mumford. – New York : Harcourt, 

Brace & World, 1963. – 495 p. 

825. Nature Index [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.natureindex.com/ 

826. Nelson, R. An Evolutionary Theory of economic change / Richard R. Nelson, 

Sydney G. Winter. – Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Press, 1982. – 437 p. 

827. Nelson, R. National Innovation System. A Comparative Analysis / Richard R. 

Nelson. – New York and London : Oxford University Press, 1993. – 541 p. 

828. Nelson, R. R. Technology, Economic Growth, and Public Policy / Richard R. 

Nelson, Merton J. Peck, Edward D. Kalachek. – Washington, D.C. : Brookings Institution,  

1967. – 238 p. 

829. Niosi, J. The Internationalization of Industrial R&D : From Technology Transfer to 

Learning Organization / J. Niosi // Research Policy ; Quebec University. – 1999. – Vol. 28  

(2–3). – Pp. 107–118. 

830. Norton, R. D. Creating the New Economy / Norton R. D. – N.-Y. and Cheltenham : 

Edward Elgar, 2000. – 272 p.  

831. OECD. Basic Science and Technology Statistics – 1999 [Electronic source] – Paris : 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000. – 538 s. – Access 

mode to the resource:  

                           http://www.oecd.org/dsti/sti/stat-ana/stats/eas_bsst.htm  

832. OECD. Main Science and Technology Indicators – Principaux indicateurs de la 

science et de la technologie, vol. 2001 [Electronic source]. – Paris : Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2001. –  



560 

  

                           No. 1 – June. – Pp. 1–86. – Access mode to the resource:  

                            http://masetto.sourceoecd.org/vl=7900018/cl=18/nw=1/rpsv/ij/oecdjournals/1011 

792x/v2001n1/s1/p1 

                           No. 2 – December. – Pp. 1–94. – Access mode to the resource:  

                            http://masetto.sourceoecd.org/vl=7900018/cl=18/nw=1/rpsv/ij/oecdjournals/10117 

92x/v2001n2/s1/p 

833. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 [Electronic source]. – 

Access mode to the resource: 

                           http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-en 

834. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 [Electronic source]. – 

Access mode to the resource: 

                           http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-en 

835. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 [Electronic source]. – 

Access mode to the resource: 

                           http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-en 

836. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 [Electronic source]. – 

Access mode to the resource: 

                           http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en 

837. OECD. Science, Technology and Industry Outlook : 2004. – Paris : Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2004. – 234 p. 

838. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic 

source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.oecd.org/ 

839. Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 

Innovation Data / Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). – Paris : 

OECD, 1992. – 65 p. 

840. Parsons, M. An Evaluation of the Federal Tax Credit for Scientific Research and 

Experimental Development [Electronic source] / M.  Parsons, N.  Phillips. – 2007. – September. –

 83 p. – Access mode to the resource:  

                          http://www.fin.gc.ca/pub/pdfs/wp2007-08e.pdf 



561 

  

841. Pavitt, K. Global Corporations and National Systems of Innovation. Innovation 

Policy in a Global Economy / K. Pavitt, P. Patel ; Cambridge. – 1999. – Pp. 97–98. 

842. Pierer, H. Managing a Global Player in the Age of Information / H. Pierer // 

Management intern. rev. – Wiesbaden, 1999. –Vol. 39. – № 3. – Pp. 9–17. 

843. Polpred.com. News. Mass Media Review [Electronic source]. – Access mode to 

the resource:  

                           http://www.polpred.com/?lng=eng 

844. Popper, K. R. Realism and the Aim of Science : From the Postscript to the Logic of 

Scientific Discovery / Karl Raimund Popper ; [edited by W. W. Bartley, III]. – London : Routledge, 

1996. – 420 p. – (Reprint). 

845. Price, D. J. de S. Science since Babylon / D. J. de Solla Price. – New Haven, CO, 

USA : Yale University Press, 1961. – 149 p. 

846. Ranking Web of Universities [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.webometrics.info/  

847. Rankings methodology: experts recognise these as the best [Electronic source]. – 

Access mode to the resource:  

                           http://www.goo.gl/TuEou 

848. Research-Technology Management. – 2004. – Jan.–Feb. – P. 4.  

849. Reuters.com: Business & Financial News [Electronic source]. – Access mode 

to the resource:  

                            http://www.reuters.com/ 

850. Rothwell, R. Public Innovation Policy: To Have or to Have Not? / Roy Rothwell // 

R&D Management. – 1986. – Vol. 16, № 1 (January). – Pp. 25–36.  

851. Schotter, A. The Economic Theory of Social Institutions / Andrew Schotter. – 

Cambridge : the University Press, 1981. – 177 p. 

852. Science & Engineering Indicators 2002 [Electronic source].  – Arlington, Virginia : 

National Science Foundation, National Science Board, 2002. – 

                          Vol. 1 (Book with CD-ROM). – 488 p. – Access mode to the resource:  

                           http://www.nsf.gov/statistics/seind02/pdf/volume1.pdf  

                          Vol. 2: Appendix Tables. – 634 p. – Access mode to the resource: 

                           http://www.nsf.gov/statistics/seind02/pdf/volume2.pdf 



562 

  

853. Science and Engineering Articles in All Fields, by Country/Economy: 1995 and 

2007 [Electronic source] / The National Science Foundation, National Center for Science and 

Engineering Statistics (NCSES). – Access mode to the resource:  

                           http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c5/tt05-14.xls 

854. Science and Engineering Indicators 2004 [Electronic source]. – Arlington, Virginia : 

National Science Foundation, National Science Board, 2004. – 

                           Vol. 1. – 496 p. – Access mode to the resource:  

                            http://www.nsf.gov/statistics/seind04/pdf/volume1.pdf 

                            Vol. 2 : Appendix Tables. – 454 p. – Access mode to the resource:  

                           http://www.nsf.gov/statistics/seind04/pdf/volume2.pdf 

855. Science and Engineering Indicators 2014 [Electronic source] / The National 

Science Foundation. – Access mode to the resource:  

                           http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix 

856. Shapero, A. Managing Professional People : Understanding Creative Performance / 

A. Shapero. – New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, 1985. – xviii, 252 p. 

857. Sibert, H. Towards Global Competitions: Catalzst and constrainst / H. Sibert, 

H. Klodt. – Kiel, 1998. – 280 р. 

858. SIR World Report 2012 Global Ranking [Electronic source] / Scimago. – Access 

mode to the resource:  

                           http://www.scimagior.com/pdf/sir_2012_world_report.pdf 

859. Special tabulations (2013), SCI and SSCI [Electronic source] / Thomson Reuters. – 

Access mode to the resource:  

                           http://thomsonreuters.com/products_services/science/ 

860. Tax Treatment of R&D [Electronic source] / OECD Science, Technology and 

Industry Scoreboard 2009. – Access mode to the resource:  

                           http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-31-en 

861. The Collected Works of Thorstein Veblen : 10 Bd. – London : Routledge 

(Thoemmes Press), 1994–      . – (Thoemmes reprints).  

                           Vol. 2 : Veblen Th. The Theory of Business Enterprise / Thorstein Veblen. – 

1994. – 400 р. – (Reprint of 1st edition). 



563 

  

862. The Global Innovation Index 2012 [Electronic source] – Access mode  

to the resource:  

                        http://www.globalinnovationindex.org/gii 

863. The World Bank [Electronic source] / Access mode to the resource:  

                           http://www.worldbank.org/ 

864. Thurow, L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and 

Countries in a Knowledge-Based Economy / L. Thurow. – N.Y. : HarperCollins, 1999; L. : Nicolas 

Brealey Publishing, 1999. – XVI + 301 p.  

865. UNCTAD. World Investment Report (2005) [Electronic source]. – Access 

mode to the resource:  

                           http://unctad.org/en/Docs/wir2005ch2_en.pdf 

866. UNESCO statistical yearbook. – Paris, France : UNESCO, 1998. – 880 p. 

867. UNESCO. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  

[Electronic source].  Access mode to the resource:  

                           http: // www.unesko.org/education 

868. Wiig, K. Knowledge Management Foundations : Thinking about Thinking – How 

People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge / K. Wiig. – Arlington, TX,  

USA : Schema Press, LTD, 1993. – 474 p. 

869. WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity [Electronic source] // 

World Intellectual Property Organization (WIPO). Resources. – Access mode to the resource:  

                           http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/  

870. World Development Indicators / The World Bank. – Washington, 2000. –  

Pp. 304–307. 

871. World Development Indicators [Electronic source] / The World Bank. – Access 

mode to the resource:  

                           http://www.worldbank.org/data/wdi2005/wditext/Section5.html  

872. World Economic Forum [Electronic source]. – Access mode to the resource:  

                           http://www.weforum.org/ 

873. Zhylinska, O. I. Pharmaceutical Industry: Unique Features of the Market and Trends 

of Innovative  Development / O. І. Zhylinska, O. V. Chulak // Scientific Letters of International 

Academic Society of Mikhail Baludansky. – 2012. – Vol. 1 (1). – Pp. 79–84.  



564 

  

874. Zhylinska, O. I. Pharmaceutical Market: Successes, Challenges and Risks of 

Innovative Development / O. I. Zhylinska, O. V. Chulak // Emerging economies: development 

challenges and the innovative approach solutions. – Russian Emirates Publishing, Dubai, UAE, 

2012. – Pp. 77–82. 

875. Zhylinska, O. Innovation as a Strategic Factor of Raising the Competitiveness of 

National Economy / O. Zhylinska, V. Vakulenko // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. – 

2014. – Ausgabe 4. – Pp. 280–284.  

876. Zhylinska, O. Innovation Constituent of Sustainable Development / O. Zhylinska, 

I. Orobets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. – 2014. – Вип. 6 (159). – С. 32–36.  

877. Zhylinska, O. Institutional Provision’ issues of the Innovative Development in 

Ukraine / O. Zhylinska, V. Kolisetska // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – 

Ausgabe 3. – Pp. 280–284.  

878. Zhylinska, O. Research Intensity: Concept and Level of Determination / Oxana 

Zhylinska // Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International 

scientific-practical seminar. – Prague–Kherson, 2011. – Pp. 154–157.  

879. Zhylinska, O. The Influence of Investment Intermediaries on the Corporate Sector 

Development of Ukraine / O. Zhylinska, E. Bazhenova, A. Bukalo // Ekonomika. – 2012. – Vol. 91 

(2). – Pp. 129–141.  

 

 


