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Анотація. Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором су-
часного розвитку економіки. Проведений аналіз стану наукового потенціалу, ре-
зультативності наукової діяльності дав змогу визначити основні проблеми, що зу-
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мовлені насамперед відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки, украй
обмеженими обсягами її фінансування, скороченням числа науковців, загальним
падінням престижу наукової праці, відсутністю належного попиту національної еко-
номіки на розробки вітчизняних науковців. Удосконалення процесів створення і
впровадження результатів наукової й інноваційної діяльності, сприяння розвитку
науково-технічного потенціалу та його кадрового забезпечення, належне фінансу-
вання наукових досліджень й інноваційних проектів є напрямком покращення су-
часного стану наукової та науково-технічної діяльності.

Abstract. Advances in science and technology must serve a key factor in modern
economic development. The analysis of scientific potential impact of scientific activities
made it possible to identify the main problems caused by its lack of clear government
strategy for the development of science, a very limited amount of funding, reducing the
number of scientists and the general decline of prestige of scientific work, lack of demand
of the national economy to develop national scientists. Improving the processes of
creation and implementation of the results of research and innovation, promotion of
scientific and technological potential and its staff, adequate funding for research and
innovation is the direction of improving the current state of scientific and technical
activities.

Ключові слова: наука, науково-технічна діяльність, наукові організації, галузі науки,
науковці, наукові роботи.

Keywords: science, scientific and technical activities, scientific organizations, science,
scientists, scientific work.

Вступ. Нові умови існування людства вимагають швидкого переходу до
стратегії розвитку суспільства на основі широкомасштабного використання на-
укових знань і створених на їх базі високоефективних технологій. Виникає не-
обхідність подолання кризових явищ в економіці та подальшого впровадження
інноваційної моделі економічного розвитку, що потребує постійного удоскона-
лення системи професійного розвитку робочої сили, що здатна працювати в
умовах економіки знань, зокрема, активно створювати, використовувати та
оновлювати знання [1].

В сучасних умовах глобалізації, економічної конкуренції, демографічних
змін та інтенсивного впровадження технологічних і управлінських інновацій
суттєво збільшується роль держави в питаннях розвитку робочої сили через си-
стематичне вирішення питань розвитку професійних ринків праці [2].

Збалансованість попиту та пропозиції висококваліфікованої робочої сили за
професійними групами є необхідним чинником розширення професійної зайня-
тості в сучасних умовах реформування економіки [1].

Необхідність статистичного аналізу науково-технічної діяльності обумовле-
на потребою забезпечення державного регулювання та стимулювання науково-
технічної діяльності, необхідності створення бізнес-середовища в країні, яке
сприяє впровадженню та поширенню інновацій.

Для аналізу науково-технічної діяльності використають спеціальні форми
статистичних спостережень у сфері науки: «Звіт про виконання наукових та на-
уково- технічних робіт»; «Картка обліку доктора наук»; «Список змін до картки
доктора наук»; «Картка обліку кандидата наук» [8].
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Постановка задачі. Метою статті є проведення статистичного аналізу стану
наукових кадрів, а також фахівців вищої кваліфікації (докторів і кандидатів на-
ук), які працюють в економіці країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення попиту та

пропозиції на ринку освітніх послуг, а також встановленню їх раціонального
співвідношення присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: Л.
Антошкіної, З. Бараник, С. Бандура, В. Боброва, Д. Богині, Т. Боголіб,
І. Гнибіденка, Т. Оболенської, Н. Парфенцевої, А. Панкрухіна, Н. Стеблюк,
О. Кратта, В. Гейла, Р. Девіса та ін. Незважаючи на значний вклад авторів у ви-
рішенні проблем ринку освітніх послуг недостатньо уваги приділено вивченню
наукової діяльності.

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» трактує понят-
тя наукової та науково-технічної діяльності. Наукова діяльність — це інтелектуа-
льна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань.
Науково-технічна діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована
на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій [8].

Основними формами підготовки наукових і науковопедагогічних працівни-
ків вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура. Підготовка кандидатів і до-
кторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого
рівнів акредитації та науковими установами.

Переважна більшість закладів, що здійснюють підготовку аспірантів, пере-
бувають у сфері управління Міністерства освіти і науки — 32 %, Національної
академії наук — 28 %, Національної академії аграрних наук та Академії медич-
них наук — по 7 %, Міністерства охорони здоров’я — 4 %. Така ж ситуація
спостерігається і зі сферою управління докторантури: Міністерству освіти і на-
уки — 45 %, Національній академії наук України — 24 %, Міністерству охоро-
ни здоров’я — 6 %, Національній академії аграрних наук — 5 %. У вищих на-
вчальних закладах працює 48 % (234) аспірантур і 63 % (177) докторантур, у
наукових установах, відповідно, 52 % (256) і 37 % (106).

Найбільша кількість аспірантів навчається у галузі технічних, економічних,
юридичних і педагогічних наук. Переважна більшість аспірантів і докторантів
навчається за рахунок державного бюджету — 75 % і 89 % відповідно.

Можливість оплатити навчання за рахунок коштів юридичних і фізичних
осіб знайшли у минулому році 7,1 тис. аспірантів і 199 докторантів. Очікуваним
підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є захист дисертації. У 2015
році питома вага осіб, які захистили кандидатську дисертацію, становила 26 %,
докторську — 30 %.

Розподіл аспірантур та докторантур за регіонами нерівномірний. Більшість з
них зосереджені у м. Києві — відповідно 222 і 110, Харківській області — 63 і 40,
Львівській — 33 і 22, Дніпропетровській — 28 і 14, Одеській — 27 і 19. В інших
регіонах їх кількість обчислюється одиницями, хоча немає жодного регіону, де
були б відсутні аспірантура або докторантура. У м. Києві навчається 11110 аспі-
рантів і 797 докторантів, у Харківській області відповідно — 3420 і 225, Львівсь-
кій — 2445 і 133, Одеській — 2035 і 92, Дніпропетровській — 1380 і 76.
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З 2006 р. чисельність докторів і кандидатів економічних наук в Україні до
2015р. зростало в середньому на 3,9  % щорічно (табл. 1).

Таблиця 1
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ДОКТОРІВ І КАНДИДАТІВ НАУК

В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЗА 2006-2015 рр.

Зміна чисельності науковців

в абсолютному виразі,
осіб у відсотках

роки
Кількість

докторів наук
в економіці
України, осіб

Кількість
кандидатів наук
в економіці
України, осіб докторів

наук
кандидатів

наук
докторів
наук

кандидатів
наук

2006 12014 68291 — — — —

2007 12488 71893 474 3602 3,9 5,3

2008 12845 74191 357 2298 2,9 3,2

2009 13423 77763 578 3572 4,5 4,8

2010 13866 81169 443 3406 3,3 4,4

2011 14418 84000 552 2831 4,0 3,5

2012 14895 84979 477 979 3,3 1,2

2013 15592 88057 697 3078 4,7 3,6

2014 16450 90113 858 2056 5,5 2,3

2015* 16090 86230 -360 -3883 -2,2 -4,3

*дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: складено автором за даними [8]

Упродовж 2015 р. наукові та науково-технічні роботи в Україні виконувало
978 організацій, 44,3 % з яких відносилися до державного сектору економіки,
40,3 % — до підприємницького, 15,4 % — вищої освіти.

Найбільша кількість організацій (183) була підпорядкована Національній
академії наук України. Міністерству освіти і науки України — 115, Національ-
ній академії аграрних наук України — 85, Міністерству аграрної політики та
продовольства України — 60, Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України — 40, Міністерству охорони здоров’я України — 35, Національній
академії медичних наук — 34, Національній академії педагогічних наук —
13 організацій.

У розподілі за галузями наук частка організацій технічних наук порівняно з
2014 р. зменшилась на 2,4 в.п., що при незначних змінах кількості організацій
інших галузей (частка організацій гуманітарних наук збільшилась на 0,3 в.п., а
суспільних наук та організацій багатогалузевого профілю зменшилась на 0,5 і 0,3
в.п. відповідно) призвело до зменшення загальної кількості організацій на 2,1 %.
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Рис. 1. Динаміка чисельності спеціалістів, що виконували наукові
та науково-технічні роботи в Україні за 2005—2015 рр.

Джерело: складено автором за даними [8]

У 2015 р. 34,1 тис. спеціалістів з науковими ступенями мали наукові праці,
що вийшли у наукових виданнях (у т.ч. за кордоном), або виступали у ролі ав-
торів (співвиконавців) у заявках на отримання охоронного документа на об’єкт
права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ), з яких 6,6 тис. докторів наук і
26,9 тис. кандидатів (див. табл. 1).

Загальна кількість працівників організацій, які виконували наукові та науко-
во-технічні роботи, на кінець 2015 р. становила 101,6 тис. осіб, з яких 53,0 % —
дослідники, 9,9 % — техніки, 18,7 % — допоміжний персонал, 18,4 % — інші
працівники

У 2015 р. частка виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників,
техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення
становила 0,50 %, у тому числі дослідників — 0,33 %. За даними Євростату, у
2013 р. найвищою ця частка була у Фінляндії (3,21 % і 2,31 %), Данії (3,17 % і
2,15 %), Ісландії (2,94 % і 2,0 %), Швеції (2,85 % і 2,16 %), Австрії (2,85 % і
1,74 %) та Норвегії (2,62 % і 1,84 %); найнижчою — у Румунії (0,51 % і 0,32 %),
Болгарії (0,76 % і 0,55 %), Туреччині (0,77 % і 0,65 %) та Кіпру (0,82 % і
0,61 %).

Питома вага докторів і кандидатів наук серед виконавців наукових дослі-
джень і розробок становила 21,7 %, серед дослідників — 33,3 %. У 2015 р. май-
же половину дослідників становили жінки (46,3 %), частка докторів і кандида-
тів наук серед них — 29,3 %. Вищою за середню була питома вага жінок-
дослідників у галузі психологічних (78,9 %), педагогічних (75,1 %), філологіч-
них (72,8 %) наук, мистецтвознавства (71,3 %), фармацевтичних (71,0 %), істо-
ричних (68,9 %) та економічних (66,0 %) наук; нижчою за середню — у галузі
фізико-математичних (28,2 %), технічних (37,4 %) наук, національної безпеки
(41,5 %), а також філософських наук (42,8 %). Понад три чверті загальної кіль-
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кості докторів і кандидатів наук, які виконували наукові дослідження і розроб-
ки, працювали в організаціях державного сектору економіки, 6,1 % — підпри-
ємницького сектору, 13,3 % — вищої освіти.

Таблиця 2
ЧАСТКА ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЯКІ БУЛИ АВТОРАМИ (СПІВАВТОРАМИ)

НАУКОВИХ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ЗА ГАЛУЗЯМИ НАУК В УКРАЇНІ У 2015 РОЦІ

(у  % до відповідної галузі наук)

Доктори наук, які були авторами
(співавторами)

Кандидати наук, які були авторами
(співавторами)

Галузі наук наукових праць,
які вийшли у

наукових видан-
нях, у т.ч. за
кордоном

заявок
на отримання
охоронного
документа
на ОПІВ

наукових праць,
які вийшли у

наукових видан-
нях, у т.ч. за
кордоном

заявок на
отримання
охоронного
документа
на ОПІВ

Усього 40,7 7,3 30,9 2,4

природничі науки 39,1 9,4 28,5 3,6

сільськогосподарські
науки 48,4 11,2 38,0 4,2

медичні науки 32,3 12,6 22,5 4,5

технічні науки 38,7 12,5 30,1 5,0

гуманітарні науки 38,2 0,9 33,2 0,3

суспільні науки 47,5 2,2 36,7 0,7

науково-технічною
діяльністю не займа-
лися 15,9 2,9 9,6 0,4

Джерело: [8]

У 2015 р. кількість спеціалістів, які брали участь у виконанні науковихі нау-
ково-технічних робіт на засадах сумісництва, становила 41,7 тис. осіб, у тому
числі дослідників — 36,4 тис. осіб, техніків — 1,1 тис. осіб, допоміжного пер-
соналу — 2,0 тис. осіб. У їхній загальній кількості доктори наук становили
13,1 %, кандидати наук — 45,4 %, жінки — 47,2 %, з яких 53,5 % — фахівці з
науковими ступенями. Більшість сумісників (81,2 %) працювала у вищих на-
вчальних закладах, 64,5 % яких — фахівці вищої кваліфікації (рис. 2).

Кількість робіт, що виконувались науковими організаціями України протя-
гом 2015 р., становила 41,1 тис., з яких більше двох третин упроваджено у ви-
робництво або мали інші форми широкого застосування. Із загальної кількості
робіт 9,9 % спрямовано на створення нових видів виробів, 41,9 % яких — нові
види техніки; 7,5 % — на створення нових технологій, 45,4 % яких — ресурсо-
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зберігаючі; 2,2 % — на створення нових видів матеріалів; 5,8 % — нових сортів
рослин, порід тварин, а також 16,5 % — зі створення нових методів і теорій,
більше половини яких були використані у подальшій роботі.

0

5000

10000

15000

до 29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 років і 
більше

Дослідники з них жінки доктори та кандидати наук

Рис. 2. Структура спеціалістів, що мають науковий ступінь
за віком в Україні за 2015 рік

Джерело: складено автором за даними [8]

У розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості виконавців
наукових досліджень і розробок загальна кількість виконуваних протягом звіт-
ного року наукових робіт становила 467 од. (у 2014 р. — 450). Кількість друко-
ваних робіт (публікацій), підготовлених виконавцями наукових досліджень і
розробок, у 2015 р. становила 313 тис.од, що в розрахунку на 1000 працівників
середньооблікової кількості виконавців наукових досліджень і розробок стано-
вила 3560 друкованих робіт (у 2014 р. — 3439).

Із загальної кількості друкованих робіт 6,0 тис. — окремі монографії, 713
яких видано за кордоном, 157,3 тис. — статті у фахових наукових журналах,
37,6 тис. з яких надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних,
і 15,0 тис. — підручники та навчальні посібники (рис. 3).

Упродовж 2015 р. у результаті діяльності наукових організацій до вітчизня-
ного патентного відомства було подано 7358 заявок на видачу охоронних доку-
ментів на об’єкти права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ), у тому числі
26,0 % — на винаходи і 4,5 % — на сорти рослин. До патентних відомств інших
країн було подано 52 заявки, у тому числі 30,8 % — на винаходи і 1 заявка на
сорти рослин. У цей же період ними отримано 7334 охоронні документи Украї-
ни, в інших країнах — 27. Серед отриманих охоронних документів на ОПІВ
24,6 % — патенти на винаходи і 6,2 % — на сорти рослин.
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Рис 3. Динаміка кількості друкованих публікацій
в Україні за 2010—2015рр., одиниць

Джерело: [8]

Крім основних мов (української та російської), фахівці вищої кваліфікації
володіють іншими іноземними мовами. Так, найбільша їх кількість володіє анг-
лійською (77,1 % докторів наук і 80,0 % кандидатів наук), німецькою (відповід-
но 29,4 % і 22,7 %), французькою (87 % і 8,5 %) та польською мовами (14,8 % і
10,1 %).

У 2015 р. кількість науковців, які виїжджали за межі України з метою стажу-
вання, навчання, підвищення кваліфікації, становила 3,4 тис. осіб, три чверті яких
припадало на організації Міністерства освіти і науки, Національної академії наук,
Міністерства охорони здоров’я та Національного космічного агентства.

Зокрема, для проведення наукових досліджень виїжджало 3,3 тис. осіб і для
викладацької роботи — 343 особи. Переважна більшість виїздів (87,8 %) прово-
дилась терміном до 3-х місяців, 11 % — до одного року, 31 особа виїжджала
більш ніж на 2 роки. Вітчизняні науковці брали участь у 7,6 тис. міжнародних
семінарів, конференцій та інших заходах, що проводилися за межами України.
Наукові організації та установи України здійснили 2,3 тис. таких заходів. На
наукову роботу від міжнародних фондів було отримано 1882 гранти, 90 % яких
припадало на організації Міністерства освіти і науки, Національної академії
наук, Міністерства охорони здоров’я та Національного космічного агентства. Із
загальної кількості отриманих грантів індивідуальні становили 67,3 %, колекти-
вні — 32,7 %. Загалом кількість науковців, які користувалися грантами, стано-
вила 4,3 тис. осіб.
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Висновки. Отже, організація науки в Україні зберігає свої традиційні форми
і, разом з тим, набуває нових більш досконалих і здатних працювати в умовах
ринку видозмін.

Україна — одна з найбільших країн Європи — має досить розвинутий нау-
ково-технічний, промисловий і аграрний потенціал. Вона посідає провідне міс-
це в Європі по видобуванню руди, виробництву чавуну і сталі, виробництву мі-
ндобрив, тракторів і цукру, по видобуванню вугілля і газу, по виробництву
металообробних верстатів, електроенергії і цементу.

Проте сьогодні міжнародну вагу і престиж країни не можна оцінювати цими
показниками. Кризове становище країни вимагає фундаментального наукового
підходу до розв’язання багатьох економічних проблем. Саме здійснення науко-
вих досліджень дозволить знайти шляхи виходу з кризи, визначити перспектив-
ні напрямки розвитку економіки і входження її в цивілізоване ринкове середо-
вище, оцінити можливості використання закордонного досвіду економічного
розвитку для рішення проблем народного господарства України. Тому об’єкта-
ми наукового дослідження в економіці є продуктивні сили; виробничі відноси-
ни; засоби виробництва; ціноутворення; функції управління народним госпо-
дарством; трудові ресурси; фінансові ресурси та ін.

Єдиний шлях, який дасть змогу Україні підняти економіку та вийти на світо-
вий ринок, — власний інноваційний розвиток.
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FEATURES OF SUBCULTURE THE POOR LAYERS
OF POPULATION OF MODERN UKRAINE

Анотація. У статті висвітлено причини поширення в сучасному українському су-
спільстві такого негативного соціального явища, як бідність. Розглянуто соціально-
економічна та морально-психологічна складові бідності, що впливають на форму-
вання у бідних особливої субкультури як культури способу та стилю життя, відмін-
них від загальноприйнятих у суспільстві. Розкрито характерні ознаки, притаманні
субкультурі бідних. Наведено основні психологічні характеристики особистості, що
живе в бідності. Здійснено аналіз особливостей субкультури бідних верств насе-
лення в реаліях сучасної України. Розкрито чинники, що сприяють поширенню суб-
культури бідних. Запропоновано шляхи подолання субкультури бідних і бідності за-
галом.

Abstract. The subject of the study is features of subculture the poor layers of population
of modern Ukraine. Formation of the subculture is of importance today since the state of
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