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ПЕРЕДУМОВА ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Світова економіка трансформується в постіндустріальну еко-
номіку, яка характеризується глобальною конкуренцією немате-
ріальних активів, створюваних на основі знань. Адже сьогодні, в
умовах стрімкого розвитку технічного прогресу та жорсткої кон-
куренції, знання являють собою інформацію, яка має практичну
цінність і служить для отримання конкретних результатів. Саме
знання сприяють розвитку та процвітанню будь-якого підприємс-
тва, будь-якої компанії.

Визнання знань в якості найважливішого фактору виробницт-
ва обумовлено їх внеском в економічні результати. По-перше,
вони лежать в основі процесу створення доданої вартості, оскіль-
ки навіть сама проста форма виробництва потребує спеціальних
знань. По-друге, компетентність робітників, створювана і під-
тримувана знаннями, забезпечує нормальний хід процесу вироб-
ництва. По-третє, знання є базою для генерації науково-техноло-
гічних ідей, пов’язаних із удосконаленням існуючих і створенням
нових продуктів і послуг, які дозволяють розширювати відомі
ринки та формувати нові1. І накінець, нові знання викликають
зростання ефективності виробничих і управлінських процесів,
дозволяючи підвищувати продуктивність праці та економити ви-
трати.

Знання, практичні навички, творчі і розумові здібності людини,
їх моральні цінності та культура праці утворюють людський капі-
тал2 [2, с. 109]. Він формується на основі природжених якостей

               
1 З огляду на це економіст М.В. Ченцова у своєму дослідженні пише, що інновацій-

ною можна вважати таку економіку, в якій знання дозволяють забезпечувати безперерв-
ний потік нововведень, що відповідають динамічно змінюваним потребам, а іноді і фор-
муючим ці потреби [1, с. 11].

2 Світовий банк у це поняття включає ще й стан здоров’я індивіда та якість його ха-
рчування, а ООН — професійний досвід, фізичний стан, здатність до виживання, тобто
те, що впливає на продуктивність і самозабезпеченість людини [3, с. 53].
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людини через цілеспрямовані інвестиції у його розвиток. Чим бі-
льше і послідовніше ці інвестиції, тим вище віддача від даного фа-
ктору виробництва, яка проявляється як на індивідуальному, так і
на суспільному рівнях3. Інвестиції в людський капітал приносять
економіці найбільший дохід і «підштовхують» її до зростання. Во-
ни визначають сприйнятливість суспільства до нових знань і тех-
нологій, створюють мотивацію розвитку, умови для якісного про-
риву до нових відкриттів, їх практичного застосування.

Накопичення людського капіталу розглядається як результат
діяльності системи освіти. Вона забезпечує технологічний про-
грес, оскільки витрати на освіту збільшують запас людського ка-
піталу і таким чином сприяють економіці генерувати нові ідеї та
надають їй порівняльні переваги в наукомістких виробництвах4.

Через систему освіти здійснюється передача і накопичення
знань, збереження національної культури, відбувається підготовка
людини до активного включення у виробничі і соціальні зв’язки.
Розрахунки, проведені зарубіжними вченими, дають підстави стве-
рджувати, що внесок освіти у приріст валового національного про-
дукту (ВНП) сягає майже 30 % [5, с. 26]. Завдяки інвестиціям в осві-
ту розвинені країни зберігають своє провідне становище.

Однак за питомою вагою інвестицій в освіту та науку Україна
помітно відстає від цих країн. Протягом останніх років система
освіти фінансувалася згідно із залишковим принципом. Як наслі-
док, рівень витрат на одного дослідника у академічному секторі
України склав 7,4 % від середньоєвропейського рівня. Даний по-
казник утричі менше ніж у Росії, і у 70 разів, ніж у США [6, с.
108] . Навіть Туреччина і Греція, які не є лідерами в науково-
технічній сфері, витрачають коштів на фінансування одного до-
слідника у 10 разів більше, ніж Україна.

Крім того, в Україні спостерігається зменшення чисельності на-
уковців із 313 тис. учених у 1990 році до 90 тис. у 2010 році [7, с.
26]. Причому середній вік доктора наук уже перевищує 60 років [8].

При цьому вражаючим є співвідношення кількості фахівців з
науковими ступенями, що працюють в економіці України, та кі-
лькості науковців, які професійно займаються науковими дослі-
дженнями й розробками і безпосередньо беруть участь у ство-
ренні нових знань. Це співвідношення зростає з 37,5 % у 1995 р.
               

3 Відомо, що при кваліфікованому менеджменті прибуток від інвестицій в знання
майже втричі перевищує прибуток від інвестицій у техніку [4, с. 322].

4 У промислово розвинених країнах на сьогодні інтелектуальне виробництво стає
одним з основних факторів економічного зростання і становить до 60 % у загальному
обсязі виробництва [3, с. 54].
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до 110 % у 2010-му [7, с. 28]. Така ситуація склалась у результаті
того, що вчені, на підготовку яких держава витратила великі ко-
шти і час, змінюють свою професію або виїжджають за кордон.

Разом з цим, за період 1995—2009 рр. відбулося збільшення
(на 37 %) кількості ВНЗ III i IV рівнів акредитації, що на тлі ско-
рочення чисельності професорсько-викладацького персоналу
може свідчити лише про те, що в більшості альтернативних (при-
ватних) навчальних закладах заняття проводять викладачі, що не
мають вченого звання та спеціальної підготовки.

З цих причин якість вищої освіти в Україні знижується і пере-
важна більшість випускників є неконкурентоспроможною на єв-
ропейському ринку праці [9]. Дана ситуація погіршується ще й
тим, що через низьку зарплату ( на сьогодні це біля 2500 грн, що
вдвічі менше, ніж у фінансовій сфері), яка не забезпечує навіть
елементарних потреб, професори, доценти і асистенти змушені
шукати додаткові доходи, підробляючи в декількох приватних
вузах. Але занадто велике навантаження не дозволяє їм на при-
йнятному рівні виконувати свої функції, займатися фундамента-
льними дослідженнями.

У результаті за даними Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ), позиції України за індексом конкурентоспроможності та
рівнем вищої освіти у 2009 р. погіршилися. Жоден з вищих на-
вчальних закладів не був представлений у світових рейтингах
університетів, окрім рейтингу Вебометрікс, де найбільш «успіш-
ний» вуз України посів 1481 місце [10, с. 66—67].

На відміну від високорозвинених країн, де освіта перестала
сприйматися як один з видів невиробничого споживання і почала
трактуватися як інвестиції в людський капітал, в Україні все ще
спостерігається падіння престижу освіти і науки.

Однак якщо країна хоче бути конкурентоспроможною в світо-
вому розвитку, вона має не номінально, а реально визнати освіту
пріоритетним напрямком державних видатків і всебічно стиму-
лювати інвестиції у розвиток навчальних закладів, забезпечуючи
гідний рівень оплати праці науково-педагогічних працівників на
основі визнання їх особливого статусу у формуванні науково-
технічного та інтелектуального потенціалу держави.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Повышение внимания к активизации инновационной деятель-
ности и проблеме развития межгосударственных и региональных
образований — основные тенденции современного развития на-
циональных экономик. В эпоху интернационализации и глобали-
зации именно инновации стали обязательным условием и основ-
ным двигателем экономического роста. Любой другой, не инно-
вационный путь, обрекает страны на отставание в развитии.

Одним из направлений активизации инновационной деятель-
ности выступает региональная интеграция. Наука, знания, инно-


