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Вторая «эмпирическая 
правильность» Н.Д. Кондратьева 

• "Периоды повышательных волн больших циклов, как 
правило, значительно богаче крупными социальными 
потрясениями и переворотами в жизни общества, чем 
периоды понижательных волн".  

• Т.е. идет расчистка площадок под технологии 
нового уклада 

• К крупным социальным потрясениям и переворотам 
Кондратьев относил революции и войны. Войны (в 
том числе мировые) он считал скорее следствием 
длинных волн, чем их причиной. При этом он не 
отрицал обратного влияния войн на конкретные 
проявления соответствущей длинной волны.  

 









Загальна концептуальна схема 
«коридорного потенціалу» розвитку 



Ответ глобальных регионов на 
вызовы модернизации: 

• 1. Главный приоритет – наука. 

• 2. Развитие финансовой инфраструктуры. 

• 3. Развитие логистики (транспорта). 

• 4. Развитие туризма. 

• 5. Современная социальная 
инфраструктура. 



 
Закон «Про вищу освіту» Розділ XI  

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 • Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у 
вищих навчальних закладах 

• 1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, 
освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і 
науково-технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є обов’язковим. 

• 2. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-
педагогічні працівники, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, інші 
працівники вищих навчальних закладів, а також працівники підприємств, які спільно з 
вищими навчальними закладами провадять наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність. 

• 3. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття 
нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх 
спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, 
видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 
підготовки фахівців інноваційного типу. 

• 4. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих 
навчальних закладів є: 

• 1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; 
• 2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з 

вищою освітою; 
• 3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити 

розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. 
 



 
Закон «Про вищу освіту» Розділ XI  

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 • Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових 
установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук 

• 1. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ 
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук здійснюється з метою розроблення та 
виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо на 
засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

• 2. Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і 
наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук є: 

• 1) участь у розробленні та виконання державних цільових програм економічного і соціального розвитку; 
• 2) проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за 

рахунок державного бюджету та власних надходжень; 
• 3) участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних 

форм кооперації; 
• 4) впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо; 
• 5) забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної 

діяльності; 
• 6) провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності; 
• 7) залучення вищими навчальними закладами наукових працівників з наукових установ і організацій Національної 

академії наук України, національних галузевих академій наук та науковими установами і організаціями академій 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на основі трудового договору (контракту) для 
провадження освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи 
підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у 
вищій школі; 

• 8) організація на базі наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих 
академій наук наукових досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів, систематичної виробничої практики 
студентів вищих навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень. 
 



 
Закон «Про вищу освіту» Розділ XI  

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 • Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності 

• 1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може 
провадитись вищими навчальними закладами, у тому числі через 
створені ними юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення 
результатів наукової і науково-технічної діяльності вищого навчального 
закладу до стану інноваційного продукту та його подальша 
комерціалізація. 

• 2. До виконання наукових і науково-технічних робіт у вищому 
навчальному закладі можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і 
педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, 
особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також 
працівники інших організацій. 

• 3. Вищі навчальні заклади, зокрема які є засновниками інноваційних 
структур різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори 
тощо), мають право проводити спільні наукові дослідження, 
демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних 
ділянок, які знаходяться в постійному користуванні вищих навчальних 
закладів. 
 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України  

«Про наукову і науково-технічну діяльність» 
 

• Стаття 19. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти 
• 1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності, основним чинником підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації: докторів філософії (кандидатів наук) і 
докторів наук. 

• 2. Наукова і науково-технічна діяльність проводиться науково-педагогічними 
працівниками, докторантами, аспірантами та студентами, а також науковими 
працівниками наукових підрозділів і структур, створених на їх базі. 

• 3. Наукова і науково-технічна діяльність може провадитись як безпосередньо 
вищими навчальними закладами, так і спільно із створеними ними відповідно 
до законодавства суб’єктами інноваційної діяльності (наукові парки, бізнес-
інкубатори тощо). 

• 4. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти здійснюється 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та цього Закону. 

• 5. На університети, академії, інститути поширюються права, передбачені цим 
Законом для наукових установ. 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України  

«Про наукову і науково-технічну діяльність» 

• Стаття 7. Наукова установа 
• 6. Наукова установа з метою підготовки та перепідготовки наукових працівників та 

спеціалістів за напрямами своєї наукової діяльності може здійснювати навчання в 
аспірантурі та докторантурі  та за програмами післядипломної професійної освіти в 
установленому законом  порядку. 

• Наукові установи мають право засновувати вищі начальні заклади   з відповідних 
напрямів наукової діяльності (галузі знань) у порядку, передбаченому Законами 
України “Про вищу освіту”, брати участь у забезпеченні навчального процесу та 
створювати на договірних засадах науково-навчальні об‘єднання. 

• Наукові установи з метою підготовки та перепідготовки фахівців можуть здійснювати 
підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами та програмами 
післядипломної освіти, а також створювати спеціалізовані кафедри. 

•   

• 7. Наукова установа відповідно до договору, укладеному з 
іншою науковою установою або вищим начальним закладом, 
може створювати структурні підрозділи (лабораторії), які 
здійснюють наукову і науково-технічну діяльність на базі цієї 
наукової установи або такого навчального закладу з 
урахуванням освітніх програм та напрямів наукової діяльності. 
 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України  

«Про наукову і науково-технічну діяльність» 

• Стаття 17. Національна академія наук України (НАН України) 
• 1. Національна академія наук України (НАН України)  є вища наукова 

самоврядна організація України. Національна академія наук України 
заснована на державній власності і є державною організацією.   

• Національна академія наук України, як вища наукова організація,  
організує і забезпечує проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних, 
соціальних і гуманітарних наук, а також координує проведення  
фундаментальних досліджень з цих проблем в наукових установах та 
організаціях незалежно від форм власності. 

• Національна академія наук України здійснює незалежну наукову 
оцінку проектів стратегічних, прогнозних та програмних документів 
(доктрин, концепцій, стратегій тощо) державного значення, 
розробляє прогнози щодо суспільно-політичного, соціально-
економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного 
розвитку держави. 
 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України  

«Про наукову і науково-технічну діяльність» 
• Стаття 23. Громадські наукові організації 
• 1. Громадські наукові організації (громадські академії наук, наукові товариства, 

наукові асоціації, спілки, об’єднання  тощо) є об’єднаннями вчених для 
цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових 
інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом. 
Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно до 
законодавства про об’єднання громадян з урахуванням положень цього 
Закону.  

• 2. Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові 
колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, 
проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 
співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути 
колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, 
товариств відповідно до законодавства України. 

• 3. Громадські наукові організації можуть: 
• вносити до органів влади пропозиції щодо здійснення й удосконалення 

державної політики в науковій і науково-технічній сфері; 
• пропонувати представників до складу Експертної комісії з проведення 

державної атестації наукових установ, інших експертних органів, що 
створюються при органах влади. 
 



Вимога Постанови КМУ від 
27.08.2010. 

• Забезпечити розвиток прикладних наукових 
досліджень та створити умови для  
подальшого впровадження їх результатів 
шляхом розвитку наукових парків, 
технопарків, бізнес-інкубаторів та інших 
інноваційних структур. 



План розвитку ПУЕТ до 2020 р. 

• 1. Перетворити існуючі науково-дослідні 
структури у сучасний багатопрофільний 
університетський науковий центр 
європейського типу. 

• 2. Сприяти впровадженню наукових 
досліджень у практику господарювання 
структур Полтавського региону. 



• Видение: на основе изучения достижений 
современной науки и зарубежного опыта 
модернизации разработка концептуального научно-
методического обеспечения стратегирования и 
организационного проектирования процессов 
современной модернизации Украины на уровне 
экономики региона, города, предприятия 
(корпораций, объединений предприятий), 
структурных подразделений предприятий, 
субъектов предпринимательской деятельности и 
домохозяйств (конкретных работников). 

• Миссия: Формирование интеллектуального ядра 
способного решать проблемы стратегического 
развития социально-экономических систем любого 
уровня, вооруженного соответствующим научно-
методическим инструментарием. 
 



• Открытие темы НИР «Модернизация экономики 
региона:  проблемы организации и 
управления». 

• Организация постоянно действующего 
методологического семинара  для магистров, 
аспирантов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава по актуальным 
проблемам современной экономической науки. 

• Результаты: публикации и апробация 
результатов диссертационных исследований. 

 



Уровни 
хозяйства 

Структура Режимы регулирования развития Институты 

L10 – 

Универсальны, 

вселенский 

Колонизация космического пространства 1) Режим силы (военных 
действий); 2) режим 
международных договоров  

База нарабатывается 

L9 — 
Мегауровень 

Мировое хозяйство как совокупность всех 
взаимодействующих уровней;  

1) Режим силы (военных 
действий); 2) режим 
международных договоров  

ООН, МВФ,МАГАТЭ, ВТО, 

Всемирные конвенции 

L 8 — Мезо-
уровень4 

Мировое хозяйство / народное хозяйство - 
мезохозяйство I уровня: Интеграционные 
специализированные и региональные союзы и 
объединения,  

1) режим международных 
договоров; 2) режим взаимных 
льгот и тарифов 

ТНК, НАТО, СЕНТО, СЕАТО, 
ОБСЕ, ЕС, ЕврАЗЭС, ШОС, 

L 7 - 
Макроуровень 

Народное хозяйство отдельной страны 1) режим международных договоров;2) 

национальное законодательство – общий 
режим; 3) режимы форм собственности и 

их трансформаций;4) режим валютного 
круса; 5) таможенные режимы 

Президент, парламент, Кабмин, и др.

L 6 — Мезо-
уровень3 

Народное хозяйство / Предприятие = 
мезохозяйство II уровня: 

1) общий национальный режим; 
2) специальные режимы 
регулирования (льготные и 
дискриминационные) 

Региональные,территориальн
о-отраслевые, отраслевые и 
межотраслевые комплексы и 
объединения, ФПГ 

L5 — 
Микроуровень 

Предприятия и их объединения, производящие 
общий конечный продукт 

1) общенациональный общий 
режим; 2) режимы специальных 
адресных льгот или 
дискриминационные  

Корпоративные структуры 

L4 — Мезо-
уровень2 

Совместные проекты Общий и специальные режимы СЭЗ, ТПР, технопарков, группы 
подразделений предприятий, 
ыпускающие обособленные виды 
его конечного продукта 

L3 — Мини-
уровень 

Субъекты предпринимательской деятельности, 
специализированные функциональные 
подразделения с их частичным продуктом и 
инфраструктурными услугами 

Специальные режимы бизнес-
инкубаторов, упрощенного 
режима для микро- и малых 
предприятий 

Инкубаторы, научные и 

индустриальные парки 

L 2 — Мезо-
уровень 1 

Профессиональные группы работников одной 
специальности; 
Трудовые коллективы-бригады, 

1) режимы ведения коллективных 
переговоров 
2) режимы создания 
предпринимательских сетей 
(интрапренерства); 
3) режимы «корпоративных 
социальных пакетов» 

L1 — 
Наноуровень 

Рабочее место,  домохозяйство 1) общий и специальные упрощенные 

режимы налогообложения физических лиц 
с целью стимулирования самозанятости; 

2) режимы мотивации работников; 

Физические лица-предприниматели;  

Трудящийся работник, осуществляющий 
конкретную активную, целесообразную, 

универсальную, созидательную, 
опосредованную деятельность  



Взаємодія моделей 
індустріального розвитку 

 



Современные мировые модели индустриального  
экономического развития: 

 • «традиционная индустриализация» с преобладанием добывающих отраслей 
промышленности, тяжелого и низко технологического машиностроения с 
технологиями преимущественно 3-го и 4-го укладов, которые пытаются с целью 
поддержки конкурентоспособности модернизировать к рыночным вызовам 
современности;  

• «некроиндустриализация»  - состояние стагнации традиционных отраслей 
промышленности с технологиями 3-го и 4-го укладов, которые переживают 
процессы деиндустриализации, условно говоря, первого типа - сокращения 
производственных мощностей в результате их физического износа и отсутствия 
рыночного спроса на продукцию;  

• «постиндустриализация» - переход к преобладанию технологий 5-го уклада, 
который сопровождается процессами деиндустриализации, условно говоря, 
второго  типа - выводом за между страны низко технологических отраслей 
(offshoring), введением современных высокотехнологичных производственных 
мощностей ориентированных на выпуск продукции с высокой частью добавленной 
стоимости, информатизацией общества, развитием сферы современных 
наукоемких услуг;  

• «неоиндустриализация» - переход к технологиям 6-го уклада, из выпуска 
продукции с высокой добавленной стоимостью, который характеризуется 
индивидуализацией, наноминиатюризацией, біотехнологізацією, когнітивізацією, 
развитием 3D-печати путем реиндустриализации (reshoring), то есть увеличение в 
национальной экономике рабочих мест на базе этих технологий преимущественно 
в сфере малого и среднего предпринимательства 
 



Структура оценочных индикаторов 
модернизации 



Организационно-экономические 

механизмы реализации: 

 • деконцентрация - передача полномочий на места, но не местным 
органам власти, а подразделениям центральной власти (например, 
органам координации межрегионального развития в пределах 
экономических районов, органам управления программами 
межрегионального развития), контроль за которыми осуществляется 
дисциплинарными и финансовыми методами;  

• функциональная децентрализация управления между разными 
уровнями власти и управления (то есть передача полномочий от 
центральных органов власти местному самоуправлению; 
межмуниципальное сотрудничество; трансграничное сотрудничество);  

• дерегуляция - делегирование функций власти и управления рыночным, 
квазирыночным, неправительственным саморегулівним структурам в 
частности и на региональный уровень;  

• сетизация (деиерархизация, кластеризация) - создание условий для 
объединения на основе долгосрочных соглашений стойких 
формирований, которые в экономической сфере на основе 
использования своих компетенций реализуют цепочки создания 
стоимостей с целью повышения собственной конкурентоспособности и 
предложения рынку уникального продукта. 
 








