
Электронные сети обладают значительными базовыми 
преимуществами перед традиционными каналами, а именно: глобальный 
масштаб и обхват; удобство и быстрота совершения сделки; 
производительность и гибкость обработки информации; управление 
базами данных и возможность установления новых отношений; более 
низкие затраты на осуществление продаж и распределения.

Вместе с тем электронные каналы имеют ряд отрицательных 
особенностей, имея в виду: недостаток контакта с реальными товарами и 
отсрочка обладания ими; логистика исполнения заказа имеет скорость, 
или производительность, ниже скорости Интернета; хаос, запутанность  ̂
громоздкость Интернета; проблема безопасности клиентов. Я

Есть еще одна особенность электронных закупок, которую 
необходимо выделить - это виртуальность цены товара или услуги  ̂
которая может носить преимущество престижно - смысловой характер.

IV. Выводы. В реальной экономической практике используются три 
основных концепции цены: как функции «объективной» стоимости 
(императив «реального» производства); как функция «субъективной» 
стоимости (императив потребления); как функция меновой стоимости 
(императив рынка). В виртуальной- экономике цена может 
восприниматься как функция образа стоимости (императив 
«виртуального» производства).

Поскольку на рынке обращаются образы ценностей потребителя, то 
возможным становятся симуляции инноваций в форме модификации, ] 
не затрагивающие функциональных свойств вещи и не требующие 
реальных трудозатрат, которые в виртуальной реальности рекламных 
образов выглядят, как новое слово на рынке. В этом случае 
центральным звеном становится создание модельного ряда - серии 
изделий, функционально одинаковых, но различающихся 
аксессуарами, главное назначение которых - быть информационным 
поводом, то есть давать возможность создания рекламного имиджа, 
который вызвал бы заданные ассоциации с ценностями, 
культивируемыми в создании современных потребителей. Модельный 
ряд - это искусная симуляция технологического прогресса, 
позволяющая получать «справедливую цену» за серию мнимых «новых 
возможностей» и «улучшенных характеристик».

Электронный рынок, как и любой другой рынок, интерпретируется на 
основе положений о рациональности поведения экономических 
субъектов (стремление к выгоде), теории игр (рынок как множество 
взаимозависимых субъектов, совокупный результат деятельности 
которых непредсказуем) и концепции равновесия (стремление рынка к 
эффективности как равновесному состоянию).

Конкурентная среда в электронных сетях следует теории игр, когда 
несколько игроков могут одновременно выступать друг против друга и 
образовывать между собой коалиции. Коалиционная сеть создания 
(добавления) стоимости в электронном бизнесе имеет целью обеспечить
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посылки эффективного и качественного решения проблемы закупок,
П и м е н н о :  совместимость инфраструктуры взаимодействия;
3 г л а с о в а н н о е  ролевое дифференцирование в  товарах и услугах; общее 
С° н и м а н и е  бизнес-процесса; общность знаний и уровня обучения; общую 
культуру взаимодействия, общность сознания; общее организационное
обновление.

С и с т е м а  интеграции, умение оперировать категориями взаимосвязей 
о б е с п е ч и в а ю т  стратегическую ориентацию электронных торгов на 
гл о б а л ь н ы й  электронный рынок.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ФРН І УКРАЇНІ

Анотація. В роботі проаналізовано стан організації та фінансування 
науково дослідних і дослідно конструкторських робіт в Федеративній 
республіці Німеччині та Україні. Запропоновано шляхи оптимізації 
організації управління та фінансування наукових досліджень в Україні.

Ключові слова: наука, фінансування, організація, дослідження, 
інвестиції, ФРН, Україна.

І. Вступ. Рівень економічних досягнень будь якої країни корелює 
безпосередньо з її досягненнями в області науки і передових та 
високих технологій. При цьому, як правило, найрозвиненіші ті галузі 
економіки, в яких країна має наукові досягнення. В свою чергу, 
досягнення в наукових галузях визначається як організацією наукових 
досліджень (структурою наукового середовища, кадровим 
потенціалом, розвитком наукової інфраструктури тощо), так і їх 
фінансуванням.

Українська наука на сьогоднішній день фактично не існує як така. 
Інвестовані в Україні кошти держбюджету в наукові дослідження в 
2006 році склали близько 0,3% (при загальних витратах близько 1%) від 
ВВП. Слід відзначити, що за умови виділення на науку менше 0,4% 
ВВП, вона перестає виконувати свою економічну функцію. Економіка 
країни за таких умов не в змозі конкурувати з провідними 
економіками світу.

Ще критичніша ситуація була в Німеччині після Другої світової 
війни. Але ефективна науково-технічна політика німецьких урядів
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вивела наукові дослідження і науку в цілому на передові позиції в 
світі. Сьогодні науковий потенціал ФРН найпотужніший серед країн 
Євросоюзу. За рядом показників наукової і науково-технічної і 
діяльності ФРН посідає 1-3 місця в світі. Я

Виходячи з вищесказаного, доцільно проаналізувати основні 
аспекти організації наукових досліджень в ФРН та визначити структуру 
і джерела їх фінансування з метою врахування досвіду передової 
країни в Україні. Щ

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Систематичні дослідження стану наукової та науково-технічної J 

діяльності в ФРН наразі не проводилися. Лише в окремих роботах! 
(наприклад приводяться деякі дані про наукову діяльність в Німеччині.! 
Більшість же робіт присвячена інтегральному аналізу наукової діяльності! 
країн Євросоюзу, а статистичні дані за окремими параметрами можна І 
знайти лише на сайті статистичної інформації Євросоюзу чи на сайтах І 
федеральних або земельних відомств ФРН.

Нееирішені раніше частини загальної проблеми
За обмеженості розмірів Державного бюджету України питання І 

ефективної організації структури наукових досліджень, визначення І 
пріоритетних напрямків досліджень, мотивації науковців до виконання 1 
необхідних економіці досліджень і розробок, визначення відповідних І 
джерел фінансування науки та структури фінансування стає і
першочерговою задачею, вирішення якої допоможе відновити світові j 
позиції української науки, які вона займала ще 15-20 років тому.

II. Постановка завдання. Метою даної роботи є обґрунтування заходів 
спрямованих на структурні зміни в організації діяльності і фінансування 
як науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт, так і наукової 
діяльності в Україні в цілому.

III. Результати. Панорама наукових досліджень в ФРН надзвичайно 1
різноманітна. Поряд з великими дослідницькими організаціями і 
науковими товариствами значну вагу мають вищі навчальні заклади і 
дослідницькі відділи на підприємствах і в корпораціях як
найважливіші центри наукового розвитку. Наукові організації
федерального підпорядкування, федеральних земель та академії наук 
доповнюють широкий спектр наукових установ в Німеччині. 1
Організаційна структура та структура фінансування науки в ФРН 
приведена на рисунку.

Університети і вищі спеціальні навчальні заклади вважаються 
стержнем дослідницької системи. Після народного господарства вони 
утворюють - вимірюючи в інвестованих в дослідження та розвиток 
коштами - д ругий за величиною сектор економіки. Дослідження в 
вищій школі проводяться як в фундаментальних галузях, так і в 
галузях прикладних, наприклад галузі розвитку нових матеріалів і 
технологій.

В ФРН наукові організації об’єднані ініціативою «Наука в діалозі» ■
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л А / i s s e n s c h a f t  im Dialog (WiD)) займаються різноманітними основними 
п о б л е м а м и  досліджень. Товариство Макса Планка (MPG - Max-Plank- 

G e s e l l s c h a f t )  підтримує фундаментальні дослідження в першу чергу в вищій 
школі в галузях біології, медицини, фізики, хімїї, в тім числі і духовні 
посліДЖення- Йому належить 77 інститутів, дослідних організацій, лабораторій і 
побочих груп. 3 1954 року MPG дало світу 15 Нобелівських лауреатів.

Найбільшою організацією з прикладних досліджень являється 
Т о в а р и с т в о  Фраунгофера (FhG - Fraunhofer Gesellschaft). До його 
складу входить 58 дослідницьких організацій в Німеччині. 
Орієнтується на впровадження результатів досліджень в нові і 
інноваційні продукти, процеси і послуги. В організаціях Товариства 
працює близько 12500 співробітників. FhG тісно співробітничає з 
вищими навчальними закладами Німеччини. Результати його 
д о с л ід ж е н ь  впроваджуються в товари, процеси і послуги. Тому не 
дивно, що на дві третини річний бюджет товариства Фраунгофера 
складається з інвестицій індустрії та також з фінансованих 
суспільством наукових проектів.

Широкий спектр досліджень від фундаментальних до прикладних 
проводять дослідні центри товариства Лейбніца (WGL - Leibniz- 
Gemeinschaft). До його складу входите 60 дослідницьких організацій та 
організацій з сервісними функціями.

Національні та міжнародні колективи наукових центрів товариства 
Гельмгольца (HGF - Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren) 
об’єднують 15 взаємопов’язаних великих дослідницьких організацій. HGF 
створює величезні дослідні пристрої, такі як прискорювачі елементарних 
частинок та ядерні реактори, і відповідну інфраструктуру для внутрішніх 
і міжнародних досліджень.

Стратегічні напрямки їх досліджень сконцентровані в наукових 
областях: енергія, земля і навколишнє середовище, здоров'я, ключові 
технології, структура матерії, всесвіт.

Поряд з науковими організаціями існують також 52 товариства, як, 
наприклад, Німецьке товариство досліджень (DFG - Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), створене в 1920 році товариство, до складу 
якого входить 68 вищих навчальних закладів, 16 поза вузівських 
Дослідних організацій, 7 академій, 3 наукових об'єднання, а також 84 
земельних та комунальних дослідних організації. Вони займаються 
Дослідженнями за замовленнями товариств чи земель.

Дослідницькі цілі підприємців полягають в першу чергу в 
використанні результатів науки. Одна частина дослідницької 
Діяльності представляє роботи за замовленнями. Багато підприємств 
працюють також з власними науковими підрозділами. Особливо 
значення власним дослідженням надають великі корпорації. Державні 
Дослідні організації (Die Bundeseinrichtungen mit Forschungsaufgaben), 
яких налічується 53, фінансуються державою і виконують замовлення 
Держави (міністерств, відомств) до відання яких вони належать. Є в
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Німеччині також земельні і комунальні дослідницькі організації (їх 
190), які відповідно фінансуються з бюджету федеральних земель чи 
місцевого.

Сім німецьких академій в Берліні, Дюссельдорфі, Геттінгені,] 
Гейдельберзі, Лейпцигу, Майнці і Мюнхені об’єднані в «Союз 
німецьких академій наук» з метою координації їх фундаментальних 
досліджень та представлення їх як всередині країни, так і за її 
межами. В них працює близько 1500 науковців різноманітних 
спеціальностей. Загальне фінансування академії державою та 
землями складає 42 млн. Євро. 1

Організаційна структура і структура фінансування науки в ФРН
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft; HGF - Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren; MPG - Max-Plank-Gesellschaft; FhG - 
Fraunhofer Gesellschaft; WGL - Leibniz-Gemeinschaft

Проаналізуємо стан фінансування наукових досліджень і власне 
науки в ФРН. За рахунок фінансування бізнесу (економіки) 
проводиться більше двох третин всіх досліджень. В 2002 році таких
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И  л(джень проводилося на 34,45 млрд. Євро. Ці дослідження 
^ямован і в першу чергу на потреби ринку. Лише близько 5% цих 

сліДЖень € Фундаментальними. В німецькій індустрії кожне третє 
Я иємство проводить свої власні дослідження. В той же час в сфері 

лання  послуг лише кожне десяте підприємство проводить свої 
О С Л І Д Ж Є Н Н Я .  Особливо розповсюджені дослідження в галузі 

Технічного надання послуг (30%).
З ростом розмірів підприємств зростає і їх частка в дослідженнях. В 

і н д у с т р і ї  дослідженням займається 80% великих підприємств.
Багато державних відомств підтримують спеціальні інформаційні 

організац ії і фахові бібліотеки, ч и ї послуги потрібні для цих відомств. Ці 

організації надають інформацію для забезпечення потреб в наукових 
дослідж еннях. Таких центральних інформаційних центрів та фахових 
бібліотек налічується 25.

Наукову політику формує парламент та уряд держави та 
федеральних земель. Координацію та підтримку діяльності наукових 
організацій федерального та земельного рівнів здійснює Федерально- 
Земельна комісія планування освіти і підтримки досліджень (BLK - 
Bund-L'ander-Kommission fur Bildungsplanung und Forschungsforderung). 
Наукова рада (Der Wissenschaftsrat) надає рекомендації федеральному 
уряду та урядам федеральних земель в питаннях змісту та структури 
розвитку наукового ландшафту та побудови вищої школи. Координацію 
діяльності в питаннях науки, освіти та розвитку 257 вищих навчальних 
закладів ФРН здійснює Рада ректорів вищих навчальних закладів (Die 
Hochschulrektorenkonferenz).

Наукова політика твориться також окремими науковими товариствами 
та групами за спеціальностями (наприклад лікарів).

В ФРН близько 750 дослідних організацій, що переважно спільно 
фінансуються з різних джерел державою та федеральними землями. 
Під вищою школою в ФРН розуміють всі визнані державою 
університети та спеціальні (професійні) вищі навчальні заклади. 
Традиційно вищі навчальні заклади утворюють кістяк німецької 
дослідницької системи. Являючись носієм найбільшого і одночасно 
всеохоплюючого потенціалу суспільно фінансованих досліджень в 
Німеччині а також базисом і вузловою частиною дослідницької 
системи, вищи школа відіграє, внаслідок інституціонального 
взаємозв’язку досліджень і орієнтованої на дослідження освіти, 
Центральну роль в досягненні наукових успіхів ФРН. Одночасно 
партнерами по кооперації в проведенні наукових досліджень 
являються дослідні організації поза вищою школою. Спектр 
Досліджень вищої школи охоплює як фундаментальні, так і 
прикладні.

В ФРН існують також самостійні інститути в рамках вищих 
навчальних закладів, які організаційно, територіально і за персоналом 
пов'язані з вузом, не утворюючи, однак, складової частини вузу.



Зв’язуючою ланкою між вищою школою та економікою ФРН є 
виконання дослідницьких завдання в господарських сферах та 
прикладні дослідження. Між університетами, вузами та поза 
вузівськими науковими організаціями розвиваються коопераційні 
зв’язки завдяки спільним проектам, дослідженням в спеціальних та 
трансферних галузях.

На сьогодні в Німеччині функціонує 350 вузів, в тім числі 79 
приватних, і всі вони приймають участь в наукових дослідженнях.

Фінансування науки в ФРН включає в себе як фінансування наукових 
досліджень і розвитку (FuE), так і фінансування наукової освіти і 
навчання а також інших споріднених видів діяльності.

Вражаючими являються розміри фінансування наукових досліджень в 
ФРН. Інвестиції в науку та розвиток (FuE) склали в 2004 році 55,229 млрд. 
Євро (2,49% від ВВП). Лише США (2,68%), Японія (3,15%), Фінляндія 
(3,48%) і Швеція (3,98%) випереджують її. За абсолютними розмірами 
фінансування в Євросоюзі ФРН знаходиться на першому місці (в 2003 році 
держава фінансувала 17 млрд. Євро, що складало 23,1% від обсягів 
загального державного фінансування досліджень в Євросоюзі - 15 країн).

З них інвестиції державного сектора складали 7,514 млрд. Євро (0,34% 
ВВП), вищої школи - 9,103 млрд. Євро (0,41% ВВП) і сектора економіки - 
38,611 млрд. Євро (1,74% ВВП).

Я видно, одну третину складають інвестиції держави та федеральних 
земель і дві третини - індустрії, що відповідає Лісабонській стратегії. 
Суспільство здійснює фінансуванням науки головним чином в вищій 
школі та поза університетських дослідних організаціях. Чимало наукових 
організацій підтримуються спільно державою та федеральними землями 
(Рис.1.).

Підтримка науки здійснюється різноманітними фондами. Союзи 
фондів підтримки науки, які належать до народного господарства, 
налічують в середньому 347 благодійників і благодійних фондів, які 
підтримують частину наукових дисциплін.

Підтримка прикладних досліджень в співробітництві з малим та 
середнім бізнесом є завданням товариств індустріальних дослідних 
організацій (AiF).

Німецьке товариство досліджень (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
- DFG) є найважливішою організацією з підтримки науки в 
університетах і фінансується спільно державою та федеральними 
землями. DFG підтримує всі дисципліни та наукові області. Німецька 
академічна служба обмінів (Deutsche Akademische Austauschdienst - 
DAAD) пропонує стипендії для підтримки студентів та науковців через 
міжнародний обмін. Фонд Олександра Гумбольдта (Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung - AvH) виділяє щорічно до 600 стипендій для 
німецьких та закордонних вчених з науковими ступенями для 
тривалих досліджень в Германії. Наука в ФРН також фінансується за 
рахунок коштів Євро комісії. Крім того існує ще безліч фондів
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підтримки науковців.
Загальна чисельність наукового персоналу в 2004 році складала 

472519 чоловік (1,2 % від усіх, хто отримує доход). На кожну тисячу 
жиТЄЛів приходилося 12 науковців. Більше було лише в Франції (12,7) та
Я п о н і ї  (13,2).

З а г а л ь н і  витрати на одного науковця склали 116880 Євро. В 
д е р ж а в н и х  наукових організаціях в 2004 році було зайнято близько 76862 
працівника і на одного припадало 97770 Євро. Чисельність науковців в 
вищій школі в 2004 році 97641 чоловік і на одного припадало 93230 Євро. 
Кожен п’ятий вчений працював в вищій школі. Чисельність науковців в 
секторі економіки в 2004 році 298017 чоловік і на одного науковця 
п р и п а д а л о  129560 Євро. Таким чином, сектор економіки є головним 
діячем в отриманні і розширенні знань.

Оптимальною, з нашої точки зору, є і структура наукового персоналу в 
ФРН. В 2004 році в наукових організаціях індустрії працювало 63,5 % 
науковців, вищої школи - 21,1 % і в державних наукових організаціях - 
15,4 % науковців. При цьому власне дослідники складали 57,5 %, техніки -
18,9 % і інші працівники - 23,6 %.

Загальні витрати на науку (FuE і наук») в Німеччині в 2004 році склали 
70,437 млрд. Євро, тобто 3,2; ВВП. За період з 1991 року зростання 
фінансування склало 30,3%.

Фінансування цивільних досліджень в 2006 році склали 88,1%, а 
військових - 11,9 %.

Загальні видатки на освіту, дослідження і науку в 2004 році в ФРН 
склали 193,3 млрд. Євро, або 8,7 % від ВВП. При цьому видатки на освіту 
склали 138 млрд. Євро (6 %). В період з 1995 року максимальні видатки 
на освіту, дослідження і науку складали 9,1 % від ВВП.

Організація та фінансування наукових досліджень дозволили 
досягти Німеччині вражаючих успіхів в освоєнні передової техніки і 
високих технологій. В 2003 році в ФРН зареєстровано 129 патентів, 
винаходів та процесів світового значення на 1 млн. жителів (у Японії 
166, Швеції 223, Фінляндії 242). За часткою передової техніки (18,1 %) 
та високих технологій (16,25) ФРН займала перше місце у світі, 
випередивши США і Японію. В цьому ж році в ФРН було опубліковано 
772 наукові роботи на кожен млн. жителів (середнє значення по 
Євросоюзу 639).

В 2004 році в ФРН вчений ступінь доктора отримали 23138 осіб, а 
Доцента - 2283.

Для порівняння, в Україні у 2006 році 1452 організації виконували 
наукові дослідження і розробки. Загальна чисельність науковців, які 
виконували наукові дослідження складала 151675 осіб, в тому числі 4265 
Докторів наук і 16961 кандидати наук. На кожну тисячу жителів 
приходиться 3,2 науковця. Таким чином в Україні науковими 
Дослідженнями займається майже вчетверо менше науковців, ніж в 
Німеччині. Серед персоналу, зайнятого в науці України, - власне



дослідників 101723 особи (67%), техніків - 19748 осіб (13%) і допоміжних 
працівників - 30204 особи (20%). При цьому в економіці України 
працювало 12488 докторів наук і 71893 кандидати наук, тобто 66% 
докторів наук і 77% кандидатів наук не приймали участі в науково 
дослідних і дослідно-конструкторських роботах. Не використання такого 
наукового потенціалу є неприпустимим.

Загальний обсяг фінансування досліджень і науково-технічних робіт 
(FuE) в Україні складав 5,1644 млрд. грн. (1% від ВВП). З них на 
фундаментальні дослідження витрачено 1,141 млрд. грн., на прикладні -
0,8415 млрд. грн., розробки - 2,7416 млрд. грн. і науково-технічні 
послуги - 0,6305 млрд. грн. За рахунок державного фінансування було 
виконано наукових та науково-технічних робіт на 2,0174 млрд. грн. (0,4% 
від ВВП), з них 1,477 млрд. грн. склало бюджетне фінансування 
Національної Академії наук і лише 0,308 млрд. грн. - наукових 
досліджень у вищій школі. В той же час в НАНУ в 2005 році виконували 
наукові дослідження 173 наукові установи і працювало 16424 науковці, з 
яких 2437 докторів і 7851 кандидатів наук. Отже переважна чисельність 
науковців працює у вищій школі. Саме доктори і кандидати наук вищої 
школи складають основну масу науковців, - що не приймають участі в 
наукових дослідженнях.

Перспективи подальших досліджень
Найнагальнішим завданням подальших пошуків є проведення 

дослідження організації та фінансування освіти в ФРН і Україні з метою 
виявлення слабких сторін в формуванні потужного національного 
наукового потенціалу.

IV. Висновки. Структура наукового персоналу України являється 
незадовільною. В Україні вчетверо менше науковців на кожну тисячу 
жителів країни, ніж в ФРН і на одного дослідника припадає 0,5 техніка 
та допоміжного працівника, тоді як у ФРН - 0,75. В зв’язку з цим 
науковці нераціонально витрачають свій робочий час на виконання не 
властивих їм функцій. Тому необхідно збільшити чисельність 
технічного і допоміжного персоналу, при одночасному збільшенні 
чисельності науковців-дослідників, які фінансуються з Державного 
бюджету. Останнє можливо лише за умови підвищення престижності 
праці науковця, яке вимагає радикальних заходів держави з підтримки 
науки. »

Суттєвим недоліком фінансування науки в Україні є малі питомі 
витрати на одного вченого 53415 грн. в 2006 році. Фактично державою 
фінансується лише заробітна плата, нарахування на ЗП та комунальні 
послуги. Вже більше 15 років наукові установи не оновлюють 
обладнання, не мають достатнього доступу до міжнародних джерел 
наукової інформації, не можуть ефективно приймати участь в 
міжнародних наукових форумах. Низький рівень оплати праці науковців 
спонукає їх залишати науку, емігруючи за кордон або переходячи в інші 
галузі народного господарства.
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І  кількість науковців з вченими ступенями в Україні в 3,3 рази більша, 
", таких  в ФРН. 66% докторів наук і 77% кандидатів наук не приймали 

сті в науково дослідних і дослідно-конструкторських роботах. Основна 
Уча на з них працює в вищих навчальних закладах. Причина такого 
48 новищ а полягає в мізерному фінансуванні науково дослідних і 
^ ід н о - к о н с т р у к т о р с ь к и х  робіт в вищих навчальних закладах. Не 
Геганню роль відіграє формальний підхід та корупція при присудженні 
° еНих ступенів і наукових звань. Тому необхідно суттєво збільшити 
ф інансування науки і змінити порядок присудження наукових ступіней і
звань.
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