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УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Анотація. У статті сформульовано нові положення відносно управління науковим сектором в умовах 
глобалізації. Враховано головні зміни у функціонуванні цього сектора, що зумовлені глобалізаційними процесами. 
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Summary. In the article are formulated the new positions on the management by a scientific sector in the conditions 
of globalization. The basic changes functioning of this sector are taken into account considered, which are related to 
the processes of globalization. 
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Постановка проблеми. Останніми роками на-
укове співтовариство реально переживає стан, 
який отримав назву глобалізація. Науковий сектор 
у більшості країн інтенсивно трансформується, 
адаптуючись до нових можливостей і загроз. Краї-
ни, що знаходяться в авангарді цього процесу і 
задають темп змін, створюють для себе більш 
сприятливі умови і надалі можуть досягнути більш 
вагомих результатів у науковому розвитку. Країни, 
що відстають, приречені понести додаткові втра-
ти, зумовлені необхідністю, окрім вирішення за-
гальних проблем, дотримуватися «стандартів», що 
задані ззовні. У сфері науки глобалізація харак-
теризується істотними особливостями. Вони ви-
ходять із специфіки самої наукової діяльності, її 
детермінації, а також із різноманіття (унікаль-
ності) механізмів використання її результатів. 
Урахування цих особливостей, безумовно, є не-
обхідним для підвищення ефективності управ-
ління науковою сферою. Вирішальне значення має 
розробка концепцій (нових механізмів, інститутів, 
інструментів та ін.), які дозволяють більш ефек-
тивно управляти науковим сектором. 

Проблематиці впливу глобалізації на науко-
вий прогрес як окремих країн, так і світової 
спільноти в цілому приділяється усе більше ува-
ги в економічних і міждисциплінарних дослі-
дженнях. «Глобальні умови» розглядаються, перш 
за все, з погляду інтенсифікації цього прогресу, 
що тільки частково торкається питань управлін-
ня. З іншого боку, сучасні дослідники, розробля-
ючи питання стратегічного управління науковим 
розвитком, усе частіше змушені враховувати 
вплив глобалізації, її об’єктивну природу. До того, 
таке управління починає розглядатися як комп-
лекс і державних, і суспільних важелів. 

Аналіз останніх публікацій. Фундаментальні 
основи управління науковим сектором закладені 
у роботі вітчизняних учених О. Поповича і Т. Ве-
лентейчика [1], які обґрунтовують важливість 
пріоритетів наукового розвитку як інструменту 
державного управління, а також аналізують зміни 

у підходах до визначення цих пріоритетів у сучас-
них умовах. Разом з тим автори недостатньо ува-
ги приділяють урахуванню умов, які створюють-
ся глобалізаційними процесами. В. Соловйовим 
сформульовано елементи концепції національної 
стратегії інноваційного розвитку у сучасному гло-
бальному світі [2]. Пропозиції автора спрямовані 
на вирішення багатьох науково-практичних про-
блем, проте усі вони знаходяться у межах «тра-
диційних» підходів і недостатньо враховують 
вплив глобалізації. Сьогодні спостерігається 
відхід від «традиційного» розуміння семантики 
управління науковим сектором: по-перше, вихо-
дячи зі зміни його ролі в економіці і вирішенні 
соціальних проблем в управлінні наукою почи-
нають домінувати суспільні інститути; по-друге, 
змінюється якість управління наукою і спосте-
рігається перехід від «управління» до «спрямуван-
ня» та від «прогнозування» до «програмування». 
У результаті з’являються абсолютно нові моделі 
управління. Так, цікавий підхід демонструють 
Б. Пендес, Дж. Вербакель і А. Неліс, які пропо-
нують досліджувати соціальні аспекти наукової 
діяльності на основі концепції «наука як корпо-
рація». Автори доступно інтерпретують принци-
пи «корпоративного виробництва» у науковому 
секторі і його загальну спрямованість на вироб-
ництво продуктів науки — знань і технологій, які 
поступають у суспільство як продукти фундамен-
тального соціального обміну, створюючи базу для 
суспільного розвитку. Практичні прояви кон-
цепції «наука як корпорація» досліджуються з 
урахуванням впливу глобалізації, яка розглядаєть-
ся у соціально-економічному, соціально-культур-
ному й інформаційно-технологічному ракурсі [3]. 
Разом із тим автори практично не приділяють 
уваги функціям управління науковим сектором, 
визначенню нових напрямів змін та управлінсь-
ких дій. Дж. Аткінсон-Грос’єн та К. Фарлей роз-
глядають концепт «моральної економії» у науці як 
системи загальних цінностей, традицій і кон-
венцій щодо способів дії, поведінки і придбання 
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знань, яких дотримується те або інше мораль-
не суспільство [4, с. 148]. Автори пропонують 
розглядати ментальні особливості кожного су-
спільства, що дозволить перейти на новий 
рівень управління наукою. Разом з тим концеп-
ція «моральної економії» є тільки одним з еле-
ментів складної системи управління наукою. У 
роботі не враховано, що «моральна економія» 
піддається сильному впливу глобалізації. Вели-
кий інтерес становить робота М. Джонеса 
(M. P. Jones), що присвячена дослідженню 
підприємництва у науці [5]. Положення цієї 
роботи піднімають безліч питань щодо розши-
рення можливостей «наукового підприємницт-
ва» у контексті глобалізації. Створення необ-
хідних для цього умов є важливим завданням 
управління науковим сектором. Його вирішен-
ня пов’язано з «переналагодженням» іннова-
ційної системи. Розглядаючи глобалізацію як 
історичний процес, слід зазначити, що вона 
створює певний контекст трансформації усіх 
функціональних систем державного управлін-
ня, у тому числі і системи інновацій. Б. Годін 
(B. Godin) підтверджує необхідність досліджен-
ня еволюційного перетворення національних 
інноваційних систем [6]. Однак автор не вра-
ховує зміни якості самого процесу глобалізації. 

Проведений аналіз показав, що питання управ-
ління науковим сектором в умовах глобалізації 
розглянуто фрагментарно. Глобалізація стрімко 
змінює умови функціонування національних гос-
подарств, тому «традиційні» підходи управління 
наукою мають модернізуватися у напрямі реагу-
вання на виклики глобалізації, що вимагає відпо-
відного концептуального забезпечення. 

Мета роботи: сформулювати концептуальні за-
уваження щодо управління науковим сектором в 
умовах глобалізації та підвищення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Зростання ролі 
науки в економіці, що проявилося в останні роки, 
привертає усе більше уваги до питань державно-
го і суспільного управління науковим сектором. 
Його об’єктивна необхідність багато у чому ви-
кликана саме попередніми хвилями глобалізації, 
які сприяли перетворенню науки на головну сфе-
ру людської діяльності. Саме наука дозволяє ство-
рити ті переваги, які необхідні кожній країні у 
боротьбі за економічні ресурси, а також отрима-
ти засоби вирішення гострих соціальних проблем. 
У глобальному «хаосі» наука, як і інші сфери, від-
ходить від чіткого порядку: виникають стрімкі 
зміни в орієнтирах і масштабах наукових дослі-
джень, змінюються вимоги до часових та еконо-
мічних їх параметрів, диверсифікуються форми 
дифузії нових знань тощо. При цьому держава 
повинна зберігати загальний курс наукового про-
гресу і підтримувати його високі темпи, щоб не 
відстати від експоненціальної «гонки» за ресурси 
розвитку. В управлінні науковим сектором пот-

рібні принципово нові ідеї, які відповідають но-
вим, «глобальним» умовам. 

Під впливом глобалізації світова господарсь-
ка система перетворюється на єдиний ринок 
(простір), у межах якого національні ринки вияв-
ляються взаємопов’язаними і взаємозалежними у 
більш високому ступені, ніж раніше, а національні 
економічні системи — усе більш подібними. У 
результаті перетворюється і по-новому складаєть-
ся міжнародна спеціалізація. Це торкається і на-
уки. Глобалізація виявляється і на рівні національ-
но-державних утворень. У межах національних 
кордонів відбувається будівництво солідарного 
загальнонаціонального простору. Характерною 
особливістю сучасного етапу є те, що цей простір 
створюється не на основі централізації державно-
го управління, а, навпаки, завдяки формуванню 
«м’якої» і децентралізованої системи, на чолі якої 
стоїть суспільство. Виходячи з цього, можна гово-
рити про виникнення нової моделі (концепції) 
державного будівництва. Держава з її «жорсткими» 
механізмами в умовах глобалізації вже не здатна 
мобілізувати усі ресурси розвитку й ефективно 
управляти їх використанням, будуючи це управ-
ління тільки на потенціалі формальних інститутів 
і адміністративних методів (їх потенціал вияв-
ляється досить обмеженим). Нову координаційну 
роль відіграє суспільство, яке, прагнучи підтриму-
вати процеси суспільного розвитку, впливає на 
державну політику і доповнює державне регулю-
вання «внеском» суспільних (у тому числі нефор-
мальних) інститутів. Прискорення глобалізації і 
посилення її впливу в історичній ретроспективі 
проходить паралельно з трансформацією систем 
управління суспільним життям і часто стимулює 
появу нових її елементів і рис. У ході еволюції 
систем управління усе більше використовуються 
можливості, пов’язані з соціо-культурними і соціо-
психологічними факторами. Причому за своєю 
значущістю вони не поступаються формальним 
інститутам і адміністративним методам. З цієї точ-
ки зору необхідно розглядати і соціо-культурний 
ракурс глобалізації. Вона по суті є процесом ви-
никнення нової «глобальної цивілізації» (основою 
і матеріальною культурою якої є наука), в основі 
чого лежить перетворення локальних цивілізацій, 
розвиток їх інтероперабельності, а також розвиток 
простороутворюючих інститутів (міжнародні кон-
венції і організації). Нова якість процесу глобалі-
зації, яку продемонструвала сучасна «хвиля», по-
лягає у тому, що вона заснована не тільки і не 
стільки на уніфікації (як супутньому явищі кон-
вергенції), скільки на збереженні різноманітності 
всього, що охоплюється. Через це сучасний гло-
бальний соціо-культурний простір стає не тільки 
більш конвергентним, але і більш конфліктним, 
таким, що активізує дивергентні тенденції, пов’я-
зані з національно-культурним самоствердженням 
та інституційною реакцією на генеральну тенден-
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цію конвергенції. Це безпосередньо спостерігаєть-
ся і у науці, де розширення і поглиблення міжна-
родного співробітництва часто «поєднується» з 
інерцією партнерів у реалізації міжнародних ініціа-
тив, їх опортуністичною поведінкою, конфлікта-
ми, «прихованим суперництвом» та ін. 

Глобалізація часто розглядається у комуніка-
ційному й інформаційно-технологічному аспек-
тах. Виходячи з розвитку комунікацій, глобаліза-
цію необхідно розглядати як нову парадигму 
організації світового простору, у тому числі його 
суспільного і соціально-економічного вимірів. 
Сучасний світовий простір — це єдиний інфор-
маційний простір, де процеси розповсюдження 
інформації і комунікацій є екзистенційно та он-
тологічно важливими. Завдяки новим технологі-
ям ці процеси здійснюються настільки стрімко і 
масштабно, що чинники простору і часу стають 
фізично незначущими. З позиції інформаційно-
технологічної «сутності» глобалізації часто роз-
глядають феномен інформаційного суспільства, 
яке побудоване на принципах максимальної 
інформаційної відкритості перед зовнішнім 
світом. Інформаційна сторона глобалізації і ви-
никнення інформаційного суспільства безпосе-
редньо змінює характер процесів, що відбувають-
ся у науковому секторі. Ступінь його інформати-
зації має відповідати вимогам глобалізації. Інфор-
маційні технології і комунікації надають нові 
можливості не тільки у проведенні наукових до-
сліджень, але й у реалізації всіх функцій управ-
ління, особливо організації і контролю. У зв’язку 
з цим може розроблятися концепт інформацій-
ного механізму наукового сектора, ключовими 
елементами якого повинні стати: технологічні 
компоненти наукової інфраструктури, інфор-
маційні мережі, ринок інформації тощо. 

На сучасному етапі увага до наукового роз-
витку постійно зростає. Наука, як природне праг-
нення людини організовувати своє життя на ос-
нові об’єктивних знань про навколишній світ, 
«вбудовується» у всі сфери людської діяльності. 
У результаті сучасне суспільство (на вищих рівнях 
його розвитку) характеризується як «суспільство 
науки». Такий концепт вимагає сформулювати 
нові принципи суспільного будівництва, регулю-
вання і забезпечення життєдіяльності соціуму, а 
також визначити додаткові орієнтири й ефек-
тивніші механізми суспільного прогресу. Обов’яз-
ковою позицією у цьому концепті повинно бути 
урахування впливу і проявів глобалізації як фун-
даментального чинника системних трансфор-
мацій. Виходячи з цього, доцільно розробляти і 
використовувати спеціальну (глобальну) парадиг-
му функціонування і розвитку наукового сектора 
у межах національно-державного утворення. 

Глобалізація як процес прискореного і гло-
бального обміну продуктами науки істотно 
підвищує інтенсивність наукових досліджень. З 

огляду на це виникає важливе завдання управ-
ління науковим сектором, яке пов’язане з досяг-
ненням максимальної мобілізації ресурсів і 
здібностей. Найважливішу роль у цьому відіграє 
соціальний фактор, сутність та експлуатацію 
якого можна розглядати, використовуючи чис-
ленні «грані» феномена глобалізації. 

Для епохи глобалізації є характерним висо-
кий рівень соціальної динаміки. Це вимагає 
відтворення нового типу соціального управління, 
тобто нових управлінських технологій, поклика-
них забезпечити і регулювати весь комплекс со-
ціальних процесів. Цей новий тип управління ба-
зується не тільки на використанні інформаційних 
технологій, а й на новому масиві знань про управ-
ління і суспільство, його трансформації і супутні 
явища. Уявляється, що такий тип управління ма-
тиме дві основи. Одна основа — це економіка, яка 
має системоутворюючу роль і є домінуючим «ре-
гулятором» усіх процесів. Тому повинна бути 
встановлена і вивчена детермінація по ланцюгу: 
економічне зростання  науковий прогрес 
економічний розвиток. Слід зазначити, що в 
умовах глобалізації «жорстка» економічна детер-
мінація науки і централізоване її управління 
змінюється гнучкими децентралізованими меха-
нізмами. Нова доктрина більше орієнтована на 
суспільство і людину. Друга основа — це культу-
ра і психологія, тобто більш повне урахування і 
використання впливу відповідних чинників на 
наукову діяльність і розвиток. Наука характери-
зується підвищеною чутливістю до культурних і 
психологічних факторів, які, окрім формування 
мотивації особистості, «заповнюють» пробіли 
адміністративного регулювання. 

Для правильного і повного використання 
потенціалу культурних і психологічних чинників 
повинна визначатися специфіка (ментальність) 
певного етносу, яка проявляється у сфері науки і 
впливає на її результати, а також спрямовані 
структурні зміни різних соціальних норм. На цій 
основі можна визначити якість умов діяльності 
учених у тому чи іншому етносі, де відбувається 
їх суб’єктивна адаптація. При цьому необхідно 
розглядати індивідуальну і колективну психоло-
гію. Зміна культурних і психологічних чинників, 
перетворення соціальних норм можуть не по-
вністю «відповідати» інтересам наукового прогре-
су, містити у собі великі загрози і вести до неефек-
тивного використання ресурсів. 

Адаптація до умов глобалізації у будь-якій 
сфері формує нову систему (неосистему), від якої 
очікується більш високий рівень функціональ-
ності і результативності. Неосистема вступає у 
«протиборство» зі «старою» системою (некро-
системою), яка не спроможна вирішити нових зав-
дань. Тому, враховуючи об’єктивний характер і 
незворотність глобалізації, адаптацію до її умов 
необхідно супроводжувати перетворенням інсти-
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тутів (на основі створення нових або імпорту норм 
зовні). Гальмування цього буде викликати втрати 
ресурсів. Нове ж інституційне середовище повин-
не будуватися на об’єктивних суспільних змінах. 
Наприклад, поява нових глобальних комунікацій 
соціуму не може обмежуватися, повинні створю-
ватися дієві механізми їх регулювання. 

У цьому контексті на перший план виходять 
етичні аспекти науки, оцінка яких дозволяє об-
ґрунтувати необхідність і доцільність того або 
іншого напряму наукових досліджень (наприклад, 
генна інженерія, дослідження на ембріонах лю-
дини, імплантація в тіло людини інформаційно-
комунікаційних пристроїв і ін.) і способів їх про-
ведення. Досвід ЄС підтверджує, що через вив-
чення і корегування етичних аспектів можна 
істотно підвищити якість управління науковим 
сектором, його соціальними ресурсами. 

Особливою сферою прикладного використан-
ня етичних систем є інституціоналізація підпри-
ємництва у науковому секторі. Діяльність ученого 
побудована на чіткому визначенні його обов’язків 
і винагороди. Проте досягти високої мотивації 
тільки за рахунок цього неможливо. Учений по-
винен діяти у межах спеціальної етичної системи, 
яка би спрямовувала його діяльність на приско-
рення наукового прогресу. Разом з тим кожний 
учений має і підприємницькі прагнення (індиві-
дуальні мотиви), які можуть вступати у протиріч-
чя з його професійними обов’язками. Така ситуа-
ція, по суті, створює конфлікт інтересів ученого 
як служителя наукового прогресу і як підприєм-
ця. Розв’язати цю проблему у сучасних умовах 
уявляється можливим за рахунок етики. Врахову-
ючи, по-перше, що учений діє у межах наукового 
співтовариства і, по-друге, що і основна, і підпри-
ємницька його діяльність у цілому відповідають 
інтересам суспільства, необхідно налаштувати 
етичну систему таким чином, щоб у ній погоджу-
валися обидві групи інтересів ученого. Це повин-
но контролювати необхідний рівень виконання 
ученим основних обов’язків і визначати правила 
його підприємницької поведінки. 

В умовах глобалізації відбувається демократи-
зація комунікацій, проходять усі нові інформаційні 
і міграційні «хвилі». Це насамперед характерно для 
науки, оскільки учених можна віднести до соціаль-
них груп, які мають «професійну» орієнтацію на 
інформаційний обмін і схильні до високої мобіль-
ності. У результаті формується нове середовище і 
структура світової наукової спільноти. Через це 
національна інноваційна система повинна бути 
максимально адаптована до таких умов і мати 
механізми, які б забезпечували міжнародні кому-
нікації і мобільність учених. При цьому функцією 
управління є не тільки створення таких ме-
ханізмів, а й контроль за зовнішніми комуніка-
ціями і мобільністю. Що стосується організації і 

контролю за зовнішніми комунікаціями, то не-
обхідно виділяти такі їх напрями: комунікації на 
рівні компаній, секторів економіки, органів вла-
ди й університетів; комунікації між сферами фун-
даментальної і прикладної науки; комунікації між 
різними напрямами і векторами зовнішньої по-
літики; комунікації між суміжними елементами 
різних політик держави, а також спеціальна інфра-
структура науково-технічних зв’язків. 

Вплив глобалізації на економіку є комплек-
сним. Тому по-новому має вирішуватися пробле-
ма забезпечення компліментарності розвитку 
науки та економіки (її провідних секторів). Зміни 
у сфері виробництва, на ринку праці і технологій 
та ін., що зумовлені глобалізацією, повинні су-
проводжуватися відповідними змінами у сфері 
науки. Це стосується, насамперед, тих проблем, 
які вона покликана вирішувати, а також появи 
нових вимог до економічних і часових параметрів 
наукової діяльності. Сучасна економіка є багато-
укладною, її сектори розвиваються у різних на-
прямах і з різними темпами. Це робить науку 
сектора більш диференційованою. Через те, що 
будь-які трансформації супроводжуються значни-
ми втратами, процес такої диференціації повинен 
бути об’єктом управління. Ступінь включення на-
укового сектора у глобалізаційні процеси пови-
нен корелювати з рівнем загальної відкритості на-
ціональної економіки. При цьому необхідно вра-
ховувати, що кінцевий результат змін, виклика-
них глобалізацією, тим більше у масштабах всієї 
економіки, є невизначеним. Тому перетворення 
наукового сектора повинні бути або помірними, 
що дозволяє завчасно зупинити і змінити спря-
мування процесу змін, або превентивними, роз-
робленими на основі передбачення. 

Висновки. Таким чином, глобалізація здійс-
нює визначальний вплив на науковий розвиток. 
Розроблені зауваження дозволяють підвищити 
ефективність наукового сектора за рахунок його 
адаптації до нових умов. Управління наукою в 
умовах глобалізації має базуватися на основі но-
вих прогресивних концепцій, які спрямовані на-
самперед на становлення нового типу соціаль-
ного управління. У перспективних дослідженнях 
передбачається розглянути питання інтенсифі-
кації міжнародного науково-технічного співро-
бітництва в умовах глобалізації. 
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