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що є фактично нормою в сучасній інноваційній стартап практиці. Також студенти отримують 
можливість застосовувати на практиці свої знання та починають свідомо будувати власну 
кар’єру як компетентного фахівця. 
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програм н/т співробітництва 
 

ЯК ЕФЕКТИВНО І ШВИДКО РОЗВИВАТИСЯ 
 

Соціально-економічне становище в Болгарії, Україні, та й в інших країнах 
колишнього СРСР, могло б і повинно бути набагато краще! Але маємо те, що маємо. Час 
зараз зовсім інший, ніж в ті роки, коли була планова економіка, та й цінності інші. Звісно ж, 
що зараз дуже важливо використовувати досвід і потенціал наявних зв'язків і можливостей 
для відродження на новій основі взаємовигідного співробітництва. Нагадаємо, про головну 
мету дослідницької та інноваційної політики ЄС: відкриті інновації, відкрита наука і 
відкритість світу. Це означає відкриття інноваційного процесу для людей з досвідом роботи в 
областях, відмінних від академічних та класично наукових. 

У період 2014-2020 рр., Державне фінансування інновацій в Болгарії здійснювалося 
в основному через Оперативну програму «Конкурентоспроможність та інновації». У ній 
передбачалися інвестиційні пріоритети 1.1: «Заохочення інвестицій в області дослідження і 
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інновацій, і розвиток зв'язків між бізнесом та науково-дослідними центрами, а також 
підтримка вдосконалення виробничих можливостей і експериментального виробництва в 
ключових перспективних технологіях». Окреслений пріоритет «Підвищення якості та 
ефективності наукових досліджень та інновацій» та визначено конкретні області впливу. В 
інвестиційному пріоритеті 2.1: «Підтримка переходу до ресурсно ефективної економіки та 
стимулювання зеленого зростання» з подпріорітетом «Підвищення ефективності 
використання ресурсів», передбачені заходи щодо впровадження низьковуглецевих, 
енергозберігаючих і маловідходних технологій, утилізації та переробки великої кількості 
відходів. Відповідно інвестиційним пріоритетом 2.2: «Сприяння енергетичній ефективності 
та використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах» передбачені заходи 
впливу на підвищення ефективності енергоспоживання і стимулювання інвестицій в 
технології виробництва і споживання енергії з поновлюваних джерел в підприємствах. 
Процес підготовки проекту, розробки бізнес-плану та отримання фінансування був тривалий, 
забюрократизований, з надмірно ретельною перевіркою, що призвело до негативних 
наслідків - значна частина фінансування не затребувана, Болгарія займає останнє місце в ЄС 
з інновацій. 

На період 2021-2027 рр. Європейський парламент виділив Болгарії 18 млрд. левів. 
Що це означає? Фактично йдеться  про найвищому бюджеті з моменту вступу Болгарії в ЄС, 
в середньому це близько 2,6 млрд. левів в рік. Вперше болгарському представнику в 
Європейському парламенті доручена роль парламентера з правилами спільного інвестування 
в Європейському союзі (ЄС). Є можливість також у співпраці брати участь і різних 
програмах і отримувати гроші від Євросоюзу за програмами євро фінансування до 2027 р. 

Глобальна криза вимагає приділити особливу увагу питанням економіки, 
пропонуються різні програми по переходу Людства з вмираючої системи експоненціального 
«Кількісного зростання» на нову систему природного «Якісного розвитку». Між тим 
класичні підходи не привели на сьогоднішній день до позитивних результатів, незважаючи 
на багатомільярдні інвестиції і величезна кількість задіяних економістів, обслуговуючого 
персоналу, менеджерів і керівників. Основними причинами, що перешкоджають реальному 
прогресу наших (України та Болгарії) країн, є відсутність синергетичного єдності реальної 
промисловості з освітою і наукою, корумпованість і штучно створені бюрократичні перепони 
при спробах оформити заявки і отримати по ним фінансування, відсутність стимулів до 
переходу на інновації. Потрібні нові форми співпраці та держпідтримки для того, щоб 
здійснилися справжні Божі задуми [1, 2], а не надумані людиною по ходу історії появи і 
розвитку людства. 

З огляду на значний потенціал українських і болгарських вчених і сучасний 
кризовий стан економік наших країн, ми торкнемося питань доцільності створення базового 
інноваційного україно-болгарського центру для запитання і впровадження потенціалу. Ми 
вважаємо, що наявні у нас наміри по створенню інноваційної структури, з урахуванням 
накопичених досвіду і зв'язків можуть дозволити нам взяти на себе сміливість і ініціювати 
початок такої діяльності саме на території Болгарії. Інноваційний центр цілком реально 
створити і він міг би надати імпульсний позитивний вплив на економіку наших країн, будучи 
самокерованої науково-технічною організацією, що об'єднує всіх, хто має в своєму активі 
наукові праці або різного роду досягнення як в традиційних, так і нетрадиційних областях 
науки і техніки, економіки і освіти, культури, соціальної сфери, охорони здоров'я, екології та 
екологізації спільноти людей для комерціалізації досягнень і тиражування. 

У зв'язку з вищесказаним, пропонуємо розглянути і намітити тактику і стратегію 
застосування високоефективної Моделі економіки держави [3 - 9]. Групою прогресивних 
вчених - інженерів за освітою, фахівців в галузі технічних знань і дослідників в області теорії 
складних систем, після тривалого і глибокого системного аналізу, була знайдена справжня 
причина «фінансово-економічних» криз, що постійно виникають в світі. 
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З урахуванням цієї «причини» була запропонована безпрецедентна в світовій 
практиці фундаментальна «Теорія високоефективної національної економіки». На основі цієї 
теорії була розроблена нова Модель економічного розвитку та управління - «Модель 
високоефективної національної економіки». Ця Модель лежить поза рамками традиційної 
економіки і являє собою потужне економічне «ноу-хау». Ця Модель функціонує без інфляції 
та повністю усуває причини «фінансово-економічних» криз. Крім того, вона сприяє 
постійному наповненню бюджету, повністю ліквідує безробіття, зовсім не має потреби в 
емісії грошей, іноземних кредитах, кардинально спрощує систему оподаткування, дозволяє 
скоротити «тіньову» економіку і всіляко сприяє максимальному використання людського, 
наукового і технічного потенціалу країни. Економічна Модель, що запропонована,  
побудована на зовсім інших принципах функціонування, ніж традиційні «європейсько-
американські» економічні моделі. У ній, наприклад, немає такої економічної категорії, як 
«прибуток», яка є основною причиною дисбалансу між ціною товару і заробітною платою, 
яка постійно призводить до невідповідності між пропозицією товару і платоспроможним 
попитом на нього. Тому в пропонованій Моделі ціноутворення здійснюється за іншою 
схемою. Замість кредитів пропонуються безпроцентні державні позики на поворотній основі. 
Замість всіх існуючих видів податку передбачені тільки два види податку: податок на 
грошовий еквівалент праці та податок на невикористання грошей протягом встановленого 
періоду. 

Люди взагалі не повинні платити прибутковий податок. Також було знайдено ряд 
нових економічних принципів, завдяки яким в економіці з'являється синергетичний ефект - 
він починає інтенсивно працювати. Так, наприклад, гроші починають рухатися по 
замкнутому циклу і з величезною швидкістю, що дозволяє перетворити економічну систему 
в величезний фінансовий «коллайдер». Таким чином, може бути здійснений реальний 
перехід від статичної економіки (економіка «топтання на місці») до динамічної економіки 
(економіка «інтенсивного розвитку»). 

Приблизний ефект від впровадження запропонованої економічної моделі, наприклад, 
в Україні в перші роки складе близько 1 трлн. гривень. У наступні роки, в результаті 
правильного використання Моделі, розвиток країни може в цілому рости в геометричній 
прогресії. Використання «Моделі високоефективної національної економіки» дозволить не 
тільки назавжди усунути негативні явища, притаманні сучасній економіці, а й підняти 
економіку на зовсім інший рівень розвитку.  

Дана економічна Модель не має аналогів в історії економічної думки і не 
представлена в підручниках з економіки. У роботі увага приділялася деяким важливим 
принципам економіки, які постійно перебували «поза увагою» економічних теорій, хоча ці 
принципи дуже важливі для розуміння того, як насправді повинен працювати 
високоефективний економічний механізм. Ця Модель є безпрецедентним варіантом ринкової 
соціально орієнтованої економіки і являє собою унікальний ефективний механізм, що 
дозволяє здійснити швидкий реальний перехід від повільного «сталого розвитку» - до 
динамічного і інтенсивному розвитку. Модель передбачає посилення ролі держави в 
питаннях формування фінансової політики. Приватна ініціатива, підкріплена жорстким 
контролем з боку держави, може дати фантастичні результати на основі нових економічних 
принципів. 

Зазначена «Модель високоефективної національної економіки» пропонується для 
використання урядами різних країн і в першу чергу на розгляд наукової спільноти та Уряду 
Болгарії, Президенту країни Р.Радєву. Болгарія, як найкраще відповідає вимогам та має 
можливості щоб стати пілотним проектом для впровадження Моделі. 
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