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ВСТУП
Умови глобального ринкового середовища диктують необхідність
активізації інноваційної діяльності як найбільш ефективного способу
підвищення конкурентоспроможності країни та її подальшого інтенсивного
розвитку. Ефективна інтеграція національної економіки у світову потребує
високого рівня конкурентоспроможності самої країни і окремих її суб'єктів
господарювання. Підвищення конкурентоспроможності економіки та перехід
на інноваційний шлях розвитку є ключовим завданням державної політики.
Забезпечення високих темпів економічного зростання – одне з
ключових завдань, яке стоїть перед будь-якою країною світу. Як свідчить
досвід останніх десятиліть, основним фактором економічного зростання
провідних країн світу є більшою мірою не фінансовий капітал і засоби
виробництва, а знання та нові ідеї, що забезпечують створення
інтелектуальної, конкурентоспроможної, затребуваної на ринку продукції.
На рубежі XXI ст. почали розвиватися процеси, які надалі істотно
змінили основний вектор світового економічного розвитку і сформували
економіку нового типу (інноваційну економіку), в якій вирішальну роль
стали відігравати знання, а "виробництво знань" перетворилося на джерело
нових форм організації бізнесу та економічного зростання.
За оцінками експертів, сучасне економічне зростання характеризується
визначальним
значенням
науково-технологічного
прогресу
та
інтелектуалізацією основних факторів виробництва. Внесок науковотехнічної сфери, особливо інноваційної складової в приріст ВВП розвинених
країн, збільшився: в США з 31,0% у 1980-ті роки до 34,6% на початку нового
століття, Японії відповідно з 30,6 до 42,3%, Європі з 45,5 до 50,0% [1].
Для розробки стратегії економічного розвитку в глобальній конкуренції
досить актуальним є дослідження проблеми підвищення світового рейтингу
України, адже вирішення даного питання надасть можливість об'єктивно
визначити сильні та слабкі сторони як індексів інноваційності і
конкурентоспроможності, так і самого стану економіки України з подальшим
обґрунтуванням політики щодо підвищення національного добробуту через
розробку дієвих механізмів економічного розвитку.
Результати науково-технічної діяльності є одним із головних ресурсів,
що визначає темпи економічного зростання країни. Тому проблемі
забезпечення всебічного і об'єктивного оцінювання стану науково-технічної
діяльності та її результатів приділяється особлива увага у всьому світі.
Моніторинг виконання завдань і оцінювання отриманих результатів за
допомогою системи показників і індикаторів розглядається у провідних
країнах світу як важлива складова ефективної науково-технологічної
політики. У всіх розвинених країнах, де є потужний державний сектор науки,
існує практика оцінювання діяльності відповідних організацій, яка
регулюється на урядовому рівні. За підсумками такої оцінки, зокрема,
6
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приймаються рішення про фінансування наукових товариств у Німеччині,
дослідницьких центрів в Італії, Франції, Норвегії.
Проблемам організації моніторингу результатів науки приділяється
значна увага з боку міжнародних організацій. У Повідомленні Європейської
комісії для Європейського парламенту (2012 р.) відмічається необхідність
введення в дію відповідного та своєчасного механізму моніторингу та оцінки
прогресивного розвитку європейського дослідницького простору
В умовах вступу України до Європейського союзу особливої
актуальності набуває проблеми підвищення світового рейтингу України в
глобальній конкуренції. Аналіз стану інноваційного розвитку і
конкурентоспроможності України у міжнародних порівняннях дає
можливість досить об'єктивно визначити сильні та слабкі сторони як
науково-технічної діяльності країни, так і економіки в цілому.
За оцінками експертів, які здійснювали дослідження глобального
інноваційного індексу та його окремих складових, науково-технічна та
інноваційна діяльність в Україні потребує міжгалузевого технологічного
обміну, зміцнення зв'язків компаній з університетами і науково-дослідними
інститутами, розвитку міжнародної науково-технічної кооперації тощо.
Конкуренція між розвиненими країнами перетворилася на конкуренцію
у сфері не тільки науки, технологій а й освіти, яка відіграє все більш значну
роль у реалізації інноваційної моделі розвитку економіки.
З входженням України в європейський науковий простір зростають
вимоги до якості науково-освітянської діяльності ВНЗ. Вищі навчальні
заклади в усьому світі створюють системи гарантії якості освіти, що
відповідають вимогам сучасного суспільства, особистості та потребам
окремої країни.
У міжнародних рейтингах вищої освіти Україна займає далеко не кращі
позиції, поступаючись не тільки провідним країнам світу, а й таким країнам
як Аргентина, Болгарія, Румунія та ін.
Метою монографії є висвітлення результатів досліджень зарубіжного
й вітчизняного досвіду щодо стану та результативності науково-технічної та
освітянської діяльності в Україні за даними моніторингу та міжнародними
показниками.
Під час підготовки монографії використано результати власних
досліджень авторів, статистичні дані, відомості розпорядників бюджетних
коштів та інші матеріали, які є у розпорядженні УкрІНТЕІ.
Результати наукової й науково-технічної діяльності, здійсненої у 2013
р. за кошти державного бюджету, наводяться за такими показниками:
фінансове забезпечення наукової сфери України;
кількісна оцінка виконуваних наукових і науково-технічних робіт;
кількісна оцінка створеної та впровадженої наукової (науковотехнічної) продукції (НТП) за результатами виконуваних робіт;
кількісна оцінка публікаційної і патентної діяльності;
7
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кількісна оцінка стану реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки
і техніки та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і
науково-технічних розробок.
Показники інституціонального і кадрового забезпечення наукової
сфери України, загального фінансування та результативності наукових робіт,
виконаних за рахунок усіх джерел, аналізуються за даними Державної
служби статистики України.
У підготовці розділів монографії брали участь фахівці МОН –
Н.Кушнір (розд. 4, 8.1), О. Бразовська (розд. 4) та співробітники відділення
моніторингових досліджень результативності науки УкрІНТЕІ – Т. Гаврис
(розд. 5.2, 6, 10), Н. Муратова (розд. 8, 9), Ю. Іванова (4, 8.1), А. Осадча (1.1,
2, 5.3), Є. Тітаєвська (розд. 4.2, 4.3, 6).
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Наукове

видання

ЯМЧУК Анатолій Владиславович
ПИСАРЕНКО Тетяна Василівна
ЧЕБЕРКУС Дмитро Вікторович
КУРАНДА Тетяна Костянтинівна
ЄВТУШЕНКО Віра Михайлівна
ВАВІЛІНА Ніна Іванівна
КОЧЕТКОВА Олена Петрівна
КУРАНДА Володимир Миколайович

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СФЕРА УКРАЇНИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ
ТА ПОКАЗНИКАМИ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ
Дизайн обкладинки Д.Ю. Васько
Комп'ютерна верстка Н.В. Богатель
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