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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НАУКИ  

І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

проголошується необхідність пріоритетної державної підтримки 
розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної 
складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації 
інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-
технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної 
та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, 
культурних та інших потреб. Така необхідність зумовлена визначальною 
роллю рівня розвитку науки і техніки як ключового чинника прогресу 
суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та 
інтелектуального зростання [1].  

Поняття «державна політика» складне і багатогранне, змістовні 
акценти в якому зазвичай відображають предмет дослідження і його 
окремі аспекти. В широкому розумінні державна політика може бути 
визначеною як вибір державними органами між бездіяльністю та 
діяльністю щодо вирішення суспільно значущих проблем [2, с. 29]. У 
процесі вироблення і втілення державної політики у будь-якій сфері 
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суспільного життя виділяють п’ять основних етапів [3, с. 23-25]: 
ініціювання – формування – ухвалення – реалізація – оцінка результатів. 
Саме показники результативності державної політики України у 
науковій і науково-технічній сферах дають підстави говорити про якість 
процесу її створення як в цілому, так і на окремих його етапах. 

Результативність державної політики як ступінь відповідності 
встановлених цілей науково-технічного розвитку країни досягнутим 
результатам може оцінюватися через порівняння планових показників з 
індикаторами поточного стану науково-технічної сфери України. У 
якості таких індикаторів зазвичай приймаються показники інноваційної 
діяльності в Україні та їхньої динаміки. На жаль, протягом останніх 
років частка інноваційно активних підприємств у загальній їх кількості 
залишається далекою від мінімального порогу у 25%, який свідчив би 
про те, що економіка Україна вийшла на траєкторію інноваційного 
розвитку (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основні показники інноваційної діяльності в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [4] 
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Україні говорить стабільне зменшення частки реалізованої інноваційної 
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цьому питома вага загального обсягу витрат на виконання наукових 
досліджень і розробок (НДР) у ВВП України станом на 2017 рік 
становила 0,45%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
0,16%. В той же час, частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн 
Європейського Союзу у середньому становила 2,03%. Більшою за 
середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 
3,25%, Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 
2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25%, які є флагманами інноваційного 
розвитку країн Європи [5]. 

Наведене свідчить, що проголошені Законом України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» цілі державної політики у цій сфері щодо 
досягнення високого рівня розвитку науки і техніки; примноження 
національного багатства на основі використання наукових та науково-
технічних досягнень; інтеграції вітчизняного сектору наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у 
світовий науковий та Європейський дослідницький простір залишаються 
декларативними, в тому числі – через відсутність в Україні належних 
соціально-економічних, організаційних, правових умов для формування 
та ефективного використання наукового та науково-технічного 
потенціалу, включаючи державну підтримку суб’єктів наукової і 
науково-технічної діяльності [1].  

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій, 
утворена при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення 
ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів 
виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та 
реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності [6] на своєму засіданні 5 листопада 2019 року [7] створила 
низку робочих груп з підготовки пропозицій, зокрема щодо: створення 
державної стратегії розвитку науки, оновлення системи пріоритетів 
розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації; інтеграції вітчизняної 
науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький 
простір з урахуванням національних інтересів; стратегії розвитку 
державної дослідницької інфраструктури; змін до законодавства різних з 
питань здійснення наукової та науково-технічної діяльності. Разом з тим, 
на сьогодні залишаються недостатньо опрацьованими наукові питання 
щодо моніторингу результативності реалізації державної політики в 
сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні. 
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Отже, підвищення якісних характеристик вітчизняного науково-
технологічного потенціалу до рівня стандартів розвинених країн Європи 
та світу, розбудова фундаменту економіки знань в Україні, техніко-
технологічне оновлення промислового виробництва як детермінанта 
зростання вітчизняної конкурентоспроможності потребують: оновлення 
Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, 
формування Національного плану дій (дорожньої карти) її реалізації з 
визначенням якісних і кількісних цільових орієнтирів такого розвитку; 
розробки системи індикаторів результативності державної політики у 
сфері науки і науково-технічної діяльності та методичних засад їх 
визначення; удосконалення системи обліку і статистики науково-
технологічної та інноваційної діяльності в Україні. 
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