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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ 7

РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук 
України  в проекті «Старт» (контракт № 295003) 7-ї рамкової програми Європейського Союзу, що справило позитив-
ний вплив на підвищення інноваційного потенціалу наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок 
інституту в економіку України та Європи.
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Однією з позитивних сторін інтеграції Ук раї-
ни до Європейського Союзу (ЄС) є підт рим ка 
інноваційного розвитку України, ос кі ль ки краї-
ни, що входять до ЄС, мають потенціал іннова-
ційного розвитку на рів ні країн інноваційних 
лідерів — США і Япо нії. Найбільш характер-
ним показником ефек тив нос ті економіки тра-
диційно вважається про дук тивність пра ці. За 
цим показником ЄС (особ ливо його провідні 
країни) посідає перші позиції у світі. Про дук-
тивність праці в ЄС у 2,5 рази вища, ніж у 
Росії, і в 4 рази, ніж в Ук раї ні. Середній рівень 
енергоефективності економіки в ЄС втри чі 
вищий, ніж у Росії, і вчетверо, ніж в Україні. 
Інвестиційний потенціал кра їн ЄС-15 — уде-
сятеро, а ЄС-27 — ушестеро перевищує інвес-
тиційний потенціал Росії. Високий інновацій-
ний потенціал ЄС є одним із найбільш потуж-
них і мотиваційних чинників для євроінтегра-
ційного вибору України. Цей по тен ціал успіш-
но реалізували Словенія, Поль ща, Словаччина 

та країни Балтії. Взагалі ж, показники реформ 
і модернізації суспільства в ЄС — одні з най-
вищих у світі [1].

Згідно з європейською програмою «Страте-
гія-2020» частка витрат на виконання нау-
кових досліджень і розробок у ВВП (далі — 
інтенсивність R&D) має досягти 3 % серед 
країн Європейського Союзу (ЄС-27). Так, се-
редня інтенсивність R&D в ЄС-27 станови-
ла: 2,01 % в 2010 р. і 2,03 %. в 2011 р. Найвища 
час тка витрат на дослідження та розробки 
була у Фінляндії (3,78 %), Швеції (3,37 %), 
Данії (3,09 %), Німеччині (2,84 %) та Австрії 
(2,75 %). Найменша — у Кіпрі, Румунії, Бол-
гарії, Сло вач чині (від 0,48 до 0,68 %). Ін те н-
сивність R&D України становила 0,75 % в 
2012 р., у т. ч. за рахунок коштів державного 
бюджету — 0,33 % [2].

Протягом 2008—2013 рр. кількість підпри-
ємств, які займалися інноваційною діяльніс-
тю, в Україні поступово збільшилася з 13,0 % 
до 16,8 % за рахунок придбання машин, облад-
нання, програмного забезпечення тощо, але 
кількість науково-дослідних робіт на підпри-
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ємствах і впровадження нових технологічних 
процесів та продукції, яка є новою для ринку, 
щорічно зменшується [3]. 

Науково-технічний потенціал України за ос-
танні 20 років в частині наукових організацій 
кількісно скорочується: 1255 од. в 2011 р. в по-
рівнянні з 1518 од. в 1998 р. і 1510 у 2005 р. 
Також за цей період стрімко зменшилась кіль-
кість вчених (в 3,5 рази) з 313 тис. у 1990 р. до 
85 тис. у 2011. Занадто низька частка обсягу ви-
конаних наукових та науково-технічних робіт у 
ВВП України: 1,36 % в 1990 р, 0,98 % в 2006 р. та 
0,79 % в 2011р. Це негативно позначається на 
загальному рівні інноваційного роз витку еко-
номіки України, яка зростає виключно за раху-
нок екстенсивних факторів — оновлення мате-
ріального капіталу для втілення ін новацій [4]. 

Одним із напрямків підтримки розвитку 
науково-технічного потенціалу України є її ін-
теграція у європейський дослідницький про-
стір в рамках програм Європейського Союзу з 

науково-технологічного розвитку, які є голо-
вним інструментом реалізації науково-дос лід-
ницької політики ЄС та створення загально-
європейського науково-дослідного простору 
(European Research Area — ERA). 

Участь наукових організацій України в про-
грамах Європейського Союзу з досліджень і 
технологічного розвитку є важливим елемен-
том інтеграції України в ЄС в галузі наукового 
співробітництва та розвитку інноваційного по-
тенціалу українських науково-дослідних орга-
нізацій і покращенню загального рівня іннова-
ційності економіки України. 

Одним із успішних прикладів участі нау-
кових організацій України в програмах Євро-
пейського Союзу є виконання в період від 
01.11.2011 р. до 31.07.2014 р. Інститутом над-
твердих матеріалів (ІНМ) ім. В.М. Бакуля На-
ціо нальної академії наук України — координа-
тором міжнародного консорціуму — проекту 7 
рамкової програми ЄС — «Старт»: «Розвиток 

Представники команди проекту від України та Європи
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співробітництва Україна—ЄС у галузі надт-
вер дих матеріалів» (контракт № 295003). У 
рамках проекту «Старт» сформована «Стра те-
гія ІНМ НАН України—2020», яка спрямова-
на на посилення статусу ІНМ НАН України 
як науково-дослідної організації в Європі та 
світі шляхом формування наукової організації 
інноваційного типу та підвищення наукових 
та інноваційних компетенцій співробітників 
ІНМ НАН України шляхом їх участі у науко-
вих семінарах, турах делегації, стажування мо-
лодих вчених ІНМ в рамках програм «On the 
job FP7 Training» та «Internship» за участі в 
трьох навчальних тренінг-програмах «Intensive 
FP7 Training Course», інформаційних днях та 
міжнародних конференціях [5, 6]. 

Було встановлено, що 50 % технологічних 
пропозицій ІНМ НАН України мають середній 
(або й вище) рівень інноваційного потенціа-
лу, а рівень потенціалу комерціалізації скла дає 
45,8 %. Оцінка інноваційної компетенції фокус-
груп наукових співробітників ІНМ НАН Ук-
раї ни показав, що рівень знань у галузі нау ко-
во-технологічних інновацій в процесі виконан-
ня проекту підвищився до середнього у 82,7 % 
співробітників [6]. 

У заключній міжнародній конференції про-
екту «Старт», яка відбулась 26—27 червня 
2014 р., прийняли участь відомі вчені з євро-

пейських дослідницьких центрів матеріалоз-
навства Франції, Німеччини, Польщі та парт-
нери майбутніх міжнародних проектів. 

Важливими результатами, які було досягну-
то під час виконання проекту «Старт», стало 
впровадження програми «Стратегії ІНМ НАН 
України—2020» шляхом утворення дев’яти між-
народних консорціумів, підготовки та пред-
ставлення до програм ЄС і міжнародних фон-
дів одинадцяти науково-дослідних проектів 
(7 проектів — розпочато виконання; 6 проек-
тів — розпочата підготовка до програми «Го-
ризонт—2020») та створення відділу ін нова-
цій і трансферу технологій як структурного 
підрозділу ІНМ НАН України відповідно до 
рішення Вченої ради Інституту та рішення 
Президії Національної академії наук України 
від 17.06.2014 р. 

Наступним результатом проекту «Старт» ста-
ло впровадження пост-експлуатаційного пла-
ну проекту, в рамках якого почала виконува-
тися фундаментальна пошукова наукова тема 
№ 2101 «Розробка теоретико-методологічних 
положень інноваційного розвитку науково-тех-
нологічного комплексу із матеріалознавст ва 
при високих тисках та формування ефектив-
ної системи управління трансфером нових тех-
нологій та функціонально-орієнтованих ма те-
ріалів і виробів на їх основі» згідно з науковою 
тематикою IV-1-14 НАН України. В ході ви-
конання цієї наукової теми буде удосконалено 
модель трансферу технологій та запропонова-
но організаційно-економічний механізм впро-
вадження моделі трансферу технологій, що 
сприятиме розвитку інноваційного потенціа-
лу українських науково-дос лід них організацій 
і компаній України.

Подальшими етапами впровадження «Стра-
тегії ІНМ НАН України — 2020» та постексп-
луа таційного плану проекту є створення Цен-
т ра трансферу технологій (ЦТТ), метою функ-
ціонування якого є просування інноваційних 
технологічних розробок шляхом розвитку між-
народних зв’язків, підвищення наукових та ін-
новаційних компетенцій розробни ків іннова-

Заключна міжнародна конференція проекту «Старт»
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цій, підтримки формування та впровадження 
інноваційних проектів.

ВИСНОВКИ

Високий інноваційний потенціал ЄС є од-
ним із найбільш потужних і мотиваційних чин-
ників для євроінтеграційного вибору України.

Запорукою розвитку інноваційного потен-
ціалу країн ЄС є висока частка у ВВП держав-
них витрат на виконання наукових досліджень 
і розробок.

Протягом 2008—2013 рр. кількість науково-
дослідних робіт на підприємствах і впрова-
дження нових технологічних процесів та нової 
для ринку продукції щорічно зменшується. 

Науково-технічний потенціал України за ос-
танні 20 років кількісно скорочується, в резу-
льтаті скорочується обсяг виконаних наукових 
та нау ково-технічних робіт у ВВП України. Зрос-
тання економіки України відбувається вик люч-
но за рахунок екстенсивних факторів — онов-
лення матеріального капіталу для втілення ін-
новацій.

Одним із напрямків підтримки розвитку 
нау ково-технічного потенціалу України є її ін-
теграція у європейський дослідницький про-
стір в рамках програм Європейського Союзу з 
науково-технологічного розвитку. Одним із 
успішних прикладів участі наукових організа-
цій України в програмах Європейського Союзу 
є виконання Інститутом надтвердих матеріа-
лів ім. В.М. Бакуля Національної академії на-
ук України проекту «Старт» 7 рамкової про-
грами ЄС, що справило позитивний вплив на 
підвищення інноваційного потенціалу науко-
вих досліджень та впровадження інновацій-
них розробок ІНМ НАН України в економіку 
України та Європи.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ КАК

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 7 РАМОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Рассмотрен успешный опыт участия Института сверх-
твердых материалов им. В.Н. Бакуля Национальной ака-
демии наук Украины в проекте «Старт» (контракт № 295003) 
7 рамочной программы Европейского Союза, что оказа-
ло положительное влияние на повышение инновацион-
ного потенциала научных исследований и внедрения ин-
новационных разработок института в экономику Украи-
ны и Европы.
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THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CAPACITY 
OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATION OF UKRAINE 
AS A RESULT OF PARTICIPATION IN THE PROJECT

OF THE SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
OF THE EUROPEAN UNION

The article consider the successful experience of the V.M. Ba-
kul Institute for Superhard Materials of NAS of Ukraine in 
the project «Start» (contract number 295003) within the 
7th Framework Programme of the European Union, which 
had a positive impact on the increasing the research innova-
tion potential and implementation of the Institute’s innova-
tions to the economy of Ukraine and Europe.
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