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Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку  
науки та техніки в Україні

Мета статті полягає в дослідженні нормативно-правових і методичних проблем обґрунтування та вибору пріоритетних напрямів розвитку 
науки та техніки в Україні. Методи дослідження: аналіз законодавства та наукової літератури, узагальнення, систематизація. Обґрунтова-
но, що встановлення пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки є важливим аспектом науково-інноваційної політики провідних країн 
світу. На підставі проведеного аналізу визначено, що основними проблеми законодавчого та методичного забезпечення вибору пріоритетних 
напрямів розвитку науки та техніки в Україні є: неузгодженість нормативно-правового забезпечення процесів розробки та виконання пріорите-
тів; невідповідність пріоритетних напрямів наукової та інноваційної діяльності; відсутність прогнозних документів, на підставі яких необхідно 
здійснювати обґрунтування пріоритетів розвитку; неконкретність визначення пріоритетів у сфері фундаментальних наукових досліджень. 
Для адаптації процедур вибору пріоритетних напрямів науки та техніки у сферах фундаментальних і прикладних досліджень запропоновано 
диференціювати відповідні методичні підходи до їх селекції залежно від специфіки та спрямованості. Вибір пріоритетних напрямків прикладних 
досліджень необхідно узгоджувати з пріоритетами інноваційного розвитку країни, потенціалом науково-технічних досліджень і розробок, попи-
том на інновації та відповідні наукові розробки з боку підприємницьких структур, вимогами до забезпечення екологічних умов для виробництва 
та ін. Методика селекції пріоритетів фундаментальних досліджень повинна базуватися на таких детермінантах: структура та ретроспек-
тивна динаміка вітчизняного наукового потенціалу у фундаментальній сфері; можливість прогнозувати ефекти від використання отриманих 
знань; інтереси та цілі стейкхолдерів; тенденції розвитку світової науки; системність і міждисциплінарність досліджень; громадська думка; 
можливість еволюціонувати з плином часу. Зроблено висновки, що законодавче та методичне забезпечення процесів обґрунтування та вибору 
пріоритетів розвитку науки та техніки потребує вдосконалення в інтересах стимулювання економічного зростання України.
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Kyzym M. O., Khaustova V. Y., Reshetnyak O. I. Problems of Selecting the Priority Directions of the Science and Technology Development in Ukraine
The article is aimed at studying the normative-legal and methodological problems of substantiation and selection of priority directions of the science and tech-
nology development in Ukraine. The research methods: analysis of legislation and scientific literature, generalization, systematization. It is substantiated that 
setting priority directions of the science and technology development is an important aspect of scientific and innovation policy of the leading world countries. 
On the basis of the carried out analysis it is defined that the main problems of legislative and methodological support for selection of priority directions of the 
science and technology development in Ukraine are: inconsistency of the normative and legal support of the development processes and implementation of 
priorities; mismatch of priority directions of scientific and innovative activity; absence of forecast documents on the basis of which it is necessary to substanti-
ate development priorities; determination of priorities in the sphere of fundamental scientific researches is non-specific. To adapt the procedures for selecting 
the priority directions of science and technology in the spheres of fundamental or applied research, it is proposed to differentiate appropriate methodological 
approaches to their selection depending on the specifics and directedness. Selection of priority directions of applied researches should be brought into accor-
dance with the priorities of the country’s innovative development, scientific and technical research and development potential, demand for innovation and the 
relevant scientific developments by entrepreneurial structures, requirements to ensure ecological conditions for production, etc. The methodology for selection 
of priority of fundamental researches should be based on the following determinants: structure and retrospective dynamics of national scientific potential in the 
fundamental sphere; ability to forecast the effects of using the knowledge gained; the stakeholders’ interests and goals; trends in the development of world sci-
ence; systemacity and interdisciplinarity of studies; public opinion; opportunity to evolve over time. It is concluded that legislative and methodological support 
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of processes of substantiation and selection of priorities of the science and technology development needs to be improved in view of the interests of stimulating 
Ukraine’s economic growth.
Keywords: priority, development of science and technology, fundamental researches, applied researches.
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На сучасному етапі розвитку України форму-
вання інноваційної моделі економіки є од-
ним із найважливіших національних завдань, 

що передбачає забезпечення якісних змін структури 
економіки та діючих у ній агентів під впливом науко-
во-технологічного прогресу. Провідна роль наукового 
розвитку для формування інноваційної моделі еконо-
міки вимагає перспективного бачення й управління по-
тенціалом наукових знань і забезпечення перспектив-
них досліджень і розробок необхідними фінансовими, 
кадровими та матеріально-технічними ресурсами.

Одним із найважливіших інструментів роз-
робки та реалізації державної науково-технічної та 
інноваційної політики є визначення пріоритетів наці-
ональних досліджень і розробок, які фінансуються за 
рахунок державних коштів. Важливість обґрунтуван-
ня та вибору пріоритетних напрямків розвитку науки 
та техніки обумовлюється не тільки тим, що саме в 
ці галузі надходять асигнування на підтримку науки 
та інновацій з державного бюджету, а й тим, що від 
результативності розвитку цих галузей економки ба-
гато в чому залежить майбутній технологічний стан 
і конкурентоспроможність національної економіки. 

Процес обґрунтування та вибору пріоритетів 
наукового та науково-технічного розвитку дозволяє 
встановити для окремих країн світу найбільш акту-
альні напрямки фундаментальних наукових дослі-
джень, підтримати значущі загальнонаціональні та 
міжнародні прикладні дослідження і розробки, сти-
мулювати створення, поширення та впровадження 
«критичних» технологій, зробити більш прогресив-
ною структуру національної економіки, збільши-
ти рівень виробництва та експорту наукомісткої та 
інноваційної продукції. В ідеалі модель визначення 
пріоритетів та надання державних преференцій щодо 
напрямків розвитку вітчизняної науки передбачає 

раціональний розподіл обмежених ресурсів, що спря-
мовуються на забезпечення потреб наукового та ін-
новаційного розвитку, забезпечення балансу між «со-
ціально-економічним замовленням» науці та творчи-
ми потребами в самовираженні вчених; узгодження 
інтересів усіх стейкхолдерів наукової та інноваційної 
діяльності. На практиці вибір конкретних пріоритет-
них напрямків наукової діяльності обумовлюється 
багатьма факторами, зокрема політичною, економіч-
ною, ресурсною та соціокультурною специфікою кра-
їн світу, їх місцем у глобальному поділі праці.

На жаль, у нашій країні існує забагато проблем у 
сфері наукової та науково-технічної діяльності [1–3], 
та вкрай недостатньо уваги приділяється вибору та 
реалізації пріоритетних напрямків розвитку науки та 
техніки. Це обумовлює необхідність удосконалення 
системи обґрунтування, вибору та державного забез-
печення пріоритетних напрямків досліджень і розро-
бок «критичних» технологій. 

Дослідженню процесу вибору пріоритетних на-
прямів розвитку науки та техніки в Україні та 
їх актуальності присвячено роботи багатьох 

вітчизняних науковців. Так, О. Співаковский [4] роз-
глядає вибір пріоритетів розвитку науки як один із 
основних важливих елементів реформування науко-
вої сфери; В. Бурлака [5] характеризує фактори впли-
ву, які необхідно враховувати під час вибору пріори-
тетних напрямків науково-технологічного та іннова-
ційного розвитку економіки країни; І. Матюшенко та 
Д. Михайлова [6] розглядає вплив основних напрям-
ків програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 
2020» на формування пріоритетів розвитку науки в 
Україні; Ю. Нікітін і М. Мельник [7] розглядають об-
ґрунтування пріоритетних напрямків у сфері науки 
та технологій задля можливості впровадження інвес-
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тиційно-інноваційної моделі економічного розвитку; 
І. Туркін, І. Шостак і М. Данова [8] доводять необхід-
ність комп’ютеризації форсайт-досліджень під час об-
ґрунтування пріоритетних напрямків розвитку науки. 
Але проблематиці нормативного та методологічного 
регулювання процесів обґрунтування та вибору пріо-
ритетних напрямків розвитку науки та техніки в Украї - 
ні в науковій літературі приділено недостатньо уваги.

Метою статті є дослідження нормативно-пра-
вових і методичних проблем обґрунтування та вибо-
ру пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки 
в Україні.

Вибір пріоритетних напрямів розвитку науки та 
техніки є важливим етапом визначення осно-
вних сфер досліджень і розробок, реалізація 

яких у майбутньому спрямована на забезпечення зна-
чного внеску в соціально-економічний і науково-тех-
нічний розвиток країни та досягнення національних 
цілей. Кожний із визначених пріоритетних напрямків 
розвитку науки та техніки включає сукупність декіль-
кох «критичних» технологій, які носять міжгалузевий 
характер і сприяють створенню передумов для вирі-
шення ключових проблем економіки. 

Як відмічають Л. Мінделі, C. Черних та ін. [9], 
пріоритети розвитку науки та техніки будуть носити 
лише декларативний характер, якщо не забезпечу-
ється відповідне пріоритетне державне фінансуван-
ня. Важливість визначення пріоритетних напрямів 
розвитку науки обумовлюється вибором проєктів і 
програм, які фінансуються державою. Так, відповід-
но до ст. 48 «Фінансове забезпечення наукової і на-
уково-технічної діяльності» п. 5. ЗУ «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» визначено, що «фінан-
сування окремих наукових і науково-технічних про-
грам, проектів та надання грантів здійснюється на 
конкурсній основі» та «спрямовані на реалізацію прі-
оритетних напрямів розвитку науки і техніки» [11]. 
Але, згідно з Положенням КМУ «Про Національний 
фонд досліджень України», основним завданням 
фонду визначається фінансування за пріоритетними 
напрямами розвитку науки та техніки тільки «при-
кладних наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок» [12].

Основним актором наукової діяльності в Украї-
ні виступає академічний сектор у складі Національної 
та галузевих академій наук. В Уставах академій вка-
зано, що вони, як самоврядні організації, обирають 
пріоритетні напрямки наукових тематик самостійно. 
Таким чином, ці наукові державні організації мають 
право не керуватися встановленими на законодавчо-
му рівні пріоритетами розвитку науки та техніки. 

Відповідно до ЗУ «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» [13] визначено такі напря-
ми пріоритетів: 

1) пріоритетні напрями розвитку науки та техні-
ки, яким надається пріоритетна державна під-

тримка. Визначається, що вони повинні бути 
науково, економічно та соціально обґрунто-
вані, прийматися на довгостроковий період 
(понад 10 років); 

2) пріоритетні тематичні напрями наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок, які фор-
мулюються в рамках визначених пріоритетних 
напрямів розвитку науки та техніки з метою 
забезпечення їх реалізації та визначаються на 
середньостроковий період (до 5 років).

Схему формування та реалізації пріоритетних 
напрямів розвитку науки та техніки України згідно зі 
ст. 4 Закону України «Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки» наведено на рис. 1.

 

Таким чином, відповідно до Закону [13] фор-
муванню пріоритетних напрямів розвитку 
науки та техніки передує розробка та здій-

снення державної цільової програми прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України. Як показав аналіз, останній документ, який 
було прийнято Постановою КМУ від 11.09.2007 р.  
№ 1118 «Про затвердження Державної програми 
прогнозування науково-технологічного розвитку на 
2008–2012 роки», було скасовано Постановою КМУ 
від 22.07.2011 р. № 704 «Перелік постанов Кабінету 
Міністрів України, що втратили чинність». Термін 
дії пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки 
України закінчується з початку 2021 р., але в липні 
2020 р. ще не був розроблений та оприлюднений до-
кумент, на підставі якого буде здійснюватися форму-
вання пріоритетів на наступні 10 років. 

Також законодавством України не передбачено 
проведення довгострокових науково-технологічних 
прогнозів (понад 10 років), які необхідні для обґрун-
тування пріоритетних напрямів розвитку науки та 
техніки, що формуються на 10 років. Відповідно до 
ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни» від 03.03.2000 р. № 1602-ІІІ [14; 15] передбачено 
складання прогнозів розвитку галузей економіки на 
середньостроковий період (до 5 років), які включа-
ють також прогнозування технологічного та науково-
технологічного прогресу (ст. 13). Взагалі, прогнози 
економічного та соціального розвитку України скла-
даються на три роки, наприклад «Прогноз економіч-
ного і соціального розвитку України на 2019–2021 
роки», «Прогноз економічного і соціального розви-
тку України на 2020–2022 роки». 

Відсутність відповідних довгострокових про-
гнозів розвитку науки та техніки в країні, які урахову-
ють цілі її соціально-економічного розвитку, а також 
місце в глобальному розподілі праці, не дозволяють 
сформувати адекватні перспективні напрямки науко-
вих і науково-технічних досліджень. Та, як наслідок, 
не надають можливості врахувати фінансування на-
укової сфери в бюджеті країни, що може призвести 
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Етапи Виконавець Результат 

Концепція 
реалізації 
пріоритетного 
напряму 
та оцінка 
фінансових, 
матеріально-
технічних 
ресурсів, які 
мають бути 
залучені 
для його 
реалізації

Пропозиції до пріо-
ритетних тематичних
напрямів наукових 
досліджень 
і науково-технічних 
розробок, визначе-
ння фахівців 
та базових наукових
установ, що мають 
здійснювати 
науково-технічний 
супровід 
пріоритетного 
напряму

Оцінка науково-
технічного потен-
ціалу та наукових
шкіл, які будуть 
задіяні в реалізації 
пріоритетного 
напряму, оцінка 
існуючих об’єктів 
права інтелектуаль-
ної власності 
та наукових резуль-
татів, що будуть 
покладені в основу 
реалізації пріоритет-
ного напряму

Затвердження пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки 
  

Кабінет Міністрів України 

Верховна Рада України 

Пропозиції 
пріоритетних 
напрямів розвитку 
науки та техніки

 

Пріоритетні 
напрями розвитку 
науки та техніки

 

 

Розроблення та виконання державних цільових програм, 
державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовки

наукових кадрів, інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок

  
 

  

 

наукових досліджень і 
науково-технічних 

розробок 

 

 і 
 

 

КМУ на підставі рекомендацій
Національної ради України 
з питань розвитку науки 
та технологій із залученням 
НАНУ, національних галузевих 
академій наук, центральних 
органів виконавчої влади

Державна цільова 
програма 
прогнозування 
науково-
технологічного 
та інноваційного 
розвитку України

Проєктні 
пріоритетні 
напрями розвитку 
науки та техніки

Розробка державної цільової програми прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України

Здійснення державної цільової програми прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України

Національна рада України
з питань розвитку науки 
та технологій із залученням 
НАНУ, національних галузевих 
академій наук, центральних 
органів виконавчої влади

Обґрунту-
вання 
необхідності
прийняття
пріоритет-
ного напряму,
очікувані
результати 
та їх вплив
на економіку
України 

Визначення пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки
строком на 10 років

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Суб’єкти наукової діяльності

Суб’єкти наукової діяльності

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки
в Україні

Затвердження пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок

Пріоритетні 
тематичні напрями
наукових досліджень 
і науково-технічних 
розробок

Пріоритетні 
тематичні напрями
наукових досліджень 
і науково-технічних 
розробок

Зміни до здійснюваної
НТ політики, коригу-
вання пріоритетних 
тематичних напрямів 
НД і НТР, завдань 
державних цільових 
програм, державного 
замовлення 

Державні цільові 
програми, державне 
замовлення на НТП, 
підготовка наукових 
кадрів, інформаційн
та матеріально-
технічне забезпе-
чення наукових 
досліджень і науково-
технічних розробок

 

Коригування пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок

 Кабінет Міністрів України Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку 
науки та техніки в Україні

Рис. 1. Схема формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки України
Джерело: складено авторами на основі [13].
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до відсутності адекватного ресурсного забезпечення 
вітчизняних стратегічно важливих досліджень і роз-
робок. 

Також відсутнє узгодження пріоритетних на-
прямів розвитку науки та техніки з пріоритетними 
напрямами інноваційної діяльності на 2011–2021 рр. 
(Закон України «Про пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI 
[16]) (табл. 1).

Так, пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності «освоєння нових технологій високотехнологіч-
ного розвитку транспортної системи, ракетно-кос-
мічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 
військової техніки» та «технологічне оновлення та 
розвиток агропромислового комплексу» не підтвер-
джуються відповідними пріоритетними напрямами 
розвитку науки та техніки. 

На рівні середньострокових пріоритетних на-
прямів також відсутня повна узгодженість між пере-
ліком пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок на період 
до 2020 р. і середньостроковими пріоритетними на-
прямами інноваційної діяльності загальнодержавно-
го рівня на 2017–2021 рр. Таким чином, інноваційна 
діяльність країни за цими напрямками не може ба-
зуватися на вітчизняних наукових розробках, які фі-
нансуються державою.

Крім того, формулювання пріоритетного на-
прямку розвитку науки у сфері фундаментальних на-
укових досліджень [13] є дуже розмитим, що не дає 
можливості для виділення найбільш перспективних 
напрямків досліджень і потребує уточнення та кон-
кретизації для підвищення результативності та впли-
ву на розвиток країни в майбутньому.

Загалом, вибір дослідних пріоритетів може роз-
глядатися як один із ключових методів управ-
ління сектором фундаментальної науки та під-

вищення її значущості для суспільства. Це обумовлю-
ється багатьма факторами, а саме:
 вибір пріоритетних напрямків досліджень 

фундаментальної науки виступає як засіб упо-
рядкування диференційованого наукового 
простору, який характеризується якісною не-
однорідністю сфер наукового пошуку (пред-
метом вивчення виступає все розмаїття при-
роди, соціуму та техніки); 

 визначені пріоритети дають можливість 
частково подолати недоліки традиційних 
адміністративних та економічних методів 
регулювання наукової сфери, які спрямова-
ні на встановлення часових обмежень для 
отримання конкретних результатів, тоді як 
фундаментальні дослідження, особливо по-

Таблиця 1

Зіставлення переліку пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та пріоритетних напрямів розвитку  
науки та техніки в Україні

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності Пріоритетні напрямів розвитку науки та техніки

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важли-
вих проблем розвитку науково-технічного, соціально-еко-
номічного, суспільно-політичного, людського потенціалу 
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі 
та сталого розвитку суспільства та держави

Освоєння нових технологій транспортування енергії, 
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих 
технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Енергетика та енергоефективність

Освоєння нових технологій високотехнологічного розви-
тку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа-  
і суднобудування, озброєння та військової техніки 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх об-
роблення та з’єднання, створення індустрії наноматеріалів 
та нанотехнологій

Нові речовини та матеріали

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу 

Упровадження нових технологій та обладнання для якіс-
ного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики 

Забезпечується не повною мірою пріоритетом науки про 
життя, новими технологіями профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань

Широке застосування технологій більш чистого виробни-
цтва та охорони навколишнього природного середовища Раціональне природокористування

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних техно-
логій, робототехніки Інформаційні та комунікаційні технології (не повною мірою)

Джерело: складено за [13;16].
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шукові, характеризуються високим ступенем 
невизначеності термінів і ефектів у отриманні 
результатів; 

 селекція дослідницьких пріоритетів розгляда-
ється як «проєкція» на наукову сферу загаль-
нонаціональних і регіональних стратегічних 
цінностей та інтересів, що надає можливість 
розширення фінансування фундаментальної 
науки в умовах обмеженого державного бю-
джету;

 вибір пріоритетних напрямів фундаменталь-
них наукових досліджень в умовах глобаліза-
ції надасть можливість ціннісного осмислен-
ня зростання потоку нових знань і сприятиме 
пристосуванню наукової сфери до вирішення 
глобальних проблем; 

 пріоритети розвитку фундаментальних до-
сліджень сприяють суспільному визнанню 
наукової праці та пов’язаних з нею витратами 
фінансових ресурсів, підвищуючи розуміння 
значущості їх для розвитку країни та забезпе-
чення глобальної конкурентоспроможності, 
знизить асиметрію між уявленнями вчених і 
громадським розумінням важливості нових 
наукових результатів;

 раціональна селекція пріоритетів досліджень 
знизить можливість використання наукових 
досягнень у деструктивних, антигромадських 
цілях, стане вагомим контраргументом твер-
дженням про «занепад» вітчизняної фунда-
ментальної науки та сприятиме підвищенню 
авторитета наукової діяльності в суспільстві.

Актуальність проблем обґрунтування та вибо-
ру пріоритетних напрямів фундаментальних 
досліджень в Україні посилюється у зв’язку 

з погіршенням ресурсної бази наукових досліджень, 
що спостерігається останнім часом, а також необхід-
ністю організаційно-інституційної перебудови акаде-
мічного сектора як основного актора фундаменталь-
них досліджень.

Для адаптації процедур вибору пріоритетних 
напрямів науки та техніки у сферах фундаментальних 
і прикладних досліджень доцільно диференціювати 
відповідні методичні підходи до їх селекції залежно 
від специфіки та спрямованості. Так, фундаментальні 
дослідження спрямовані на виявлення нових зако-
номірностей розвитку природи та суспільства без-
відносно чи з урахуванням перспектив практичного 
використання набутих результатів. Прикладні до-
слідження та розробки спрямовані на отримання но-
вих наукових знань, які характеризуються наявністю 
конкретних напрямків їх практичного застосування  
в комерційних чи інших цілях. Таким чином, при-
кладні дослідження та розробки мають бути спрямо-
вані на можливість їх використання в інноваційному 
процесі в доступному для огляду майбутньому. Це 

обумовлює їх залежність від пріоритетів інновацій-
ного розвитку країни, потенціалу науково-технічних 
досліджень та розробок, попиту на інновації та від-
повідні наукові розробки з боку підприємницьких 
структур, підвищення вимог до забезпечення еколо-
гічних умов для виробництва та ін. 

Формування пріоритетів прикладних дослі-
джень та розробок повинно враховувати їх 
внесок у вирішення національних проблем 

соціально-економічного розвитку, а також зростання 
технологічного потенціалу країни. Критеріями оцін-
ки рівня та внеску окремих напрямків прикладних 
досліджень і розробок у технологічний розвиток мо-
жуть бути: відповідність стратегічним напрямкам со-
ціально-економічного розвитку; зростання потенціа-
лу глобальної конкурентоспроможності; підвищення 
національної безпеки та ін.

Формування методики селекції пріоритетів 
фундаментальних досліджень вимагає виділення 
найбільш істотних детермінант, до яких належать: 
 структура та ретроспективна динаміка 

вітчизняного наукового потенціалу у фун-
даментальних областях. Це обумовлюється 
неможливістю різких змін наукових пріори-
тетів з причин високих вимог до освітньої 
спеціалізації та дослідницького стажу науков-
ців, унікальності та високої вартості науково-
го обладнання; 

 можливість прогнозувати ефекти від вико-
ристання отриманих знань. Для фундамен-
тальних досліджень цей процес дуже усклад-
нюється залежно від невизначеності галузі 
пізнання, але необхідно прагнути до макси-
мально можливого розгляду всього різнома-
ніття ефектів від майбутнього використання 
наукових досягнень, виділяючи концентро-
вані (наприклад, визначення нових потреб 
виробництва і населення та способів їх задо-
волення) та ефекти середовища (наприклад, 
створення сприятливого психологічного клі-
мату для інноваційного розвитку соціуму); 

 інтереси та цілі стейкхолдерів. Фундамен-
тальна наука має бути спрямована на інно-
ваційний розвиток економіки та суспільства, 
незважаючи на значний лаг у часі від отриман-
ня та можливості практичного використання 
її результатів. Різні соціальні та економічні ін-
ститути виступають у ролі модераторів у про-
цесі визначення пріоритетів. Такий підхід дає 
можливість не допустити гіпертрофованого 
ухилу фундаментальної науки в бік абстрак-
тних результатів, далеких від потреб соціуму; 

 тенденції розвитку світової науки. Вітчизня-
на фундаментальна наука повинна не тільки 
розвиватися відповідно до її позиціонування 
в міжнародному поділі наукової праці, а й пе-
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редбачати перспективи розвитку світової нау-
ки. Пріоритети вітчизняної фундаментальної 
науки мають ураховувати можливість забез-
печення активної участі українських учених 
у формуванні архітектури міжнародного до-
слідницького простору, сприяти забезпечен-
ню національних інтересів у міжнародній на-
уково-технічній кооперації; 

 системність і міждисциплінарність дослі-
джень. Визначення пріоритетів фундамен-
тальних досліджень має базуватися на мож-
ливих взаємозв’язках між різними науковими 
сферами знань. Міждисциплінарні дослі-
дження відіграють провідну роль у форму-
ванні нового образу фундаментальної науки, 
оскільки: формуються широкі трансдисци-
плінарні дослідження проривного характеру 
(наприклад, нанотехнологічні дослідження); 
вирішення більшості сучасних проблем ци-
вілізації вимагає консолідації зусиль пред-
ставників різних наукових сфер (наприклад, 
«зелене» зростання). Але систематизація прі-
оритетів розвитку науки, зокрема фундамен-
тальної, ускладнюється тим, що зв’язки між 
окремими науковими напрямками можуть 
«випадати» з поля зору експертів, які є фа-
хівцями у своїх дисциплінарних напрямках. 
Необхідно забезпечити підготовку фахівців з 
універсальним баченням наукового простору, 
проведення бібліометричного аналізу з ураху-
ванням структури посилань, організацію між-
галузевих і міждисциплінарних форумів;

 громадська думка. Суспільні настрої необ-
хідно враховувати при виборі пріоритетів 
фундаментальної науки тому, що фінансуван-
ня фундаментальних досліджень переважно 
проводиться на кошти платників податків. 
Необхідно усвідомлювати, що переважна 
більшість населення не здатна самостійно 
уявити собі суть наукового пошуку та важ-
ливість фундаментальних досліджень для 
суспільства, тому популяризація наукових 
досягнень, зокрема через діяльність ЗМІ, є 
дуже важливою для легітимації інтелектуаль-
ної еліти нації та необхідною умовою форму-
вання «суспільства знань»; 

 можливість еволюціонувати з плином часу. 
Вибір пріоритетів фундаментальної науки 
має враховувати можливість регулярних ко-
ригувань переліку пріоритетів, залежно від: 
ступеня реалізації очікувань, що покладалися 
на пріоритетний напрямок; появи нових пер-
спективних напрямків досліджень; змін світо-
вих тенденцій у розвитку фундаментальної 
науки; динаміки загальнонаціональних цілей 
розвитку економіки та соціуму.

Таким чином, обґрунтування пріоритетних на-
прямів розвитку науки та техніки виступає 
як засіб упорядкування диференційованого 

наукового простору, що забезпечує формування та 
ефективну реалізацію потенціалу нових наукових 
ідей і винаходів у інтересах стимулювання економіч-
ного зростання України та підвищення якості життя 
населення країни. 

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дозволило визна-

чити таке.
1. Вибір пріоритетних напрямів розвитку науки 

та техніки є важливим аспектом науково-інновацій-
ної політики провідних країн світу.

2. Основними проблемами законодавчого та ме-
тодичного забезпечення вибору пріоритетних напря-
мів розвитку науки та техніки в Україні є: неузгодже-
ність нормативно-правового забезпечення процесів 
розробки та виконання пріоритетів; невідповідність 
пріоритетних напрямів наукової та інноваційної діяль-
ності; відсутність прогнозних документів, на підставі 
яких необхідно здійснювати обґрунтування пріорите-
тів розвитку; неконкретність визначення пріоритетів у 
сфері фундаментальних наукових досліджень.

3. Для адаптації процедур вибору пріоритетних 
напрямів науки та техніки у сферах фундаментальних 
і прикладних досліджень доцільно диференціювати 
відповідні методичні підходи до їх селекції залежно 
від специфіки та спрямованості.

4. Під час вибору пріоритетних напрямків при-
кладних досліджень необхідно ураховувати пріо-
ритети інноваційного розвитку країни, потенціал 
науково-технічних досліджень і розробок, попит на 
інновації та відповідні наукові розробки з боку під-
приємницьких структур, вимоги до забезпечення 
екологічних умов для виробництва та ін.

5. Формування методики селекції пріоритетів 
фундаментальних досліджень необхідно базувати 
на таких детермінантах: структура та ретроспек-
тивна динаміка вітчизняного наукового потенціалу 
у фундаментальній сфері; можливість прогнозувати 
ефекти від використання отриманих знань; інтереси 
та цілі стейкхолдерів; тенденції розвитку світової на-
уки; системність і міждисциплінарність досліджень; 
громадська думка; можливість еволюціонувати з пли-
ном часу.

6. Законодавче та методичне забезпечення про-
цесів обґрунтування та вибору пріоритетів розвитку 
науки та техніки потребує вдосконалення.                  
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