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Шановні колеги!

Світовий досвід доводить, що фундаментом сучасного 
соціально-економічного розвитку має стати інтелектуаль-
на економіка, яка базується на наукових дослідженнях і 
творчій праці людини.

Сьогодні українська наука майже втратила вплив на 
со ціально-економічний розвиток держави, а показник 
нашого науково-технічного потенціалу опустився до кри-
тичного рівня. Сформована ще в радянські часи система 
управління наукою вже не ефективна, а працювати в умо-
вах ринкової економіки українські науковці не навчилися. 
Тому тепер доля науково-технічної та інноваційної систем 
України залежить від реалізації реформ, спрямованих на 
підвищення їх ефективності. На необхідності швидких і 
дієвих рішень в іннова ційній сфері наголошують авто-
ри першого міжнародного аудиту науково-інноваційної 
системи нашої держави, виконаного з використанням 
політичних інструментів програми “Горизонт-2020” і пре-
зентованого в Києві 19 грудня 2016 року. Частину з цих 
рішень передбачено й оприлюдненим наприкінці мину-
лого року планом пріоритетних дій Уряду України.

Попри всі труднощі з фінансуванням та ефективністю 
організації української наукової системи, ми маємо дос-
татній потенціал. Наші вчені спроможні показати фун-
даментальні результати світового рівня. Так, українські 
науковці були спів авторами всіх останніх нобелівських 
лауреатів з фізики. Відомими у світі є досягнення наших 
матеріалознавців, хіміків, математиків, фахівців з інже-
нерних наук, агротехнологій — і цей список можна про-
довжувати. Кількість публікацій наших учених і викладачів 
у виданнях, що входять до престижних науко метричних 
баз, невпинно зростає. І звісно, українські науковці по-
винні публікуватися у вітчизняних наукових журналах, 
які в свою чергу мають вирости до видань міжнародного 
рівня — англомовних і реферованих.

Для висвітлення останніх досягнень вітчизняної науки 
в Українському інституті науково-технічної експертизи та 
інформації засновано науковий журнал “Наука, технології, 
інновації”. Спрямованість журналу на комплекс складних 
взаємопов’язаних напрямів діяльності, таких, як розвиток 
національної інноваційної системи, проблеми науково-
технічної діяльності, дослідження українських учених, 
свідчить про складність порушених проблем, а тому ва-
гомість і цінність журналу від цього підвищується.

Публікація результатів досліджень вітчизняних науков-
ців у якісних наукових виданнях підвищить рівень нашої 
науки та її міжнародний престиж. Журнал “Наука, техно-
логії, інно вації” повинен стати базовим спеціалізованим 
виданням міністерства, яке доводитиме до широкого нау-
кового загалу кращий досвід у сферах науково-технічного, 
соціального та економічного розвитку країни.

Заступник Міністра
освіти і науки України,
доктор фізико-
математичних наук

М. в. Стріха
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Шановні колеги-науковці, автори, 
передплатники журналу!

Рік тому рішенням Уряду було створено Український 
інсти тут науково-технічної експертизи та інформації. 
УкрІНТЕІ сьогодні входить у структуру МОН як одна з 
основних установ, де накопичуються та належно ана-
лізуються всі напрацювання у сфері науково-технічної 
діяльності України. 

Наш інститут не тільки проводить дослідження у сфе-
рах науково-технічної, інноваційної діяльності, а й органі-
зовує та здійснює наукову та науково-технічну експертизу, 
сприяє трансферу технологій, надає послуги науковцям 
у всіх перелічених напрямах. 

Ми віримо, що підйом української науки почнеться 
саме з її переходу на рейки ринкової економіки, однак із 
обов’язковим посиленням державного впливу. Наш інсти-
тут як державна наукова установа буде всіляко сприяти 
цьому процесу.

Робота з науковою спільнотою України була б непов-
ною без випуску нового періодичного видання — науко-
вого журналу “Наука, технології, інновації”. У ньому ми 
будемо висвітлювати актуальні та проблемні питання 
щодо втілення інноваційних проектів у різних секторах 
економіки та виробництва. 

Співзасновниками журналу стали відомі для вітчизня-
них науковців установи — ДВНЗ “Український державний 
хіміко-технологічний університет” МОН України та ДУ 
“Інститут досліджень нау ково-технічного потенціалу та 
історії науки імені Г.М. Доб рова НАН України”, що споді-
ваємось, забезпечить високу якість матеріалів, які публі-
куватимуться у нашому виданні.

У журналі висвітлюватимуться напрацювання науков-
ців, які здійснюють дослідження у галузях технічних і еко-
номічних наук, а також питання державної політики щодо 
інноваційного розвитку, проблеми інтелектуальної влас-
ності, науково-технічної діяльності та багато іншого. 

Ми запрошуватимемо до співпраці кращих вітчизня - 
них і закордонних учених, аби надавати нашим читачам 
інформацію у розрізі міжнародних проектів і подій. Наш 
журнал лише виходить у світ, але ми докладемо всіх зу-
силь, щоб він увійшов до престижних наукометричних 
баз і завжди лишався актуальним для українських нау-
ковців.

Директор  
ДНУ “УкрІНТЕІ”,
кандидат  
економічних наук

в. п. Чеботарьов
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Шановні колеги! 

Ви тримаєте в руках перший випуск наукового журналу  
“Наука, технології, інновації”, присвяченого актуальним 
питанням у сфері науково-технічної діяльності. Наш жур-
нал спеціалізуватиметься на публікації матеріалів такого 
тематичного спрямування: 

•  проблеми науково-технічної діяльності; 
•  міжнародна практика у сфері інноваційного роз-

витку; 
•  інноваційна економіка; 
•  розвиток національної інноваційної системи; 
•  трансфер технологій; 
•  експертиза, авторське право, інтелектуальна влас-

ність; 
•  інформаційні технології для виробництва; 
•  експериментальні практики.

Міністерство юстиції України прийняло рішення про 
державну реєстрацію наукового журналу “Наука, техноло-
гії, інновації”, “Наука, технологии, инновации”, “Science, 
technologies, innovations” (наказ від 13.01.2017 р. № 72/5). 
Науковий журнал буде представлений для включення до 
Переліку наукових фахових видань України у сфері еко-
номічних і технічних наук.

Створення нового журналу зумовлено реорганізацією 
уста нови-засновника видання — Українського інституту 
науково-технічної і економічної інформації. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопа-
да 2015 р. № 1027 було утворено Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації, заснований 
на базі двох наукових установ: Українського інституту 
науково-технічної і економічної інформації та Державного 
інституту науково-технічної та інноваційної експертизи.

В новому журналі будуть друкуватися статті з охоп-
ленням повного циклу від створення до перетворення 
наукового продукту в продукцію для задоволення потреб 
суспільства. 

Особливістю журналу є проведення дискусії щодо 
наукових тем, які стосуються сучасного соціально-еко-
номічного розвит ку. До таких наукових напрямів можна 
віднести, наприк лад, такі: визначення категорій “інформа-
ція” і “знання”, освіта ХХІ століття, модель нового фахівця 
тощо. В цьому номері друкується стаття, яка порушує 
питання про визначення і значення категорій “інформа-
ція” і “знання”.

Ми будемо раді бачити вас авторами нашого видання 
й запрошуємо звертатись щодо будь-яких питань спів-
праці. Сподіваємось, що ви станете передплатниками 
нашого видання, оскільки рівень журналу відповідатиме 
всім міжнародним стандартам якості та надаватиме вам 
унікальну, перевірену інформацію від найкращих дослід-
ників України і зарубіжжя.

Головний редактор  
журналу, 
доктор  
технічних наук

в. д. пархоменко


