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ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖІНВЕСТИЦІЙ ОБГОВОРИЛА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

23 лютого 2010 року відбулося чергове засі-
дання Громадської ради (далі – ГР) при Дер-
жавному агентстві України з інвестицій та ін-
новацій (далі – Держінвестицій). 

Учасники засідання обговорили стан про-
гнозування інноваційного розвитку в України 
та використання результатів прогнозно-ана лі-
тичних досліджень в практиці державного і 
корпоративного управління. 

Директор Центру ім. Доброва НАН Украї-
ни, член ГР Борис Маліцький поінформував 
про досвід та проблеми прогнозування нау ко-
во-технологічного та інноваційного розвитку 
в Україні. Він, зокрема, повідомив, що метою 
Державної програми прогнозування нау ково-
технологічного розвитку на 2008–2012 роки є 
створення системи стратегічних маркетинго-
вих та прогнозно-аналітичних дослід жень, осно-
вним завданням якої є відстеження на постій-
ній основі попиту економіки на нову наукоєм-
ну продукцію та можливостей науки що до 
створення відповідних технологій. Доповідач 
також наголосив, що прогнозно-ана літичні до-
слідження інноваційного розвитку недоці ль но 
відривати від прогнозування розвитку нау ки і 
технологій.

За результатами обговорення члени ГР при-
йняли рішення рекомендувати Уряду:

 звернути увагу на те, що результати прог ноз-
но-аналітичних досліджень фактично не вико-
ристовуються для формування державної ін-
новаційної політики і прийняття стратегічних 
рішень щодо розвитку економіки України;

 не обмежуватись періодичним затверджен-
ням прогнозно-аналітичних програм, а ство-
рити постійно діючу систему прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного роз-
витку, яка має стати фундаментом стратегіч-
ного управління державою, бути не від’єм-
ною складовою системи державного управ-
ління і органічно вписуватись в механізм 
формування науково-технологічної та інно-
ваційної політики держави. Її фінансове за-
безпечення має здійснюватись з державного 
бюджету на постійній основі. Система, по-
єднуючи методи форсайтних досліджень із 
математичним моделюванням і використан-
ням сучасних інформаційно-кому ніка тив-
них технологій, має забезпечувати:
 експертну оцінку стану справ у науково-тех-
нологічній сфері країни,
 прогнозну оцінку найбільш перспективних 
напрямів науково-технологічного та іннова-
ційного розвитку, які потребують державної 
підтримки,
 обґрунтування переліку технологій, критич-
них з точки зору забезпечення науково-тех-
нологічного і соціального прогресу, стабіль-
ного економічного зростання в Україні та 
національної безпеки держави,
 виявлення технологій та інновацій, найбільш 
перспективних для забезпечення виходу ук-
раїнських товарів та розробок на світовий 
ринок.
Учасники засідання також зазначили, що 

пе ріодичність узагальнення результатів прог-
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ноз но-аналітичних досліджень має бути синх-
ронізована з законодавчо визначеними термі-
нами уточненням науково-технологічних та 
інноваційних пріоритетів:

 один раз на два роки – підсумкова оцінка 
реалізації пріоритетних напрямів та пропо-
зиції щодо уточнення (в разі потреби) ко-
роткострокових та середньострокових пріо-
ритетів,

 один раз на п’ять років – прогноз на довгостро-
кову перспективу з пропозиціями щодо уточ-
нення стратегічних пріоритетних напрямів.
Вони також зазначили, що організаційна 

струк тура системи має забезпечувати поєднан-
ня принципів, притаманних побудові органів 
виконавчої влади, з підходами, характерними 
для наукового дослідження та соціологічного 
аналізу позицій і думок широкої наукової гро-
мадськості. Тому крім державної структури, 
яка здійснює організаційне забезпечення прог-
нозно-аналітичних робіт необхідно створити 
Координаційну раду з питань прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного роз-
витку, надати їй необхідні повноваження, за-
безпечити шанований у суспільстві статус екс-
пертам, які беруть участь у прогнозно-ана лі-
тич них дослідженнях.

На думку членів ГР, формування постійно ді-
ючої системи прогнозування науково-тех но ло-
гічного та інноваційного розвитку доцільно поєд-
нати із створенням розгалуженої системи ситуа-
ційних центрів підтримки прийняття рішень, ос-
нови якої розробляються в НАН Ук раїни.

Висвітлюючи питання стимулювання інвес-
тиційної та інноваційної діяльності, радник Го-
лови правління Асоціації суднобудівників Ві-
ктор Лисицький визначив основні чинники, що 
впливають на інтенсивність розвитку націо-
нальної економіки, і наголосив на необхідності 
розробки осмисленої, розрахованої на стра те-
гічний успіх державної політики щодо станов-
лення інвестиційно-інноваційної моделі розви-
тку економіки України.

Члени ГР зазначили, що влада повинна про-
вести широкі консультації із науковцями та  
бізнес-спільнотою й визначити конкурентні пе-
реваги України, котрим у першу чергу надавати-
меться державна регуляторна підтримка для 
про ведення наукових досліджень, підготовки 
кад рів та безпосереднього ведення бізнесу.

За даними Відділу інформаційних ресурсів
та зв’язків з громадськістю

Організаційно-аналітичного департаменту
Держінвестицій
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