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^Освіта Українкі’

РОЗВИТКУ,

ДОСВІД ВИШІВ І БАЗОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
Про досвід науково-інноваційної
діяльності в університетах України,
роботу над Стратегією інноваційного
розвитку і державну атестацію вишів
у частині провадження ними наукової
(науково-технічної) діяльності йшлося
на засіданні Президії ради проректорів
з наукової роботи та директорів наукових
установ МОН.
ема інновацій нині є однією з
І*; найбільш обговорюваних. Заступник міністра освіти і науки Мак
сим Стріха нагадав про створення
Ради з розвитку інновацій на чолі з
Прем'єр-міністром. Нещодавно главі
уряду презентували досвід інновацій
ного середовища НТУУ «КПІ імені Іго
ря Сікорського», у березні проведено
парламентські слухання, присвячені ін
новаціям, а зовсім недавно у стінах
МОН — Усеукраїнський фестиваль ін
новацій, а також перше засідання ро
бочої групи зі створення Стратегії ін
новаційного розвитку України.
РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ

Заступник міністра розповів, що нещо
давно перший віце-прем'єр-міністр —
міністр економічного розвитку і тор
гівлі Степан Кубів і міністр освіти і
науки Лілія Гриневич підписали про
токол щодо розподілу повноважень
у сфері інновацій і домовилися про
ключові напрями співпраці. Згідно з
новими домовленостями МОН фор
муватиме інноваційне середовище в
навчальних і наукових закладах, а Мінекономрозвитку забезпечить умови для
комерціалізації винаходдв у реальному
секторі економіки.
МОН і Мінекономрозвитку також
разом працюватимуть над упроваджен
ням нових підходів щодо підприєм
ницької освіти, розвитку інноваційної
інфраструктури, цифровізації економі
ки та розврггку сфери інтелектуальної
власності.
ВИЗНАННЯ ВИШІВ

Голова ради, проректор з наукової робо
ти НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Михайло Ільченко зауважив, що цьогоріч серед 5 робіт фіналістів конкурсу
на присудження щорічної премії Кабі
нету Міністрів України за розроблен
ня і впровадження інноваційних тех
нологій три — університетські. «Наші
виші вже вийшли на рівень, коли їхні
розробки стають вагомими і заслугову
ють на визнання», — наголосив Михай
ло Юхимович.
Розповідаючи про досвід науковоінноваційної діяльності КПІ, Михай
ло Ільченко навів кілька фактів. Так,
за останні 12 років до інноваційної
екосистеми закладу ввійшли 110 високотехнологічних компаній (зокре
ма, зі США і ЄС). Понад 150 високотехнологічних продуктів і технологій
зі значним економічним та соціаль
ним ефектом виведено на ринки. По
тік бізнесменів, студентів, викладачів,
учених, які беругь участь у проектах
інноваційного середовища КПІ, стано
вить не менше 7 тисяч осіб щорічно. Як
приклад успішного стартапу і розроб

мета — відкрити широкі можливості
та шляхи для успішного впроваджен
ня інноваційних розробок в Україні.
Планується, що набір на курси буде
розпочато у серпні-вересні цього року.
Керівник експертної групи зі стра
тегічного планування та комунікацій
директорату інновацій та трансферу
технологій МОН Віталій Чернюк по
ділився досвідом діяльності наукових
парків. «Зараз наше законодавство до
зволяє створювати при університетах
відповідні інноваційні структури, —за
уважив він. — Це не тільки наукові
парки, а і, скажімо, бізнес-інкубатори».
Керівник мережі студентських бізнес-інкубаторів YEP Андрій Заїкін під
час своєї презентації наголосив: аби
ки, що здобула премію Кабміну, Ми стейкхолдерів та їхніх проблем, аналіз розвивати інноваційні системи у ви
хайло Юхимович навів створення серії причин їх виникнення, шляхи і спосо шах, потрібні насамперед мотивація і
би розв'язання проблем, фінансове за бажання керівництва університету, а
безпілотних літальних апаратів.
Досвідом інноваційної діяльності у безпечення, очікувані результати, мо також знання відповідної методології
і експертизи.
власних закладах також поділилися ніторинг.
проректор з наукової роботи Націо
За словами Дар'ї Чайки, родзин
нального університету харчових техно кою стратегії буде розділ щодо ви ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ
логій Олександр Шевченко (у конкурсі значення стейкхолдерів і їхніх про І КОНКУРС РОБІТ
Кабміну здобула перемогу робота вишу блем. Зокрема, крім наукових установ Максим Стріха розповів про перспек
«Розробка та впровадження інновацій і вишів, пропонується розширити від тиви проведення державної атестації
них ресурсозберігаючих та імпортоза- повідний перелік, додавши середні й закладів вищої освіти в частині про
місних продуктів у структурі продо великі промислові компанії, малі ін вадження ними наукової (науково-тех
вольчої безпеки України») і начальник новаційні підприємства та стартапи, а нічної) діяльності. Проект положення
науково-дослідної частини Національ також іноземні компанії (аутсорс). Та про таку атестацію перебуває на по
ного університету біоресурсів і приро кож передбачається, що буде прове годженні в уряді. Максим Стріха ви
докористування Володимир Отченаш- дено аналіз документів у сфері інно словив обережний прогноз: за місяць
ко, який також презентував роботу ваційної діяльності, які були прийняті може вийти урядова постанова.
Наступне важливе завдання — роз
«Біологізація землеробства — якість і раніше. Ще один важливий аспект —
відбуватиметься і моніторинг за ре робка методики такої атестації. За сло
безпека продукції АПК».
вами заступника міністра, тут ключове
питання — як прості параметри, котрі
вносяться в основу оцінювання, спів
БАЗОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
відносяться в рамках кожного із семи
напрямів, і чи потрібні тут різні ваго
У ВИШАХ С Л ІД ЗАПРОВАДЖУВАТИ ТІЛЬКИ
ві коефіцієнти.
ПІД НОВУ БЮ ДЖ ЕТНУ ПРОГРАМУ, А НЕ
«Наприклад, для гуманітаристики ба
гато
важить питання кадрового потен
ШЛЯХОМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАЯВНИХ КОШТІВ.
ціалу, а придбання лабораторного об
НИНІ ІЗ
ПИТАННЯ ТРИВАЮТЬ
ладнання — зовсім мало», — зауважив
Максим Віталійович, запросивши про
ДИСКУСІЇ
МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ
ректорів уже найближчим часом долу
читися до роботи з розробки методики.
Також заступник укотре акцешував
зультатами виконання заходів Страте
РОЗРОБКА ДОКУМЕНТА
гії, і контроль за їх впливом на різні на тому, що базове фінансування слід
запроваджувати тільки під нову бюд
Генеральний директор директора сфери економіки.
—Кожен пункт, який з'явиться в роз жетну програму, а не шляхом пере
ту інновацій та трансферу техноло
гій Дар'я Чайка нагадала, що цього ділі «Шляхи та способи розв'язання», розподілу наявних коштів. Нині із
року Кабмін виділив кошти на під повинен бути потім запроваджений цього питання тривають дискусії з Мі
тримку інноваційної діяльності — 450 через законодавчий або підзаконний ністерством фінансів.
мільйонів гривень. Вони будуть спря акт, — зауважила Дар'я Чайка.
15 травня було підписано наказ МОН
Оскільки інновації стосуються будь- №474 «Про проведення конкурсного
мовані на підтримку інновацій че
рез Державну інноваційну фінансо якої сфери економіки, і стейкхолде відбору проектів наукових досліджень
во-кредитну установу, технологічних рів справді багато, до робочої групи і розробок». Максим Стріха звернув
новацій у промисловості й на фінан зі створення Стратегії залучено понад увагу на новації процедури. Так, у на
100 представників державних органів, казі прописано, що при здійсненні від
сування фонду стартапів.
За словами директора, представни наукових установ, бізнесу, вишів тощо, бору слід надавати перевагу проектам,
ки міжнародної спільноти, зокрема їх робота буде поділена на підгрупи за які мають особливо важливе значен
Світового банку, неодноразово акцен розділами. Принагідно Дар'я Чайка за ня для підвищення обороноздатності та
тували увагу на відсутності в Україні кликала проректорів з наукової робо національної безпеки держави, згідно з
стратегічного програмного документа, ти надавати пропозиції до цього стра напрямами критичних технологій, за
що об'єднував би питання і освіти, і тегічного документа.
твердженими розпорядженням Кабі
науки, промисловості та бізнесу. Тож
Також очільниця директорату розпо нету Міністрів України від ЗО серпня
невипадково у Плані пріоритетних дій віла, що зараз МОН спільно з УкрІНТЕІ 2017 р. №600 «Деякі питання розвитку
уряду поставлено завдання розроби розробляє для вишів та науковців на критичних технологій у сфері виробни
ти Стратегію інноваційного розвитку вчальні курси з трансферу технологій цтва озброєння та військової техніки»,
України. Як уже йшлося вище, нещо та управління інноваційною діяльніс а також мають прикладні результати
давно відбулося перше засідання ро тю. Він передбачає навчання з таких подвійного використання, конкуренто
бочої групи.
актуальних тем, як інструменти транс спроможні на світовому ринку.
Структуру документа вже визна феру технологій, патентування роз
чено. Він міститиме такі розділи: за робок, комерціалізація об'єктів інте
Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України».
гальний аналіз ситуації, визначення лектуальної власності тощо. Головна
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