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ВСТУП 

Виникнення і бурхливий розвиток нанотехнологій дозволили моделювати 

властивості матеріалів та їхні функціональні характеристики, завдяки чому стає 

можливим вирішення багатьох існуючих нині глобальних проблем людства, що в свою 

чергу обумовлює високу затребуваність як власне нанотехнологій, так і продукції, 

виготовленої з їх використанням практично усіма галузями національної економіки. З 

огляду на це активна розбудова національної наноіндустрії  та забезпечення достатнього 

рівня інвестицій у сферу нанотехнологій винесено у ряд найпріоритетніших завдань 

провідними країнами світу. 

Актуальність теми. Розвиток нанотехнологічної сфери входить до переліку 

стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України на 2011–2021 рр., 

створюються та реалізуються державні та академічні програми, спрямовані на 

розбудову нанонауки і нанотехнологій, запроваджено підготовку фахівців для 

нанотехнологічної сфери у вищих навчальних закладах. Це обумовлює необхідність 

здійснення оцінки ефективності заходів державної економічної політики розвитку 

нанотехнологічної діяльності в Україні та пошук шляхів її удосконалення. 

Питання впливу технологічного фактора на економічні процеси були предметом 

дослідження багатьох вчених, серед яких чільне місце займають Ю. Бажал, В. Геєць, І. 

Єгоров, М. Кондратьєв, І. Одотюк, М. Туган-Барановський, Х. Фрімен, Ю. Шкворець, 

Й. Шумпетер. Протягом останніх десятиліть питання розвитку нанотехнологій та 

виробництва нанотехнологічної продукції, їх впливу на економічні та соціальні процеси, 

проблеми реалізації державної політики формування національної наноіндустрії 

висвітлюють у своїх працях Г. Азоєв, М. Алфімов, Ж. Алфьоров, Ю. Альтман, В. 

Балабанов, К. Боссо, З. Ванг, С. Глазьєв, Л. Гохберг, Е. Дрекслер, Н. Кобаясі, С. 

Палмберг, А. Путілін, М. Ратнер, М. Рокко, М. Сідненко, Н. Танігучі, А. Тєрьохов, 

Ю.Третьяков, У. Хартман, П. Холістер, А. Хульман та інші. 

Крім того, значну увагу нанотехнологічним інноваціям приділяють у своїй дослідно-

практичній діяльності такі організації, як OECD, European Commission, UNIDO, Lux 

Research, Forfás, CMP Científica тощо. Зазначені організації мають доволі значні 

напрацювання теоретико-методичних основ статистичного обліку та оцінки рівня 
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розвитку нанотехнологічної діяльності, здобутки в області метрології, сертифікації та 

стандартизації нанотехнологічної продукції, результати досліджень щодо можливого 

несприятливого впливу нанотехнологій і продукції, виготовленої з їх використанням, на 

здоров'я людини, довкілля та безпеку життєдіяльності. 

Доводиться констатувати, що українська наука ще не вийшла на рівень досліджень 

зарубіжних науковців, присвячених розвитку нанотехнологічної сфери. Наукові 

дослідження вітчизняних вчених-економістів головним чином зосереджуються на 

проблемах розвитку нанонауки та перспективах здійснення наукових досліджень у 

нанотехнологічній сфері. Ці питання знайшли своє відображення у працях таких 

українських вчених, як Г. Андрощук, Д. Глухова, М. Кизим, В. Ляшенко, І. Матюшенко, 

Б. Мовчан, Л. Мусіна, О. Саліхова та ін. Водночас потребують подальшого наукового 

дослідження питання, пов’язані з оцінкою реального стану розвитку нанотехнологій у 

вітчизняній економіці, визначенням основних перешкод на шляху формування 

національної наноіндустрії, аналізом перспектив розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні та створенням належних умов для активного використання можливостей 

вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалів у сфері нанотехнологій. 

Необхідність розв’язання зазначених питань зумовила вибір теми, постановку мети і 

формування завдань дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до плану НДР Державної установи "Інститут 

економіки та прогнозування НАН України" та пов’язане з такими науково-дослідними 

роботами відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій 

(до 2013 р. відділ економіки та організації високих технологій): «Ресурси розвитку 

індустрії високих технологій в Україні» (№ ДР 0110U001494), «Основні проблеми та 

напрями інноваційного розвитку України у 2015–2020 рр.» (№ ДР 0114U004622), 

«Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності 

в контексті процесів євроінтеграції» (№ ДР 0115U001603), «Імплементація високих 

технологій в економіку України» (№ ДР 0112U004938). 

Особиста участь автора полягала в узагальненні світового досвіду державного 

регулювання нанотехнологічної сфери, дослідженні організаційно-економічних 
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передумов розвитку нанотехнологій в Україні, виокремленні перспективних форм 

міжнародного співробітництва, аналізі зарубіжного досвіду використання 

спеціалізованих показників для оцінки діяльності у сфері нанотехнологій. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретико-методичних засад економічної оцінки рівня й перспектив розвитку 

вітчизняної нанотехнологічної сфери, обґрунтування практичних рекомендацій щодо 

удосконалення державного регулювання нанотехнологічної діяльності. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: 

– обґрунтувати та здійснити уточнення змісту понять «нанотехнологічна сфера» та 

«наноіндустрія» на основі аналізу, систематизації та узагальнення існуючих підходів 

щодо формування категоріального апарату нанотехнологічного середовища; 

– узагальнити досвід країн – інноваційних лідерів у сфері підтримки 

нанотехнологічних досліджень та розробок і їх прискореного впровадження у 

промислове виробництво; 

– узагальнити методичні підходи до економічної оцінки рівня розвитку нано-

технологічної діяльності; 

– розкрити організаційно-економічні передумови розвитку нанотехнологічної сфери 

в Україні: інституціональне середовище розвитку нанотехнологій, науково-

технологічну складову їх розвитку, кадрове забезпечення, маркетингову підтримку 

нанотехнологічної діяльності в Україні; 

– оцінити ступінь залучення вітчизняних нанотехнологічних установ у міжнародне 

науково-технічне та інноваційне співробітництво; 

– визначити сучасний стан розвитку нанотехнологій в Україні; 

– запропонувати методику оцінки рівня та перспектив розвитку нанотехнологічної 

сфери та здійснити її апробацію на прикладі України; 

– сформулювати рекомендації щодо вдосконалення державної політики розвитку 

нанотехнологій як одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

Об'єктом дослідження є розвиток нанотехнологічної сфери в Україні. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних 

аспектів здійснення економічної оцінки рівня та перспектив розвитку нанотехнологічної 

сфери в Україні. 

Методи дослідження. Для вирішення основних завдань використано такі 

загальнонаукові методи пізнання: методи критичного аналізу і синтезу та метод 

наукової абстракції – для розкриття теоретичних основ поняття «нанотехнології», 

узагальнення методичних підходів оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери; 

методи систематизації та угрупувань, діалектичний метод – при дослідженні існуючих 

підходів до класифікації нанотехнологій та продукції, виготовленої з їх використанням, 

для вивчення досвіду технологічно розвинених країн щодо державного регулювання 

нанотехнологічної сфери; метод експертних оцінок – для визначення сучасного стану 

розвитку нанотехнологій в Україні та виявлення основних проблем, що перешкоджають 

розбудові нанотехнологічної індустрії; метод «судження/оцінки» – з метою підготовки й 

аналітичної оцінки основних варіантів розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери; 

економіко-статистичний метод – під час дослідження науково-технологічної складової 

розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій, її кадрового забезпечення, а також аналізу 

міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва у сфері нанонауки і 

нанотехнологій; метод SWOT-аналізу – для визначення сильних і слабких сторін, що 

притаманні розвитку нанотехнологій в Україні; метод системного підходу та 

абстрактно-логічний метод – для розроблення рекомендацій щодо державної політики 

стимулювання розвитку нанотехнологічної діяльності; метод графічного аналізу – для 

візуалізації результатів дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 

вперше  

– розроблено концептуальний підхід до оцінки рівня розвитку національної 

наноіндустрії, який ґрунтується на поліаспектному аналізі рівня розвитку 

нанотехнологічної сфери в Україні з використанням авторської системи індикаторів 

(організаційно-інституційного забезпечення пропозиції та попиту у нанотехнологічній 

сфері, науково-технічної активності та кадрового забезпечення наноіндустрії, 

нанотехнологічної активності підприємств та соціальної готовності до споживання 
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нанотехнологічної продукції); це дозволяє побудувати матрицю перспектив розвитку 

наноіндустрії країн для повного й чіткого визначення сильних та слабких сторін 

вітчизняної сфери нанотехнологій. 

Удосконалено: 

– понятійний апарат дослідження нанотехнологічної сфери, а саме: визначення 

економічної категорії «наноіндустрія», яка на відміну від існуючих, трактується з 

урахуванням продуктового принципу як сукупність підприємств, закладів та організацій 

матеріального виробництва і невиробничої сфери, що забезпечують розробку і 

широкомасштабне виробництво чистої (первинної) та похідної (вторинної) 

нанотехнологічної продукції; а також тлумачення поняття «нанотехнологічна сфера», 

яке визначено як інтегрована сукупність комерційних та некомерційних організацій усіх 

форм власності, одним із видів діяльності яких є фінансове забезпечення, розробка та 

комерціалізація нанотехнологій, виробництво будь-яких видів нанотехнологічної 

продукції, її реалізація, а також підготовка кваліфікованих кадрів для нанотехнологічної 

діяльності; 

– організаційні методи визначення стратегічних перспектив розвитку сфери 

нанотехнологій в Україні, що полягають у розробці та аналітичній оцінці основних 

сценаріїв розбудови вітчизняної наноіндустрії (оптимістичного, базового та 

песимістичного), а також виокремленні такого варіанту розвитку досліджуваної сфери, 

який у короткостроковій перспективі залишатиметься найімовірнішим; 

– інструментарій регуляторної політики, спрямованої на активізацію розвитку 

нанотехнологічної діяльності, який, на відміну від існуючих підходів,  запропоновано 

розглядати комплексно, з використанням конкретних заходів адміністративної, 

фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної та інформаційної політики, реалізація яких 

сприятиме активізації нанотехнологічних досліджень та розробок і їх прискореному 

впровадженню у промислове виробництво. Розроблені концептуальні положення 

можуть бути взяті за основу проекту Закону України «Про державне стимулювання 

розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери». 

Набули подальшого розвитку: 
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– визначення специфіки сучасних підходів до державного регулювання сфери 

нанонауки та нанотехнологій у технологічно розвинених країнах, що дозволило виявити 

найдієвіші інструменти формування національних систем розвитку наноіндустрії та 

уможливило розроблення практичних рекомендацій щодо активізації 

нанотехнологічних досліджень та розробок і їх прискореного впровадження у 

промислове виробництво в Україні; 

– наукові засади аналізу результативності регуляторних заходів державної 

економічної політики стимулювання розвитку нанотехнологічної діяльності (зокрема, в 

частині  інституціонального, науково-технологічного, кадрового та маркетингового 

забезпечення), що дозволило визначити недоліки організаційно-економічної основи 

формування вітчизняної сфери нанотехнологій та розробити рекомендації щодо 

удосконалення практики державного управління нанотехнологічною діяльністю в 

Україні; 

– науково-методичний підхід щодо економічної оцінки сучасного стану і 

перспектив розвитку нанотехнологічної діяльності в Україні, який, на відміну від 

існуючих, запропоновано здійснювати на основі результатів експертного опитування 

керівників відповідних підрозділів підприємств, що здійснюють нанотехнологічну 

діяльність. Це дозволило визначити рівень інвестиційного та кадрового забезпечення 

нанотехнологічної діяльності, дослідити основні напрями наявного та потенційного 

співробітництва у сфері нанотехнологій, оцінити результативність державної політики 

стимулювання зазначеної сфери, а також виокремити особливості, притаманні 

українській наноіндустрії. 

Практичне значення отриманих результатів. Викладені у дисертаційній роботі 

теоретичні положення, практичні рекомендації та висновки дозволяють безпосередньо 

вирішувати прикладні управлінські завдання, пов’язані з розвитком нанотехнологічної 

діяльності та розбудовою наноіндустрії в Україні. 

Основні наукові розробки пройшли практичну апробацію та отримали позитивні 

відгуки від Державного підприємства «Укроборонсервіс». Зокрема, пропозиції щодо 

здійснення кооперації зусиль наукових установ, які реалізують дослідження у сфері 

нанотехнологій, і підприємств високотехнологічного сектора промисловості з метою 
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покращення властивостей продукції оборонного призначення, було використано для 

удосконалення концепції інноваційного розвитку підприємства та формування його 

операційної стратегії (довідка № 29/3.6.2-7993 від 08.10.2015 р.). 

Висновки з дослідження, основні наукові результати, практичні рекомендації, а 

також аналітичні та розрахункові матеріали використано в доповідних матеріалах 

центральним органам виконавчої та законодавчої влади (довідка № 135-15/818 від 

21.12.2015 р.). Основними з них є: до Комітету Верховної ради з питань науки і освіти: 

«Щодо формування державної політики України у сфері нанонауки та нанотехнологій з 

урахуванням директив ЄС» (лист № 135-13/823 від 25.11.2014); до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України: «Вплив підписання Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС на розвиток вітчизняної технологічної сфери» (лист № 135-13/563 від 

21.08.2014); до департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України: «Створення 

та розвиток підприємств наноіндустрії на базі вітчизняних розробок: рекомендації щодо 

програм і заходів державної підтримки» (лист № 135-13/732 від 12.09.2013); до 

департаменту науково-технічного розвитку Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України: «Програми та заходи розвитку національних 

нанотехнологій Німеччини: орієнтири для України» (лист № 135-13/733 від 12.09.2013); 

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: "Удосконалення механізмів 

формування та розвитку регіональних кластерів високотехнологічних виробництв" 

(лист №135-13/1117 від 26.11.2012). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій викладено авторські науково-методичні положення та практичні 

розробки. Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві, наведено 

окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було 

представлено на міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах 

"Актуальні проблеми економіки 2012" (м. Київ, 2012 р.); "Ключевые проблемы 

современной науки" (м. Софія (Болгарія), 2012 р.); "Трансфер технологій та інновації: 

інноваційний розвиток та модернізація економіки України" (м. Київ, 2012 р.); 
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«Інформаційна революція та економічний розвиток країн» (м. Київ, 2013 р.); «Always 

ahead facing the unknown» (м. Базель (Швейцарія), 2014 р.); «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 2015 р.); 

«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 16 наукових працях, у 

тому числі у національній доповіді, у розділах двох колективних монографій, п`яти 

статтях у вітчизняних наукових фахових виданнях, двох статтях у іноземних наукових 

виданнях, шести публікаціях за матеріалами конференцій та круглих столів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ 

РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ 

 

1.1. Поняття, сутність, класифікація нанотехнологій та продуктів, 

пов’язаних із нанотехнологіями 

На сучасному етапі розвитку світової економіки впровадження нових 

технологій стало визначальним фактором підвищення ефективності виробництва та 

поліпшення якості товарів та послуг. Тому на сьогодні нанотехнології, які на думку 

експертів [1-3], є інструментом формування нового технологічного укладу, мають 

високу динаміку зростання (до 2020 р. очікується, що виробництво чверті усіх 

товарів в тій чи іншій мірі буде базуватися на використанні нанотехнологій) [4, с. 

132; 5] і є одним з пріоритетних напрямів розвитку інноваційної сфери в багатьох 

країнах. Застосування нанотехнологій і нанотехнологічної продукції може сприяти 

вирішенню глобальних проблем людства [6, с. 51 - 52]. До того ж поєднання 

нанотехнологій з іншими високотехнологічними галузями матиме високий 

синергічний ефект та призведе до стрибка у можливостях виробничих сил. Мова йде 

про так звану NBIC-конвергенцію – поєднання нано- (N), біо- (В), інфо- (І) та 

когнотехнологій (С) [7-9]. 

Однак для розгляду питань, пов'язаних з розвитком нанотехнологічної сфери, 

необхідно, у першу чергу, з’ясувати поняття й сутність терміну «нанотехнології». 

Проблема єдності понять і стандартів в галузі нанотехнологій неодноразово 

обговорювалася в закордонній і вітчизняній літературі. Це питання має ключове 

значення для вироблення єдиного підходу до розуміння сутності й особливостей їх 

розвитку. Наявність узгодженого понятійного апарату дозволила б більш чітко 

позначити межі досліджуваної сфери й оцінити породжувані нею науково-

технологічні й соціально-економічні тенденції. Так, термін «нанотехнології» 

слугуватиме критерієм подальшого відбору одиниць спостереження, віднесення 
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об'єктів (організацій, результатів науково-дослідної діяльності, товарів і послуг) до 

категорії нанотехнологічних.  

Слід також підкреслити, що розробка визначень і класифікацій у сфері 

нанотехнологій являє собою досить складне завдання. В першу чергу, це пов'язано з 

«універсальним» характером нанотехнологій - слабоструктурованої області, що 

відрізняється високою динамічністю розвитку. Не можна не враховувати також 

мультидисциплінарний характер цієї сфери та її адаптивність як до нових науково-

технологічних досягнень, так і до потреб економіки та суспільства. 

Варто відзначити, що вперше термін «нанотехнологія» був запропонований 

японським професором Н. Танігучі в середині 70-х років минулого століття в його 

доповіді «Про основні принципи нанотехнологій» [10]. Зазначений термін 

охоплював доволі значну сукупність знань, підходів, прийомів, конкретних 

процедур та їх матеріалізовані результати – нанопродукцію. Сучасний вигляд ідеї 

нанотехнології сформувався під впливом робіт Е. Дрекслера (США) [11-13].  

З того часу нанотехнології стали одним із стратегічних напрямів економічного 

розвитку провідних країн, які впроваджують програми з їх розвитку та постійно 

нарощують обсяги інвестицій у розбудову досліджуваної сфери. Окрім того власні 

програми нанотехнологічних досліджень реалізують практично всі провідні 

виробники високотехнологічної продукції, такі як IBM, Hewlett-Packard, Hitachi, 

Lucent, Mitsubishi, Motorola, NEC та інші.  

Однак настільки стрімкий розвиток нанотехнологічної сфери значно 

ускладнює отримання достовірних і порівняних даних про рівень її розвитку у 

різних країнах, оскільки кожна з них використовує специфічний понятійний та 

класифікаційний апарат. Тому однією з найважливіших виступає проблема єдності 

понять і стандартів у сфері нанотехнологій. І, не зважаючи на те, що питання 

неодноразово обговорювалося в закордонній і вітчизняній літературі, на сьогодні 

існують значні розбіжності як у трактуванні сутності нанотехнологій, так і в їх 

класифікації, що значною мірою ускладнює професійне спілкування та 
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взаєморозуміння як між представниками різних наук, так і між спеціалістами з 

різних країн. 

Слід зазначити, що вагомий внесок у дослідження сутності поняття 

«нанотехнології» зробили Н.Танігучі, Н. Кобаясі, З. Ванг, Г. Єленін, Ю.Д. Третьяков, 

В.І.Балабанов, А.І. Гусєв, В.С. Пономаренко, В.П. Свідерський, І.М. Ібрагімов тощо. 

Окрім того значну увагу формуванню понятійного апарату у сфері нанотехнологій 

приділяють міжнародні та дослідницькі організації, національні патентні відомства, 

державні організації, національні статистичні служби [10, 14-32] (Додаток А). 

Частину із зазначених визначень було подано Робочою групою з 

нанотехнологій  Організації економічної співробітництва і розвитку (ОЕСР) як базу 

для створення уніфікованої методологічної рамки, необхідної для організації 

гармонізованої в міжнародному масштабі системи збору й аналізу статистичної 

інформації про сферу нанотехнологій [33, с.19].  

Слід відзначити, що в Україні на сьогодні практично відсутні зрушення у 

становленні понятійного апарату у сфері нанотехнологій. Дотепер немає єдиного 

визначення нанотехнологій та їх затвердженої класифікації. Існуючий 

термінологічний апарат у більшості випадків сформульований у рамках окремих 

програм та проектів досліджень і розробок у згаданій сфері й, відповідно, 

відображає тільки певні їх особливості. Лише наприкінці 2010 р. затверджено 

статистичну форму № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання 

передових виробничих технологій», яка дозволяє отримати першу узагальнену 

інформацію про рівень розвитку нанотехнологічної сфери в Україні. Саме в 

рекомендаціях про порядок складання даної форми надається визначення 

нанотехнологій (Додаток А). Порівнявши запропоноване визначення з іншими 

підходами до трактування сутності нанотехнологій, можна зробити висновок, що в 

цілому воно є синтезом ефективних елементів різних існуючих підходів, дозволяє 

відобразити специфічний характер нанотехнологій і може бути використане в сфері 

статистичного спостереження, а також при реалізації науково-технологічної та 

інноваційної політик. 
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Узагальнення наукових традицій щодо формування категоріального апарату 

нанотехнологічного середовища та власне визначення поняття "нанотехнології" 

виявило, що погляди, пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичної бази є досить 

суперечливими і, як наслідок, часто простежується  як ототожнення одного терміну з 

іншим, так і певна підміна понять. Так, критичний аналіз наукової та науково-

практичної літератури дозволив зробити висновок, що такі терміни як 

«нанотехнологія», «продукція нанотехнологій», «наномеханізми» є тісно 

пов’язаними між собою і подекуди виділення границь між ними є доволі складним 

завданням. Досить часто термін «нанотехнології» використовується у більш 

широкому варіанті, тобто до числа нанотехнологій включаються не тільки 

технології, які безпосередньо оперують речовиною на нанорівні, але і технології 

виробництва макрооб’єктів з використанням нанопродуктів. Окрім того термін 

«нанотехнології» в літературі вживається при описанні часто всієї науково-

технологічної системи, яка забезпечує розробку та комерціалізацію нанотехнологій. 

З метою уникнення неоднозначного трактування інформації у першому випадку 

було б доцільно використовувати словосполучення «використання нанотехнологій», 

у другому – «сфера нанотехнологій» [34, с.17-18]. Окрім того, доволі значною 

кагортою авторів [35-38] додатково виділяється ще й таке поняття як «нанонаука» 

(nanoscience), тобто галузь, яка займається пізнанням властивостей нанорозмірних 

об'єктів й аналізом їхнього впливу на властивості матеріалів. Однак на практиці 

проведення чіткого розмежування між нанонаукою і нанотехнологіями видається 

вкрай важким.  

З огляду на представлені у Додатку А визначення категорії «нанотехнології» 

можна зробити такі узагальнення щодо їх сутнісних характеристик: 

 нанотехнології дозволяють працювати з матерією на рівні окремих молекул 

і атомів, тобто в масштабі декількох нанометрів (як правило, зазначається 

діапазон від 1 до 100 нм, в межах якого можуть бути зафіксовані унікальні 

молекулярні процеси); 
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 використання нанотехнологій дозволяє створювати об’єкти із принципово 

новими властивостями, тобто уможливлює надання матеріалам і пристроям 

унікальних характеристик, досягнення яких у рамках попередньої 

технологічної хвилі було неможливо; 

 нанотехнології  не є власне галуззю світової економіки, а виступають лише 

засобом для модернізації інших її галузей. У свою чергу це означає, що в 

середньо- та довготривалій перспективі нанотехнології можуть не тільки 

розширити існуючі ринки, але й сприяти виникненню нових ринків 

(продуктів або послуг), способів організації виробництва, видів 

економічних і соціальних відносин; 

 нанотехнології мають міждисциплінарний характер застосування. Окрім 

того можлива їх інтеграція та конвергенція з іншими видами технологій; 

 результати нанотехнологічної діяльності представлені як явище, що 

піддається кількісній оцінці - це техніка, інструменти, матеріали, пристрої, 

системи. Це робить нанотехнології важливим елементом ланцюгу створення 

вартості, однак питання оцінки їх внеску у вартість кінцевого продукту й 

меж диверсифікованості існуючих секторів виробництва при їхньому 

застосуванні вимагають додаткового розгляду; 

 не зважаючи на те, що реалізація досліджень у сфері нанотехнологій є 

неможливою без значного теоретичного заділу, їх результати мають яскраво 

виражену прикладну орієнтацію. 

Окрім того слід зазначити, що навіть в умовах сучасної досить широкої 

товарної й географічної диверсифікованості виробництва і споживання 

нанотехнологічної продукції, важливою проблемою є вибір основних і допоміжних 

показників, що здатні характеризувати досліджувану сферу, їхнє якісне 

представлення на основі кількісних даних. Тому проблемою створення ефективної 

системи класифікації як власне нанотехнологій, так і нанотехнологічної продукції 

опікуються на сьогодні як державні органи, так і окремі фахівці багатьох країн. 
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Основною метою розробки проектів класифікацій для сфери нанотехнологій є 

ідентифікація й систематизація основних одиниць статистичного спостереження. У 

комплексі нанотехнологічних класифікаційних розробок можна виділити наступні: 

 класифікація нанотехнологій; 

 класифікація продуктів і послуг, пов'язаних з нанотехнологіями. 

Класифікація нанотехнологій формується з метою уніфікації і систематизації 

основних тематичних напрямків, що описують сферу нанотехнологій. Формування 

класифікаційних угруповань нанотехнологій проходить у кілька етапів (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1. Процес формування класифікаційних угруповань нанотехнологій  

Джерело: складено автором на основі [39-40] 

Класифікація продуктів і послуг, пов'язаних з нанотехнологіями,  формується 

на базі класифікаторів продуктів за видами економічної діяльності для цілей 

статистичного спостереження. Класифікація повинна поєднувати у 

формалізованому виді сукупність продуктів і послуг, вироблених з використанням 

нанотехнологій, або, які містять у своєму складі компоненти, унікальні властивості 

яких задані на молекулярному та субмолекулярному рівнях. 

Оскільки нанотехнології охоплюють надзвичайно широкий клас наук і мають 

багато аспектів розвитку, їх можна класифікувати за багатьма класифікаційними 

ознаками. Однією з найбільш широких є класифікація, запропонована 

Корчаком В.Ю. (рис.1.2). 

1. 
• вироблення загального (базового) визначення нанотехнологій 

2.  
• ідентифікація ключових областей аналізу, які повинні бути описані за 

допомогою обмеженого набору основних визначень 

3. 
• структурування ключових областей аналізу з виділенням самостійних 

підгруп, які описують обрану область  

4. 

• оцінка повноти та адекватності розробленого переліку напрямів, 
уточнення їх найменувань, визначень і послідовності, перевірка 
коректності формулювань  



17 

 

 

Рис. 1.2. Класифікації нанотехнологій 

Джерело: розроблено за [41] 

Зазначена класифікація дозволяє узагальнити накопичену інформацію про 

досліджувану предметну область, враховуючи ознаки, специфічні для технологій у 

цілому і нанотехнологій зокрема. Структура класифікації дозволяє ділити 

класифікаційні ознаки на більш дрібні підрозділи і вносити доповнення в міру 

виявлення нових властивостей технологій. Тобто така класифікація зможе 

забезпечити впорядковане відображення інформації про нанотехнології, дозволить 

• наноелектроніка, 

• наномеханіка 

• наноматеріали 

• нанохімія 

1) Науково-
технологічний 

напрям 

• матеріали для мікро- і наноелектроніки 

• прецизійні й нанометричні технології обробки, 
складання, контролю 

• мікросистемна техніка 

• синтетичні надтверді матеріали 

• елементна база мікроелектроніки й квантових 
комп'ютерів 

• базові й критичні військові та спеціальні технології 

2) Приналежність 
до критичної 

технології  

• цивільне 

• військове 

• спеціальне 

• подвійне 

3) Призначення  

• водне 

• повітряне 

• космос 

• земна поверхня 

• біологічні об'єкти 

4) Середовище 
використання  

• топологічні розміри елементів наноелектроніки 

• геометричні розміри структурних елементів 
наноматеріалів 

• параметри нанообробки поверхні: висота, нерівності, 
шершавості, точність форми та ін. 

5) Основні 
технічні 

характеристики 
та параметри  

• освоєння наноефектів 

• створення засобів маніпулювання з окремими атомами 
речовини 

• створення функціональних наноелементів складних 
технічних систем 

• створення складних функціональних наноструктур та ін. 

6) Етап 
інноваційного 

розвитку 
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здійснювати її періодичну актуалізацію та може бути використана для  створення 

переліку нанотехнологій та продукції, виготовленої з їх використанням. 

Поділ за кожною з класифікаційних ознак має свої переваги та недоліки. Так, 

класифікація нанотехнологій за науково-технологічним напрямом має безумовні 

переваги перед іншими, оскільки дозволяє найбільш повно розкрити суть технології 

та визначити сферу її використання. Класифікація за ознакою «призначення» має 

певне значення для вивчення та прогнозування ринку, оскільки різним групам 

технологій характерні різні тенденції розвитку, обумовлені насамперед державною 

політикою їх регулювання. Найменш виправданою для цілей подальшого 

дослідження ринку видається класифікація за етапом інноваційного розвитку 

нанопродуктів, оскільки має описовий, переважно інформаційний характер.  

Заслуговують на увагу класифікації нанотехнологій, розроблені 

Альтманом М.Ю. Запропонована ним класифікація  за ступенем ускладнення 

використовуваних і створюваних структур, виходячи з наростаючої розмірності 

об'єктів (табл. 1.1) є більш технічно спрямованою, ніж інші підходи, але не має 

великого значення для дослідження нанотехнологічної сфери з економічної точки 

зору. До того ж, згадана класифікація стосується більшою мірою наноматеріалів, а 

не власне нанотехнологій, як зазначає її автор [42, с. 81], що ще раз підтверджує 

наявність термінологічної невизначеності у досліджуваній сфері. 

Окрім того Альтманом Ю. була здійснена спроба ідентифікувати 

приналежність окремих напрямів нанотехнологічної діяльності до  

загальноприйнятного розподілу фундаментальних наук: 

• фізика (аналітичні й механічні прилади й пристрої; скануючі зондові 

мікроскопи; оптичні мікроскопи ближнього поля; оптичні «щипці»; 

електронні, магнітні, оптичні властивості наноструктур; 

наномеханіка;самоорганізація структур і об'єктів); 

• хімія/матеріалознавство (частки і покриття; пористі матеріали; дендримерні 

молекули; нановолокнисті композити;структури на основі ДНК); 

• електроніка (літографія з використанням оптичних, електронних та іонних 

пучків; багатошарові магнітні датчики; запис інформації за допомогою 
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механічних мікрозондів; використання нанотрубок як перемикачів, 

провідників тощо); 

• біологія (аналіз біомолекул; аналіз клітинних процесів; біомінералізація; 

біологічні мотори; біокомп'ютери); 

• медицина (одержання наночасток із нанесеними на їхню поверхню 

антигенами/антитілами/ділянками ДНК; використання наночасток для 

оптичної сигналізації про стан органів і тканин, застосування магнітних 

наночасток для виділення й нагрівання окремих ділянок тканин, подолання 

імунного бар'єра організму за рахунок перенесення препаратів на наночастках; 

створення й використання ДНК-чипів тощо) [42, с. 83]. 

Таблиця 1.1 

Класифікація нанотехнологій за ступенем ускладнення об'єктів і зростання 

їхньої розмірності (від точки до об'ємних елементів) 

Клас об'єктів Конкретні приклади й додатки 
Гомогенні / періодичні (об'ємні) структури 

Нанопорошки, наночастки в розчині Фарби, косметичні креми (від засмаги) 

Нанотрубки, нанодроти Вуглецеві нанотрубки 

Прості шари й покриття нанометричної товщини 

(наприклад, одержувані адсорбцією з розчину, у 

багатьох випадках з молекул із заданою 

орієнтацією, завдяки самоорганізації тощо) 

Алмазні плівки на різноманітних поверхнях, 

моношарні покриття в молекулярній 

електроніці, захисні покриття, сонячні батареї 

Тривимірні шаруваті структури Магнітні запам'ятовувальні пристрої 

Тривимірні періодичні й випадкові утворення Кристалізовані білки, тривимірні устрої 

молекулярного запису 

Складні структури 

Лінійні ланцюжки Інформаційні молекули (наприклад, ДНК) 

Поверхневі структури з незначною глибиною Новітні мікроелектронні устрої, наномеханічні 

устрої 

Багатошарові покриття, одержувані різними 

методиками 

Так звані поверхневі лазери з вертикальним 

резонатором (VSCEL) 

Розвинені тривимірні структури, що не 

володіють здатністю до самовідновлення або 

само реплікації 

Маніпуляції з ДНК, біомолекулярні комп'ютери, 

наномашини 

Розвинені тривимірні структури, що володіють 

здатністю до самовдосконалення 

(самореплікації) 

Самовідновлювальні нанороботи 

Джерело: розроблено за [42, с. 81] 

Зазначена класифікація повною мірою демонструє міждисциплінарність сфери 

нанотехнологій та її тісний зв’язок із іншими науками. 
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Системи забезпечення єдності вимірів і стандартизації у сфері нанотехнологій 

розробляються практично у всіх технологічно розвинених  країнах. У США цими 

завданнями займається Національний інститут стандартів NIST (National Institute of 

Standards and Technology), у Великобританії таким органом є Національна фізична 

лабораторія NPL (National Physical Laboratories), у Німеччині – Федеральний фізико-

технічний інститут РТВ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Національні 

метрологічні інститути Японії, Китаю, Південної Кореї, Італії та інших країн також 

займаються проблемами єдності вимірів і стандартів у сфері нанотехнологій. Обсяг 

фінансування таких робіт становить від 20% (у Євросоюзі) до 50% (у Японії) в 

загальному обсязі інвестицій, спрямованих на розвиток нанотехнологій [43, с. 33].  

Проте головною організацією, яка розробляє міжнародні стандарти із 

термінології та номенклатури, є Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).  В 

рамках цієї організації діє спільна робоча група профільних комітетів ISO/TC 229 

«Нанотехнології» і МЕК/ТК 113 «Термінологія і Номенклатура». Технічний комітет 

ISO «Нанотехнології» складається з чотирьох робочих груп: перша займається 

термінологією і номенклатурою; друга вивчає питання вимірювань і характеристик; 

увага третьої групи зосереджена на охороні здоров'я, безпеці та екології; четверта 

зайнята специфікацією матеріалів (загальна кількість опублікованих стандартів та 

проектів ISO під прямою відповідальністю технічного комітету «Нанотехнології» на 

початок 2013 р. становить 33 документи). Проте Україна не бере участі у згаданій 

групі в жодній із передбачених форм: ані як країна-учасниця, ані як країна-

спостерігач. 

Варто підкреслити, що усі зазначені вище організації ставлять перед собою 

різні завдання, а отже і розроблені ними класифікації мають специфічний характер 

та розрізняються залежно від сфери їхнього застосування. Так, робота ISO з 

формування термінології й стандартів у сфері нанотехнологій зосереджена на 

визначенні базових понять, встановлені критеріїв розрізнення технологічних і 

виробничих нанопроцесів, виявленні підходів і вимог до виміру, побудові 

класифікації наноматеріалів, пристроїв та інших «нанотехнологічних» додатків. 

Статистичні служби Канади та Австралії вирішують завдання збору даних про стан 
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сфери науки й технологій у своїх країнах, включаючи розвиток системи індикаторів 

для охоплення відповідних нових областей знання. Нарешті, патентні служби за 

допомогою класифікаційних угруповань здійснюють реєстрацію нових та 

маркування вже зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності, що мають 

відношення до нанотехнологій. В Російській Федерації групою експертів під 

науковим керівництвом академіка Алфімова М.В. було розроблено класифікацію 

нанотехнологій в рамках програми стандартизації в наноіндустрії [39, с. 14]. В 

Україні виокремлення напрямів нанотехнологій було здійснено лише в рамках 

реалізації цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН 

України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій» [44].  

Проте, не зважаючи на різницю між основними завданнями, на які спрямована 

діяльність перелічених організацій, ними з метою  систематизації нанотехнологій 

було обрано таку класифікаційну ознаку як науково-технологічні напрями 

(Додаток Б). Такий підхід дозволяє чітко визначити межі сфери нанотехнологій і 

операціоналізувати базове визначення для статистичного моніторингу та аналізу 

управлінських даних. Проаналізувавши дані приклади групувань напрямів 

нанотехнологій, можна зробити висновок, що переважна більшість організацій, які 

досліджували дане питання, виділяють такі напрями як наноелектроніка, 

нанобіотехнології, нанофотоніка, наномедицина, наноматеріали. 

Привертає увагу той факт, що Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) 

не виділяє серед напрямів нанотехнологій наноматеріали. Проте у  2010 р. було 

здійснено публікацію стандарту ISO, присвяченого класифікації наноматеріалів – 

"Нанотехнології – Методологія класифікації і категоризації наноматеріалів". Таким 

чином, і на сьогодні існує термінологічна невизначеність у нанотехнологічній сфері, 

зокрема це стосується статусу категорії «наноматеріали», оскільки одна частина 

організацій стандартизації відносить таку категорію до видів нанотехнологій, інша – 

до складових нанотехнологічної продукції.  

Як було зазначено раніше, термін «нанотехнології» тісно пов'язаний з поняттям 

«нанопродукція». Слід відзначити, що термін «продукт» у загальному вигляді 
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визначають як матеріальний або нематеріальний результат людської праці. У 

матеріально-речовій сфері – це виріб, що одержують з вихідної сировини й 

матеріалів технологічним засобом, у результаті якого властивості вихідного 

матеріалу змінюються, а продукт набуває нової споживчої вартості [45, с. 126]. 

Цим критеріям відповідають як наноматеріали, так і вироби, створені за 

допомогою нанотехнологій. До того ж це стосується наноматеріалів більшою мірою 

внаслідок того, що при їх створенні вихідні речовини (сировина) перетворюється 

докорінно, набуваючи та проявляючи абсолютно нові властивості. При виготовленні 

товарів кінцевого споживання з використанням наноматеріалів/нанотехнологій саме 

наноматеріали є складовою часткою/інгредієнтом товару, яка надає йому додаткові 

властивості, не змінюючи призначення товару. 

Якщо для нанотехнологій використовується масштаб об'єкта в 100 нм і менше, 

то в продуктовій області такий підхід є некоректним. Окрім продукції, яка 

безпосередньо містить нанотехнологічну компоненту, виробляється продукція, яка 

такої компоненти не має, але її виробництво стає принципово можливим тільки за 

рахунок впровадження нанотехнологій [46, с. 139]. На сьогодні ідентифікація та 

визначення кількості видів нанотехнологічних продуктів є дуже ускладненими. В 

рамках проекту Міжнародного центру підтримки науковців у США були здійснені 

перші спроби каталогізації існуючих на даний момент видів нанотехнологічної 

продукції за допомогою аналізу Інтернет-контента [47]. На сьогодні фахівці Центру 

Вудроу-Вілсона (Woodrow Wilson Center) ідентифікують майже 2000 споживчих 

товарів як нанотехнологічні, переважну більшість яких віднесено до групи 

«здоров`я і фітнес» [48]. 

Також на сьогодні були зроблені перші спроби до класифікації продукції, 

отриманої з використанням нанотехнологій, – у 2004 р. американською незалежною 

дослідницькою компанією Lux Research в процесі дослідження проблем 

комерціалізації нанотехнологій для розрахунку фондового індексу наноіндустрії The 

Lux Nanotech Index™ була розроблена класифікація нанотехнологічної продукції за 

критерієм їх розміщення у нанотехнологічному ланцюгу доданої вартості (The 
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Nanotechnology Value Chain). Зазначена класифікація включає чотири групи 

нанотехнологічної продукції [49]: 

1) наноматеріали (nanomaterials) – наночастинки, нанотрубки, квантові 

точки, фулерени, дендримери, нанопористі матеріали; 

2) нанокомпоненти (nanointermediates) – покриття, тканини, чіпи пам'яті і 

обробки інформації, контрастні носії, оптичні компоненти, ортопедичні 

матеріали; 

3) продукти, що містять нанокомпоненти (nano-enabled products) – 

автомобілі, одяг, авіалайнери, споживча електроніка, фармацевтичні 

препарати, вироблені продукти харчування, домашні прилади; 

4) наноінструменти (nanotools) – атомно-силові мікроскопи, обладнання для 

літографічної друку, програмне забезпечення для молекулярного 

моделювання. 

На базі розглянутої класифікації було розроблено класифікацію 

нанотехнологічної продукції, взятої за основу щоквартальної статистичної форми 

Російської Федерації «1-НАНО», яка була затверджена у 2011 р.[50-51]: 

 Нанопродукти – наноматеріали й нанопристрої, які містять наномасштабні 

структурні елементи (близько 1–100 нм), і внаслідок чого володіють новими 

властивостями, функціональними й експлуатаційними характеристиками. 

Ключовий критерій – це нанорозмірність. Інакше кажучи, їхні лінійні розміри 

хоча б в одному з вимірів повинні перебувати в діапазоні від 1 до 100 нм. Тобто 

сюди віднесено нанотрубки, нанопорошки, найпростіші елементи електронної бази 

пристроїв тощо. 

 Продукти, які містять нанокомпоненти (нановмістовна продукція) –

продукція, яка містить штучно створені з застосуванням нанотехнологій 

компоненти, які надають продукції нових технічних властивостей або істотно 

поліпшують їхні споживчі характеристики (наприклад, наноасфальт, 

нанобетон, інструменти з нанонапиленням для різання металів). 
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Критерій інтеграції наноматеріалів до складу виробу означає, що до складу 

продукції наноіндустрії не буде включатися повна вартість кінцевого виробу, 

отриманого шляхом механічної зборки деталей і вузлів, які містять нанокомпоненти, 

а лише вартість самих нанокомпонентів. 

 Товари, роботи й послуги, виготовлені  на базі технологічних процесів з 

використанням нанотехнологій – товари, при виробництві яких використання 

нанотехнологій є важливою частиною технологічного процесу, що сприяє 

суттєвому поліпшенню характеристик продуктів (наприклад, вода, очищена 

наномембранними фільтрами; бензин, отриманий від перегонки нафти з 

використанням нанокаталізаторів). 

Ключовим критерієм є неможливість забезпечення необхідної якості послуги 

без використання нанотехнологій. 

 Спеціальне устаткування для наноіндустрії – устаткування, необхідне для 

здійснення різних видів робіт на атомарному і молекулярному рівнях з метою 

одержання, модифікації, виробництва, виміру й контролю властивостей 

нанопродуктів (наприклад, атомні мікроскопи, волоконні лазери). 

Першу групу продуктів наведеної класифікації часто називають первинною, 

оскільки саме на її основі відбувається подальше створення нанотехнологічної 

продукції. Вона використовується у виробництві товарів кінцевого споживання, які, 

у свою чергу, є вторинними нанопродуктами [45, с. 22-24]. Подібний поділ 

необхідний у зв'язку з потребою більш точного визначення реального обсягу ринку 

нанопродуктів і уникникнення ефекту подвійного (а іноді і багаторазового) 

врахування продажів. 

З метою звуження спектру економічного аналізу сфери нанонауки та 

нанотехнологій, а також здійснення кількісної оцінку перебігу основних процесів 

розвитку досліджуваного явища науковцями здійснюються спроби до визначення 

сутності поняття «наноіндустрія». Критичний аналіз наукової літератури дозволив 

зробити висновок про те, що у  зарубіжних джерелах, не зважаючи на поширеність 

терміну «наноіндустрія» («nanoindustry») не зустрічається інтерпретація цього 

поняння. Натомість найбільш часто з метою окреслення сукупності 
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нанотехнологічних підприємств і власне діяльності з виробництва 

нанотехнологічної продукції використовується поняття «nanomanufacturing» 

(нановиробництво). Значна частина визначень поняття «наноіндустрія» подана в 

роботах російських дослідників або є частиною офіційних документів окремих країн 

СНД [2 с. 37; 31; 52-58](Додаток В). Узагальнення існуючого на сьогодні наукового 

доробку щодо трактування цього поняття  дало змогу запропонувати розгляд 

«наноіндустрії» з врахуванням продуктової складової як сукупності підприємств, 

закладів та організацій матеріального виробництва і невиробничої сфери, що 

забезпечують розробку і широкомасштабне виробництво чистої (первинної) та 

похідної (вторинної) нанотехнологічної продукції. З метою графічної інтерпретації 

наноіндустрії було розроблено відповідну схему (рис. 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Структура нанотехнологічної індустрії 
Джерело: складено автором 

 

Якщо не брати до уваги процес проведення науково-дослідних робіт і 

формування засад нанонауки, а зосередитись на процесі впровадження результатів 
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досліджень і виробництві нанотехнологічної продукції, то ядром наноіндустрії буде 

визначено власне нанотехнології, які становлять її науково-технологічну основу. 

Наступний рівень представлений нанотехнологічним обладнанням, яке виконує 

забезпечувальну функцію («засоби виробництва»), та наноматеріалами, 

виготовленими за їх допомогою («сировина»), які використовуються виключно 

промисловістю для проміжного споживання (промислове виробництво). Даний 

рівень характеризується найвищою наукоємністю та найбільшим терміном 

розробки. Зазначений рівень переважно формують галузі високотехнологічного 

сектору промисловості, а саме хімічно-фармацевтична промисловість, 

машинобудування, а також енергетика та деякі інші галузі обробної промисловості. 

Варто відзначити, що на даному етапі потенціал ядра багаторазово збільшується. 

Саме тут створюються умови для масового попиту зі сторони цільової групи 

кінцевих споживачів, визначаються основні характеристики майбутнього продукту. 

Продукти, які містять нанокомпоненти, та товари, виготовлені на базі технологічних 

процесів з використанням нанотехнологій, є найвищим рівнем нанотехнологічної 

продукції, і саме вони призначені для кінцевого споживання.  

Досить близьким до поняття «наноіндустрія» є поняття «нанотехнологічна 

сфера», однак слід зазначити, що останнє є значно ширшим, воно повною мірою 

поглинає перше і, до того ж, охоплює й інші сфери національного господарства. Так, 

поняття «нанотехнологічна сфера» можна  трактувати як інтегровану сукупність 

комерційних та некомерційних організацій усіх форм власності, одним із видом 

діяльності яких є фінансове забезпечення, розробка та комерціалізація 

нанотехнологій, виробництво будь-яких видів нанотехнологічної продукції, її 

реалізація, а також підготовка кваліфікованих кадрів для нанотехнологічної 

діяльності (рис. 1.4). 
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 Рис.1.4. Структура нанотехнологічної сфери 
Джерело: складено автором 

 

Таким чином, запропонована інтерпретація понять «наноіндустрія» та 

«нанотехнологічна сфера» може бути використана з метою більш чіткої 

ідентифікації суб`єктів господарювання, які задіяні у нанотехнологічній діяльності 

при реалізації державної політики розвитку нанотехнологій. 

1.2. Зарубіжний досвід реалізації політики розвитку нанотехнологій 

Процес розвитку нанотехнологій на початку XX ст. став об'єктом державного 

регулювання в глобальному масштабі – практично в усіх технологічно розвинених 

країнах до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності відносять  розвиток 

нанотехнологій та нових матеріалів. На світовому наноринку розгортається 

напружена конкуренція, і від результатів цього суперництва залежатиме місце 

кожної країни у світовому поділі праці.  Так, на думку експертів [2, с. 38; 46, с. 123], 

позиції країн у новому світовому розподілі праці визначаться до 2020 р. Оскільки на 

сьогодні Україна не входить до числа країн-лідерів з розвитку нанотехнологій, буде 

доцільно використати успішний досвід розбудови нанотехнологічної сфери, набутий 

іншими країнами, що створить підґрунтя для розвитку вітчизняної наноіндустрії. 
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Безперечно, необхідно враховувати особливості економічного менталітету та 

вітчизняних економічно-політичних реалій.  

Оскільки динаміка фінансування нанотехнологічних досліджень та розбудови 

інноваційної інфраструктури є одним з основних індикаторів рівня розвитку 

нанотехнологічної сфери в цілому, то в першу чергу розглянемо цей  показник. 

Впродовж 2000-2011 рр. загальносвітове державне фінансування  

нанотехнологічних досліджень становило 65 млрд дол. США. Обсяг інвестицій у 

такі дослідження постійно зростає. У 2014 р. державні інвестиції у цю сферу 

повинні були зрости до 100 млрд дол. США. Таким чином, уряди країн  щорічно 

витрачають близько 7-10 млрд дол. США на розвиток нанотехнологічної діяльності 

[59]. 

Протягом досліджуваного періоду лідерство за обсягами державних інвестицій 

у фінансуванні нанотехнологічних досліджень належало США (рис. 1.5). Однак у 

2000–2007 рр. значні інвестиції у розвиток нанотехнологій  

 
Рис. 1.5. Фінансування нанотехнологій в 2000–2011 рр. 

Джерело: складено за [59] 

було здійснено також Китаєм, країнами ЄС (зокрема Німеччиною) та Японією. 

Починаючи із 2007 р. відбувається стрімке зростання обсягів державних асигнувань 

у нанотехнологічну сферу Російською Федерацією. Так, у 2007 р. з федерального 

бюджету країни було виділено понад 1 млрд  дол. США на розвиток нанотехнологій 
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та виготовлення нанопродукції, а до 2015 р. було заплановано виділити ще до 200 

млрд руб.  

Порівняння рівня фінансування за паритетом купівельної спроможності 

(рис. 1.6) підтверджує дану тенденцію та дозволяє поставити Росію та Китай в  

 
Рис. 1.6. Фінансування нанотехнологій в 2000–2011 рр. (за паритетом 

купівельної спроможності) 

Джерело: складено за [59] 

один ряд із США за масштабами інвестицій у нанонауку й нанотехнології, не 

заперечуючи при цьому конкурентноспроможності і технологічної переваги 

останніх.  

Фінансування зазначеними країнами досліджень і розробок у 

нанотехнологічній сфері більшою мірою здійснюється в рамках національних 

ініціатив та програм.   

Однією з перших у США було прийнято Національну нанотехнологічну 

ініціативу (ННІ, лютий 2000 р.) Програма покликана сприяти розвитку та 

впровадженню нанотехнологій з метою досягнення економічних вигод, підвищенню 

рівня життя, забезпеченню національної безпеки, підтримці лідерства США у цій 

сфері. Передбачені інвестиції в рамках ННІ розподіляються між окремими 

агентствами, а далі – за програмними напрямами. На сьогодні в рамках ННІ 

функціонують 25 федеральних агентств, 13 з яких мають власні бюджети 

нанотехнологічних досліджень і розробок. Власного бюджету в Національної 
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нанотехнологічної ініціативи немає, однак, плануючи бюджети агентств, вона 

впливає на формування федерального бюджету США [46, с. 125–126; 60]. Динаміка 

бюджету Національної нанотехнологічної ініціативи подано у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Обсяг фінансування Національної Нанотехнологічної Ініціативи  

(2000-2016 рр.), млн дол. США 
Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Обсяг 

фінансування 
~300 464 697 760 989 1200 1351 1425 1554 

Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*  

Обсяг 

фінансування 
1695 1912 1850 2130 ~1800 1574,3 1487,8 1495,3  

Примітка: *- прогнозні дані 

Джерело: складено за [60] 

 

У 2012 р. з федерального бюджету було виділено 2,1 млрд дол. США на 

підтримку національної програми розвитку нанотехнологій, що було найбільшим 

обсягом фінансування. Надалі відбувалося скорочення інвестицій у досліджувану 

сферу. Так, у 2016 р. було передбачено фінансування на рівні 1495,3  млн дол. США.  

В США інвестиції у дослідження і розробки в нанотехнологічній сфері 

здійснюються не тільки через Національну нанотехнологічну ініціативу. Також діє 

програма для центрів підтримки нанонауки та наноінженерії (NSE) Національного 

наукового фонду США (NSF). Власні нанотехнологічні програми мають федеральні 

відомства США (Міністерство оборони, Міністерство енергетики, Національний 

інститут здоров`я, Агентство захисту довкілля, Космічне агентство) [45, с. 181; 60; 

61, с. 98-100]. Тобто кожне відомство має власні кошти на розвиток нанотехнологій 

і свою зону відповідальності. 

Розвиток науково-технічного потенціалу у сфері нанотехнологій в країнах-

членах ЄС відбувається шляхом інтеграції зусиль усіх країн-учасниць. Тому 

основною особливістю регулювання наноіндустрії в ЄС є співіснування 

наднаціональних норм і національного законодавства її країн-членів. 

У травні 2004 р. в ЄС була прийнята Стратегія розвитку нанотехнологій до 

2015 p., в рамках якої здійснювався комплексний підхід до розбудови наноіндустрії, 

одночасно спрямований і на дослідження, і на впровадження інновацій у 
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промисловість, а також і на інші важливі аспекти – освіту й підвищення кваліфікації, 

налагодження зв'язків із громадськістю тощо [62].  

Також в ЄС діють Рамкові програми науково-технічних досліджень, 

технологічного розвитку й демонстрації (Framework Programmes). Фінансування 

розвитку нанотехнологій в цих програмах здійснювалося починаючи із РП4 (1994-

1998 рр.) – тоді фінансову підтримку отримало 80 нанотехнологічних проектів  

загальною вартістю 120 млн. євро. В рамках програм РП5 (1998-2002 рр.) 

фінансування отримало вже 157 нанотехнологічних проектів на загальну суму 220 

млн. євро. В РП7 (2007-2013 рр.) з метою розвитку нанотехнологій було виділено 

відповідний тематичний напрям досліджень "Nanosciences, Nanotechnologies, 

Materials and New Production Technologies" (FP7-NMP) в рамках програми 

«Співробітництво» ("Cooperation") з бюджетом 3,481 млрд євро, що становить 

практично 7% від загального бюджету програми [23]. 

Однак, країни-учасниці ЄС реалізують і власні програми розвитку 

нанотехнологій. Наприклад, у Німеччині  ще у 1998 р. нанотехнологічні 

дослідження одержали статус окремої федеральної програми із самостійною 

інфраструктурою й власним бюджетним фінансуванням. Політичне керівництво 

Німеччини аргументувало пріоритетність державної підтримки цього напрямку 

насамперед значимістю нанотехнологічних розробок для зміцнення в 

довгостроковому плані конкурентоспроможності найбільш розвинених галузей 

німецької економіки – автомобілебудівної, хімічної, приладобудівної, оптичної та 

інформаційної [63, с.82-83]. В червні 2006 р. було прийнято єдину міжгалузеву 

програму "Нанотехнологічна ініціатива 2010", основним механізмом якої є так звані 

«головні інновації» (Leitinnovationen) – виокремлення та надання пріоритету 

цільовим середньостроковим проектам за тими напрямами розвитку нанотехнологій, 

які вже сьогодні зробили Німеччину світовим технологічним лідером і можуть дати 

швидку практичну віддачу при застосуванні їх у ключових сферах економіки. За 

кожною із "головних інновацій" складається своя "дорожня карта" – у ній 

розписуються конкретні робочі завдання і їхні виконавці, а також умови 

фінансування. На сьогодні в Німеччині реалізуються такі "головні інновації" в сфері 
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нанотехнологій, як «Електроніка» (програма НаноФаб), «Автомобілебудування» 

(програма Наномобіль), «Оптична промисловість» (програма Нанолюкс), 

«Медицина й біотехнології» (програма "НаноФорлайф"), «Хімія» (ініціатива 

"Наномікрохім") [64-65].  

Розвитку нанонауки та нанотехнологій значного значення надається і країнами  

Східно-Азіатського регіону. В Японії з 1999 р. діє та має найвищий державний 

пріоритет Національна стратегія розвитку нанотехнологій. В рамках цієї стратегії 

дослідження було поділено на три категорії, умовно названі "флагманськими" 

розробками, перспективними проектами й фундаментальними дослідженнями [45, с. 

197-204; 66, с.7]. 

Майже у той самий час (2000 р.) було затверджено Програму розвитку 

нанотехнологій у Китаї. З кінця 1990-х років Міністерство науки і техніки Китаю 

(MOST) і Національний фонд науки Китаю (NSFC) нарощують підтримку розвитку 

нанонауки і нанотехнологій. В національному плані довгострокового розвитку на 

2006–2020 рр. нанонауці та нанотехнологіям присвячено одну з чотирьох 

національних програм фундаментальних досліджень. Найбільш пріоритетне 

значення надається вирішенню за допомогою нанотехнологій енергетичних та 

екологічних проблем, які в наступні десятиліття стануть ще більш гострими для 

країни [67-68]. 

У Південній Кореї в 2001 р. було розроблено «Національну ініціативу в сфері 

нанотехнологій» для розширення позиції перспективних галузей нового 

технологічного укладу, зміцнення потенціалу розвитку національної економіки за 

рахунок переходу на інноваційні джерела й рушійні сили розвитку. Вона реалізується 

під егідою Міністерства науки і технологій Кореї. Програма припускає входження 

Республіки Корея до 2015 р. у трійку світових лідерів за рівнем конкурентноздатності 

нанотехнологічної індустрії. З огляду на необхідність конструювання «з нуля» основ 

нанотехнологічної індустрії, здійснювані в рамках стратегії заходи були зосереджені 

на принципових напрямках: профільних науково-дослідних роботах, організації 

інфраструктури для проведення досліджень з підготовки наукових кадрів і фахівців 

для відповідних виробництв [69, с.80]. 
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Особливий інтерес представляє досвід Російської Федерації щодо надання 

державної підтримки розвитку нанотехнологій. У 2000 р. уряд Росії розробив і 

затвердив програму «Військова наноелектроніка Збройних Сил Російської Федерації 

на період до 2010 р.», в 2001 р. була прийнята Федеральна цільова науково-технічна 

програма «Дослідження й розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки на 2002–2006 рр.», в яку  були додані розділи, пов'язані з нанонаукою і 

нанотехнологіями. Але суттєве фінансування розвитку нанотехнологічної сфери 

розпочалося з прийняттям у 2006 р. Федеральної цільової програми «Дослідження й 

розробки за пріоритетними напрямами розвитку науково-технологічного комплексу 

Росії на 2007–2012 рр.» та «Розвиток інфраструктури наноіндустрії в Російській 

Федерації на 2008–2010 рр.». Крім того було прийнято програму Російської академії 

медичних наук «Нанотехнології і наноматеріали в медицині на період 2008–2015 

років», а комісією РАН з нанотехнологій було розроблено програму 

фундаментальних досліджень Російської академії наук «Нанотехнології». 

Така значна кількість програм, спрямованих на розбудову російської 

нанотехнологічної сфери, та відомча роз'єднаність робіт з нанотехнологій 

ускладнювала процес формування єдиного механізму державної підтримки цієї 

сфери. На вирішення згаданої проблеми було спрямовано затвердження «Програми 

розвитку наноіндустрії в Російській Федерації до 2015 р.» одним із основних 

завдань якої було забезпечення обсягу виробництва продукції наноіндустрії в Росії у  

2015 р. на рівні понад 900 млрд руб. (3% світового обсягу продукції наноіндустрії) 

[27; 46, с. 129–131; 50]. 

Також важливим елементом забезпечення стабільності функціонування 

механізму підтримки становлення наноіндустрії є створення державного 

(адміністративного) координатора сфери. Таку функцію виконують: 

 в ЄС – Європейська комісія, головним підрозділом якої виступає Головний 

директорат з досліджень (Research DG); 

 в США – Національний нанотехнологічний координаційний офіс (NNCO) 

Підкомітету з науки нанорозмірних частинок, інжинірингу і технологій (NSET) 

Національної ради з науки і технологій; 
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 в Японії діє спеціальний промислово-технологічний комітет з нанотехнологій, 

утворений Японською Економічною Асоціацією (Кейданрен); 

 в Росії – Державна Рада з нанотехнологій, головною науковою організацією є 

науковий центр "Курчатівський інститут". 

Слід зазначити, що уряди країн активно підтримують зацікавленість бізнесу у 

сфері нанотехнологій. Так, в ЄС для координації процесу становлення й розвитку 

нанотехнологій у 2002 р. було створено некомерційну організацію "Європейська 

асоціація нанобізнесу" (ENA). В Японії було прийнято Японську ініціативу бізнесу 

в області нанотехнологій (NBCI). У Німеччині  було розроблено спеціальний 

комплекс засобів інформування, що має на меті аналіз потенційних потреб окремих 

галузей в нанотехнологічних розробках та створення переліку науково-

технологічних досліджень для їх задоволення, що дозволяє більш кваліфіковано 

проводити відбір найбільш перспективних нанотехнологічних проектів для 

фінансування за рахунок бюджетних коштів. 

Проте фінансування нанотехнологічних досліджень та наявність відповідних 

ініціатив і стратегій не є достатніми інструментами піднесення наноіндустрії та не 

можуть створити необхідні передумови розвитку нанотехнологічної сфери. З метою 

забезпечення прямого впливу результатів цих досліджень на економіку та зростання 

конкурентоспроможності країни необхідним є розвиток відповідної інфраструктури 

в цілому та забезпечення діяльності мережевих структур зокрема. Система 

загальнодержавних, регіональних і локальних мереж виступає як найбільш 

функціональний механізм взаємодії зацікавлених сторін, особливо у тих випадках, 

коли нові технології можуть використовуватися в інтересах декількох галузей 

одночасно, тобто для міждисциплінарних досліджень і розробок. Такі мережі 

об’єднують підприємства різних галузей промисловості, неурядові організації, 

фінансові установи, дослідницькі інститути, університети та громадські 

співтовариства. Оскільки досліджувані країни мають значний досвід кластеризації, 

то очевидним є те, що такий інструмент буде використовуватись і для розбудови 

національної нанотехнологічної сфери.  
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Лідером за кількістю (понад 1200 учасників) та розгалуженістю (функціонують 

у всіх штатах) мережі нанотехнологічних кластерів є США.  Окрім того в країні 

було сформовано два мегакластери в сфері нанотехнологій:  

 Західний мегакластер Каліфорнії (центр у Кремнієвій долині (Сан-Хосе), 

периферія – Сан-Франциско, Окланд, Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Санта-

Ана). Периферійні кластери вбудовані у виробничі ланцюжки 

«мегакластера»; 

 Східний мегакластер – у Новій Англії (у першу чергу в штаті Масачусетс, а 

також у штатах Нью-Йорк та Орегон) – центр у Бостоні, периферія –

Олбані, Портленд, Ворчестер, Рочестер, – має більш традиційний характер 

[70, с. 117-147]. 

Однак, не зважаючи на ініціативність приватного сектора в частині 

фінансування досліджень і розробок у сфері нанотехнологій, формуванню широкої 

мережі нанокластерів у США сприяли в першу чергу державні заходи з покращення 

підприємницького клімату (систематичне зниження податкового навантаження в 

період з 1990 р. по 1998 р., реформа трудового законодавства, запровадження нової 

системи податкових кредитів – інвестиції в створення нових підприємств, 

придбання і лізинг устатковання в сферах, важливих для національної економіки) та 

здійснення організаційної реформи взаємодії держави та галузей економіки, 

головною метою якої стала максимальна орієнтація роботи системи державних 

установ на потреби галузей і ринків. 

Разом з тим формування кластерів відбувається «знизу» за більшої або меншої 

підтримки влади штатів і великих міст. Роль федерального уряду зводиться до 

надання державного замовлення на дослідження і виробництво продукції, що 

відіграє особливу роль у сфері національної безпеки і оборони. 

На відміну від США, де ініціаторами консолідації наноіндустрії є, насамперед, 

приватні компанії, у ЄС визначальну роль у розвитку кооперації і формуванню 

нанотехнологічних кластерів відіграють державні органи управління, у тому числі 

наднаціональні. Ця особливість визначає специфічні форми державно-приватного 
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партнерства в створенні та розвитку кластерів. Провідна роль держави знаходить 

висвітлення у трьох рівнях організації промислових зв'язків у наноіндустрії (табл. 

1.3). 

Таблиця 1.3 

Механізм  підтримки формування мережі нанокластерів у ЄС 

 Макрорівень 

(наднаціональний) 

Мезорівень  

(національний) 

Мікрорівень 

(регіональний або 

локальний) 

Функції створення і чітка координація 

«Європейських технологічних 

платформ» (European 

Technology platforms, ЕТР) і 

їхнє логічне продовження – 

«Спільні технологічні 

ініціативи» («Joint Technology 

Рlatforms») 

організація великих 

державних центрів і 

асоціацій, що 

забезпечують промислову 

взаємодію в сфері 

нанотехнологій на рівні 

країн членів ЄС 

формування й об'єднання 

організацій, які 

розвивають науково-

виробничі зв'язки в сфері 

нанотехнологій в рамках 

окремих регіонів і міст 

країни 

Фінансу-

вання 

з бюджету 

загальнонаціональних 

європейських програм (в 

основному Рамкових програм 

ЄС) 

за участю національного 

державного фінансування 

із залученням 

регіонального або 

муніципального 

фінансування 

Джерело: складено автором 

Об’єднання суб’єктів нанотехнологічної діяльності в ЄС більшою мірою 

відбувається в рамках вже перевіреного інструменту науково-технологічного та 

інноваційного розвитку – Європейської технологічної платформи. Так, в червні 

2010 р. розпочала свою діяльність «Європейська технологічна інтеграційна й 

інноваційна платформа у сфері нанотехнологій «НАНОмайбутнє» («European 

Technology Integration and Innovation Platform in Nanotechnology «NANOfutures») 

[71], що поєднує учасників на національному і регіональному (локальному) рівнях. 

Формування технологічної платформи починається з об'єднання Комісією ЄС 

стейкхолдерів (попередньо відбувається розгляд заявок і надання висновку про 

можливості ключових учасників ЄТП об'єднати свої ресурси з урахуванням переваг 

синергії) та здійснення нею необхідної методичної та інформаційної підтримки. 

Логічним продовженням проривних ЄТП є їхнє перетворення в таку організаційну 

форму як Спільні технологічні ініціативи (Joint Technology Рlatforms), що припускає 

створення довгострокового державно-приватного партнерства для подальшої 
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реалізації цілей стратегічного плану досліджень та дозволяє створити сильний і 

ефективний координаційний механізм реалізації спільної ініціативи. Однією із 

областей, які було ідентифіковано для створення Спільних технологічних ініціатив, 

є діяльність у сфері наноелектроніки – Nanoelectronics Technologies 2020 (ENIAC).  

Водночас підтримка мережевих структур відбувається і на національному 

рівні. Так, наприклад, у Франції у 2009 р. було створено Центр інтеграції 

нанотехнологічних інновацій (Centre d'intégration NanoINNOV), метою якого є 

створення потужної нанотехнологічної інфраструктури навколо Парижа, Гренобля і 

Тулузи. На сьогодні найбільшим нанотехнологічним парком Франції є MINATEC в 

Греноблі з бюджетом 350 млн. євро на рік. 

Таким чином, як результат державно-приватного партнерства на трьох рівнях, 

на сьогодні в ЄС реалізується розгалужена програма створення й розвитку 

мережевих структур наноіндустрії. Роль органів управління ЄС – загальна ініціатива 

і координація спільних проектів, контроль за широким представництвом у проектах 

усіх зацікавлених учасників та часткове фінансування (на рівні 50%). Тобто, в 

цілому європейська система регулювання розвитку нанотехнологічних кластерів 

організаційно заснована на поєднанні програмно-цільового підходу (у рамках 

стратегії загальноєвропейських технологічних платформ) і створенні 

саморегульованих науково-продуктових консорціумів «усередині» технологічних 

платформ.  

В Японії також здійснюється створення дослідницької мережі 

співробітництва, що дозволяє поєднати діяльність дослідницьких організацій і 

приватного сектора в сфері нанотехнологій. На національному рівні цим займаються 

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості (METI) і Міністерство освіти, 

культури, спорту, науки та технологій (МЕХТ) [70, с.134]. Формування кластерів 

наноіндустрії здійснюється за активної участі національних університетів та 

дослідницьких інститутів. Участь великих промислових компаній, таких як SONY, 

Toshiba, Toyota, Nissan, Hitachi та ін., полягає в створенні власних дослідницьких 

центрів за конкретними напрямами нанотехнологій та у фінансуванні досліджень і 

впровадженні розробок національних університетів.  
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До найбільших кластерів, що сформувались у результаті зусиль МЕХТ та 

METI, можна віднести кластер молекулярного синтезу й аналізу, кластер 

нанотехнологій у виробництві, кластер з вивчення синхротронного випромінювання, 

кластер наноелектроніки і мікроскопії, які являють собою консорціуми з 

університетів, наукових центрів і промислових компаній. На відміну від США роль 

малих інноваційних компаній, стартапів і регіональної влади в них незначна. 

Формування інноваційних кластерів у Китаї будується за ієрархічною схемою: 

 перший рівень утворюють Державна рада в складі Міністерства науки і 

технології (Ministry of Science and Technology), Комітет з реформування та 

національного розвитку (National Development and Reform Commission) і 

Міністерство освіти (Ministry of Education). Ці державні відомства регулюють 

діяльність нанотехнологічної мережі країни; 

 другий рівень становлять загальнонаціональні науково-дослідні 

інститути та організації, провідними з яких є Національний центр нанонауки і 

технології (National Centre of Nanoscience and Technology), Нанотехнологічна 

промислова платформа Китаю (Nanotechnology Industrialization Base of China) і 

Центр комерціалізації нанотехнологій Шанхаю (Shanghai Nanotechnology Promotion 

Centre). Ці організації отримують державну підтримку та укладають угоди з 

приватними підприємствами з метою подальшої комерціалізації розроблених 

продуктів [67]. 

Однією з ключових програм формування кластерів наноіндустрії в Китаї є 

«Програма 863» – план розвитку високих технологій, яка реалізується шляхом 

проведення послідовних п'ятирічок. В результаті цього у КНР сформувалися такі 

нанокластери: кластер у Сучжоу на базі Інституту нанотехніки та нанобіоніки (INN), 

кластер лабораторій з вивчення біологічного ефекту нанотехнологій (LBENN), 

кластер   «Нанотехнологічна   індустріальна  база  Китаю» (NIBC), кластер 

національного інженерно-дослідницького центру нанотехнологій (NERCN), кластер 

нанонаук і технологій у Пекіні (NCNST) [70, c.141]. 
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У Південній Кореї в регіонах також було утворено нанотехнологічні мережеві 

структури –  Національний центр виробництва нанопродуктів (2005 р.), 

Національний центр передового нановиробництва (2006 р.), Національний центр 

технологій наноматеріалів (2007 р.), Національний центр електроніки нанодруку 

(2008 р.), Центр інтеграції нанотехнологій (2007 р.), що виступають матеріальною 

базою для функціонування корейської нанотехнологічної індустрії [69, с. 81-82]. 

У Російській Федерації реалізація кластерної моделі розвитку 

нанотехнологічної сфери пов’язана з діяльністю компанії ВАТ «Роснано». З 2009 р. 

почала діяти програма «Проекти РОСНАНО з кластерів». Таких проектів 

налічується 50, їх бюджет становить у середньому від 0,5 до 5 млрд руб., а частка 

фінансування РОСНАНО в проектах коливається від 20 до 40%. На даний момент 

переважна частина кластерів знаходиться на ранніх (фактично довиробничих) фазах 

життєвого циклу. Реальна комерціалізація найближчим часом можлива лише в 

групах «Медицина і біотехнології», «Наноструктуровані матеріали» [28]. 

Таким чином, дослідивши досвід світових лідерів наноіндустріалізації, можна 

стверджувати, що створення нанотехнологічних кластерів завжди реалізуються за 

участю держави. Проте рівень цієї участі є різним у кожній країні. У частині країн 

роль державного регулювання в згаданій сфері є досить значною, часто 

вирішальною. Прикладом такого підходу є складна багатопланова трирівнева 

система розвитку й підтримки інноваційних проектів у ЄС, де розвиток 

наноіндустрії відбувається багато в чому «зверху», на основі численних 

загальноєвропейських і національних цільових програм розвитку, масштабних 

технологічних платформ, що поєднують десятки університетів, наукових 

організацій і компаній з різних країн ЄС. Іншим прикладом визначальної участі 

держави є КНР. Розвиток наноіндустрії Китаю відбувається на основі прийнятих 

декількох загальнонаціональних програм і стратегій розвитку, контролюється на 

рівні федеральних міністерств і відомств. Вони регулюють і контролюють 

формування кластерів у наноіндустрії та опираються на державні наукові організації 

і найбільші національні університети. За методом «зверху-вниз» відбувається також 

створення нанотехнологічних кластерів у Росії, де роль організатора покладена на 



40 

 

ВАТ «Роснано». Навіть у США, де домінує підприємницька модель розвитку 

кластерів, активну роль у їхньому становленні й розвитку відіграють влада штатів і 

федеральна влада. 

Ще одним інструментом, який широко використовується з метою активізації 

розвитку нанотехнологій, є побудова технологічних прогнозів. Найчастіше 

економічно розвиненими країнами використовуються такі методи технологічного 

прогнозування, як побудова форсайт-проектів та метод дорожніх карт, 

використання яких також значною мірою стимулює участь приватного сектора у 

фінансуванні нанотехнологічних досліджень та їх імплементації. Це відбувається за 

рахунок вирішення такого комплексу питань, як виявлення наукових і 

технологічних викликів у досліджуваній області, визначення існуючих проблем і 

нових можливостей у галузі, сильних і слабких сторін дослідних проектів, а також 

потреб у фінансуванні. 

Такі форсайт-проекти у сфері нанотехнологій було реалізовано у Японії 

(Дев`ятий японський науково-технологічний прогноз із використанням методу 

Дельфі реалізований у 2012 р. [73; 74, с. 81-82]), США («Дорожня карта розвитку 

нанотехнологій» розроблена у 2007 р. Інститутом форсайту в сфері нанотехнологій 

(Foresight Nanotech Institute) [46, с. 127], «Глобальна технологічна революція - 2015» 

(Тенденції в області біотехнологій, нанотехнологій, матеріалів та їх синтез із 

інформаційними технологіями до 2015 р.), підготовлена американською 

аналітичною корпорацією RAND), ЄС (проекти, проведені в рамках Шостої і Сьомої 

Рамкових програм, в т.ч. числі - дорожні карти розвитку нанотехнологій, розроблені 

за участі консорціуму європейських компаній, наприклад «Дорожня карта для 

наноматеріалів» [75, 76, с.262-263], дослідження «Наномедицина і застосування 

нанотехнологій у сфері охорони здоров`я» [77]). Окрім того розробка 

нанотехнологічних прогнозів може здійснюватись і на замовлення  групи 

зацікавлених у цьому країн. Так, спонсорами проекту «Міжнародна технологічна 

дорожня карта для напівпровідників» (The International TechnologyRoadmap for 

Semiconductors, ITRS), остання редакція якої опублікована Міжнародним комітетом 

з дорожніх карт (International Roadmap Committee - IRC) в 2011 р.[78] виступали 
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організації країн-провідних розробників і виробників напівпровідникової техніки – 

США, ЄС, Японія, Південна Корея, Тайвань. В Російській Федерації  розробка 

середньо і короткострокових прогнозів та планів наукового, технологічного і 

ринкового розвитку наноіндустрії повинна здійснюватись ВАТ «Роснано» з метою 

орієнтування і підтримки діяльності інших учасників інноваційного процесу та 

формування інвестиційних проектів [28]. Однак на сьогодні значних результатів за 

даним напрямом отримано не було. 

Надзвичайно високого значення урядами країн також надається питанню 

стандартизації нанотехнологічної продукції, що б значною мірою активізувало її 

виробництво. Так у Німеччині цими питаннями займаються Німецький 

федеральний інститут дослідження та перевірки матеріалів, Німецький 

національний інститут метрології, а також Німецький інститут ім. Є.В. Нормунга. В 

Китаї спеціалізований орган з розробки стандартів у галузі нанотехнологій 

(Національний технічний комітет з нанотехнологій адміністрації зі стандартизації 

Китаю) було створено у 2005 р., на сьогодні було розроблено сім національних 

нанотехнологічних стандартів [46, с.130]. В США з метою активізації процесу 

комерціалізації нанотехнологічних розробок Національний інститут стандартів і 

технологій (NIST) здійснює дослідження в галузі стандартизації нанотехнологій 

починаючи з 1998 р. [79, с. 64-66]. 

З огляду на те, що саме суспільне визнання забезпечує можливість масового 

виробництва високотехнологічних споживчих товарів (за рахунок формування 

нових норм і стандартів споживання), то надзвичайно важливим інструментом 

активізації участі приватного сектора у розбудові нанотехнологічної сфери є 

популяризація даного виду діяльності.  

Насиченню інформаційного простору в сфері нанотехнологій значною мірою 

сприяє організація національних форумів та  конгресів, тому щорічне проведення 

таких заходів активно практикується  технологічно розвиненими країнами. Так, у 

Німеччині регулярно відбуваються загальнонаціональні конгреси «Нанотехнології в 

Німеччині», що мають форму проміжних підсумків науково-дослідної роботи у 

наносфері. Постійно діє форум «Майбутнє нанотехнологій», започаткований 
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федеральним урядом, для проведення міждисциплінарного діалогу між 

представниками природничих і гуманітарних наук, політиками, підприємцями і 

журналістами. За результатами роботи форуму готуються експертні оцінки плюсів і 

можливих мінусів промислового застосування нанотехнологій, рекомендації щодо 

змісту і перспектив розвитку державної політики у вказаній сфері [63, с. 86-88]. 

Нанотехнологічна ініціатива Японії також передбачає організацію симпозіумів і 

семінарів, найбільшим з яких  є «Японія Nano», який проводиться в лютому-березні 

кожного року [81]. В Південній Кореї з 2003 р. регулярно відбувається міжнародна 

виставка-ярмарка «NаnоКоrеа», яка використовується як майданчик для демонстрації 

досягнень нанотехнологічної індустрії країни й вивчення закордонних технічних 

новинок, спілкування між ученими й фахівцями, підприємцями, представниками 

венчурних фондів, що сприяє залученню інвестицій у перспективні проекти в сфері 

нанотехнологій і комерціалізації готових розробок і винаходів [69, с.81-82].  В 

Російській Федерації найвагоміший статус має Міжнародний форум з нанотехнологій 

«Rusnanotech», який вперше відбувся у 2008 р., а згодом став щорічним[82]. 

Велика увага приділяється також проведенню роз’яснювальної роботи із 

суспільством. У Росії, наприклад, з метою зацікавлення молодого покоління було 

створено спеціальну лабораторію на колесах – «Нанотрак», в якій передбачено 

можливість досліджувати наноматеріали, що застосовуються у військовій сфері, 

енергетиці та електроніці, тестувати нанокамуфляжі, маскувальний матеріал, 

наноімпланти, різальні інструменти зі спеціальним нанопокриттям, нанофільтри для 

води та ін. [83]. Аналогічна «Нановиставка на колесах» працює у Німеччині  – це 

спеціально обладнаний автобус, який представляє собою мобільний виставковий і 

комунікаційний центр, більшою мірою, призначений для зацікавлення учнівської 

молоді та інформування її про основи, сфери застосування і перспективи розвитку 

нанотехнологій [63, с. 86-88]. Нанотехнологічний дослідницький мережевий центр 

Японії Nanonet також проводить заняття для громадськості, в тому числі для дітей, й 

окрім того здійснює підготовку освітніх матеріалів, таких як відео «Пригоди Nano» і 

комікси, для успішного масового впровадження нанотехнологій [45, с. 203]. У США 

з метою популяризації нанотехнологій у суспільстві і обґрунтування необхідності 
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виділення масштабного фінансування у цю сферу було розроблено програму 

«Великі виклики» (Grand Challenges), що включає «показове» вирішення 

прикладних задач за допомогою нанотехнологій [60]. 

Крім того провідними країнами у сфері нанотехнологій видаються науково-

популярні брошури, створюються спеціальні Інтернет-портали для надання 

максимально повної інформації про стан розвитку наносфери тощо. 

Не викликає сумнівів те, що для успішного формування нанотехнологічної 

індустрії необхідний стабільно функціонуючий механізм міждисциплінарної 

підготовки фахівців як інженерного, так і фундаментального профілю. 

Необхідність змін у системі освіти розглядалася в стратегічних урядових 

документах, таких як Національна нанотехнологічна ініціатива в США, Третій 

Основний план з науки і технологій в Японії, Комюніке Європейської Комісії зі 

стратегії в галузі нанотехнологій [84].  

Вирішення проблеми навчання і підготовки достатньої кількості фахівців для 

активізації нанотехнологічної діяльності є одним із  пріоритетних завдань  у 

більшості країн, що є лідерами з розвитку нанотехнологій. Наприклад, в США з 

цією метою було створено 11 навчальних нанотехнологічних центрів, охоплених 

єдиною мережею доступу до інформації, обміну викладачів, підвищенню їх 

кваліфікації (на постійній основі проводяться багаточисленні семінари та курси), із 

залученням до неї близько 500 університетів, приватних інститутів та урядових 

лабораторій в усіх штатах [60, 85-86].  

У Японії ще у 2004 р. почала діяти програма «Nanotech VOT Program», яка 

також спрямована на розвиток усіх рівнів нанотехнологічної освіти в країні, 

починаючи з курсів для школярів і закінчуючи програмами для докторантів. У 

Китаї програми з підготовки фахівців у сфері нанотехнологій реалізують понад 60 

університетів, які розташовані у всіх регіонах країни.  

В Південній Кореї вирішення питань кадрового дефіциту відбувається за 

рахунок відкриття відділень і факультетів міждисциплінарного профілю, що 

дозволяють підготувати спеціалістів нового покоління, а також, за рахунок все 

більшого поширення дистанційного навчання в нанотехнологічних онлайн-школах. 
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Окрім того відбувається формування структурних основ співробітництва й спільного 

здійснення НДДКР нанотехнологічної тематики у трикутнику національної 

інноваційної системи «ВНЗ - НДІ - промислові підприємства»  [69]. 

З метою забезпечення нанотехнологічної індустрії високоякісним кадровим 

ресурсом в Росії у 2003 р. в якості експерименту було відкрито напрямок підготовки 

фахівців (бакалаврів і магістрів) «Нанотехнологія», а з 2005 р. напрямок було 

переведено з розряду експериментальних в розряд діючих. У 2011 р. кількість вищих 

навчальних закладів, що мають відповідну компетенцію в області нанотехнологій, 

складала понад 150 організацій, що становить 14,2% від загальної кількості ВНЗ в 

Росії [87; 88, с. 97-99]. 

Таким чином, в технологічно розвинених країнах, надзвичайно велика увага 

надається питанню підготовки фахівців для нанотехнологічної діяльності. Це 

досягається шляхом організації комплексної системи міждисциплінарної освіти, яка 

включає як роботу з дітьми дошкільного віку, організацію навчального процесу на 

спеціальних курсах, в коледжах, університетах, в дослідницьких центрах і урядових 

лабораторіях, так і перепідготовку кадрів [89-91]. Окрім того все більшого 

поширення набуває розробка спеціальних освітніх проектів дистанційного навчання 

через мережу Інтернет. Однак з метою якнайшвидшого подолання кадрового 

дефіциту практикується також залучення вже підготовлених фахівців з-за кордону. 

Цей метод є прийнятним для таких високорозвинених країн як США та країни-

учасниці ЄС, які можуть запропонувати кращі умови для професійної діяльності та 

високі соціальні стандарти, що задовольняють спеціалістів найвищого рівня. Так, 

наприклад, в одному з інструментів європейської стратегії економічного розвитку 

«Європа 2020» «Інноваційна спільнота» особлива увага надається залученню 

висококваліфікованих кадрів із третіх країн та їх працевлаштуванню на постійній 

основі у Європейському Союзі. З цією метою використовується спрощена 

процедура видачі «наукових віз» [92,93].  

Необхідність критичної оцінки реального стану та перспектив 

нанотехнологічного ринку зумовила проведення перших статистичних 

моніторингів зазначеної сфери. Ідентифікація та виявлення нанотехнологічних 
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компаній з подальшим їх опитуванням були організовані в США, Канаді, Німеччині, 

Фінляндії, Австралії та Росії.  

В США Національним Науковим Фондом було профінансовано проведення 

трьох послідовних опитувань (у 2003, 2005, 2008 рр.) нанотехнологічних компаній, 

основним завданням яких була оцінка ефективності політики стимулювання 

нанотехнологічного виробництва та комерціалізації нанотехнологій в межах 

окремих галузей промисловості. Особлива увага надавалася удосконаленню 

термінологічного апарату, а саме формулюванню суті терміну «нанотехнологічне 

підприємство». Низка питань анкети стосувалася організаційних та 

інфраструктурних складових розвитку нанотехнологій, проблем виробництва та 

комерціалізації нанопродукції. За результатами опитування було зроблено висновки 

про необхідність довготривалого бюджетного фінансування нанотехнологічних 

досліджень, збільшення приватних інвестицій у розбудову інфраструктурної 

складової розвитку наноіндустрії, модернізації виробництва на підприємствах та 

стандартизації нанотехнологічної продукції. Окрім того було визначено 

перспективні напрями нанотехнологічної діяльності, подальший розвиток яких 

зможе забезпечити провідні позиції країни на світовому ринку [33, с. 74-80]. 

Статистична служба Канади однією із перших провела статистичне 

спостереження нанотехнологічної діяльності в рамках періодичного обстеження 

використання новітніх технологій у 2005 році. Більшою мірою опитування мало на 

меті оцінку обсягів нанотехнологічного ринку країни, тим не менш в анкеті були 

присутні питання, які стосувалися кадрового забезпечення нанотехнологічних 

компаній, рівня їх співробітництва із іншими підприємствами, проблем захисту прав 

інтелектуальної власності тощо [94].  

З огляду на отримані результати організаторами статистичного моніторингу 

було зроблено висновок про доцільність проведення подібного обстеження із 

певною періодичністю. Питання щодо нанотехнологічної діяльності було внесено у 

низку затверджених статистичних форм: обстеження інноваційних послуг (Survey of 

innovation in services), дослідження і розробки у промисловості Канади (R&D in 
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Canadian industry survey), огляд провідних технологій (Survey of advanced 

technologies), огляд новітніх технологій (Emerging technology survey). 

Німецький огляд (2003 р.) нанотехнологічної діяльності був спільним проектом 

аналітиків таких компаній як VDI Technologiezentrum, HfB Business School of 

Finance and Management та Nano&Micro Technology Consulting. Проект був 

започаткований у зв’язку із необхідністю критичної оцінки нанотехнологічного 

ринку Німеччини в умовах значних та досить оптимістичних очікувань. Питання 

анкети стосувалися кадрового забезпечення підприємств, їх розміру, ринків збуту 

продукції, рентабельності діяльності,  основних бар’єрів, перешкоджаючих розвитку 

нанотехнологічної сфери Німеччини [33, с. 84-87]. 

Перший пробний статистичний моніторинг нанотехнологічної діяльності у 

Російській Федерації було проведено у 2008 р. [95-97]. Більшою мірою його 

питання стосувалися проведення науково-дослідних робіт у сфері нанотехнологій. 

Окрім того була зібрана статистична інформація щодо виробництва та продажу 

нанотехнологічної продукції, з цією метою попередньо було розроблено її 

класифікацію. Даний моніторинг ліг в основу щоквартальної форми «1-НАНО», яка 

дозволяє отримати інформацію щодо обсягів реалізації товарів та послуг, експорту 

послуг та продукції, пов’язаних з нанотехнологіями, обсягів замовлень (контрактів) 

на поставку нанотехнологічної продукції та послуг, а також містить питання щодо 

виконання науково-дослідних робіт пов’язаних із нанотехнологіями.  

Дослідивши основні інструменти розвитку нанотехнологій, які 

використовуються країнами-лідерами цієї сфери, доцільно буде також розглянути 

результативність згаданих заходів. 

Одним із основним показників дієвості державної політики розвитку 

нанотехнологій можна назвати обсяги приватних інвестицій, спрямованих у 

зазначену сферу. У 2004–2007 рр. приватне фінансування нанотехнологічної сфери 

перевищило державні інвестиції [80, с. 58]. Найвища активність приватного сектора 

спостерігається в США (57%), Японії (65%), Південній Кореї (50%), Німеччині 

(44%). Натомість у Китаї участь приватного сектору є дуже незначною –  його 

внесок еквівалентний лише 5% загального обсягу інвестицій [59].  
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Процеси піднесення ролі приватного фінансування нанотехнологічної сфери 

обумовлене кількістю підприємств, які створюють або використовують 

нанотехнології (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Кількість нанотехнологічних підприємств у 2012 р. 
Джерело: складено автором на основі [98] 

Безперечним лідером за цим показником залишаються США – саме тут 

функціонує найбільш сформований ринок нанотехнологій та продукції, 

виготовленої з їх використанням [99]. Це підтверджується також і кількістю видів 

нанотехнологічної продукції, які виробляються американськими компаніями –  426 

продуктів. Натомість Східно-азійські країни (Китай, Тайвань, Корея і Японія) 

налагодили виробництво 227 видів товарів, а європейські країни (Великобританія, 

Франція, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Італія та Швеція) –  лише 108 види 

продукції [33]. 

Одним із найважливіших показників оцінки результативності наукової 

діяльності у світовій практиці є кількість публікацій, рівень цитованості наукових 

статей (табл. 1.4) та кількість отриманих патентів за даною тематикою (табл. 1.5). 

Наведені дані свідчать про те, що лідером за кількістю отриманих патентів на 

нанотехнологічні розробки у світі ще донедавна були США. Так, за загальним 

числом патентів у сфері нанотехнологій на частку американських компаній, 

університетів і приватних осіб припадало більше 50% усіх виданих у світі патентів. 

Проте, починаючи із 2005 р. США втрачає свої позиції. На сьогодні за цим 

показником лідерство належить таким країнам як Японія, Китай та Південна Корея. 

Росія, не зважаючи на значні обсяги інвестицій у нанотехнологічну сферу, на даний 

момент поки демонструє відставання, але із року в рік її позиції покращуються.  
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Таблиця 1.4 

Кількість статей, присвячених нанотехнологіям, в 2008–2014 рр. 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Канада 1 799 1 960 2 046 2 386 2 609 2 872 2 912 

2. Китай 15 414 17 66 20 227 24 949 28 362 34 526 41 147 

3. Франція 3 832 4 018 4 236 4 554 4 823 5 204 5 211 

4. Німеччина 5 305 5 700 6 213 6 834 6 987 7 494 7 845 

5. Індія 3 049 3 618 4 355 5 534 6 099 7 867 9 329 

6. Японія 6 145 6 224 6 302 6 763 6 717 7 164 7 252 

7. Росія 2 342 2 521 2 713 2 845 2 894 3 239 3 508 

8. Південна Корея 4 213 4 604 5 337 6 344 6 891 7 559 8 237 

9. Велика Британія 2 900 3 091 3 236 3 440 3 628 4 098 4 349 

10. США 14 785 15 587 17 409 18 747 19 841 21 738 22 260 

Джерело: складено автором на основі даних [100] 

 

Лідерство за кількістю та значущістю наукових публікацій також належить 

Китаю, натомість США належить друге місце за даним показником. Проте, слід 

зазначити, що позиції сукупності країн Європейського Союзу тут значно сильніші.  

Таблиця 1.5 

Кількість патентів у сфері нанотехнологій, виданих у 2003–2013 рр.  

Країна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Канада 3 2 2 4 5 3 6 4 6 7 15 

2. Китай 1 12 22 53 51 94 164 156 263 379 451 

3. Франція 13 16 27 38 54 51 55 53 65 82 87 

4. Німеччина 29 47 63 80 85 77 57 63 93 115 117 

5. Індія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6. Японія 104 115 136 185 203 185 225 305 319 363 301 

7. Південна Корея 34 83 111 201 270 246 138 253 415 385 78 

8. Росія 2 6 4 7 17 44 109 154 184 169 185 

9. Велика Британія 3 9 5 9 6 7 10 10 28 15 14 

10. США 228 238 217 185 152 153 133 159 183 225 205 

Джерело: складено автором на основі даних [100] 

 

Таку ситуацію можна пояснити тим, що США більшою мірою орієнтовані на 

комерційний успіх нових технологій, а ЄС – на проведення наукових досліджень з 

метою отримання нових знань. Причина такої ситуації полягає в тому, що 

дослідження в області нанотехнологій у Європі значною мірою фінансуються 

державою, підтримка європейських нанотехнологічних досліджень з боку бізнесу є 

більш слабкою. У США, на сьогодні, обсяги інвестицій приватного бізнесу 

перевищують державні асигнування, а держава фінансує переважно ті розробки, які 
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спрямовані на потреби оборонно-промислового комплексу та забезпечують 

економічну і воєнну безпеку країни.  

Таким чином, дослідивши міжнародний досвід реалізації політики розвитку 

нанотехнологій можна зробити висновок, що на сьогодні лідером у зазначеній сфері 

все ще залишається США. Основними їх конкурентами виступають ЄС, Китай, 

Південна Корея, Японія та Російська Федерація, яка впродовж останніх років 

суттєво збільшила асигнування на розвиток нанотехнологічної сфери. До того ж 

розвиток наноіндустрії став одним із найважливіших державних пріоритетів 

Російської Федерації, в той час як США та ЄС не обмежуються вказаним напрямом 

й активно інвестують також у розвиток інших технологій. Проте інноваційна 

інфраструктура Росії є значно менш розвиненою, ніж у інших країнах, а 

нанотехнологічні кластери перебувають лише на етапі формування. Важливим 

також є те, що в Росії відсутня підтримка розвитку сфери нанотехнологій приватним 

сектором,  а це  значною мірою знижує можливість освоєння та комерціалізації 

технологій. Окрім того, на думку аналітиків [102], Росія в технічному плані не 

володіє достатнім потенціалом для реалізації проривних програм.  

ЄЄ займає проміжну позицію за рівнем фінансування нанотехнологічних 

досліджень, проте має налагоджену та ефективну систему інституційних механізмів 

національної інноваційної системи і чітко визначену стратегію регулювання. Однак 

недостатня зацікавленість приватних інвесторів у розвитку наноіндустрії, визначає 

орієнтацію країн-учасниць здебільшого на проведення досліджень, аніж на їх 

трансфер та широке впровадження. Таким чином, можна стверджувати, що 

технологічний потенціал цієї групи країн недостатньо реалізується в практичні 

результати, що повинні забезпечити економічний та соціальний ефект від 

нанотехнологічної діяльності. 

Інші країни не можуть претендувати на лідерство у нанотехнологічній сфері 

через недостатньо високий рівень інвестицій у даний вид діяльності. 
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1.3. Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку нанотехнологічної 

діяльності 

Як зазначалося у попередніх параграфах роботи, складність і комплексність 

поняття «нанотехнології» призвели до появи різних трактувань терміну та 

класифікацій нанотехнологій і продукції, виготовленої з їх використанням, в 

економічній літературі.  

У цьому можна пересвідчитись, розглянувши прогнозні обсяги світового 

ринку нанопродукції (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Прогнозовані обсяги світового ринку нанопродукції (млрд дол. США)  
 

Організація і рік прогнозу 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Lux Research (2006, 2008)  – – – – 2600 3100 – 

BCC (2008, 2010)  – 27 – – – 26,7 – 

Cientifica (2008)  – – 263 – – 1500 – 

RNCOS (2006)  1000 – – – – – – 

Wintergreen (2004)  – – – – – 750 – 

MRI (2002)  148 – – – – – – 

Evolution Capital (2001)  700 – – – – – – 

NSF (1999, 2001, 2010)  – – – – – 1000 3000 

Джерело: [33] 

Не зважаючи на те, що більшість прогнозів на сьогодні вже не можна вважати 

адекватними, оскільки їх складання передувало глобальній економічній кризі, 

важливим видається не стільки їх точність, скільки порядок оцінок. Необхідно 

зауважити, що всі організації, які складали прогнози розвитку нанотехнологічного 

ринку, використовували різний категоріальний апарат та неспівставні методики 

розрахунку, що пояснює доволі значні розбіжності у прогнозних даних щодо обсягів 

нанотехнологічного ринку. Так, найбільш оптимістичні прогнози апелюють до 

кінцевої ціни продуктів, які містять нанокомпоненти, не зважаючи на те, що більш 

доцільним було б враховувати ціну самих нанокомпонентів та різницю у ціні із 

товаром-аналогом, виготовленим без використання нанотехнологій, крім того у 

багатьох прогнозах (наприклад Lux Research) виявляється помилка подвійного 

обліку (врахуванняя ціни як нанотехнологічної сировини, так і кінцевих продуктів). 
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Така ситуація значною мірою ускладнює здійснення контролю за розвитком 

нанотехнологічної діяльності та дослідження дієвості інструментів державної 

політики, які використовуються з метою піднесення національної наноіндустрії. 

Однак прийняття управлінських рішень щодо розвитку нанотехнологічного 

потенціалу країни потребує наявності агрегованих кількісних показників, отримання 

яких стає можливим лише за рахунок використання комплексної системи 

моніторингу та оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери. З цією метою 

необхідним є виявлення причинно-наслідкових зв'язків між 

кон'юнктуроутворюючими факторами розвитку нанотехнологій і показниками, які їх 

відбивають. Проте формуванню переліку таких індикаторів перешкоджають 

особливості, притаманні розвитку нанотехнологічної діяльності, а саме відсутність 

систематично зібраних статистичних даних, оскільки офіційні статистичні служби 

або зовсім не здійснюють моніторинг нанотехнологічної діяльності, або 

відслідковують лише певні її аспекти. До того ж відносно невеликий обсяг 

нанотехнологічного ринку також ускладнює отримання будь-якої інформації. Тому 

достовірність та узгодженість таких даних є досить сумнівною. Все це зумовлює 

значні розбіжності у виборі індикаторів, за допомогою яких можна здійснювати 

моніторинг та оцінку рівня розвитку нанотехнологічної діяльності. Так, аналіз 

економічних досліджень виявив доволі широкий спектр підходів до виокремлення 

показників, що здатні визначати рівень розвитку нанотехнологічної сфери 

(Додаток Г).  

Найчастіше для оцінки рівня розвитку областей, які знаходяться на ранній 

стадії життєвого циклу, дослідниками використовуються бібліометричні показники, 

як такі, що найбільш повно характеризують результативність наукових досліджень, 

та показники патентної активності, оскільки їх зростання передує ринковому буму. 

Так, критичний аналіз наукової літератури показав, що показники публікаційної 

активності дійсно найбільш часто використовуються як один із індикаторів оцінки 

рівня розвитку нанотехнологічної діяльності (Lux Research [49], Forfás [30, с. 30-31], 

European Commission [105-106],  Роко М. [107], Хульман А.  [108-109], Глазьєв 

С.Ю., Харитонов В.В. [2, с. 114-116], Терьохов А.І. [76, 110-111],  Ревенко Л.С. 
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[112], Алфімов М. [113]). Слід зазначити, що авторами визнається, що найбільш 

значущим індикатором високого рівня розвитку науково-технологічної сфери є 

кількість публікацій нанотехнологічної тематики. Однак, слід зважати на те, що 

лише індекс цитування публікацій може характеризувати їх якість, актуальність,  

авторитетність та ступінь визнання науковою спільнотою. Окрім того, варто 

відзначити, що деякими науковцями пропонується з метою забезпечення 

порівнюваності результатів за досліджуваними країнами використовувати і такі 

показники як співвідношення кількості цитувань нанотехнологічних публікацій до 

загальної кількості нанотехнологічних публікацій, кількість нанотехнологічних 

публікацій в розрахунку на 1 млн. дол. ВВП та до внутрішніх витрат на дослідження 

і розробки (Forfás [30, с. 30-31]), а також здійснювати за допомогою методів 

комп'ютерної обробки аналіз текстових масивів на предмет актуальності досліджень 

(Терьохов А.І. [76, 110-111]). 

На сьогодні джерелом інформації для здійснення дослідження публікаційної 

активності можуть слугувати такі бази даних як Web of Science, або SCOPUS. Однак 

слід зважати на те, що такі реферативні бази охоплюють більшою мірою лише 

англомовні публікації, що може призвести до значних похибок в інтерпретації 

результатів. 

Також до групи показників, які найчастіше використовуються експертами для 

аналізу рівня розвитку сфери нанотехнологій, слід віднести патентну активність 

(Lux Research [49], OECD [33, 98, 1114], CMP Científica [59, 103-104], Forfás [30, с. 

30-31], European Commission [105-106],  Роко М. [107], Хульман А.  [108-109], 

Глазьєв С.Ю., Харитонов В.В. [2, с. 114-116], Терьохов А.І. [76, 110-111],  Ревенко 

Л.С. [112], Алфімов М. [113]), оскільки аналіз патентної інформації дозволяє 

дослідити динаміку винахідницької активності та оцінити здатність перетворювати 

наукові результати у технологічні додатки. Серед цієї групи індикаторів 

найбільшого розповсюдження набули показники кількості отриманих патентів та 

поданих патентних заявок у сфері нанотехнологій в абсолютному виразі і в частках 

від загальної кількості патентів у країні та світі. Однак деякі дослідники (OECD [33, 

98, 1114], Forfás [30, с. 30-31], Ревенко Л.С. [112]) вбачають більше доцільності у 



53 

 

використанні відносних показників патентної активності, наприклад таких як 

середньорічні витрати НДДКР на одну патентну заявку у сфері нанотехнологій, 

кількість патентів з нанотехнологій в розрахунку на 1 млн. дол. ВВП країни, питома 

вага патентних заявок у нанотехнологічній сфері, поданих за процедурою РСТ, у 

загальній їх кількості. Використання таких баз для порівняння забезпечує 

врахування особливостей розвитку кожної досліджуваної країни та забезпечує 

більшу неупередженість оцінки. 

Таким чином, застосовуючи засоби інформаційного аналізу та наукометрії, 

можна з великою достовірністю сформувати досить цілісне і структуроване 

уявлення про стан і перспективи розвитку нанонауки та її прикладного потенціалу. 

Однак використання такого обмеженого переліку показників не дозволяє повною 

мірою врахувати вплив визначальних детермінант на результативність формування 

нанотехнологічної індустрії. З огляду на це більшість експертів для визначення 

рівня розвитку нанотехнологічної діяльності в країні використовують й інші, більш 

специфічні, показники, не зважаючи на те, що за надійністю та достовірністю вони 

поступаються показникам, які було розглянуто вище. 

Аналізуючи методичні напрацювання, як провідних дослідницьких 

організацій, так і окремих науковців, було зроблено висновок, що надзвичайно 

велике значення надається індикаторам, які можна об’єднати в окрему групу 

показників організаційно-інституційного забезпечення нанотехнологічної 

діяльності. Серед них у першу чергу варто відзначити такий показник як обсяг 

державних витрат на здійснення нанотехнологічних досліджень. Науковцями 

використовується як абсолютне значення цього показника,  так і його 

співвідношення з ВВП країни, загальним обсягом витрат на наукові дослідження та 

в розрахунку на душу населення (Lux Research [49], OECD [33, 98, 1114], CMP 

Científica [59, 103-104], European Commission [105-106], Роко М. [107], Хульман А.  

[108-109], Глазьєв С.Ю., Харитонов В.В. [2, с. 114-116], Ревенко Л.С. [112], Алфімов 

М. [113]). Окрім того, зацікавленість держави у розбудові нанотехнологічного 

сектора промисловості опосередковано пропонується оцінювати з огляду на 

наявність державних нанотехнологічних ініціатив (Lux Research [49], Хульман А. 
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[108-109]), кількість діючих стандартів у сфері нанотехнологій (Глазьєв С.Ю., 

Харитонов В.В. [2, с. 114-116]), а також з огляду на кількість нанотехнологічних 

центрів, основним видом діяльності яких є проведення досліджень у сфері 

нанотехнологій (Lux Research [49], CMP Científica [59, 103-104], Роко М. [107], 

Хульман А.  [108-109]). 

Окремо слід відзначити використання частиною фахівців індикаторів 

кадрового забезпечення з метою здійснення економічної оцінки рівня 

конкурентоспроможності в сфері нанотехнологій на міжнародному рівні. Так, 

експерти Європейської комісії [105-106] та Ревенко Л.С. [112] вважають кількість 

науковців, які здійснюють нанотехнологічні дослідження, а  Хульман А. [108-109] – 

загальну кількість зайнятих нанотехнологічною діяльністю обов`язковими 

показниками для здійснення зазначеної оцінки. Окрім того для аналізу рівня 

розвитку нанотехнологічної діяльності можуть бути використані ще й такі 

показники як частка витрат на підготовку фахівців у сфері нанотехнологій в 

загальному обсязі видатків країни на освіту (Ревенко Л.С. [112]) та вікова структура 

науковців зайнятих дослідженнями нанотехнологічної тематики (Терьохов А.І. [76, 

110-111]). 

Як вже зазначалося раніше, на сьогодні важливу роль у формуванні 

національної наноіндустрії відіграє приватний сектор та державно-приватне 

партнерство. На думку експертів, це обумовлює необхідність врахування при 

здійсненні оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери таких показників як 

обсяги приватних інвестицій та кількість компаній, які здійснюють 

нанотехнологічну діяльність. Ці показники свідчать про економічну значущість 

нових технологій та готовність до їх імплементації у технологічні процеси. 

Ступінь суспільної уваги до нанотехнологій пропонується оцінювати шляхом 

відстеження  згадувань щодо нанотехнологій та щодо продукції, виготовленої з їх 

використанням, в мережі Інтернет, оскільки кількість і динаміка (часова залежність) 

згадувань відображають як рекламну діяльність нанокомпаній, так і увагу 

суспільства до них в силу економічних інтересів і питань безпечності використання 

(Глазьєв С.Ю., Харитонов В.В. [2, с. 114-116]). 
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 Окрім перерахованих вище індикаторів, окремі автори зазначають, що з метою 

здійснення оцінки рівня розвитку нанотехнологічної діяльності можуть бути 

застосовані й інші – більш специфічні, але їх використання ускладнюється 

обмеженістю статистичної інформації, необхідної для їх розрахунку. Ці показники 

також наводяться у Додатку Г. 

Слід також зазначити, що превалююча частина проаналізованих методичних 

напрацювань обмежується лише виокремленням індикаторів та здійсненням на їх 

основі аналізу рівня розвитку нанотехнологічної діяльності в економічно 

розвинених країнах. З огляду на це, варто більш детально розглянути методики, які 

дозволяють комплексно підійти до вирішення цього питання. 

Так, найбільш комплексний підхід до визначення рівня 

конкурентоспроможності сфери нанотехнологій можна відзначити в методиці, 

розробленій і впровадженій у 2005 р. дослідницькою організацією Lux Research. 

Методологія дослідження передбачає оцінку країн за двома складовими – за 

нанотехнологічною активністю та за рівнем технологічного розвитку (табл. 1.7). 

Показники нанотехнологічної активності характеризують загальний рівень 

розвитку сфери нанотехнологій в країні та покликані оцінити наявний потенціал 

в згаданій сфері. Показники загального технологічного розвитку характеризують 

здатність країни активізувати розвиток національної економіки за рахунок 

імплементації інновацій. Окрім розрахунку зазначених показників методика 

передбачає графічну інтерпретацію отриманих результатів. З цією метою по вісі 

ординат має бути відкладений рівень нанотехнологічної активності, по вісі абсцис –  

рівень загального технологічного розвитку. Таким чином відбувається розподіл 

досліджуваних країн за чотирма категоріями, кожній з яких було присвоєно умовну 

назву: 

• «домінуючі» країни (Dominant) – нанотехнологічна активність і рівень 

технологічного розвитку є найвищими; 

• країнам «вежі зі слонової кістки» (Ivory Tower) притаманний високий рівень 

нанотехнологічної активності, але вплив нових розробок на економіку країни 

залишається досить обмеженим. Назва цього сегмента заснована на ідіоматичному  
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Таблиця 1.7 

Показники, які використовуються у методиці Lux Research з оцінки рівня 

конкурентоспроможності нанотехнологічної сфери 

Показник 
Вага 

показника 
Описання 

Показники нанотехнологічної активності 

1.Нанотехнологічні 

ініціативи 
15% 

Якісна оцінка операційного статусу, ефективності і рівня 

координації нанотехнологічних ініціатив на національному, 

регіональному і місцевому рівнях. 

2.Нанотехнологічні 

центри 
15% 

Кількість нанотехнологічних центрів, основним видом 

діяльності яких є проведення досліджень у сфері 

нанотехнологій 

3. Урядові витрати 10% 
Обсяг фінансування нанотехнологічної діяльності на 

національному та регіональному рівнях 

4.Доступність 

ризикового капіталу 
10% 

Якісна оцінка доступності ризикового капіталу для 

фінансування нових проектів. Визначається доступністю 

венчурного капіталу, наявністю державних грантів та 

субсидій. 

5.Корпоративне 

фінансування 

нанотехнологічної 

діяльності 

10% 

Оцінка витрат приватного сектору на здійснення науково-

дослідних робіт у сфері нанотехнологій, за паритетом 

купівельної спроможності. 

6.Публікації на 

нанотехнологічну 

тематику 

15% 
Кількість статей на нанотехнологічну тематику та за 

інженерними напрямами в наукових журналах. 

7.Міжнародні патенти 15% Кількість міжнародних патентів нанотехнологічної тематики 

8.Нанотехнологічні 

компанії 
10% 

Якісна оцінка, що включає оцінку кількості та розмір 

компаній, які здійснюють нанотехнологічну діяльність. 

Охоплює великі корпорації, середній та малий бізнес, 

стартапи. 

Показники загального технологічного розвитку 

1. Питома вага 

високотехнологічного 

виробництва у ВВП 

20% 

Співвідношення загального обсягу виробництва хімічної і 

фармацевтичної промисловості, інформаційних та 

біомедичних технологій до ВВП країни. 

2. Співвідношення 

витрат на науково-

дослідні роботи до 

ВВП 

25% 

Співвідношення загальних обсягів витрат державного і 

приватного секторів на науково-дослідні роботи до ВВП 

країни. 

3. Інженерні та 

наукові кадри 
20% 

Співвідношення чисельності зайнятих науково-дослідною 

діяльністю до 1000$ ВВП за паритетом купівельної 

спроможності. 

4. Частка наукового та 

інженерного 

персоналу, яка має 

наукові ступені (Ph.D) 

15% 
Кількість наукових та інженерних кадрів, які мають наукові 

степені (Ph.D), в розрахунку на душу населення 

5. Еміграція населення 

з вищою освітою 
10% 

Питома вага населення з вищою освітою, яка залишила 

країну 

6.Розвиток 

інфраструктури 
10% 

Зведений показник, який враховує легкість доступу до 

електроенергії (2%), кількість мобільних телефонів на душу 

населення (2%), кількість Інтернет хостів на душу населення 

(2%), кількість користувачів Інтернету на душу населення 

(2%), розгалуженість транспортної мережі (2%). 

Джерело: [49] 
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виразі, яке означає «символ мрії», «відірваність від життя», що покликано 

підкреслити невідповідність загального рівня технологічного розвитку та заявленим 

претензіям на лідерство в сфері нанотехнологій [116, ст. 19]; 

• країни сегменту «ніша» (Niche) характеризуються відносно високим рівнем 

загального технологічного розвитку, однак активність у сфері нанотехнологій 

досить низька, часто відзначається чітка спеціалізація на певному напрямі 

нанотехнологічної діяльності; 

• країнам «молодшої ліги» (Minor league) притаманний як низький рівень 

розвитку нанотехнологічної діяльності, так і загальний рівень технологічного 

розвитку.  

Ще однією методикою визначення рівня конкурентоспроможності в сфері 

нанотехнологій, яка характеризується комплексністю підходу, є методика 

«Nanometrics» розроблена експертами Європейської комісії у 2013 р.  [105-106]. 

Основною метою роботи було визначення індикаторів, що забезпечуватимуть 

співставність даних у часі та за різними країнами, і окрім того 

характеризуватимуться високим рівнем надійності. Використання такої методики 

повинно створити підґрунтя для прийняття управлінських рішень компетентними 

органами, відповідальними за розвиток сфери нанотехнологій. З метою оцінки рівня 

розвитку нанотехнологічної діяльності було виокремлено 5 груп показників, кожна з 

яких характеризує окремий аспект досліджуваної сфери (рис.1.8).  

Окрім того варто відзначити, що оцінка рівня розвитку нанотехнологічної 

діяльності  за методикою Європейської Комісії здійснюється як за кількісними так і 

за якісними показниками (Додаток Д). 

Здійснивши критичний аналіз наукової літератури, в тій чи іншій мірі 

присвяченої підходам до оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери на 

міжнародному рівні, можна зробити висновок про надзвичайну важливість 

здійснення моніторингу ринку нанотехнологій і нанопродуктів, що в свою чергу 

вимагає систематичних оцінок показників та індикаторів розвитку ринку та 

поширення як власне нанотехнологій, так і товарів, виготовлених з їх 

використанням. Це забезпечуватиме підґрунтя для контролю структурних зрушень 
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як у самій наноіндустрії, так і в світовій економіці в цілому. Отримані результати 

сприятимуть удосконаленню державної політики розвитку нанотехнологічної сфери. 

 
Рис. 1.8. Показники, які використовуються Європейською комісією для 

моніторингу та оцінки рівня розвитку нанотехнологічної діяльності 
Джерело: [105, с. 10] 

 

Аналіз зазначених вище методичних напрацювань, як провідних 

дослідницьких організацій, так і окремих науковців, дозволив виокремити 

притаманні їм такі особливості: 

 превалююча частина проаналізованих методичних напрацювань 

обмежується лише виокремленням індикаторів рівня розвитку 

нанотехнологічної діяльності, які можуть бути використані з метою 

моніторингу зазначеної сфери, але не створюють передумов для 

комплексної оцінки рівня розвитку нанотехнологій в країнах та побудови 

відповідних рейтингів; 

 з метою отримання необхідного масиву даних для здійснення комплексної 

оцінки рівня розвитку сфери нанотехнологій на міжнародному рівні, 

пропонується використовувати як доступну на сьогодні інформацію із 

Показники, що характеризують умови розвитку нанотехнологічної 
сфери  

◦ Громадська думка щодо нанотехнологій 

◦ Думка експертів щодо нанотехнологій 

◦ Інфраструктура для розвитку нанотехнологій та наномережі 

Ресурсні 
показники 

◦ Державне 
фінансування 

досліджень у сфері 
нанотехнологій 

◦ Трудові ресурси 

◦ Венчурний капітал 

◦ Інвестиції 
промислових 
підприємств   

Показники 
діяльності 

◦ Публікації 

◦ Співробітництво 
між секторами 

◦ Публікації на 
найбільш передову 
нанотехнологічну 

тематику   

 

Показники 
продуктивності  

◦ Якість 
публікацій 

◦ Сучасність 
досліджень 

◦ Нанотехноло-
гічні патенти 

Показники 
ефективності 

◦ Кількість 
нанотехнологічних 

компаній  

◦ Дохід і 
прибутковість 

нанотехнологічної 
діяльності 

◦ Зацікавленість у 
нанотехнологіях з 

боку промисловості 
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відкритих статистичних джерел, так і організовувати спеціальні 

опитування нанотехнологічних компаній. Отримана таким чином 

інформація буде характеризуватися більшою повнотою та надійністю, і 

зможе бути використана для побудови набору статистично вимірних 

показників (кількісних); 

 в своїй більшості показники, що використовуються для оцінки рівня 

розвитку нанотехнологічної сфери, за своїм типом відносяться до 

кількісних (розрахунок наукометричних показників, комп’ютерна обробка 

статистичної інформації). Однак з метою врахування суттєвих 

відмінностей, притаманних нанотехнологічній діяльності, а також ринку 

нанотехнологій та продукції, виготовленої з їх використанням, доцільно 

використовувати «складні» методики оцінки, які поєднують як кількісні, 

так і якісні (експертні) показники; 

 переважна частина запропонованих показників, використання яких 

характеризується достатньою надійністю, зіставністю даних та 

достовірністю, можуть бути використані лише для оцінки науково-

технологічного потенціалу країни (показники патентної та публікаційної 

активності, обсяги фінансування науково-дослідної діяльності, кадрове 

забезпечення тощо). Однак для здійснення критичного аналізу сучасного 

стану розвитку нанотехнологічної індустрії та розробки відповідної 

державної політики така інформація є недостатньою; 

 досить часто науковцями пропонується застосування показників, що 

використовуються для оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери, без 

врахування доступності статистичних даних, необхідних для їх розрахунку 

в різних країнах; 

 в існуючих на сьогодні методологічних напрацюваннях підкреслюється 

необхідність розробки методів економічного та економіко-математичного 

аналізу, з цією метою необхідна адаптація та розвиток спеціального класу 

математичних моделей.  
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Таким чином, враховуючи те, що розробка економічно обґрунтованої 

державної політики розвитку нанотехнологій, можлива лише за наявності 

актуальної та достовірної інформації про основні тенденції формування 

національної наноіндустрії, виникнення нанотехнологій і їх дифузії, а існуючі 

методологічні напрацювання у цій сфері не дозволяють здійснювати таку оцінку, то 

виникає необхідність пошуку шляхів удосконалення існуючих методик оцінки рівня 

розвитку та перспектив нанотехнологічної сфери. 

 

Висновки до розділу 1 

Пошук нових факторів активізації розвитку національних економік і 

підвищення ефективності діяльності вітчизняних товаровиробників створює 

необхідність стимулювання впровадження технологій шостого технологічного 

укладу, в т. ч. і нанотехнологій. Було з’ясовано, що на сьогоднішній день урядами 

найбільш технологічно розвинених країн все більше уваги приділяється 

формуванню національної наноіндустрії, оскільки впровадження нанотехнологій 

може спричинити значний економічний ефект у більшості галузей економіки, а саме 

змінити структуру ВВП в бік збільшення частки наукомісткої продукції, підвищити 

ефективність виробництва, сприяти забезпеченню економічної, технологічної та 

воєнної безпеки, розв’язанню найбільш глобальних проблем людства, підвищити 

якісні показники життя, створити нові робочі місця тощо. Окрім того висока 

швидкість розвитку нанотехнологій та їх конвергенція з іншими галузями науки (в 

т.ч. і NBIC-технологіями) може значною мірою прискорити ці процеси. 

Слід зазначити, що на сьогодні розвиток нанотехнологій у світі відбувається 

багато в чому завдяки державній підтримці. В результаті проведеного дослідження 

було виявлено, що основними завданнями, які вирішуються методами державного та 

наднаціонального регулювання є підтримка наукових досліджень у сфері 

нанотехнологій (зокрема розробка технологій військового призначення та 

соціально-важливих технологій), створення відповідних умов для перетворення 

нових технологій в продукти комерційного використання, розвиток кадрової 

складової нанотехнологічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та 
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гарантування відповідального розвитку нанотехнологій та продукції, виготовленої з 

їх використанням.  

Проаналізувавши досвід реалізації політики розвитку нанотехнологій в 

технологічно розвинених країнах, було зроблено висновок, що вирішення 

перелічених вище завдань стає можливим завдяки використанню таких 

інструментів: 

1. формування понятійного апарату, насамперед визначень і класифікацій, 

нанотехнологічної сфери, оскільки відставання їх розвитку від динаміки самого 

розглянутого явища призводить до перебільшення науково-технічних й економічних 

ефектів у деяких аналітичних дослідженнях і прогнозах, які опираються на різну 

термінологію, що  здатне істотно впливати на прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Слід зазначити, що найчастіше з метою структурування 

використовується класифікація напрямків нанотехнологій, у якій зазвичай 

виділяються наступні: наноматеріали, наноелектроніка, нанофотоніка, 

нанобіотехнології, наномедицина та наноінструменти. Зазначена класифікація може 

слугувати інструментом для опису сфери нанотехнологій, формування державних 

інформаційних ресурсів й одержання об'єктивної аналітичної та статистичної 

інформації щодо різних аспектів розвитку нанотехнологій. Окрім того, на сьогодні, з 

метою оцінки реального внеску наноіндустрії в розвиток національної економіки, в 

країнах-лідерах з розвитку наноіндустрії тривають розробки класифікації 

нанотехнологічної продукції; 

2. забезпечення належного рівня фінансування нанотехнологічних проектів 

та програм, які реалізуються в рамках національних стратегічних документів. Було 

виявлено, що з огляду на високу ризикованість, капіталоємність та тривалий час 

окупності інвестицій у нанотехнологічну діяльність, у світовій практиці 

найбільшого поширення набули механізми комбінованого фінансування. Державне 

фінансування виконує роль імпульсу нанотехнологічного розвитку, будучи засобом 

формування громадської думки та налагоджуючи інфраструктурне забезпечення 

нанотехнологічної діяльності. Натомість  венчурний капітал і фінансові ресурси 

підприємств спрямовуються на подальший розвиток вже функціонуючої 
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інфраструктури, ініціацію нових нанотехнологічних проектів і активізацію попиту 

на готову нанотехнологічну продукцію; 

3. створення спеціального органу, на який покладаються функції 

визначення пріоритетів  нанотехнологічної діяльності, координування 

нанотехнологічних проектів, розроблення інструментів узгодження програм, 

розподілу наявних ресурсів тощо; 

4. формування кадрового потенціалу нанотехнологічної сфери шляхом 

впровадження стабільно функціонуючої системи міждисциплінарної освіти, яка 

охоплює вищу освіту та докторантуру, викладання основ нанотехнологічної 

діяльності дітям шкільного віку, створення спеціальних міждисциплінарних курсів, 

проведення конференцій, літніх шкіл, а також залучення талановитих вчених з 

інших країн; 

5. партнерство з приватним сектором у різних сферах державної політики 

(включаючи промислову, бюджетну, грошово-кредитну, зовнішньоекономічну) з 

метою концентрації зусиль і ресурсів для розвитку нанотехнологій, орієнтації 

наукових досліджень на потреби реального сектора економіки, прискорення 

процесів комерціалізації результатів дослідження, реєстрації і введення у 

господарський обіг інтелектуальної власності, що у кінцевому підсумку повинно 

забезпечити бажану синергію між наукою, інноваціями та бізнесом;  

6. формування інфраструктури для розвитку нанотехнологій, що 

забезпечує поєднання потенціалів фундаментальної та прикладної науки, інтеграцію 

освіти і виробництва, поєднання різних типів фінансування, кооперацію великих 

високотехнологічних підприємств з інноваційними фірмами малого і середнього 

бізнесу; 

7. побудова технологічних прогнозів досліджуваної сфери з метою 

забезпечення діалогу між суб'єктами нанотехнологічної діяльності, визначення 

ймовірних ризиків та можливостей використання того чи іншого виду 

нанотехнологій та нанотехнологічної продукції тощо. 

Окрім того, дослідження показало, що надзвичайно важливим на сьогодні 

залишається  питання здійснення оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери. 
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Критичний аналіз існуючих методичних напрацювань щодо оцінювання рівня 

розвитку нанотехнологічної діяльності (було проаналізовано звіти та праці 

дослідницьких, статистичних організацій, а також окремих зарубіжних науковців - 

Lux Research, Cientifica Ltd, OECD, European Commission, А. Хульман, М.Роко 

тощо) дозволило виокремити та згрупувати індикатори, які здатні характеризувати 

певні аспекти нанотехнологічної діяльності. Було зроблено висновок про те, що на 

сьогодні у світовій практиці єдиний підхід до такої оцінки все ще є відсутнім. Окрім 

того було з’ясовано, що найбільш широкого використання набули показники, які 

оцінюють результативність науково-технологічної діяльності, в той час як оцінка 

розвиненості нанотехнологічного ринку практично не відбувається.  

Проведене дослідження створило підґрунтя для розробки інструментарію, 

який, враховуючи особливості розвитку нанотехнологій в Україні, дозволив би 

Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України та Національній академії наук України як найбільш вагомим учасникам 

розбудови вітчизняної нанотехнологічної сфери не тільки розробити дієві механізми 

стимулювання її розвитку, а й контролювати ефективність такої політики.   

З метою здійснення  економічної оцінки стану та перспектив розвитку 

нанотехнологічної діяльності, а саме  більш чіткої ідентифікації суб`єктів 

господарювання, які задіяні у ній, було запропоновано авторську інтерпретацію 

понять «наноіндустрія» (сукупність підприємств, закладів та організацій 

матеріального виробництва і невиробничої сфери, що забезпечують розробку і 

широкомасштабне виробництво чистої (первинної) та похідної (вторинної) 

нанотехнологічної продукції) та «нанотехнологічна сфера» (інтегрована сукупність 

комерційних та некомерційних організацій усіх форм власності, одним із видом 

діяльності яких є фінансове забезпечення, розробка та комерціалізація 

нанотехнологій, виробництво будь-яких видів нанотехнологічної продукції, її 

реалізація, а також підготовка кваліфікованих кадрів для нанотехнологічної 

діяльності). 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [117-121]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

НАНОТЕХНОЛОГІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

2.1. Організаційно-економічні передумови розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери  

У попередньому розділі роботи було з’ясовано, що на сучасному етапі  

розвитку світової економіки все більшого значення урядами провідних країн 

надається формуванню національної наноіндустрії як ключовому фактору 

піднесення інноваційного потенціалу реального сектору економіки, підвищення 

конкурентоспроможності і фінансової стійкості товаровиробників. Оскільки Україна 

активно інтегрується у сучасні процеси розвитку глобального ринку високих 

технологій і на сьогодні ще зберігаються шанси зайняти певні позиції в окремих 

його сегментах, то необхідним є підтримка й винесення ідеї форсованого розвитку 

нанотехнологій у ранг національної ідеї, що дозволить покращити геополітичну 

позицію у світі, інтегрувати вітчизняний промисловий комплекс в міжнародний 

ринок високих технологій та забезпечити конкурентоспроможність наукомісткої 

продукції. Окрім того, пізній старт та відставання за рівнем розвитку 

нанотехнологій від технологічно розвинених країн має певні переваги – це дає 

можливість вже на ранній стадії розвитку наноіндустрії не тільки враховувати 

успішний міжнародний досвід, але й скористатися вже наявними досягненнями у 

даній сфері. В такому випадку першочерговим завданням постає здійснення 

економічної оцінки реального стану розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери, 

яка є можливою за умови проведення комплексного аналізу таких визначальних 

складових її розвитку як науково-технологічний потенціал, кадровий та фінансовий 

ресурси, інституціональне, нормативно-правове та маркетингове забезпечення. 

 Інституціональна складова 

Аналіз  зарубіжного досвіду розбудови нанотехнологічної сфери засвідчив, що 

на початковому етапі визначальна роль у формуванні наноіндустрії належить 

державі, яка покликана створити базові умови розвитку  нанотехнологій. Проте на 

сьогодні в Україні є дотепер відсутнім нормативно-правовий документ, який 
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визначав би основні параметри, цілі та напрями розвитку нанотехнологічної сфери. 

Окрім того у нормативно-правових актах України відсутнє визначення поняття 

«нанотехнології» (за винятком рекомендацій до заповнення форми державного 

статистичного спостереження «1-Технологія»). Наявний термінологічний апарат у 

більшості випадків сформульований у рамках окремих програм і проектів з розвитку 

досліджень і розробок у цій сфері і, відповідно, відображає тільки певні їх 

особливості. Оскільки у нормативно-правових документах офіційне визначення 

нанотехнологій відсутнє, відповідно відсутня і їхня класифікація, трактування та 

перелік видів нанотехнологічної продукції, визначення сутності нанотехнологічного 

підприємства. Проте, необхідно зазначити, що Законом України «Про пріоритетні 

напрями  інноваційної діяльності в Україні» розвиток нанотехнологічної сфери 

визначений як один із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

України на 2011–2021 рр. [122]. Розвиток нанотехнологій також входить до переліку 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня, які визначено постановою КМУ [123]. Так у 

середньостроковій перспективі до напряму «Освоєння нових технологій 

виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії 

наноматеріалів та нанотехнологій» виділено такі пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності: 

1. освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування 

композиційних та композиційно-градієнтних матеріалів; 

2. освоєння нових технологій отримання, оброблення і з’єднання конструкційних 

та інструментальних матеріалів; 

3. створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції 

з них; 

4. освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування 

конструкційних та функціональних матеріалів у промисловості, будівельній, 

транспортній галузі; 

5. освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування 

функціональних матеріалів у біології та медицині; 
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6. створення нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій та розвиток 

малотоннажної хімії; 

7. створення і виготовлення модифікованих матеріалів і розроблення та 

застосування методів поверхневої модифікації виробів; 

8. створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції, збереження 

енергії та охорони навколишнього природного середовища. 

Також слід зазначити, що в Україні неодноразово намагались провести про-

гнозування найбільш перспективних з точки зору комерціалізації напрямів науково-

технічних досліджень у сфері нанотехнологій (в рамках виконання Державної 

програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку у 2004-

2006 рр., а також Державної програми прогнозування науково-технологічного 

розвитку України на 2008-2012 рр. [45, ст. 318-319]). За результатами опитувань 

експертів було визначено пріоритетні напрями розвитку нанотехнологій, які в 

першу чергу повинні викликати інтерес у підприємців і промисловців. Однак 

результати дослідження належного розгляду не отримали. 

На сьогодні в Україні розвиток нанотехнологічної сфери та використання  

нанотехнологій на державному рівні згідно із нормативно-правовими документами 

планується з метою: 

 комплексного оснащення частин і підрозділів Збройних Сил України новими 

сучасними зразками озброєння та військової техніки [124]; 

 створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію [125]; 

 здешевлення вартості будівництва та підвищення енергоефективності житла 

[126]; 

 підвищення ефективності системи водопідготовки, автоматизованих систем 

моніторингу, прогнозування і запобігання шкідливій дії вод [127]; 

 створення нового покоління мастильних матеріалів для промисловості та 

експертно-аналітичного контролю якості моторних палив [128]; 
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 створення нових технологій і товарів з більш високими якісними 

характеристиками і властивостями у хімічній і нафтохімічній промисловості 

[129]; 

 використання відновлюваних джерел енергії, в т.ч. і сонячної енергетики, та 

альтернативних видів палива [129]. 

Проте, де-факто, реалізація даних положень практично не відбувається. Окрім 

того, слід зазначити, що практично відсутні механізми податкового й митного 

стимулювання для суб’єктів нанотехнологічної діяльності. Єдиною преференцією 

передбаченою для розвитку вітчизняної наноіндустрії, є звільнення від 

оподаткування митом матеріалів, сировини та устаткування, що будуть 

використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з 

використанням нанотехнологій [130]. 

Основними ж  інструментами державної політики у сфері нанотехнологій в 

Україні залишаються програми розвитку нанотехнологічної діяльності, що 

передбачають на державному та галузевому рівнях виділення бюджетних коштів на 

фінансування затверджених проектів. Починаючи з 2001 р., в Україні було 

реалізовано декілька програм, спрямованих на розвиток нанотехнологічної сфери: 

1) україно-російська міжвідомча науково-технічна програма «Нанофізика та 

наноелектроніка»; 

2) цільова комплексна програма фундаментальних досліджень (ЦКПФД) НАН 

України «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» на 2003–

2009 рр.; 

3)  ЦКПФД НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних 

систем, наноматеріалів, нанотехнологій» на 2010–2014 рр.; 

4) ЦКПФД НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій» на 2015-2019 рр.; 

5) державна цільова науково-технічна програма (ДЦНТП) «Нанотехнології та 

наноматеріали» на 2010–2014 рр. 
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Так, у 2001 р. Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством 

промислової політики було затверджено спільну україно-російську міжвідомчу 

науково-технічну програму "Нанофізика і наноелектроніка", концепція, структура і 

меморандум якої були розроблені і підписані ще у 1999 році (більш детально 

зазначену програму  буде розглянуто в подальших розділах роботи). 

Починаючи із 2003 р. почала діяти перша самостійна українська програма з 

розвитку нанотехнологій – ЦКПФД НАН України «Наноструктурні системи, 

наноматеріали, нанотехнології», а з 2010 р. – ЦКПФД НАН України 

«Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій». Зазначені програми були спрямовані на дослідження 

наноматеріалів і наносистем, створення основ сучасних нанотехнологій, 

формування нанотехнологічної мережі в Україні, а також на вирішення питання 

підготовки наукових кадрів. Фундаментальні дослідження у сфері нанотехнологій 

здійснювалися за наступними напрямами: 

1. «Фізика наноструктур»; 

2. «Технології напівпровідникових 

наноструктур»; 

3. «Діагностика наноструктур»; 

4. «Нанобіотехнології»; 

5. «Нанохімія»; 

6. «Забезпечення розвитку 

наноіндустрії». 

У 2009 р. відбулося затвердження ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали» 

на 2010-2014 роки, яка на відміну від програм, реалізованих НАН України мала 

більш прикладне спрямування, що повинно було забезпечити створення сучасної 

наноіндустрії в Україні. Дана програма передбачала підтримку держави у 

формуванні інфраструктури для проведення ефективних фундаментальних 

досліджень у нанотехнологічній сфері, координацію робіт із створення і застосування 

нанотехнологій та наноматеріалів, а також розроблення нових підходів до підготовки 

кваліфікованих спеціалістів з питань розв’язання наукових, технологічних і 

виробничих проблем розвитку нанотехнологій. Одним з очікуваних результатів 

ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 рр. була підготовка 

нормативно-правових актів, стандартів та сертифікатів, які повинні регламентувати 

розроблення і впровадження нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів, що 
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забезпечить у найближчому майбутньому Україні отримання документів, без яких 

успішний розвиток української наноіндустрії є сумнівним. 

Відповідно до ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали  на 2010-2014 роки» 

було визначено 9 пріоритетних  напрямів розроблення нанотехнологій з 

урахуванням перспектив їхньої подальшої комерціалізації, конкурентоспроможності 

та попиту, в першу чергу, на внутрішньому ринку. Відбір і оцінка проектів були 

покладені на консультаційно-дорадчий орган Міжвідомчу науково-координаційну 

раду з організації та супроводу виконання завдань та заходів ДЦНТП 

"Нанотехнології та наноматеріали», яку було утворено спільним наказом 

Держінформнауки та НАН України у 2012 р. Також були створені міжвідомчі 

науково-технічні ради за напрямами програми: наноелектроніка, наноінженерія, 

функціональні і конструкційні наноматеріали, колоїдні нанотехнології, 

нанотехнології для каталізу та хімічної промисловості, наноматеріали та 

нанотехнології для захисту навколишнього природного середовища, нанотехнології 

для енергетики, нанотехнології спеціального призначення, отримання нових знань 

щодо особливостей фізичних, хімічних, біологічних і більш складних процесів 

синтезу та атомного складення наносистем. 

Слід зазначити, що результати дослідження вітчизняної законодавчої бази 

показало, що питанню узгодженості напрямів досліджень у сфері розвитку 

нанотехнологій особливої уваги в програмних документах не надається. 

Окрім того у вітчизняному інституційному середовищі відсутній орган, до 

функціональних обов’язків якого належать розробка та реалізація політики у сфері 

нанонауки і нанотехнологій. Натомість розв’язання питань нанотехнологічної 

тематики здійснюється Національною академією наук України та Міністерством 

освіти і науки, а з 2011 р. – і Державним  агентством з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (до моменту його ліквідації). Міністерство освіти і науки 

виступає головним розпорядником коштів на інноваційну діяльність та трансфер 

технологій у нанотехнологічній сфері як одного із стратегічних пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності. Національна академія наук України та Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України в свою чергу були 
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замовниками державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та 

наноматеріали на 2010-2014 роки». Така ситуація унеможливлює цілеспрямований, 

стратегічний розвиток нанонауки і нанотехнологій в Україні. 

Фінансове забезпечення розвитку нанотехнологій в Україні значною мірою 

здійснюється за рахунок державних коштів, участь приватного сектору у розбудові 

нанотехнологічної сфери є досить обмеженою. Так, встановивши орієнтовний обсяг 

коштів, необхідних для виконання ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали» на 

2010-2014 роки в обсязі 1,847 млрд грн., фінансування програми за рахунок 

державного бюджету передбачалось на рівні понад 91%. Проте в усі роки реалізації 

зазначеної державної програми відбувалося значне недофінансування її проектів – з 

державного бюджету було виділено кошти у розмірі 5,7-11,2% від необхідного обсягу 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Обсяги фінансування ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали»  

Державні замовники  

Обсяг фінансування, млн. грн.  

2010 2011 2012 2013* 2014* 

план факт план факт план факт план план 
Національна академія наук 
України 

336,35 19,16 356,25 39,8 368,15 

20,37 

325,70 295,85 Державне агентство з питань 
науки, інновацій та 
інформатизації України 

18,64 

Усього 336,35 19,16 356,25 39,8 368,15 39,01 325,70 295,85 

Примітка: *- дані про рівень фактичного фінансування відсутні 

Джерело: складено автором за даними [132, 134-136]  

 

Обсяг коштів виділених на фінансування ЦКПФД НАН України 

«Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій» на 2010-2014 роки також є несуттєвим, особливо у порівнянні із 

витратами економічно розвинених країн на здійснення науково-дослідних робіт у 

сфері нанотехнологій (табл. 2.2). 

Окрім того, варто зазначити, що середня вартість одного проекту зазначених 

вище програмах залишається надзвичайно низькою і коливається в межах 0,1-0,3 

млн. грн. рік., хоча кількість проектів, виконуваних в рамках програми практично не 

змінювалась із року в рік. (рис.2.1). 
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Таблиця 2.2 

Обсяги фінансування ЦКПФД НАН України «Фундаментальні проблеми 

наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»  

Рік 
Обсяг фінансування, млн. 

грн. 
Кількість проектів 

Кількість організацій-

виконавців 

2010 11,77 121 44 

2011 9,77 120 43 

2012 10,39 120 43 

2013 10,39 120 43 

2014 10,39 120 43 

Всього 52,71   

Джерело: [137] 

Несприятливою для формування вітчизняної наноіндустрії є і ситуація із 

фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності за її стратегічними пріоритетами. 

Не зважаючи на те, що на здійснення інноваційної діяльності за напрямом 

«Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 

створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій» у 2011 р. припадала 

найбільша частка бюджетних коштів, такі обсяги фінансування (31,28 млн грн) є

 

Рис. 2.1. Динаміка кількості проектів, виконуваних в рамках державних 

програм з розвитку нанотехнологій та їх середня вартість 

Джерело: складено автором за даними [132, 134-136] 
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недостатніми. У 2012 р. відбувається ще й стрімке скорочення асигнувань на 

розвиток даного напряму – витрати на здійснення інноваційної діяльності за 

досліджуваним напрямом зменшилися у більш ніж 4 рази, і склали 7,7 млн грн. [135, 

138]. Окрім того аналіз витрат показав, що лише незначна частина спрямованих на 

розвиток нанотехнологій як одного із стратегічного пріоритету інноваційної 

діяльності коштів була витрачена на  придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення - 245,00 тис. грн. (3,2% від загального обсягу фінансування).  

Також слід зазначити, що відстежити результативність державних заходів 

щодо стимулювання розвитку нанотехнологічної сфери практично неможливо. 

Єдиним джерелом інформації щодо державних витрат на розбудову вітчизняної 

наноіндустрії є звіти Національної академіії наук України та Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України (до його ліквідації). 

Статистичний супровід нанотехнологічної діяльності в Україні на сьогодні є 

надзвичайно низьким – сучасний стан розвитку нанотехнологій в Україні можна 

відстежити лише завдяки статистичній формі № 1-технологія (річна) «Звіт про 

створення та використання передових виробничих технологій», яка дозволяє 

отримати досить обмежені відомості щодо предмету дослідження, а саме 

узагальнену інформацію про кількість і рівень новизни створених та 

використовуваних нанотехнологій вітчизняними підприємствами, отримані 

охоронні документи на технології, їх патентну чистоту. Дана інформація не є 

достатньою для здійснення економічної оцінки реального стану вітчизняної 

наноіндустрії і прийняття рішень щодо необхідності внесення змін у державну 

політику розвитку нанотехнологій. Тому вітчизняна система статистичного 

забезпечення розвитку нанотехнологій потребує докорінної перебудови. 

Здійснивши системний аналіз нормативно-правових актів, інформаційно-

аналітичних матеріалів, звітності органів державної статистики щодо процесу 

формування наноіндустрії в Україні, можна стверджувати, що сформована на 

сьогодні система розвитку нанотехнологій має низку недоліків: 

 фрагментарність системи розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери. Окремі 

важелі державної політики розвитку нанотехнологій, в т.ч. правові, організаційні 
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й фінансові, функціонують відірвано один від одного, не підпорядковані єдиній 

стратегії розвитку, яка повинна була б сформулювати й узгодити основні цілі й 

завдання розвитку наноіндустрії й сконцентрувати в інтересах їх реалізації наявні 

ресурси і можливості; 

 відсутність єдиного постійно діючого державного органу, відповідального за 

забезпечення спадкоємності етапів і довгострокове функціонування на цій основі 

вітчизняної наноіндустрії. Окрім того, в законодавстві чітко не визначено 

повноваження й функції суб’єктів, на які покладено розв’язання питань щодо 

розвитку нанотехнологій, не прописаний порядок їхньої взаємодії у сфері 

підтримки нанотехнологічної діяльності, що певною мірою спричиняє розмивання 

меж і перетин сфер відповідальності основних суб'єктів розвитку нанотехнологій 

[140, с. 82];  

 недосконалість якісного наповнення існуючого масиву правових норм, які де-

факто регулюють нанотехнологічну діяльність. Головними недоліками є 

відсутність критеріально вичерпного трактування сутності нанотехнологій, 

нанотехнологічної продукції, нанотехнологічного виробництва. Окрім того 

зазначеними вище нормативно-правовими документами передбачена розробка та 

використання нанотехнологій з метою реформування та підвищення 

конкурентоспроможності національного господарства, проте залишаються не 

прописаними механізми отримання таких технологій (придбання, чи розробка 

вітчизняними НДІ) та порядок їх впровадження у промисловість України;  

 відсутність дієвих важелів стимулювання розвитку нанотехнологій – в 

законодавстві не прописано комплексного механізму податкового стимулювання 

для суб’єктів нанотехнологічної діяльності, розміщення державних замовлень на 

нанотехнологічну продукцію не відбувається, а існуючі на сьогодні митні пільги 

не спроможні істотно вплинути на розвиток нанотехнологічної діяльності в 

Україні;  

 основним інструментом державної політики у сфері нанотехнологій в Україні 

залишається програмна форма, якій також притаманна низка суттєвих недоліків, а 
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саме: тимчасовий характер та нетривалий період дії програм з розвитку 

нанотехнологій; дублювання завдань – кожна наступна програма містить цілі та 

завдання практично того ж рівня, що й попередня; програми розвитку 

нанотехнологій підпадають під чинний порядок розроблення державних цільових 

програм, який не передбачає відповідальності ані їхніх розробників за 

невиконання завдань програм, ані Міністерства фінансів за недофінансування 

таких програм, що спричиняє негативну тенденцію щодо недотримання 

законодавчо визначених норм фінансування та нівелює дію фінансового 

механізму стимулювання нанотехнологічної діяльності; відсутність орієнтації на 

вирішення проблем промисловості при затвердженні тематики проектів, відсутнє 

чітке розуміння поточних та майбутніх потреб українських споживачів 

нанопродукції; доведення науково-технічної продукції до її кінцевого 

використання не передбачається, тобто програми не забезпечують взаємодії науки 

та промисловості, впровадження результатів досліджень має лише формальний 

характер; показники й індикатори реалізації програм не прописані, не передбачені 

засоби оцінки результативності виконуваних програм, перевірки їхньої 

ефективності; 

 недосконалість системи статистичного моніторингу за розвитком 

нанотехнологічної сфери – відсутній розподіл нанотехнологій за сферами 

використання; не визначено сутності поняття «нанопродукція» та її класифікація, 

що унеможливлює відстеження кількості виготовленої та реалізованої 

нанопродукції ані в Україні, ані поза її межами (експорт) тощо.  

Таким чином, наведені вище недоліки організації системи правового 

регламентування умов розвитку індустрії нанотехнологій свідчать про те, що дієвий 

механізм державного управління розвитком нанотехнологічної діяльності на 

сучасному етапі в Україні фактично відсутній і є необхідність розроблення єдиної 

державної політики в даній сфері.  

 Науково-технологічна складова розвитку вітчизняної наноіндустрії 

З метою дослідження науково-технологічної складової розвитку вітчизняної 

наноіндустрії було проаналізовано діяльність основних продуцентів нанотехнологій 
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– установ Національної академії наук України, оскільки, як показало опитування 

нанотехнологічних підприємств (більш детально розглянуто у параграфі 2.3), саме 

вони здійснюють переважну більшість досліджень за даною тематикою в Україні.  

Узагальнення річних звітів наукових установ НАНУ дозволило встановити, 

що протягом останніх років в Україні наукові дослідження й розробки, пов'язані з 

нанотехнологіями, виконувало понад 70 організацій, що становить близько 35% 

загальної кількості організацій, підпорядкованих НАНУ (Додаток Е). Виявлено, що 

дана тематика для установ не є новою, оскільки у Національній академії наук 

України впродовж багатьох років виконувалися фундаментальні і прикладні 

дослідження, що мають безпосереднє відношення до розробок у сфері 

нанотехнологій (роботи в галузі мікроелектроніки, фізики і хімії поверхні, 

тонкоплівкових і порошкових технологій, атомних і молекулярних моношарів, 

з’єднання і зварювання елементів конструкцій, каталізу, фізики і хімії колоїдів і 

атомних кластерів, сорбентів різноманітного призначення, фізики металів і сплавів з 

нанорозмірною структурою тощо). Тобто, можна стверджувати, що перші розробки 

у нанотехнологічній сфері в Україні здійснювалися задовго до започаткування 

державних програм із розвитку нанотехнологій. 

Як показав аналіз, найбільша кількість установ, що здійснювали дослідження 

у зазначеній сфері, належать до таких відділень НАН України як відділення фізики і 

астрономії, відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства та відділення 

хімії. 

Всі науково-дослідні установи, залучені до формування вітчизняної 

наноіндустрії, автором агреговано за трьома категоріями:  

 установи, які реалізують поодинокі дослідження у сфері нанотехнологій; 

 установи, які у сфері нанотехнологій здійснюють декілька досліджень; 

 профільні установи, однією з основних сфер діяльності яких є проведення 

досліджень у нанотехнологічній сфері. 

З огляду на динаміку співвідношення категорій наукових інститутів, які 

здійснювали нанотехнологічну діяльність впродовж досліджуваного періоду, можна 
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констатувати: частка наукових установ, задіяних у дослідженнях у сфері 

нанотехнологій, щорічно збільшується (таблиця 2.3).  

Таблиця 2.3 

Структура науково-дослідних установ, підпорядкованих НАНУ 
Категорія установ 2008 2009 2010 2011 2012 

Установи, які реалізують поодинокі 

дослідження у сфері нанотехнологій 
16,3 17,3 16,0 16,5 15,6 

Установи, які у сфері нанотехнологій 

здійснюють декілька досліджень 
8,9 7,4 11,2 12,9 13,6 

Профільні установи 9,4 9,4 8,3 8,2 8,5 

Установи, про діяльність яких дані не 

було отримано 
2,0 2,0 3,9 6,2 8,0 

Установи не задіяні у дослідженнях у 

сфері нанотехнологій 
63,4 63,9 60,7 56,2 54,3 

Загальна кількість організацій, 

підпорядкованих НАНУ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розраховано автором на основі річних звітів науково-дослідних установ НАНУ 

Водночас кількість установ, для яких проведення наукових робіт у сфері 

нанотехнологій, є одним із основних видів діяльності, практично не зазнала змін 

впродовж 2008-2012 рр., що є свідченням того, що в Україні вже сформувалося ядро 

розбудови національної наноіндустрії. Ця група наукових установ є локомотивом 

нанонауки в Україні. Задля її прискореного розвитку необхідно запровадити  

персоніфікований підхід при наданні державних преференцій. Запровадження 

механізму селективої підтримки вказаних лідерів сприятиме оптимізації ресурсів 

держави та спрямує їх на стимулювання діяльності саме тих установ, що 

забезпечуватимуть створення та випуск високотехнологічних товарів на базі 

вітчизняних нанотехнологічних розробок. 

Аналіз напрямів діяльності, за якими науково-дослідні установи здійснюють 

дослідження і розробки у сфері нанотехнологій, показав, що в Україні найбільший 

потенціал зберігається у нанофізиці – чверть організацій з поміж установ 

підпорядкованих НАН України, що задіяні у нанотехнологічній діяльності, 

проводила різноманітні дослідження за даною тематикою, в т.ч. за такими 

напрямами як фізика твердого тіла, фізика м`якої матерії, фізика поверхні, фізика 

багатошарових структур (рис.2.2).  
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Рис. 2.2. Структура наукових установ за видами здійснених нанотехнологічних 

досліджень 

Джерело: розраховано автором на основі річних звітів науково-дослідних установ НАНУ 

 

Окрім того, вітчизняні вчені мають потенціал до здійснення робіт у сфері 

нанобіотехнологій, нанохімії та розробки різноманітних наноматеріалів – 

дослідження за даною тематикою здійснювало 19%, 17% та 18% наукових 

інститутів НАН України відповідно. Науково-дослідні роботи за таким напрямом як 

наноелектроніка проводять 12 установ, що становить 13% від загального числа 

задіяних у нанотехнологічних дослідженнях організацій НАНУ. Водночас в Україні 

лише незначна частина установ здійснювала розробки в такій перспективній галузі 

як нанооптика. 

Свідченням достатньо високого рівня здійснюваних нанотехнологічних 

досліджень в Україні є узагальнення висновків, поданих у роботах [45; 139; 141, ст. 

2; 142-147] щодо найбільш вагомих розробок вітчизняних науковців, які можуть  

конкурувати з нанотехнологічною продукцією світового ринку товарів у сфері 

нанотехнологій. До них віднесено: 

– біосумісні покриття гідроксиапатиту кальцію на титанових і сапфірових 

медичних імплантатах (Донецький фізико-технічний інститут та Інститут 

монокристалів); 

– пористу нанокераміку з гідроксиапатиту кальцію для кісткової хірургії 

(Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича); 
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– магнітокеровані нанокомпозити медико-біологічного призначення (Інститут 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького та 

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка); 

– біомаркери, які допомагають розпізнавати пошкодження тканин і органів 

(Інститут сцинтиляційних матеріалів); 

– захисно-стимулюючі суміші для насіння рослин; кріосередовища для зберігання 

репродуктивних клітин (Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка); 

– технологію багатошарових керамічних мініконденсаторів (Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича); 

– мамологічний сканер з підвищеною майже в 2 рази просторовою розподільною 

здатністю (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна); 

– тепловізор на основі великоформатної мікроболометричної матриці, що не 

охолоджується (Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.I. Вєркiна); 

– наносупутник формату "Сubesat" (НТУУ "КПІ"); 

– супер-міцне і стійке до корозії покриття для бойової техніки (Національний 

технічний університет "Харківський політехнічний інститут"); 

– композитна броня на основі кераміки (Інститут проблем матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича НАН України); 

– наномагнетит – матеріал, який призначений для збагачення залізних руд за 

допомогою спеціального обладнання; 

– терморозширений графіт – високоефективний сорбент, що здатен вбирати нафту 

та нафтопродукти, в т.ч. і з водної поверхні; 

–  
біобензин – паливо, вироблене завдяки додаванню спеціальних нанокомпонентів 

до етанолу. 

Таким чином, на думку експертів, Україна має наукові доробки, що дозволять 

їй в майбутньому посісти лідируючі позиції у напрямках синтезу порошків, 

виробництві біоімплантантів, біомаркерів, аморфних матеріалів.  

Визнанням достатньо високого рівня здійснюваних українськими вченими 

досліджень у сфері нанонауки і нанотехнологій є і їх затребуваність світовою 

науковою спільнотою. Так, протягом досліджуваного періоду з 2008 по 2012 рр. 
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науковими установами, підпорядкованими НАН України було отримано понад 150 

міжнародних грантів у сфері нанотехнологій. Переважну більшість виконаних 

нанотехнологічних проектів було реалізовано спільно із країнами-членами ЄС, 

зокрема Францією (24 проекти), Німеччиною (10 проектів), Польщею (9 проектів), 

Іспанією та Великобританією (по 6 проектів). Іншим партнером України у 

спільному проведенні досліджень з розвитку нанотехнологій є США, за участі яких 

вітчизняними науковцями було виконано понад 20 проектів. Співробітництво 

українських вчених із країнами Митного Союзу також характеризувалися достатньо 

значною кількістю спільних проектів у сфері нанотехнологій (з Російською 

Федерацією – 11 проектів, з Білоруссю – 6 проектів). 

В результаті дослідження діяльності інститутів, які виокремлено у категорію 

«профільні установи» було оцінено ситуацію, яка склалася в науково-

технологічному співробітництві із зарубіжними країнами у сфері нанотехнологій 

(Додаток Є). Було виявлено, що протягом дослідженого періоду  науково-

дослідними інститутами було виконано понад 3,5 тис. госпдоговорів та контрактів, 

практично 1,5 тис. з яких – на замовлення іноземних організацій. Відповідно частка 

госпдоговорів та контрактів, виконаних на замовлення іноземних організацій, в їх 

загальній кількості становить 40,7% (табл.2.4). Натомість отриманий за їх виконання 

обсяг фінансування складає понад 63% від загального обсягу фінансування.  

Таблиця 2.4 

Узагальнені показники міжнародної діяльності установ НАНУ, для яких 

дослідження у сфері нанотехнологій є одним із основних напрямів роботи (2008-

2012 рр.) 

Показник Значення Показник Значення 

Загальна кількість госпдоговорів 

та контрактів 
3 583 Частка госпдоговорів та контрактів, 

виконаних на замовлення іноземних 

організацій, в їх загальній кількості 

40,7% 
у т.ч. на замовлення іноземних 

організацій 
1 457 

Загальні обсяги фінансування 

госпдоговорів та контрактів, тис. 

грн. 

345 071 
Співвідношення обсягів 

фінансування контрактів з 

іноземними замовниками до 

загальних обсягів фінансування 

госпдоговорів та контрактів 

63,6% 

у т.ч. контрактів з іноземними 

замовниками 
219 580 

Кількість отриманих патентів 897 Частка  отриманих іноземних 

патентів в їх загальній кількості 
2,8% 

з них іноземних 25 

Джерело: розраховано автором на основі річних звітів науково-дослідних установ НАНУ 
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Таким чином, вітчизняні науково-дослідні установи зацікавлені у виконанні  

договорів на іноземне замовлення, оскільки це є більш прибутковим, ніж 

співробітництво із українськими організаціями та виконання НДР на замовлення 

держави, що особливо в умовах постійного недофінансування нанотехнологічних 

програм, забезпечує реалізацію даного виду досліджень і підтримує на достатньому 

рівні оплату праці вітчизняних науковців.  

Слід зазначити, що не зважаючи на значну кількість досліджень, виконаних на 

замовлення іноземних партнерів, частка патентів, отриманих у інших країнах 

провідними вітчизняними науковими установами, залишається дуже низькою – 

впродовж 2008-2012 рр. їх питома вага в середньому становила менше 3% від 

загальної кількості охоронних документів, отриманих спеціалізованими на 

дослідженнях в сфері нанотехнологій установами.  

Більшість контрактів та проектів установ НАНУ, які спеціалізуються на 

дослідженнях у нанотехнологічній сфері, було виконано на замовлення Європейського 

Союзу та США, проте частка патентів, отриманих у патентних відомствах цих країн 

не є найбільш суттєвою. Переважна більшість іноземних патентів (50%) видані 

Федеральним інститутом промислової власності Росії – Роспатентом. Таку ситуацію 

можна пояснити більш тісними зв’язками, які склалися історично між Україною та 

Російською Федерацією, значними обсягами торгівлі технологічними товарами та 

простішою процедурою отримання патентів (рис. 2.3). 

Як зазначалося раніше, у більшості країн-лідерів з розбудови наноіндустрії її 

бурхливий розвиток розпочався зі створення малих підприємств при наукових 

установах з метою комерціалізації успішних розробок. В Україні створення таких 

спін-оф компаній на сьогодні, здебільшого, не є тенденційним. Хоча на кінець 2013 

р. на базі готових до комерціалізації розробок провідних державних НДІ можливо 

було створити принаймні 14 таких компаній (Додаток Ж). Окрім того за 

результатами діяльності установ НАНУ було створено інформаційну базу 

нанотехнологій, готових до впровадження, яка на сьогодні за своїм наповненням має 

наступну структуру: нанохімія (14 технологій), наноматеріали (11 технологій), 

нанобіотехнології (23 технології), фізика наноструктур (14 технологій), діагностика 
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наноструктур (14 технологій), забезпечення розвитку наноіндустрії (1 технологія), 

технології напівпровідникових наноструктур (14 технологій) [148].  

 

Рис. 2.3. Розподіл іноземних патентів, отриманих установами НАНУ, для яких 

дослідження у сфері нанотехнологій є одним із основних напрямів роботи (2008-

2012 рр.) 
Джерело: розраховано автором на основі річних звітів науково-дослідних установ НАНУ 

Однак  стримуючими факторами повномасштабної реалізації перелічених 

проектів виступають брак коштів на самостійне впровадження результатів 

досліджень та слабка зацікавленість інвесторів. Основними статтями витрат 

проектів, які потребують фінансування є модернізація існуючого технологічного 

обладнання, проектування та закупівля нового обладнання для виробництва 

продукції, налагодження постачання матеріалів, проведення маркетингових 

досліджень ринку, сертифікація продукції тощо. 

Окрім того, з метою оцінки результативності наукової діяльності у сфері 

нанотехнологій було здійснено аналіз таких широко використовуваних у світовій 

практиці показників як кількість публікацій та рівень цитованості наукових статей. 

В Україні на сьогодні спостерігається тенденція до зниження частки статей на 

нанотехнологічну тематику у загальній кількості вітчизняних статей внесених до 

сервісу індексування цитованості наукових статей ISI Web of Knowledge (рис. 2.4). 

Так, якщо у 2001 р. кількість статей про нанотехнології була на рівні 1,12% від 

їх загальної кількості, то з початком реалізації державних програм та програм 

НАНУ частка таких статей суттєво знизилась, хоча очікувалося навпаки її 

зростання. 
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Рис. 2.4. Динаміка кількості статей, присвячених нанотехнологіям, та їх питома 

вага у загальній кількості статей в Україні  

Джерело: складено автором на основі даних [100] 

 

Неухильно зменшується і цитованість статей  українських авторів на 

нанотехнологічну тематику (рис. 2.5). Однак, дану негативну динаміку можна 

частково пояснити певним часовим лагом із яким відбувається цитування 

публікацій. 

 
Рис. 2.5. Динаміка кількості посилань на статті українських авторів, 

присвячених нанотехнологіям  
Джерело: складено автором на основі даних [100] 

Ще одним показником рівня науково-технологічного потенціалу у сфері 

нанотехнологій є індекс патентування – кількість патентів, виданих за певний 

проміжок часу. Слід зазначити, що з поміж 219 патентів з нанотехнологій, лише 

зовсім незначна їх частина зареєстрована за класом В82 «Нанотехнології» 

Міжнародної патентної класифікації (МПК), як за основним (Додаток З) [147]. 

Решта патентів розсіяна за іншими тематичними рубриками. 

1,12 

0,93 0,96 
0,81 

0,9 

0,79 0,79 
0,85 

0,65 0,68 

0,71 

0,59 0,6 250 247 
302 307 

405 

416 

467 

581 

479 

563 

678 

611 

702 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

1,1 

1,3 

питома вага статей, присвячених нанотехнологіям у загальній кількості статей в Україні, % 

кількість статей, присвячених нанотехнологіям в Україні, шт 

3087 

2362 

3213 

3150 

4383 

3335 

3774 

3297 

2081 
1871 

1407 

547 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



83 

 

 

Перші патенти на винаходи та корисні моделі за класом В82 «Нанотехнології» 

МПК в Україні було видано у 2002 році. Аналіз їх динаміки (рис.2.6) вказує на 

зростання патентної активності в сфері нанотехнологій, проте воно не є значним. 

Кількість патентів, отриманих у 2012-2014 рр. буде в подальшому скореговано у 

сторону зростання у зв’язку із часовим лагом, з яким відбувається розгляд заявок на 

видачу патентів. 

 
Рис. 2.6. Динаміка кількості виданих в Україні патентів за класом В82 

«Нанотехнології» 
Джерело: складено автором на основі даних [149] 

Серед виданих патентів у сфері нанотехнологій досить значна їх частина на 

даний момент не є діючою (26%), дія ще однієї частини патентів призупинена через 

несплату збору за підтримання чинності, але може бути поновлена у разі отримання 

коштів у передбачений законодавством термін (37 %). Законом України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено припинення дії патенту 

лише у двох випадках: за бажанням власника патенту та у разі несплати у 

встановлений строк річного збору за підтримання його чинності [150]. Це дає 

підстави припустити, що затребуваність нанотехнологічних розробок вітчизняною 

промисловістю є вкрай низькою, оскільки власники патентів, виходячи з оцінки 

перспектив їх подальшого впровадження, не бажають витрачати фінансові ресурси 

на підтримання чинності отриманих раніше патентів. Слід також зазначити, що 

переважна більшість патентів, які втратили чинність були деклараційними 

патентами на корисну модель і винахід (44 і 8 відповідно) і лише 5 – патентами на 

винахід. Тобто здебільшого було припинено дію більш слабких охоронних 

документів. 
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Те, що в Україні у сфері нанотехнологій переважна більшість виданих 

охоронних документів є деклараційними патентами на корисну модель (видача 

деклараційних патентів на винаходи Укрпатентом припинена із 2004 р.), можна 

трактувати і як слабкість винаходів, отриманих в результаті проведення науково-

дослідних робіт за нанотехнологічною тематикою, і як низький рівень готовності 

підприємств до їх впровадження та недостатню абсорбційну здатність 

промисловості України.  

Окрім того було досліджено розподіл діючих в Україні патентів та патентів, 

дію яких тимчасово призупинено, за типом власника (резиденти, нерезиденти) та 

динаміку їх видачі. Було встановлено, що частка патентів виданих в Україні у 

нанотехнологічній сфері, які належать нерезидентам, є несуттєвою (5 шт.) і 

становить 3,1% від загальної їх кількості. Це також свідчить про низький рівень 

зацікавленості нерезидентів в участі у розбудові національної нанотехнологічної 

сфери та незначних обсягах іноземних інвестицій спрямованих у неї. Водночас, 

незначна кількість патентів класу В82 «Нанотехнології», виданих нерезидентам 

України, дозволяє зробити припущення про те, що іноземні компанії, які 

здійснюють нанотехнологічну діяльність не розглядають український ринок як 

пріоритетний, що є позитивним для вітчизняних нанотехнологічних підприємств, 

оскільки дозволяє їм за низького рівня конкуренції зайняти найбільш рентабельні 

продуктові «ніші» та укріпити свої позиції них.  

Українських власників патентів у сфері нанотехнологій було згруповано у такі 

категорії: державні установи, приватні підприємства та фізичні особи. Аналіз 

розподілу патентів за роками (рис. 2.7) показав, що до 2011 р. включно 

найчисельнішою категорією власників патентів у сфері нанотехнологій були фізичні 

особи. Проте, починаючи із 2012 р., тенденція у видачі патентів змінилася – стрімко 

зросла кількість патентів зазначеного класу, виданих державним підприємствам, 

превалююча більшість яких є вищими навчальними закладами та науково-

дослідними установами. Таке відчутне зростання у патентуванні результатів 

нанотехнологічних досліджень державними установами починаючи з 2011 р. 

збігається із появою перших результатів, отриманих в ході реалізації ДЦНТП 
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«Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 рр., тож можна відзначити 

стимулюючу дію державної політики розбудови наноіндустрії. Також значна 

кількість патентів, ортиманих ВНЗ та НДІ, створює передумови для широкого 

венчурного інвестування у старт-ап та спін-оф компанії. 

 
Рис. 2.7. Динаміка діючих в Україні патентів у нанотехнологічній сфері та 

патентів, дію яких тимчасово призупинено 
Джерело: складено автором на основі даних [149] 

Слабку зацікавленість вітчизняних підприємств у виході на світовий 

нанотехнологічний ринок підтверджує і аналіз динаміки кількості патентів, виданих 

міжнародними патентними відомствами (рис. 2.8) – в Європейському патентному 

відомстві за останнє десятиріччя вітчизняними компаніями було отримано лише 3 

патенти у сфері нанотехнологій, а у патентному відомстві США – 11 патентів.  

 

Рис. 2.8. Динаміка кількості патентів у сфері нанотехнологій, виданих 

українським підприємствам, у міжнародних патентних відомствах 
Джерело: складено автором на основі даних [100] 
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Незначна патентна активність українських заявників у сфері нанотехнологій за 

кордоном може бути пояснена відсутністю ресурсів, в т.ч. і фінансових, необхідних 

для отримання охоронних документів в зарубіжних патентних відомствах, а також 

недостатньо високим рівнем конкурентноздатності розробок. Дане припущення 

підтверджується і співвідношенням отриманих патентів українськими компаніями 

до у зазначених відомствах - воно є недостатньо високим (19,6% і 30% в патентному 

відомстві США та Європейському патентному відомстві відповідно). 

Ще одним показником, який вказує на недостатність заходів державного 

стимулювання розвитку вітчизняної наноіндустрії є кількість переданих 

промисловим підприємствам технологій та обсяг коштів, який надійшов від цих 

операцій. Так за стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності 

«Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 

створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій» в 2011 р. було передано 

лише 3 технології з обсягом надходжень від їх трансферу 254,0 тис. грн., з них 2 

технології на суму 89,0 тис. грн. належали МОНмолодьспорту та 1 технологія (165,0 

тис. грн.) – НАН України. Всі технології було реалізовано на внутрішньому ринку. 

Із переданих нових технологій 1 технологія (165,0 тис. грн.) НАН України була 

новою для України [138, с. 90]. У 2012 р. за даним пріоритетом було передано вже 

14 технологій, які були новими для України, з обсягом надходжень 312,97 тис. грн. 

Усі технології було реалізовано на внутрішньому ринку [135, с.137]. Питома вага  

впроваджених результатів науково-дослідних робіт установ НАНУ, для яких 

дослідження у сфері нанотехнологій є одним із основних напрямів роботи, також 

залишається недостатньо високою –19% нових видів виробів, 24% нових технологій 

та 14% нових видів матеріалів (табл.2.5). Варто також відзначити значний регрес і у 

створенні нанотехнологій - не зважаючи на стабільне зростання загальної кількості 

передових технологій із року в рік, кількість створених нанотехнологій у 2011 р. 

порівняно із 2010 р. несуттєво зросла, проте у 2012-2013 рр. зазнала значного 

скорочення. Зі 486 створених в 2013 р. передових виробничих технологій, лише 30 

відносяться до нанотехнологій, з яких 24 – є новими для України, а 6 - для ринку в 

цілому (рис. 2.9).  
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Таблиця 2.5 

Впровадження результатів досліджень установ НАНУ, для яких дослідження у 

сфері нанотехнологій є одним із основних напрямів роботи (2008-2012 рр.) 

Профільні установи відповідних 

відділень НАНУ  

нові види 

виробів 
нові технології 

нові види 

матеріалів 

нові методи 
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Відділення фізики і астрономії 150 42 273 58 339 63 501 246 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства 
514 77 242 70 247 32 171 17 

Відділення хімії 46 17 116 23 531 70 126 12 

ВСЬОГО 710 136 631 151 1117 165 798 275 

Джерело: розраховано на основі річних звітів науково-дослідних установ НАНУ 

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволили виокремити 

особливості, притаманні вітчизняній науково-дослідній сфері з розвитку 

нанотехнологій: 

 основними продуцентами нанотехнологій в Україні є установи академічного 

сектора науки – ними здійснюється переважна більшість досліджень цього 

напряму, а отже їх подальший розвиток можливий лише за умов державної 

підтримки, зокрема використання персоніфікованого підходу у фінансуванні; 

 
Рис. 2.9. Кількість створених нанотехнологій в загальній кількості створених 

передових технологій 

Джерело: складено автором на основі даних [151-154] 

 споживання економікою України результатів нанотехнологічних досліджень 

нижче за пропозицію. Це вимагає від держави запровадження механізмів 
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стимулювання попиту через інструменти інноваційної політики, зокрема, 

державних закупівель нанотехнологічних інноваційних продуктів та активізації 

технологічних інновацій у промисловості; 

 низька імплементація нанотехнологічних інновацій обумовлена тим, що 

підприємства промислового сектора часто для вирішення своїх завдань 

потребують дуже специфічних знань, які є складовою їх загальної компетенції. 

Через це результати академічних досліджень, проведених автономно, є "занадто" 

теоретичними чи фундаментальними, що унеможливлює їх швидке 

впровадження у виробництво. Для вирішення цієї проблеми доцільно 

запроваджувати програми спільних досліджень промислової орієнтації між 

академічними установами та промисловими підприємствами [155, с. 578]; 

 наявність доволі значної кількості розробок у сфері нанотехнологій, готових до 

впровадження, проте в Україні практично відсутня інфраструктура для їх 

комерціалізації. Це обумовлює необхідність налагодження в НАНУ 

маркетингових і патентних досліджень, необхідних для ефективної 

комерціалізації наукових результатів у сфері нанонауки і нанотехнологій, а 

також створення відповідних інноваційних підрозділів на рівні відділень, до 

функцій яких також необхідно віднести надання консультаційних послуг 

науковцям щодо створення та розвитку інноваційних старт-апів; 

 неможливість науковцями використовувати сучасне технологічне і дослідницьке 

устаткування, працювати в контрольованих умовах, в так званих «чистих зонах» 

негативно впливає на результативність досліджень. З метою вирішення цього 

питання необхідно розвивати  відповідну інфраструктуру, як за рахунок імпорту, 

так і шляхом відновлення на базі наукових установ конструкторських та 

інструментальних виробництв. Враховуючи унікальність та високу вартість 

устаткування, що використовується у нанонауці його необхідно зосередити у 

Центрах колективного користування приладами при НАН України; 

 достатньо високий рівень кваліфікації вітчизняних кадрів в нанотехнологічній 

сфері та широкий спектр досліджень, які здійснюються вітчизняними 

науковцями, що підтверджується досить значною кількістю спільних проектів (в 
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т.ч. і з країнами-лідерами із розвитку нанотехнологій) та великою кількістю 

виграних міжнародних грантів, має бути використаний для подальшої 

підготовки кадрів для науки. З метою збереження рідкісних знань і навичок 

вчених з великим досвідом роботи доцільно запровадити систему їх передачі 

молодим спеціалістам, яка повинна підтримуватись державою через фіскальні та 

соціальні стимули. 

 

 Кадровий ресурс 

Кадрова складова є однією з передумов технологічного та економічного 

зростання будь-якої країни, а особливо гостро проблема кадрового дефіциту стоїть 

на початковому етапі розвитку будь-якого нового науково-технічного напрямку, в 

т.ч. і вітчизняної нанотехнологічної сфери. Дослідивши досвід формування 

кадрового потенціалу у нанотехнологічній сфері економічно розвиненими країнами, 

було зроблено висновок, що у світовій практиці існує два варіанти подолання браку 

кваліфікованих працівників – залучення необхідних спеціалістів із-за кордону та  

створення власної системи навчання та підготовки високопрофесійних кадрів. З 

огляду на положення ЦКПФД НАН України «Фундаментальні проблеми 

наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» на 2010–2014 рр. та 

ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 рр., можна зробити 

висновок, що в нашій країні перевага надається другому варіанту вирішення 

кадрової проблеми. Зазначеними програмами з-поміж інших передбачено такі 

завдання, спрямовані на вирішення питань підготовки кадрів для наноіндустрії: 

- забезпечити підготовку фахівців, здатних ефективно виконувати наукові та 

виробничі завдання в галузі нанотехнологій; 

- стимулювати процеси залучення студентів вищих навчальних закладів, 

аспірантів і молодих учених України до нанотехнологічної діяльності [44]; 

- створити у вищих навчальних закладах науково-навчальні центри підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців галузі нанотехнологій та виготовлення 

наноматеріалів; 



90 

 

 

- підготувати підручники та навчальні посібники для вищих навчальних закладів 

з питань щодо розроблення нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів 

[132]. 

Початок підготовки фахівців для нанотехнологічної індустрії був покладений 

наказом Міністерства освіти і науки України у 2007 р., який передбачав введення в 

дію нового переліку напрямів, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, в т. ч. і 

фахівців для нанотехнологічної сфери. Іншим наказом Міністерства освіти і науки 

України до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 

магістра було внесено спеціальності нанотехнологічної спрямованості (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах для нанотехнологічної сфери 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста/магістра 

Напрям підготовки Код напряму Найменування спеціальності Код спеціальності 

мікро- та 

наноелектроніка 
6.050801 

колоїдна хімія та нанохімія 
7.04010106/ 

8.04010106 

фізика наносистем  
7.04020303/ 

8.04020303 

нанофізика та наноелектроніка 
7.04020404/ 

8.04020404 

мікро- та наноелектронні 

прилади і пристрої  

7.05080101/ 

8.05080101 

Джерело: складено автором на основі [156-157] 

Таким чином, навчання фахівців для нанотехнологічної діяльності в Україні 

відбувається за трирівневою системою підготовки (бакалаврат – 4 роки, підготовка 

спеціалістів – 1 рік, магістратура – 1 рік). Також слід зазначити, що формально 

підготовка вітчизняних фахівців у сфері нанотехнологій ведеться практично за тими 

ж напрямами, що і в світових навчальних закладах: нанохімія, нанофізика, 

нанобіологія, синтез наноматеріалів тощо. Однак, де-факто, на сьогодні з 

перелічених спеціальностей передбачених для підготовки магістрів та спеціалістів, 

навчання здійснюється лише за однією із них, а саме за спеціальністю «Мікро- та 

наноелектронні прилади і пристрої». Окрім того вітчизняними закладами освіти не 
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передбачається підготовка такої специфічної категорії фахівців як економісти та 

маркетологи, які працюватимуть у нанотехнологічній сфері. Хоча лише 

міждисциплінарна освітня програма буде здатна повною мірою забезпечити успішне 

формування нанотехнологічної індустрії в Україні. 

Перший набір студентів за напрямом «Мікро- та наноелектроніка» відбувся у 

2007 р., а перший випуск фахівців, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра, за скороченим терміном навчання – у 2010 р., за повним – у 2011 р. Набір 

студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста у 

нанотехнологічній сфері було розпочато у 2011 р. 

Згідно даних Міністерства освіти і науки України, на сьогодні підготовка 

кадрів для нанотехнологічної діяльності ведеться у 18 вітчизняних ВНЗ: 

1. Вінницький національний технічний університет; 

2. Дніпродзержинський державний технічний університет; 

3. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара; 

4. Запорізька державна інженерна академія; 

5. Запорізький національний технічний університет; 

6. Львівський національний університет ім. Івана Франка; 

7. Національний авіаційний університет; 

8. Національний технічний університет "ХПІ"; 

9. Національний технічний університет України "КПІ"; 

10. Національний університет "Львівська політехніка"; 

11. Севастопольський національний технічний університет; 

12. Сумський державний університет; 

13. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; 

14. Ужгородський національний університет; 

15. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна; 

16. Харківський національний університет радіоелектроніки; 

17. Херсонський національний технічний університет; 

18. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 
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Окрім того, орієнтуючись на досягнення результатів світового рівня, 

Держінформнауки України зініціювало створення, а Державний фонд 

фундаментальних досліджень фінансово підтримав нові гібридні структури науки. 

Так, було створено вісім науково-навчальних центрів нанотехнологічного 

спрямування [135, с. 55]. До того ж в Україні функціонує науково-навчальний центр 

«Наноелектроніка і нанотехнології», який надає можливість реалізувати замкнутий 

цикл «підготовка кадрів – наукові дослідження – виробництво», що відповідає 

світовому досвіду. Діяльність центру зосереджена на дослідженнях і створенні 

наукових розробок у галузях нанофізики і наноелектроніки, отриманні 

конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних 

результатів, інноваційній діяльності і забезпеченні на цій основі умов для 

поглибленої підготовки фахівців у зазначених сферах [158, с.3]. 

Щорічний обсяг випуску фахівців для наноіндустрії коливається у межах 460-

520 осіб, з них спеціалісти та магістри становлять приблизно п’яту частину 

випусників (Додаток И). Слід також зазначити, що підготовка фахівців для 

наноіндустрії здійснюється не лише за спеціальностями, вказаними у табл. 2.6, а й за 

суміжними з ними, наприклад «Прикладне матеріалознавство» (код спеціальності 

8.05040301), «Фізичне матеріалознавство» (код спеціальності 8.05040302) та інші. 

Однак кількість студентів, які отримали вищу освіту за даними напрямами 

підготовки не є значною і, окрім того, з’ясувати яка частина випускників працює за 

спеціальністю, в т.ч. і у сфері наукових досліджень, не є можливим. До того ж, діючі 

форми державних статистичних спостережень, які надають інформацію щодо 

кадрового ресурсу в Україні, є досить агрегованими для того, щоб на їх основі 

робити висновки щодо поточних та майбутніх потреб у персоналі підприємств, які 

створюють та використовують нанотехнології. 

Тому сучасний стан підготовки фахівців для нанотехнологічної індустрії та 

зміни в структурі кадрового ресурсу для нанотехнологічної сфери можна 

охарактеризувати лише за допомогою наступних показників: 

 співвідношення прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та 
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наноелектроніка» в році N до загальної кількості прийнятих ВНЗ студентів у 

році N; 

 співвідношення числа студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка» в році N до 

загальної кількості прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та 

наноелектроніка» в році N-4; 

 співвідношення прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр і спеціаліст за спеціальностями, які покликані 

готувати кадри для наноіндустрії, в році N до загальної кількості студентів, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки 

«Мікро- та наноелектроніка» в році N; 

 співвідношення числа студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра і спеціаліста за однією із спеціальностей, які покликані готувати кадри 

для наноіндустрії в році N до загальної кількості прийнятих до ВНЗ студентів 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і спеціаліста за однією із 

спеціальностей, які покликані готувати кадри для наноіндустрії в році N-1. 

Так, дослідження кадрової забезпеченості вітчизняної нанотехнологічної 

сфери показало тенденцію до зростання співвідношення прийнятих до ВНЗ 

студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 

підготовки «Мікро- та наноелектроніка» у їх загальній кількості порівняно з 

моментом запровадження даного напряму підготовки (з 0,077% у 2007 р. до 0,134% 

у 2012 р. та 0,12% у 2013 р.). Проте кількість студентів за даним напрямом навчання 

залишається вкрай невисокою – не перевищує 500 осіб по всій території України. 

Лише у 2012 р. відбулося незначне зростання бажаючих отримати освіту 

нанотехнологічного спрямування – кількість таких студентів склала 595 осіб, але 

вже у 2014 р. їх кількість знову скоротилася до 498 осіб (рис.2.10). Певною мірою 

такий спад можна пояснити складною економічною ситуацією та суспільно-

політичною кризою в Україні. З огляду на це, можна і надалі прогнозувати суттєве 
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скорочення випускників нанотехнологічних спеціальностей, в т. ч. і 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, який 

вимушений був переїхати з м. Луганськ в м. Сіверськодонецьк (Луганська обл.) і 

наразі проводить підготовку студентів тільки шляхом дистанційного навчання. 

Підготовка студентів Севастопольського національного технічного університету на 

даний момент також здійснюється за іншою програмою. 

 
Рис. 2.10. Динаміка кількості прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та 

наноелектроніка» та їх питома вага у загальній кількості прийнятих до ВНЗ 

студентів 

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства освіти та науки України 

Переважна більшість студентів за напрямом підготовки «Мікро- та 

наноелектроніка» здійснювали навчання за денною формою. Це обумовлено 

специфікою даного напряму підготовки та міждисциплінарним характером 

нанотехнологій. 

Водночас слід зазначити, що зростання обсягів прийому на здобуття 

освітнього рівня бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка» не 

змогло забезпечити тривалого зростання коефіцієнту успішного завершення 

навчання. Так, співвідношення кількості випущених фахівців відносно до їх 

прийому мало стійку тенденцію до зростання (у 2011 р. цей показник становив 

80,9%, в 2012 р. - 82,9%, в 2013 р. - 91,5%), проте в 2014 р. стрімко скоротилося до 

77,1% , що демонструє рис. 2.11 Тобто, питома вага студентів, яких було прийнято 
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до ВНЗ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 

підготовки «Мікро- та наноелектроніка», а потім відраховано до закінчення терміну 

навчання, зросла практично до 33%, що може трактуватися як наслідок зниження 

ефективності професійної підготовки кадрів для наноіндустрії, неретельного відбору 

студентів при прийомі, або зниження мотивації студентів. 

 
Рис. 2.11. Співвідношення випуску фахівців за напрямом підготовки «Мікро- та 

наноелектроніка» до їх прийому  

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства освіти та науки України 

Зниження питомої ваги прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр і спеціаліст за спеціальностями, які покликані 

готувати кадри для наноіндустрії, у загальній кількості студентів, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та 

наноелектроніка» також вказує на зниження мотивації студентів (рис.2.12).  

 
Рис.2.12. Співвідношення прийнятих до ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр і спеціаліст до загальної кількості студентів, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за нанотехнологічними 

спеціальностями 

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства освіти та науки України 
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Якщо в 2012 р. 33,8% випускників бакалаврату виявили бажання продовжити 

навчання у магістратурі, чи отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, 

то у 2014 р. кількість таких студентів скоротилася до 28,4%. 

Водночас аналіз даних щодо навчання в магістратурі свідчить про стрімке 

збільшення частки студентів, які її закінчили (в порівнянні з 2012 р. в 2014 р. цей 

показник виріс приблизно в 1,4 рази), що демонструє рис. 2.13. Це може бути 

непрямою ознакою поступового падіння вимог до якості магістерських робіт та 

робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

 
Рис. 2.13. Співвідношення випуску фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр і спеціаліст за нанотехнологічними спеціальностями до їх прийому 

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства освіти та науки України 

Таким чином, спираючись на результати аналізу системи професійного 

навчання у сфері нанотехнологій, можна стверджувати про наявність певних 

деформацій в структурі підготовки спеціалістів з різним рівнем професійної освіти, 

що разом із іншими кадровими проблемами, притаманними вітчизняній 

нанотехнологічній сфері (низькі обсяги випуску спеціалістів даного профілю, 

навчання студентів лише за одним напрямом підготовки, недостатньо розгалужена 

система закладів освіти, що здійснюють підготовку за нанотехнологічними 

спеціальностями тощо), а також в сукупності із значним запізненням, із яким було 

розпочато підготовку кадрів для наноіндустрії, призвели до невідповідності 

кадрового забезпечення у сфері нанотехнологій потребам економіки. В той же час 

очевидним є те, що перспективи розвитку вітчизняної наноіндустрії багато в чому 

будуть визначатися здатністю освітньої системи забезпечити належну підготовку 

кадрів відповідної спеціалізації, тому для її успішного формування необхідно 
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налагодити стабільно функціонуючу систему міждисциплінарної освіти, як 

інженерного, так і фундаментального профілю. Така система повинна охоплювати 

окрім вищої освіти, аспірантури та докторантури, середню школу, а також курси 

перепідготовки наявних наукових та інженерних кадрів. На сьогодні в Україні 

викладання основ нанотехнологій для школярів і учнів технікумів не ведеться. 

Також відсутніми є і курси перепідготовки професорсько-викладацького складу та 

персоналу підприємств, зайнятих нанотехнологічною діяльністю. 

 Маркетингова складова 

Дослідження світового досвіду підтримки становлення національної 

наноіндустрії показало, що одним із інструментів активізації участі приватного 

сектора у розбудові нанотехнологічної сфери та надання позитивного іміджу 

нанотехнологіям та товарам, виготовленим з їх використанням, є популяризація 

нанотехнологій. Цей інструмент є надзвичайно важливим, оскільки суспільне 

визнання забезпечує можливість масового виробництва нанотехнологічних 

споживчих товарів за рахунок формування нових норм і стандартів споживання. 

Тому врахування маркетингової складової розвитку наноіндустрії є обов’язковим 

при розробці політики стимулювання розвитку зазначеної сфери. Негативні 

наслідки її ігнорування можна простежити на прикладі розвитку іншої 

високотехнологічної галузі нового технологічного укладу, а саме біотехнологій в 

цілому і технологій генної інженерії зокрема. Недосконалість маркетингової 

політики в процесі ринкової адаптації продукції, що містить ГМО, й недостатня PR-

активність її виробників призвели до відторгнення цієї товарної категорії. У випадку 

із нанотехнологіями неефективний маркетинг може мати ще більш деструктивний 

вплив, оскільки їх використання відбувається практично у всіх галузях народного 

господарства.  

На відміну від технологічно розвинених країн, в Україні не надається 

належного значення формуванню позитивного іміджу нанотехнологічній діяльності 

й підвищенню рівня зацікавленості з боку громадськості до нанотехнологій. Дещо 

більша увага приділяється питанню інформування промисловості щодо наявних в 

Україні розробок у сфері нанотехнологій та можливостей їх використання. Так, в 
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рамках ДЦНТП "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 рр. за напрямом 

"Створення і розвиток інноваційної інфраструктури" НАН України виконується 

проект "Створення інноваційного середовища для комерціалізації та трансферу 

нанотехнологій у бізнес в Україні", за результатами якого було створено електронну 

модель інтернет-офісу трансферу нанотехнологій, бізнес-інкубатор у вигляді бізнес-

порталу "Нанотехнології та наноматеріали", в якому зібрана коротка інформація про 

наукові продукти (матеріали, композити, технології), розроблені при виконанні 

зазначеної програми, а також розпочато процес наповнення бізнес-порталу 

"Нанотехнології та наноматеріали" інформацією українською та англійською 

мовами про розробки інститутів [135 с. 123]. 

Бізнес-портал «Нанотехнології та наноматеріали» містить інформацію про 

розробки українських вчених у сфері нанотехнологій, яка покликана зацікавити 

потенційних інвесторів та налагодити співробітництво між науково-дослідними 

установами. Окрім того сайт містить інформацію з приводу центрів колективного 

користування, які надають доступ до сучасного спеціалізованого обладнання. Також 

передбачена можливість зацікавленим підприємствам розміщувати запити для 

вирішення власних технологічних проблем чи створення наукоємної продукції, що 

повинно не лише поглибити зв’язок між приватним нанотехнологічним сектором та 

дослідними установами, а й полегшити науковим установам формування тематики 

наукових досліджень, здійснивши аналіз реальних потреб вітчизняних і зарубіжних 

підприємств. Окрім того портал надає доступ до Європейської Мережі Підприємств 

(ЄМП, або EEN), яка не зважаючи на свою назву, є об’єднанною світовою мережею 

і на даний момент охоплює понад 50 країн Європи, Азії та Америки [148].  

Проте, можна відзначити низку недоліків, притаманних цьому інструменту 

популяризації нанотехнологій в Україні. Так, розташування бізнес-порталу 

«Нанотехнології та наноматеріали» є невигідним – в окремому розділі сайту 

Національної академії наук, що значно ускладнює його пошук. Окрім того доступ до 

певної інформації, представленої на бізнес-порталі, є обмеженим і потребує 

спеціальної реєстрації. Деякі розділи порталу знаходяться у розробці вже тривалий 

час, що також не сприяє формуванню зацікавленості у потенційних інвесторів. 
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Окрім забезпечення функціонування бізнес-порталу «Нанотехнології та 

наноматеріали» в напрямі популяризації нанотехнологічної діяльності  в Україні 

проводяться щорічні конференції, присвячені розвитку цього напряму діяльності. 

Зокрема це міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та 

наноматеріали», секція «Сучасні технології отримання наноматеріалів та виробів з 

них» на Міжнародному форумі "Наука, інновації, технології", також функціонує 

міжнародна літня школа "Нанотехнології: від фундаментальних досліджень до 

прикладних застосувань". Проте згадані заходи мають більшою мірою технічний 

характер, спрямовані на презентацію нових можливостей розроблених технологій та 

результатів науково-дослідних робіт. Однак, представлена інформація є слабко 

орієнтованою як на представників бізнес-середовища, яких більшою мірою 

цікавлять економічні аспекти впровадження у виробництво представлених розробок, 

так і на представників широких кіл громадськості, які не відвідують подібні заходи. 

Слід зазначити, що в Україні практично не проводиться робота із 

громадськістю з приводу формування позитивного ставлення до нанотехнологічної 

діяльності в цілому і до певних груп нанотоварів, зокрема. Чітке розуміння природи, 

потенційних вигод і ризиків нанотехнологічної продукції в суспільстві є практично 

відсутнім 

 

2.2. Міжнародне науково-технічне та інноваційне співробітництво 

вітчизняних підприємств у сфері нанотехнологій 

Критичний аналіз організаційно-інституційного забезпечення 

нанотехнологічної діяльності, який було здійснено у попередньому пораграфі 

дисертаційного дослідження, дозволив зробити висновок про те, що механізми 

державної політики, які на сьогодні використовуються з метою стимулювання 

нанотехнологічної діяльності в Україні, належного ефекту не мають, а з огляду на 

сьогоднішню економічну ситуацію та суспільно-політичну кризу, з великою 

імовірністю можна припустити, що без подальшого поглиблення міжнародного 

науково-технічного та інноваційного співробітництва активізація нанотехнологічної 

діяльності є сумнівною, а бурхливий розвиток спін-оф та стартап-компаній в 
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нанотехнологічній сфері є неможливим. Тому на сьогодні надзвичайно актуальним 

залишається питання оцінки можливих напрямів і форм міжнародного 

інноваційного співробітництва у сфері нанотехнологій. Для вирішення поставленого 

питання було розглянуто існуючий рівень та економічні передумови 

співробітництва у сфері нанотехнологій  як із країнами-членами Митного союзу 

(насамперед Російською Федерацією, яка є одним із світових лідерів розвитку 

нанотехнологій), так і країнами-членами ЄС. 

Так, початком співпраці із Російською Федерацією у сфері нанотехнологій є 

1999 р., коли були розроблені і підписані концепція, структура і меморандум 

спільної науково-технічної програми «Нанофізика і наноелектроніка». На кінець 

2004 р. спільна російсько-українська програма налічувала 32 науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських проекти. Впродовж 2000-2003 рр. було завершено 12 

спільних проектів з найбільш перспективних напрямів досліджень. Водночас 

протягом 2001-2003 рр. Міністерством освіти і науки України було профінансовано 

за фактично виконаними роботами лише 560 тис. грн., що становить 3,7% від 

мінімальної потреби. У 2004 р. міністерство профінансувало програму в обсязі 4,835 

млн. грн. при плановому обсязі у 8 млн. грн., що призвело до утворення значної 

заборгованості перед виконавцями програми. Проте, не зважаючи, на це вже у 

2009 р. було підписано українсько-російську двосторонню програму "Розвиток 

співробітництва в сфері нанотехнологій між Україною та Російською Федерацією", 

яка передбачала закупівлю сучасного обладнання та проведення спільних дослідних 

робіт у нанотехнологічній сфері. У 2010-2011 рр. було узгоджено і рекомендовано 

до фінансування 4 проекти за двома напрямами, а в 2012-2013 рр. – вже 14 проектів. 

Програма була розрахована на 4 роки з часу підписання і після закінчення строку дії 

передбачалась автоматична пролонгація на наступні чотири роки [133]. Важливим 

результатом реалізації зазначеної програми стало будівництво в Києві першого в 

Україні нанотехнологічної центру «Наноелектроніка і нанотехнології», який було 

відкрито в 2011 р. в Національному технічному університеті України «КПІ». 

Окрім того спільно із Російською Федерацієї було затверджено концепцію 

програми створення та розвитку віртуальної лабораторії для досліджень в області 
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нанотехнологій, метою створення якої є формування єдиного інформаційного 

простору для досліджень в галузі нанотехнологій. Лабораторія повинна була дати 

можливість проводити спільні дослідження з віддаленим доступом до унікального 

обладнання, віртуальні конференції, реалізовувати програми дистанційного 

навчання, створити базу даних і обробляти отримані дані на суперкомп'ютері [159]. 

У 2009 р. було підписано Угоду про створення "Міжнародного інноваційного 

центру нанотехнологій СНД", засновниками якого є 12 організацій з восьми країн 

СНД, у тому числі академії наук, наукові центри, університети та бізнес-структури. 

Одним із засновників центру є НАН України [160]. В рамках функціонування 

центру передбачалося формування мережі філій (представництв) Міжнародного 

інноваційного центру нанотехнологій в країнах СНД і Євросоюзу. Проте з 22 

зареєстрованих на 2013 р. проектів Україна не виступала у жодному із них як 

країна-розробник проекту. 

Однак на сьогодні, у зв’язку із критичним загостренням відносин між 

Україною і Російською Федерацією, відбулося згасання активності у вже 

реалізовуваних спільних проектах та слід очікувати мінімізацію їх кількості у 

майбутньому. Окрім того, варто зазначити, що Російська Федерація, не зважаючи на 

суттєве збільшення асигнувань на нанотехнологічну діяльність впродовж останніх 

років, все ж таки поступається за рівнем розвитку нанотехнологічної сфери країнам-

членам ЄС, з якими впродовж останніх років можна констатувати перманентне 

нарощування обсягів співробітництва у сфері нанотехнологій. 

Науково-технічне співробітництво в цілому, та партнерство в 

нанотехнологічній сфері зокрема, між Україною та ЄС розвивається більшою мірою 

за рахунок участі українських дослідницьких установ у проектах рамкових програм 

наукових досліджень і технологічного розвитку (Framework Programmes). Українські 

організації приймали активну участь практично в усіх пріоритетних напрямах 

досліджень, передбачених програмами. Так, у проектах РП7 вітчизняними 

організаціями було подано понад 1000 заявок на фінансування, з них було 

затверджено 205 шт. обсягом фінансування у 22,5 млн. євро (табл. 2.7). Таким 

чином, можна сказати, що успішність прийняття заявок українських організацій є 
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достатньо високою і становить 20,2 %. Проте успішність заявок вітчизняних 

науковців за пріоритетом «Нанонаука, нанотехнології, матеріали та нові виробничі 

технології» є значно нижчою і складає близько 10%, що є практично одним з 

найгірших результатів. Однак, слід відзначити, що відбувається поступове 

покращення позицій українських установ за даним тематичним напрямом. Так, якщо 

в шостій рамковій програмі (РП6) було подано лише 115 заявок та взято участь у 7 

проектах загальною вартістю 31,2 млн євро, то в РП7 кількість поданих заявок 

зросла до 186, а кількість проектів, в яких приймали участь вітчизняні науковці 

збільшилась до 13 загальною вартістю 60,6 млн євро [161].  

Таблиця 2.7 

Загальні показники участі українських підприємств в проектах FP7 

  Пріоритети РП7 
Кількість 

співучастей 

Фінансува

ння (тис. 

євро) 

Кількість 

проектів 

Кількість 

координовани

х проектів 

1 Співробітництво 134 17 472,0 100 - 

  1.Здоров’я 8 1 915,6 8 - 

  
2.Продукти харчування, сільське господарство, 

біотехнології 
16 1 113,8 12 - 

  3.Інформаційні та комунікаційні технології 10 482,2 8 - 

  
4.Нанонаука, нанотехнології, матеріали та нові 

виробничі технології 
19 2 807,6 13 - 

  5.Енергія 8 558,2 6 - 

  6.Навколишнє середовище (вкл. зміни клімату) 24 2 334,3 16 - 

  7.Транспорт (вкл. Аеронавтику) 20 3 644,7 15 - 

  8.Соціоекономічні та гуманітарні науки 9 852,0 9 - 

  9.Космос 18 3 500,4 12 - 

  10. Безпека 2 263,3 1 - 

2 Ідеї - - - - 

3 Люди 14 893,1 13 8 

4 Можливості 55 4 465,1 32 7 

5 Програма "Євроатом" 12 1 032,9 10 - 

  ВСЬОГО 215 23 863,1 155 15 

Джерело: складено автором на основі даних [162] 

В структурі заявників з України за тематичним напрямом «Нанонаука, 

нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології» переважали науково-

дослідні організації  та вищі загальноосвітні заклади. Їх питома вага склала понад 

75% у загальній кількості заявників, пропозиції яких було прийнято. 

Не зважаючи на те, що рівень успішності поданих українськими вченими 

заявок за досліджуваним напрямом є доволі низьким, кількість проектів, в яких 

вітчизняними організаціями було прийнято участь є однією з найбільших серед усіх 
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напрямів РП7 – 13 шт, поступаючись за кількістю проектів у програмі 

«Співробітництво» лише таким пріоритетним напрямом як «Транспорт» та 

«Навколишнє середовище». 

За обсягами отриманого фінансування українськими установами з-поміж 10 

пріоритетних напрямів програми «Співробітництво», метою якої є розробка та 

впровадження науково-технологічної продукції, напрям «Нанонаука, 

нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології» так само поступається лише 

таким тематичним пріоритетам як «Транспорт» та «Навколишнє середовище» – 

вітчизняними колективами було отримано понад 2,8 млн євро в рамках участі у 

програмах в сфері нанотехнологій. 

В загальній структурі отриманого фінансування українськими організаціями за 

тематичними пріоритетами РП7 на досліджуваний напрям припадає 12,5% 

(рис.2.14), що дозволяє зробити висновки про вагомість результатів досліджень 

науково-дослідних установ України у сфері нанотехнологій, високий рівень їх 

виконання, котрі визнаються європейською науковою спільнотою [161-162]. 

 

 
Рис. 2.14. Структура отриманого фінансування українськими 

організаціями за тематичними пріоритетами РП7 

Примітка: 

1- напрям «Здоров’я»;2 –напрям «Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології»;3-

напрям «Інформаційні та комунікаційні технології»; 4- напрям «Нанонаука, нанотехнології, матеріали та 

нові виробничі технології»; 5- напрям «Енергія»; 6 – напрям «Навколишнє середовище (вкл. зміни 

клімату)»; 7 – напрям «Транспорт (вкл. Аеронавтику)»; 8 –напрям «Соціоекономічні та гуманітарні науки»; 

9- напрям «Космос»; 10 – напрям «Безпека». 

Джерело: складено автором на основі даних [161]   

Люди; 4,0% 

Можливості; 

18,3% 

Програма 

"Євроатом"; 

4,6% 

1; 8,5% 

2; 5,0% 

3; 2,1% 

4; 12,5% 5; 2,5% 

6; 10,4% 

7; 16,2% 

8; 3,8% 9; 11,1% 10; 1,2% 

Співробітництво; 

73,2% 
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Затребуваність наукових розробок вітчизняних організацій у нанотехнологічній 

сфері підтверджується місцем України у рейтингу країн за тематичним напрямом 

«Нанонаука, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології» – 31-ше місце 

за кількістю участей; 30-те місце за обсягами фінансування та 33-є місце за 

кількістю проектів, в яких українськими учасниками було прийнято участь. 

Таким чином, за досліджуваним тематичним напрямом українськими 

науковцями було прийнято участь у 13 проектах загальною вартістю 60,6 млн євро 

(обсяг фінансування ЄС становить 43,9 млн євро), переважна більшість яких за 

тематикою належать до досліджень у сфері нанофізики та наноматеріалів [161]. 

Лише один проект був присвячений налагодженню співробітництва і не передбачав 

проведення досліджень у сфері нанотехнологій (Додаток І). Більшість проектів, в 

яких були задіяні українські організації належать до великомасштабних 

інтегрованих проектів з понад 10-ма  учасниками та зі значними обсягами 

фінансування. 

Безперечним лідером за участю в проектах сьомої рамкової програми за 

досліджуваним напрямом є Київський національний університет технологій та 

дизайну, який був задіяний у 4 проектах. Також значну активність щодо участі в 

спільних досліджень з розвитку нанотехнологій виявляють науково-дослідні 

інститути НАН України, зокрема Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Інститут надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля тощо. І лише незначна кількість учасників з української 

сторони належить до промислових підприємств. 

Також слід зазначити, що не всі проекти на сьогодні є завершеними. Вони 

реалізовуватимуться протягом найближчих років, незважаючи на те, що січня 2014 

р. вступила в дію нова Рамкова програма «Горизонт-2020». З огляду на нещодавно 

отримане асоційоване членство в зазначеній програмі (березень 2015 р.), можна 

стверджувати, що представники вітчизняної наукової та освітньої сфер мають 

можливості доволі значного кількісного та вартісного збільшення грантів за даним 

напрямом досліджень. 
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Однак, слід враховувати, інноваційне співробітництво вітчизняних 

підприємств з країнами-членами ЄС не обмежується лише участю у рамкових 

програмах. Оскільки у березні 2014 р. було підписано Угоду про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з 

іншої сторони, то буде доцільним проаналізувати її вплив на розвиток вітчизняної 

нанотехнологічної сфери. В зазначеній угоді не передбачено окремих положень, які 

б стосувалися розвитку нанотехнологічної діяльності, на відміну від інших галузей 

шостого технологічного укладу (біотехнологій та ІКТ) [163]. У зв’язку із цим, 

главою, яка більшою мірою стосується розвитку нанотехнологій та 

регламентуватиме роботу підприємств нанотехнологічної сфери, є глава 9 розділу V 

«Співробітництво у сфері науки та технологій». З огляду на зміст положень 

зазначеного розділу було узагальнено загрози і можливі наслідки підписаної угоди 

про асоціацію з ЄС на розвиток вітчизняної нанотехнологічної сфери (табл.2.8). 

Також слід зазначити, що у Європейському Союзі протягом останніх років все 

більшого значення надається питанням безпечності використання наноматеріалів та 

нанотехнологічної продукції в цілому. Так, у 2009 р. було запроваджено Кодекс ЄС 

з відповідального проведення досліджень у сфері нанонауки і нанотехнологій, що 

містить сім загальних принципів, якими повинні керуватися країни-учасниці ЄС при 

розробці і реалізації власних стратегій розвитку досліджень у сфері нанотехнологій 

[164]. Окрім того відбувається поступове посилення контролю за ринком 

наномістких товарів. Наприклад, Технічним регламентом № 1223/2009 ЄС «Про 

косметичну продукцію» (стаття 19) [165] та Регламентом ЄС №1169/2011«Про 

надання споживачам інформації про харчову продукцію» (стаття 18) [166] 

передбачається обов`язкове інформування споживачів про вміст у продуктах 

нанокомпанентів та внесення їх до переліку інгредієнтів. Окрім того регламентами 

передбачена можливість здійснення додаткової експертизи у разі виникнення 

сумнівів щодо безпечності використання такої продукції. Наприкінці 2014 р. 

Європарламентом було запроваджено мораторій на використання і продаж в ЄС 

продуктів харчування, вироблених із застосуванням нанотехнологій. Мораторій  
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Таблиця 2.8 

Потенційні можливості та небезпеки розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери, створені підписанням угоди про 

асоціацію з ЄС 

Потенційні можливості розвитку вітчизняної нанотехнологічної 

сфери, створені підписанням угоди про асоціацію з ЄС 

Потенційні небезпеки розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери, 

створені підписанням угоди про асоціацію з ЄС 

1. Розвиток кадрового потенціалу вітчизняної наноіндустрії, 

шляхом навчання спеціалістів у рамках програм обміну для 

вчених і фахівців, передбачених Угодою про асоціацію.  

На сьогодні для України проблема кадрового дефіциту 

залишається актуальною, оскільки підприємства, зайняті 

нанотехнологічною діяльністю, зазначають недостатньо високий 

рівень підготовки своїх працівників та наголошують на 

необхідності підвищення їх кваліфікації. Проте в Україні, на 

відміну від практики, використовуваної країнами-членами 

Європейського Союзу, де перепідготовка висококваліфікованих 

фахівців, безпосередньо пов'язаних з виробництвом, 

забезпечується інтенсивними (тривалістю два-три дні) 

комерційними семінарами, організованими викладачами вищої 

кваліфікації, така можливість є відсутньою.  

1. Кадрові втрати для вітчизняної наноіндустрії пов’язані із 

працевлаштуванням українських спеціалістів на іноземних 

підприємствах. 

На сьогодні в Україні щорічний обсяг випуску фахівців для 

наноіндустрії коливається у межах 460-520 осіб, з них спеціалісти 

та магістри становлять приблизно п’яту частину випусників. 

Підготовка вітчизняних фахівців у сфері нанотехнологій ведеться 

практично за тими ж напрямами, що і в світових навчальних 

закладах: нанохімія, нанофізика, нанобіології, синтез нано- 

матеріалів тощо. Проте лише незначна частина випускників 

працює за спеціальністю, в т.ч. і у сфері наукових досліджень, що 

може призвести до втрати талановитої молоді, у разі  

незабезпечення роботою випускників із профільною для 

нанотехнологічної сфери освітою. 

2. Комерціалізація прикладних наукових досліджень та 

розширення ринку збуту вітчизняної нанотехнологічної 

продукції.  

Безмитний експорт товарів до країн-членів ЄС та більша 

проінформованість європейських споживачів нанотехнологічної 

продукції щодо українських виробників,  узгодження відповідного 

законодавства та стандартів на продукцію з великою імовірністю 

сприятиме зростанню обсягів реалізації та виробництва таких 

товарів, оскільки вітчизняні компанії, які здійснюють 

нанотехнологічну діяльність, і раніше були позитивно налаштовані 

2. Загроза захоплення вітчизняного ринку нанопродукції  

європейськими  компаніями 

Оскільки на даний момент український нанотехнологічний ринок 

характеризується потенційно значними розмірами і, водночас, 

слабкістю конкурентного середовища, то загроза втрати власних 

позицій українськими нанотехнологічними підприємствами та 

захоплення ринку іноземними компаніями, в умовах скасування 

митних бар’єрів та унеможливлення протекціонізму, передбачених 

угодою про асоціацію з ЄС, надзвичайно зростає. Так, певні 

ринкові сегменти (більшою мірою сегмент спеціального 
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на співпраці із країнами-членами ЄС. Проте значним бар’єром на 

шляху поглиблення співробітництва у сфері нанотехнологій з 

країнами-членами ЄС виступала відсутність в України статусу 

рівноправного партнера.  

устаткування для нанотехнологій) практично вже не 

контролюються українськими виробниками. 

3. Активізація співробітництва у науково-технологічній сфері за 

нанотехнологічною тематикою. 

Науково-технологічна інтеграція України до Євросоюзу в 

нанотехнологічній сфері відбувається досить швидкими темпами і 

з отриманням асоційованого членства надалі буде лише 

поглиблюватися. Якщо, за тематичним напрямом «Нанонауки, 

нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва» в 

шостій рамковій програмі українськими науковцями було подано 

115 заявок та взято участь у 7 проектах загальною вартістю 31,2 

млн євро, то в РП7 число заявок з української сторони зросло до 

186 шт. (успішність прийняття даних заявок–18%), а кількість 

проектів даного тематичного пріоритету, в яких приймала участь 

Україна збільшилась до 14, загальною вартістю  60,6 млн грн. 

Здобуття Україною нового статусу (асоційованого члена ЄС) 

значно прискорить та полегшить процес подання заявок щодо 

участі у проектах Рамкової програми Європейського 

співтовариства «Горизонт 2020» та підвищить імовірність 

кількісного та вартісного збільшення грантів для представників 

вітчизняної наукової та освітньої сфер за даним напрямом 

досліджень.  

3. Загроза втрати інтелектуального надбання у 

нанотехнологічній сфері. 

Посилення захисту прав інтелектуальної власності та необхідність 

гармонізації значної частини законодавства у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності з відповідними нормами ЄС, 

вимагатимуть від українських власників охоронних документів 

більш значних фінансових та часових витрат. Це пов’язано із тим, 

що в Україні у сфері нанотехнологій переважна більшість (60,4%) 

виданих охоронних документів є деклараційними патентами на 

корисну модель, видача яких здійснювалася без проведення 

досліджень на світову новизну та без дослідження щодо наявності 

винахідницького рівня в технічному рішенні, що патентується. З 

підписанням угоди про асоціацію з ЄС зростає загроза того, що 

українські патенти на корисну модель можуть бути визнаними 

недійсними в разі конфлікту на ринку та проведення експертизи 

патентів на новизну. В іншому випадку необхідним є їх 

перереєстрація, що потребує додаткових фінансових і часових 

затрат. 

Джерело: складено автором 



108 

 

 

діятиме до того часу як Європейське управління з безпеки харчових продуктів не 

розробить критерії оцінки ризиків для їжі, що на 10% складаються з наночасток 

(проти 50% визначених раніше) [167].  

Тенденції до посилення контролю за європейським ринком нанотехнологічної 

продукції повинні бути враховані як вітчизняними виробниками з метою активізації 

експортної діяльності, так і відповідними органами державної влади з метою 

уникнення поширення забороненої в державах-членах ЄС продукції на 

вітчизняному ринку. 

З урахуванням представлених аналітичних оцінок маємо необхідні підстави 

стверджувати, що в сучасних соціально-економічних умовах без негайного 

прийняття необхідних заходів в частині забезпечення стабільного розвитку сфери 

нанотехнологій, загрози, які виникли унаслідок підписання угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з 

іншої сторони, можуть вкрай негативно вплинути на позиції українських виробників 

нанотехнологічної продукції, які і на даний момент є досить слабкими, і повністю 

нівелюють позитивний вплив від підписання зазначеної угоди. Це вимагає 

негайного корегування державної політики розвитку вітчизняної сфери 

нанотехнологій, в т.ч. і пошук інших перспективних форм міжнародної взаємодії в 

науково-технічній та інноваційній сферах (окрім активізації участі українських 

науково-дослідних колективів у європейських рамкових програмах), наприклад 

створення єврорегіонів, міжрегіональних агломерацій, нанотехнологічних кластерів, 

міжнародних науково-технічних альянсів, спільних товариств, спільних 

дослідницьких центрів тощо. Розглянемо доцільність та можливість використання 

зазначених форм для поглиблення співробітництва у сфері нанотехнологій. 

На сьогодні в Україні функціонує 10 єврорегіонів (Карпатський єврорегіон, 

єврорегіони «Буг», «Нижній Дунай»,  «Верхній Прут», «Дніпро», «Слобожанщина», 

«Ярославна», асоціація «Чорноморський єврорегіон», єврорегіони «Донбас» та 

«Дністер»), останній з яких було утворено у 2012 р. Проте діяльність створених в 

Україні єврорегіонів як організаційної юридично закріпленої форми 

транскордонного регіонального співробітництва між територіальними громадами 
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прикордонних регіонів кількох держав зі спільним кордоном залишається 

недостатньо ефективною. Це засвідчує і незначна кількість спільних реалізованих 

проектів, і незначні обсяги залученого фінансування на впровадження соціально та 

економічно значимих проектів місцевого розвитку. Окрім того, країни, з якими 

утворено єврорегіони не є лідерами з розвитку нанотехнологій, а проекти, які 

реалізуються, здебільшого не мають інноваційного спрямування, що в сукупності не 

сприяє налагодженню зв’язків у нанотехнологічній сфері [168].  

Як зазначалося раніше у країнах-лідерах нанотехнологічної сфери широко 

розповсюджена практика підтримки розвитку нанотехнологій шляхом забезпечення 

діяльності мережевих структур, в т.ч. і нанотехнологічних кластерів. Однак 

початковий етап формування вітчизняної наноіндустрії та незначна кількість 

підприємств в Україні, які здійснюють нанотехнологічну діяльність, не дозволяють 

на сьогодні говорити про створення вітчизняних кластерів з розвитку 

нанотехнологій, і тим більше про їх повноцінну взаємодію із європейськими 

нанокластерами. Тому така форма співробітництва буде можливою лише у 

перспективі. 

Натомість застосування такої форми міжнародного співробітництва як 

формування спільних дослідницьких центрів та спільне користування науково-

технологічною інфраструктурою може значною мірою сприяти розширенню 

можливостей українських вчених у проведенні нанотехнологічних досліджень, а 

також забезпечуватиме більшу поінформованість щодо наявного в Україні 

наукового потенціалу та формуватиме позитивний імідж у світовій спільноті щодо 

вітчизняних розробок у сфері нанотехнологій.  

На сьогодні  в Україні функціонує 82 центри колективного користування 

приладами НАН України, з них 4 – у відділенні механіки, 17 – у відділенні фізики і 

астрономії, 7 – у відділенні наук про Землю, 11 – у відділенні фізико-технічних 

проблем матеріалознавства, 4 – у відділенні фізико-технічних проблем енергетики, 5 

– у відділенні ядерної фізики та енергетики, 11 – у відділенні хімії, 10 – у відділенні 

біохімії, фізіології і молекулярної біології, 13 – у відділенні загальної біології, 1 – 

при Президії НАН України [169]. Значна їх частина використовується науковими 
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установами при проведенні досліджень у сфері нанотехнологій. З метою активізації 

міжнародного співробітництва у цьому напрямі Україні необхідно забезпечити 

доступність інформації щодо можливостей та особливостей роботи центрів 

колективного користування приладами, а також спільно із європейською науковою 

спільнотою розробити режим оптимального доступу до наявної наукової 

інфраструктури, узгодити спільний план модернізації діючого і закупівлю нового 

нанотехнологічного устатковання для проведення робіт різного ступеню складності.  

Також однією з найбільш ефективних форм міжнародного науково-технічного 

та інноваційного співробітництва в нанотехнологічній сфері для України може стати 

створення спільних підприємств. Тим більше, наявна на сьогодні тенденція до 

зміцнення зв'язків між науково-дослідними установами України і аналогічними 

організаціями зарубіжжя створює необхідні передумови для їх створення. 

Доцільність цього процесу обумовлена тим, що спільне підприємництво сприяє 

надходженню іноземних інвестицій, формуванню власної ринкової інфраструктури, 

передбачає обмін передовими технологіями та управлінським досвідом, що в 

подальшому позитивно позначиться на  конкурентоспроможності вітчизняної 

нанотехнологічної продукції та її затребуваності на світовому ринку. 

Створення спільних науково-технологічних підприємств є потенційно 

привабливим. Так, наприкінці 80-х – на початку 90-х років було створено значну 

кількість таких підприємств, одним із засновників яких виступали установи НАН 

України [170]. Метою їх створення був розвиток експортної бази країн-інвесторів, 

що забезпечувалося наявністю в науково-дослідних установах НАН України високо-

кваліфікованих спеціалістів і провідних технологій розробки науково-технічної 

продукції, а також наявністю виробничих площ і устатковання. Проте, переважна 

більшість зазначених підприємств на сьогодні є ліквідованою, що пов’язано із 

складною політичною та економічною ситуацією, яка склалася у період 

функціонування компаній, непристосованістю іноземних партнерів до умов 

нормативно-правової невизначеності та нестабільності. На сьогодні в провідних 

науково-дослідних установах склалася потужна дослідно-виробнича база, що 

забезпечує можливість відпрацювання на невеликих потужностях нових 
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нанотехнологій та випуск експериментальних партій нових матеріалів та приладів 

необхідних для нанотехнологічної діяльності, зокрема на основі вже існуючих 

розробок інститутів НАН України, які було розглянуто у попередньому параграфі 

дисертаційного дослідження. 

Активне поширення інформації щодо готових до комерціалізації розробок 

вітчизняних провідних науково-дослідних установ та стимулювання створення 

спільних підприємств дасть змогу налагодити серійне виробництво 

нанотехнологічної продукції, впровадження якої в подальшому забезпечить 

модернізацію вітчизняної промисловості та зміцнить позиції України як експортера 

високотехнологічних товарів на світовому ринку. Однак інтенсивність цього 

процесу значною мірою залежить від державної політики підтримки та 

стимулювання розвитку передових форм міжнародного науково-технічного та 

інноваційного співробітництва. 

В цілому з метою розширення співробітництва з Європейським Союзом, як з 

основним партнером у проведенні досліджень у сфері нанотехнологій у науково-

дослідній та технологічній сферах необхідне усунення наступних, існуючих на 

сьогодні, перешкод: 

1) часткове неспівпадіння пріоритетів розвитку науки і технологій  країн-

членів ЄС та України. Часто програми міжнародного науково-

технологічного співробітництва між Україною та ЄС є несумісними з точки 

зору цілей і бажаних результатів. Проте Україна не може розвивати 

нанотехнології відірвано від глобального ринку, тому пріоритети державних 

програм розвитку нанотехнологічної діяльності певною мірою повинні 

відповідати пріоритетам ЄС і його рамковим програмам; 

2) низька зацікавленість та обізнаність місцевої влади щодо реалізації програм 

міжнародного науково-технологічного співробітництва. Не зважаючи на 

створення мережі національних контактних пунктів програми «Горизонт 

2020» на базі ВНЗ, наукових установ НАН України та громадських 

організацій, участь промислових підприємств у таких програмах 

залишається досить незначною; 
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3) невисокий рівень поданих українськими вченими проектних заявок, що є 

основною причиною недостатньо високого показника їх успішності; 

4) несприятливий інвестиційний клімат: нестабільність нормативно-правового 

забезпечення, складність та обтяжливість системи оподаткування, 

недосконалість процедури оформлення інвестицій, відсутність надійних 

інструментів захисту інвесторів від можливості втрати частини інвестицій 

тощо; 

5)  слабка проінформованість потенційних інвесторів щодо наявних розробок 

вітчизняних науковців у сфері нанотехнологій; проектів, готових до 

реалізації, на базі яких може бути створено спільні підприємства; наявних в 

Україні центрів спільного користування обладнанням, необхідного для 

здійснення досліджень у нанотехнологічній сфері; 

6) мовні та культурні бар'єри між вітчизняними та європейськими науковцями.  

Комплекс перелічених економічних бар’єрів значною мірою ускладнює 

поглиблення науково-технічної співпраці з європейськими партнерами та пошук 

потенційних інвесторів для нанотехнологічних проектів і потребує обов’язкового 

втручання держави з метою їх якнайшвидшого усунення. 

Таким чином, враховуючи ситуацію, яка на сьогодні склалася у відносинах 

між Україною та Російською Федерацією, можна стверджувати, що країни-члени ЄС 

на даний момент залишаються єдиним стратегічним партнером України в сфері 

нанотехнологій. Участь в проектах ЄС дозволяє українським ученим проводити 

фундаментальні дослідження в найбільших науково-дослідних центрах, виконувати 

широкий спектр новаторських і прикладних робіт у сфері нанотехнологій, 

отримувати додаткові замовлення на створення нанотехнологічної продукції, що 

також сприяє розвитку національної наноіндустрії.  

До позитивних наслідків активної участі українських дослідників у 

європейських рамкових програмах та проектах можна віднести адаптацію 

законодавства країни до нормативно-правової бази ЄС та європейських 

технологічних стандартів, зокрема в сфері нанотехнологій. Великомасштабне 

узгодженню української нормативно-правової системи з відповідними 
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європейськими нормами і стандартами створює передумови для отримання більш 

значних переваг для українських нановиробників від зони вільної торгівлі та 

подальшого успішного здійснення процесу інтеграції. Окрім того активна участь 

українських наукових колективів у міжнародних науково-технічних проектах  з  

розвитку нанотехнологій сприятиме формуванню позитивного іміджу вітчизнянних 

нанотехнологічних компаній та дозволить їм зайняти певну продуктову нішу на 

світовому ринку. 

Проте, необхідно підкреслити, що стратегічними цілями рамкових програм ЄС 

є зміцнення наукової і технологічної бази європейської промисловості та 

підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Тобто, фінансування 

досліджень спрямовано на збереження або досягнення Євросоюзом місця світового 

лідера у пріоритетних сферах інноваційної діяльності. При цьому позитивний вплив 

результатів такого співробітництва на науково-технічний та економічний розвиток 

третіх країн не є пріоритетним і на практиці виявляється незначним. Участь 

українських дослідницьких установ у проектах певною мірою є засобом підвищення 

наукового рівня та поліпшення матеріально-технічної забезпеченості самих установ, 

а не широкомасштабної модернізації вітчизняного виробництва. І хоча 

Європейським союзом декларується, що участь малих і середніх підприємств та 

широкого кола дослідницьких організацій у європейських проектах сприятиме 

розбудові їхнього інноваційного потенціалу та розвитку нових високотехнологічних 

продуктів та ринків, а також розширить їхні зв’язки, що надасть можливість краще 

використовувати результати досліджень та набувати нові знання та досвід, це не 

сприятиме модернізації вітчизняного виробництва і вплив такої участі на технічне і 

технологічне оновлення української промисловості на сьогодні фактично відсутній. 

Узагальнюючи викладене, можна сказати, що з одного боку співробітництво з 

країнами-членами ЄС в рамках програм з розвитку нанотехнологій може стати 

потужним інструментом інтеграції технологічного комплексу України в 

міжнародний ринок високих технологій та надійного забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Проте, з іншого боку, без 

належного стимулювання розвитку зазначеного напряму діяльності державою, 
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Україні загрожуватиме втрата найкваліфікованіших спеціалістів у сфері 

нанотехнологій та прав інтелектуальної власності на найбільш значні 

нанотехнологічні розробки, за якими Україна могла б займати лідируючі позиції на 

світовому ринку.  

Натомість для України більшу доцільність має розвиток інших перспективних 

форм взаємодії в інноваційній та науково-технічній сфері щодо розвитку 

нанотехнологій. Насамперед це стосується створення спільних підприємств в сфері 

нанотехнологій на базі вже існуючих розробок передових вітчизняних наукових 

установ та формування спільних дослідних центрів з нанотехнологічним 

обладнанням. Застосування цих нових перспективних форм міжнародного 

співробітництва у сфері нанотехнологій компенсуватиме нестачу фінансових 

ресурсів, брак управлінських здібностей у вітчизняних науковців, сприятиме 

полегшенню доступу до необхідного у дослідженнях високоточного устаткування, 

дозволить налагодити виробництво якісної продукції, що відповідає міжнародним 

стандартам та полегшить її вивід на світовий нанотехнологічних ринок, що в свою 

чергу забезпечить стабілізацію національної економіки. 

 

2.3. Стан та основні тенденції розвитку нанотехнологій в Україні 

Як зазначалося раніше, у зв’язку з тим, що українська нанотехнологічна сфера 

перебуває на початковому етапі свого становлення, її  моніторинг значною мірою 

ускладнений. Однак, результати аналізу статистичної інформації дозволяють робити 

висновки про низький рівень імплементації нанотехнологій у виробничі процеси 

вітчизняної промисловості. У 2012-2013 рр. відбулося стрімке скорочення кількості 

використовуваних нанотехнологій у національному господарстві України як у 

абсолютних, так і у відносних величинах попри стійку тенденцію до зростання 

загальної кількості використовуваних передових технологій (рис. 2.15).  

Також слід зазначити, що відсутня позитивна динаміка у кількості діючих 

нанотехнологічних підприємств (у відповідь на запит Державною службою 

статистики було надано перелік підприємств, які використовують та створюють 
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Рис. 2.15. Кількість використовуваних нанотехнологій у промисловості України та 

їх питома вага у загальній кількості використаних передових технологій 
Джерело: складено автором на основі даних [151-154] 

нанотехнології (далі по тексту нанотехнологічних підприємств). На основі 

отриманих даних було з’ясовано, що як кількість, так і склад переліку підприємств 

зазнає доволі значних змін (було проаналізовано дані з моменту обов’язкового 

звітування підприємствами за статистичною формою № 1-технологія, а саме за 

2010-2014 роки). Так, у 2010 році налічувалося 26 підприємств, зайнятих 

нанотехнологічною діяльністю, в 2011році – 43 підприємства, 2012 році – 27 

підприємств, в 2013 році таких підприємств налічувалось 25. Окрім того слід 

зауважити, що стрімке зменшення кількості підприємств у 2012-2013 рр. відбулося 

попри появу 13 нових порівняно із 2011 р. нанотехнологічних компаній. Таким 

чином, спираючись на офіційну інформацію Державної статичної служби, можна 

стверджувати, що протягом останніх років нанотехнологічну діяльність припинила 

переважна більшість підприємств. 

Окрім того аналіз показав що, до переліку підприємств, які використовують 

та/або створюють нанотехнології, не увійшли підприємства зазначені у звітах про 

виконання ЦКПФД НАН України «Наноструктурні системи, наноматеріали, 

нанотехнології» та «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, 

наноматеріалів, нанотехнологій» як підприємства, на яких було впроваджено у 

виробництво найвагоміші результати досліджень. 

З огляду на зазначені розбіжності, було зроблено висновок, що визначальною 

можливістю для здійснення економічної оцінки реального стану розвитку 
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вітчизняної нанотехнологічної сфери, встановлення  факторів впливу, бар’єрів 

розвитку та впровадження нанотехнологій, і, насамперед, перспектив їх 

використання в Україні є опитування керівників відповідних підрозділів 

підприємств, які здійснюють нанотехнологічну діяльність. З цією метою було 

розроблено анкету, яка містила 7 блоків запитань: «Загальна інформація», 

«Сучасний стан нанотехнологічної діяльності», «Інвестиційне забезпечення 

нанотехнологічної діяльності», «Кадрове забезпечення», «Співробітництво у сфері 

нанотехнологій», «Державна політика в сфері нанотехнологій», «Перспективи 

розвитку нанотехнологічної діяльності» (Додаток Й).  

Проведення опитування відбувалося у два етапи, які за сприяння ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» було реалізовано всередині 2013 і 2014 

рр. Результати даного опитування показали, що як мінімум 6 підприємств із 

наданого Держстатом переліку нанотехнологічних підприємств (ТОВ «Спільне 

підприємство «ТЕХНОЙОД», ПАТ «Концерн Стирол»,  ПАТ «Київський завод по 

виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу», ПАТ 

«ТОДАК», ТОВ «Протон-21», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. 

Ромоданова АМН України») не здійснюють нанотехнологічну діяльність і ніякою 

мірою не пов’язані із сферою нанотехнологій. Натомість було отримано заповнені 

анкети від компаній ПАТ «Мотор Січ», ДП «Завод імені В.О.Малишева», ТОВ 

«Новації», ДП «Антонов», ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України, 

ДП «КБ «Південне», ДП «НДІ «Оріон», ТОВ «Мелта», НТЦ «Нанотехнологія» у 

формі ТОВ, ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод ІХП НАН України», 

які займаються створенням та використанням нанотехнологій, але ці підприємства 

не були зазначені у згаданому переліку. З  метою узагальнення характеристик, 

притаманних сфері нанотехнологій та визначення особливостей використання 

нанотехнологій в Україні було проведено групування підприємств, які здійснюють 

нанотехнологічну діяльність. Результати групування представлено в табл. 2.9. 

В результаті проведеного опитування було з’ясовано, що переважна більшість 

підприємств, які використовують та/або створюють нанотехнології, за видом 

економічної діяльності належать до закладів вищої освіти (24%) та установ, які  
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Таблиця 2.9 

Перелік підприємств, які здійснюють нанотехнологічну діяльність  

Назва видів економічної діяльності за КВЕД 
2010 2011 2012 2013 не увійшли 

до списків 
Держстату 

В С С+В В С С+В В С С+В В С С+В 

Секція С  Переробна промисловість 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 7 
Розділ 20  Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції                           
  Клас 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин                         2 

Розділ 21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів                           
  Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів     1     1     1     1   

Розділ 25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування                           
    Клас 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали                         1 
Розділ 26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції                           
    Клас 26.11Виробництво електронних компонентів                         1 
Розділ 28  Виробництво машин та устатковання                           

  
Клас 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 
мотоциклетних двигунів 

                        1 

Розділ 30  Виробництво інших транспортних засобів                           

  
Клас 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 
устатковання 

            1     1     1 

Розділ 31  Виробництво меблів                           
  Клас 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі             1     1       

Розділ 33  Ремонт і монтаж машин і устатковання                           
  Клас 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання                         1 

Секція M  Професійна, наукова та технічна діяльність 1 12 3 6 13 6 6 4 4 3 7 7 3 

Розділ 72  Наукові дослідження та розробки                           
  Клас 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій             1       1 1   

  
Клас 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук 

1 12 3 6 13 6 5 4 4 3 6 6 3 

Секція Р  Освіта 0 6 0 0 7 5 0 6 1 0 2 1 0 
Розділ 85  Освіта                           

  Клас 85.42 Вища освіта   6     7 5   6 1   2 1   

ВСЬОГО 
1 18 4 6 20 12 8 10 6 5 9 9 

10 
23 38 24 23 

Примітка: «В» - підприємства, які лише використовували нанотехнології у своїй діяльності, «С» - підприємства, які лише створювали нанотехнології, «С+В» - підприємства, 

які створювали та використовували нанотехнології. 

Джерело: складено автором на основі даних Держстату та результатів опитування 
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здійснюють дослідження і розробки в галузі природничих наук (61%), здебільшого 

вони зорієнтовані на проведенні досліджень у сфері нанотехнологій та несерійне 

виробництво наноматеріалів, що дозволяє зробити висновок про початковий стан 

вітчизняної наноіндустрії. 

Діяльність даних організацій забезпечує створення ядра нанотехнологічної 

сфери – продукції, яка використовується тільки промисловістю для проміжного 

споживання (промислове виробництво).  

Питома вага підприємств переробної промисловості, які використовують та/або 

створюють нанотехнології абсолютно несуттєва і коливається в межах 15% від 

загальної кількості нанотехнологічних підприємств. До того ж варто відзначити, що  

нанотехнологічна діяльність не є основним видом діяльності для даних компаній. 

Результати опитування показали, що використання та створення нанотехнологій 

відбувається в межах лише окремих підрозділів підприємств. Так, переважна 

більшість респондентів зазначила, що річний дохід від реалізації нанотехнологічної 

продукції (товарів, робіт, послуг) є абсолютно несуттєвим і не досягає 25%  від 

обсягу загального річного доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Питома вага витрат на здійснення нанотехнологічних досліджень у більшості 

опитаних підприємств також не є значною (рис.2.16). 

 

Рис. 2.16. Частка річного доходу від реалізації нанотехнологічної продукції 

(товарів, робіт, послуг) та частка витрат на НДР у сфері нанотехнологій 
Джерело: складено автором на основі результатів опитування 
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Можна припустити, що частка нанотехнологічної продукції  в товарообігу 

компанії корелює з її розміром –  чим більше підприємство, тим менша частка такої 

продукції.  

Таким чином, можна стверджувати, що спеціалізованих на нанотехнологіях 

підприємств в Україні на сьогодні практично не існує. Проте не слід заперечувати 

існування певної частини підприємств, яка задіяна у нанотехнологічній діяльності 

несвідомо. Тобто у процесі виробництва продукції та/або надання послуг такими 

підприємствами відбувається використання нанотехнологій, або залучення 

наноматеріалів у склад продукції без акцентування уваги на приналежності таких 

технологій, або матеріалів до нанотехнологічної індустрії. Така ситуація може бути 

спричинена слабкою інформованістю вітчизняних підприємств щодо основних 

тенденцій розвитку нанотехнологічної сфери, наукового і прикладного потенціалу 

нанотехнологій та недостатньою зацікавленістю у даному виді діяльності.  

Також аналіз показав, що територіальний розподіл нанокомпаній за областями 

є досить неоднорідним. У господарському просторі України сформувався центр 

гіперактивності й концентрації – Київська область, в якій зареєстровано 33 компанії, 

працюючих у сфері нанотехнологій (рис. 2.17). Можна виділити полюси високої 

активності процесу наноіндустріалізації. До них слід віднести Дніпропетровську та 

Харківську області, в яких функціонує 5 і 8 компаній відповідно, що здійснюють 

нанотехнологічну діяльність. Проте існують і області повної пасивності, в яких не 

зареєстровано жодного суб’єкта наноіндустрії. 

В цілому рівень залучення вітчизняних підприємств у нанотехнологічну 

діяльність є досить низьким. Так, у 2014 р. 32 українських організацій  здійснювало 

НДР з метою створення нових нанотехнологій, а 31 – з метою подальшого 

удосконалення технології. Випуском нанотехнологічної продукції була зайнята 

значно менша кількість компаній – експериментальне виробництво 

нанотехнологічної продукції здійснюють 17 вітчизняних компаній, в той час як 

серійне виробництво налагоджене лише у 10 суб’єктів підприємницької діяльності. 

Окрім того варто зазначити, що переважна більшість опитаних підприємств 

використовує нанотехнологічну продукцію виключно з метою подальшого 
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проведення НДР. Така тенденція вказує на слабкість розвитку як власне 

наноіндустрії, так і зв'язку «наука – виробництво». 

 

 
Рис. 2.17. Розподіл нанокомпаній за областями України 

Джерело: складено автором на основі даних Держстату та результатів опитування 

 

Окрім того опитування дозволило узагальнити інформацію щодо масштабів 

виробництва нанотехнологічної продукції в Україні. Так, на сьогодні налічується 27 

підприємств, які вироблять продукти, що містять нанокомпоненти (нановмістну 

продукцію), 18 підприємств з виробництвом первинної нанотехнологічної продукції 

та 13 компаній, які надають/виготовляють послуги (товари, які не містять 

нанокомпоненти), при наданні (виробництві) яких використовуються нанотехнології 

та (або) нанокомпоненти. Найменшою мірою в Україні представлено виробництво 

спеціального устаткування для нанотехнологій – їх виробництвом займається лише 

7 вітчизняних компаній. Однак слід відзначити незначну кількість видів 

нанопродукції, яка виробляється вітчизняними нанотехнологічними підприємствами 

(рис. 2.18) – у переважній більшості компаній налагоджено виробництво не більш 

ніж 5 видів продукції. 
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Рис. 2.18. Кількість видів нанопродукції, яка виробляються вітчизняними 

нанотехнологічними підприємствами 
Джерело: складено автором на основі результатів опитування 
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зорієнтована більшою мірою на внутрішній ринок – найбільш затребуваною така 

продукція є вітчизняними науково-дослідними організаціями та підприємствами 

(рис. 2.19). Проте, результати анкетування вказують, що вітчизняна нанопродукція 
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для зарубіжних компаній. Однак,  в українських компаній можуть виникати значні 

труднощі у знаходженні власної ніші. Так, конкурентоспроможною на світовому 

ринку та ринку країн ЄС свою нанотехнологічну продукцію визнає лише половина 

компаній (58% і 56% відповідно у 2013 р., 67% і 69% відповідно у 2014 р.), 

 
Рис. 2.19. Затребуваність нанотехнологічної продукції українських компаній 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

 

в той час як на вітчизняному ринку та ринку країн СНД конкурентоспроможність 

власної продукції не викликає сумнівів у 85/88%  і 80/86% відповідно у 20013/2014 

рр. Вкрай негативний результат у нанотехнологічній діяльності показало 7,9% 

підприємств – їхня продукція не знаходить споживача ані на внутрішньому, ані на 

зовнішньому ринках. За видом економічної діяльності ці підприємства належать до 

науково-дослідних установ та закладів вищої освіти. 

Міждисциплінарний характер нанотехнологій визначає їх затребуваність в 

усіх сферах господарювання (табл.2.10).  

За результатами опитування основними споживачами нанопродукції 

українських компаній є такі галузі промисловості: 

 на внутрішньому ринку – медицина і фармацевтичне виробництво (26%, 34% і 

32% відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.), машинобудування (20%, 21% і 24% 

відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.), сільське господарство (10%, 11% і 9% 

відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.); 
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 на зовнішньому ринку – машинобудування (27%, 29% і 24% відповідно у 2010, 

2012 та 2013 рр.), медицина і фармацевтичне виробництво (23%, 22% і 29% 

відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.), сільське господарство (9%, 7% і 8% 

відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.), металургія та оброблення металу (9%, 7% і 

8% відповідно у 2010, 2012 та 2013 рр.). 

Таблиця 2.10 

Основні споживачі нанотехнологічної продукції українського виробництва, % 

Галузі 
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1 Сільське господарство 9,9 9,1 10,8 7,3 8,6 7,9 

2 Добувна промисловість 5,9 4,5 4,8 4,9 5,4 5,3 

3 Харчова промисловість 5,0 4,5 6,0 4,9 5,4 7,9 

4 
Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
5,9 4,5 3,6 4,9 

2,2 2,6 

5 Виробництво гумових та пластмасових виробів 5,0 2,3 4,8 2,4 3,2 7,9 

6 Металургія та оброблення металу 4,0 9,1 3,6 7,3 7,5 7,9 

7 Машинобудування 19,8 27,3 20,5 29,3 23,7 23,7 

8 Будівництво 5,9 6,8 6,0 7,3 6,5 7,9 

9 Медицина і фармацевтичне виробництво 25,7 22,7 33,7 22,0 32,3 28,9 

10 Інше 12,8 9,2 6,1 9,7 5,4 0,0 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

Структура споживання нанотехнологічної продукції  в Україні  повною мірою 

співставна зі світовою структурою споживання – основними реципієнтами такої 

продукції є галузі високотехнологічного сектору промисловості, зокрема хімічно-

фармацевтична промисловість, машинобудування, а також енергетика та деякі інші 

галузі економіки. 

Лише третина опитаних компаній реалізує нанотехнологічну продукцію за 

межами України, питома вага тих підприємств, експорт яких складає понад 50% 

реалізованої продукції, залишається абсолютно несуттєвою. Однак результати 

опитування свідчать про те, що вітчизняні підприємства планують надалі 

нарощувати свою присутність на міжнародному ринку (рис.2.20). Так, доволі значна 

кількість підприємств планує збільшувати обсяги експортованої нанотехнологічної 

продукції вже в короткостроковій перспективі. Окрім того, досить значною є частка 
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вітчизняних компаній, яка має наміри виходу на ринки нових країн. Натомість 

виведення на світовий ринок нових видів нанотехнологічної продукції планується 

переважною більшістю підприємств лише у довгостроковій перспективі. Проте 

навіть присутність на світовому ринку та невелика частка експорту 

нанотехнологічної продукції є позитивним фактом, оскільки на сьогодні 

відбувається визначення та закріплення міжнародної спеціалізації на світовому 

ринку нанотехнологій, налагодження виробничих зв'язків та заповнення існуючих 

продуктових ніш. Надалі буде відбуватись лише загострення конкуренції у 

нанотехнологічній сфері та підвищення вхідних бар’єрів, як у випадку проведення 

науково-дослідних робіт, так і виробництва нанотехнологічної продукції. 

 

Рис. 2.20. Розподіл компаній за напрямами розширення їх експортної діяльності 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

На сьогодні більшість компаній, задіяних у нанотехнологічній діяльності, 

займають досить скромну нішу – до 5% ринку, що пояснюється початковим етапом 

формування українського нанотехнологічного ринку. Проте за останні 5 років 

кількість таких компаній зменшилася, і, на думку керівників компаній, буде 

зменшуватись надалі. Натомість зростатиме кількість підприємств, які планують 

розширити свою присутність на ринку – це стосується усіх сегментів наноіндустрії, 

проте більш імовірним вважається зміцнення позицій вітчизняних компаній у сфері 

науково-технічних робіт.  

Передбачається поява нових гравців у сегменті серійного виробництва 

первинної нанотехнологічної продукції одночасно із зміцненням позицій більш 
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досвідчених учасників ринку. Досить амбіційними є плани українських компаній, 

які випускають нановмістну продукцію – в середньостроковій перспективі 

практично всі компанії планують збільшити обсяги виробництва та завоювати 

більшу частину ринку порівняно із теперішніми їх позиціями.  Кількість компаній, 

працюючих на сьогодні у згаданому сегменті ринку є невеликою, проте жодна 

компанія не володіє ресурсами, які б дозволили їй стати монополістом. 

 Найменш розвиненим на сьогодні залишається ринок послуг (товарів, які не 

містять нанокомпоненти), при наданні (виробництві) яких використовуються 

нанотехнології та (або) нанокомпоненти. У середньостроковій перспективі кількість 

компаній, які здійснюють зазначену діяльність, незначною мірою зросте, проте 

нарощувати свою присутність на ринку підприємства практично не планують. 

Натомість, за результатами опитування, незначне загострення конкуренції 

повинно відбутися між компаніями, які випускають спеціальне устаткування для 

нанотехнологій – збільшиться кількість підприємств, які на сьогодні займають 

незначну долю ринку, та розпочнеться формування ядра сегменту – з’являться 

перші ключові гравці ринку.   

За результатами дослідження було визначено, що на сьогодні на 

внутрішньому нанотехнологічному ринку конкуренція між вітчизняними 

компаніями практично відсутня. Певна боротьба спостерігається лише за державне 

фінансування науково-дослідних робіт у сфері нанотехнологій. Будь-які інші 

взаємозв’язки є відсутніми, що потребує термінового державного втручання та 

налагодження співробітництва між підприємствами шляхом державно-приватного 

партнерства. Натомість опитування продемонструвало, що основну загрозу 

національним виробникам нанотехнологічної продукції на ринку України становить 

продукція іноземних компаній, особливо в умовах все більшої глобалізації 

економіки (рис.2.21). Найбільша конкуренція була відмічена в сегменті спеціального 

устаткування для нанотехнологій. Те що іноземні компанії окупували український 

ринок устаткування для нанотехнологій вже на «зародковій» стадії підтверджує і те, 

що при виробництві нанотехнологічної продукції та/або здійсненні НДР в сфері 

нанотехнологій значна частина підприємств використовує обладнання іноземного 
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виробництва (65,9%), зокрема російського виробництва (36,6%). Обладнання 

вітчизняного виробництва використовують 68,3% підприємств, зайнятих 

нанотехнологічною діяльністю. Для України ця тенденція не є позитивною, оскільки 

свідчить про формування технологічної залежності від іноземної продукції на 

стратегічно важливому сегменті наноринку.  

Проте слід відзначити сильну позицію Інститутів НАНУ та національних 

галузевих академій наук на вітчизняному нанотехнологічному ринку. Особливо це 

стосується такого напряму діяльності як виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт у сфері нанотехнологій – згідно з даними опитування понад 

75% респондентів вважають їх своїми основними конкурентами. Також значні 

перспективи  вітчизняних компаній зосереджені у сегменті виробництва первинної 

нанотехнологічної продукції. Перелічені ринкові сегменти характеризуються 

найвищою наукоємністю, найбільшим терміном розробки та найсуттєвішим рівнем 

доданої вартості. 

 

Рис. 2.21. Основні конкуренти вітчизняних підприємств на нанотехнологічному 

ринку України 

Примітка: 1 - виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 2 -виробництво 

первинної нанотехнологічної продукції; 3 - виробництво продуктів, які містять нанокомпоненти 

(нановмістної продукції); 4 - виробництво послуг (товарів які не містять нанокомпонентів), при 

наданні (виробництві) яких використовуються нанотехнології та (або) нанокомпоненти; 5 - 

виробництво спеціального устаткування для нанотехнологій. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

1 

2 

3 

4 

5 

10,8 

11,5 

22,7 

19 

20 

75,7 

46,2 

40,9 

28,6 

20 

5,4 

23,1 

22,7 

28,6 

25 

16,2 

30,8 

40,9 

42,9 

35 

8,1 

3,8 

4,5 

9,5 

20 

43,2 

46,2 

45,5 

57,1 

70 

Конкурентів немає Інститути НАНУ та галузевих академій наук 

Малі та середні вітчизняні компанії Малі та середні іноземні компанії 

Великі вітчизняні компанії Великі іноземні компанії 

% 



127 

 

 

 Аналіз результатів опитування свідчить, що українські компанії, які 

здійснюють нанотехнологічну діяльність, зацікавлені у поглибленні співробітництва 

як з вітчизняними (75,6% і 78,6% відповідно у 2013 і 2014 рр.), так і іноземними 

організаціями (80,5% і 71,4% відповідно у 2013 і 2014 рр.). До того ж більшу 

спрямованість на співробітництво виявляють заклади вищої освіти та установи, які 

здійснюють дослідження і розробки в галузі природничих наук – вони високо 

оцінюють необхідність співпраці у будь-яких формах (рис. 2.22). В той час як 

підприємства переробної промисловості найбільш зацікавлені у співробітництві в 

напрямі експериментального виробництва нанопродукції та підготовці кадрів 

необхідної кваліфікації. 

 
Рис. 2.22. Важливість форм співробітництва у сфері нанотехнологій 

Примітка: Рівень важливості коливається від «1» – дуже низький до «5» – дуже високий. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

 Дослідження також було спрямоване на виявлення напряму здійснення 
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у сфері нанотехнологій з  країнами-членами Митного союзу (насамперед 

Російською Федерацією) та країнами-членами ЄС (рис. 2.23-2.24).   

В цілому, опитування показало, що співпраця у сфері нанотехнологій із 

зазначеними країнами є досить бажаною для вітчизняних підприємств. Варто 

відзначити, що вже у 2013 р. українські нанотехнологічні компанії більшу 

доцільність вбачали у співпраці з країнами-членами ЄС, проте можливості для 

співпраці були більшими із Російською Федерацією, хоча також оцінювалися як 
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нанотехнологічною діяльністю, були більш скептично налаштовані щодо 

співробітництва із Російською Федерацією – менше половини підприємств вважало 

доцільною інтеграцію з цією країною у згаданій сфері. Однак стрімке загострення 

зовнішньополітичної ситуації у 2014 р. та напруженість україно-російських 

Рис. 2.23. Визначення  можливостей та доцільності співробітництва у сфері 

нанотехнологій з Російською Федерацією у 2013-2014 рр. 

Примітка: Рівень доцільності та можливості співробітництва коливається від «-10» – дуже низький 

до «10» – дуже високий. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

відносин значною мірою вплинули на визначення вектора співробітництва 

вітчизняними нанотехнологічними компаніями. На сьогодні українські 

підприємства констатують як зниження можливостей, так і зменшення доцільності 

співпраці із Російською Федерацією практично за всіма можливими напрями 

співробітництвами. Лише українські заклади вищої освіти та установи, які 

здійснюють дослідження і розробки в галузі природничих наук, налаштовані 

продовжувати спільні науково-технічні дослідження із російськими підприємствами 

і надалі. Натомість зацікавленість вітчизняних підприємств у налагодженні 

співробітництва із країнами ЄС практично не зменшилась, однак компанії 
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констатують ускладнення цього процесу, в т.ч. оцінюють зниження можливостей 

для укладання інвестиційних угод. 

 

Рис. 2.24. Визначення  можливостей та доцільності співробітництва у сфері 

нанотехнологій з країнами-членами ЄС у 2013-2014 рр. 
Примітка: Рівень доцільності та можливості співробітництва коливається від «-10» – дуже низький 

до «10» – дуже високий. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

 

Основні бар’єри, які перешкоджають активізації процесу взаємозближення й 

утворення взаємозв'язків у нанотехнологічні сфері, із Російською Федерацією та 

країнами-членами ЄС представлені у табл. 2.11. 

Таким чином, на сьогодні в Україні найбільш значним стримуючим 

активізацію міжнародного співробітництва фактором є суспільно-політична криза з 

військовими діями, що негативно впливає як на співробітництво в 

нанотехнологічній сфері як з Російською Федерацією, так і країнами-членами ЄС. 

Окрім того в минулому, на шляху поглиблення співробітництва у сфері 

нанотехнологій з країнами-учасницями ЄС значним бар’єром виступала також 

відсутність в України статусу рівноправного партнера. Однак дане питання було 

частково вирішене шляхом підписання угоди про асоціацію з ЄС, яке покликане 

створити передумови для поступового узгодження відповідного законодавства та 

стандартів на продукцію, що в подальшому повинно значною мірою полегшити 
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налагодження взаємозв'язків, особливо у сегменті виробництва нанотехнологічних 

товарів. 

Таблиця 2.11 

Основні бар’єри на шляху співробітництва у сфері нанотехнологій з країнами-

членами ЄС та Російською Федерацією 

Країни-члени ЄС Російська Федерація 

 відсутність статусу рівноправного 
партнера, що значною мірою обмежує 
можливості розширення ділових контактів 
(візовий бар’єр в т.ч.) 

 нестабільна політична ситуація у 
відносинах країн 

 надмірна складність юридичного 
оформлення співробітництва, неузгодженість 
нормативно-правової бази та стандартів у всіх 
сферах господарювання 

 Висока залежність російських 
дослідницьких організацій та дослідних 
підприємств від регулюючих державних 
органів та жорстких умов співробітництва, 
пов’язаних з державною політикою РФ  сфері 
контролю за зовнішніми партнерськими 
науковими програмами. 

 складність ведення бізнесу в Україні, 
проблеми із захистом інтелектуальної власності, 
низький рівень довіри та корумпованість органів 
державної влади 

 недостатньо високий рівень розвитку 
інноваційної системи Російської Федерації в 
цілому та нанотехнологій зокрема, що ставить 
під питання доцільність співробітництва 

 неспроможність української сторони 
забезпечувати паритетне фінансування науково-
дослідних робіт та брак необхідного для 
проведення досліджень обладнання 

 відсутність можливості фінансування в 
повній мірі спільних проектів 

 мовний бар’єр  недостатній рівень централізації 
інформаційних ресурсів 

 менша зацікавленість у співпраці зі 
сторони країн-членів ЄС у зв’язку із значною 
різницею у рівні розвитку нанотехнологій 

 неузгодженість нормативно-правової 
бази 

 слабка проінформованість потенційних 
партнерів щодо можливостей вітчизняних 
нанотехнологічних компаній 

 націленість на політику 
імпортозаміщення з боку Російської 
Федерації, що спричиняє меншу 
зацікавленість у співробітництві; високий 
рівень конкуренції в нанотехнологічній сфері 
між країнами 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

До того ж у сфері проведення спільних наукових досліджень, як з країнами 

ЄС, так і Російською Федерацією, найбільш вагомою проблемою постає фінансова 

неспроможність України виконувати свої зобов’язання та забезпечувати 

дослідницькі лабораторії необхідним обладнанням, на що першочергово необхідно 

звернути увагу. 

Не зважаючи на загострення зовнішньополітичної ситуації, у 

короткостроковій перспективі поряд із країнами-членами ЄС (зокрема Німеччиною, 

Францією та Польщею) основним партнером українських нанотехнологічних 
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компаній залишається Російська Федерація. Проте в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі можна відзначити прагнення вітчизняних підприємств 

до розширення ділових кіл та диверсифікації існуючих напрямів співробітництва – 

планується подальша активізація співробітництва у нанотехнологічній сфері із 

США, країнами-учасницями ЄС та такими країнами-членами Митного союзу як 

Білорусь та Казахстан. 

На сьогодні слід відзначити незначну  інвестиційну зацікавленість 

нерезидентів щодо участі у розбудові нанотехнологічної сфери України –  більше 

половини вітчизняних компаній, задіяних у нанотехнологічній діяльності, 

функціонує виключно на внутрішніх інвестиціях (58,8%). Частка ж компаній, в 

загальному обсязі інвестицій яких зовнішні інвестиції складають понад 50%, є 

досить несуттєвою. Проте вплив таких інвестицій на діяльність нанотехнологічних 

компаній оцінюється цілком позитивно. Опитування показало, що в у мовах 

обмеженої державної підтримки для таких підприємств зовнішні інвестиції 

набувають першочергового значення. Залучення сторонніх фінансових ресурсів 

сприяє покращенню матеріально-технічної бази, оновленню устаткування, 

підвищенню кваліфікації існуючих кадрів та розширенню штату фахівців високої 

кваліфікації. До того ж зовнішні інвестори зацікавлені у використанні нових методів 

дослідження та виробництва продукції,  а також створенні лише конкурентних 

нанотехнологічних товарів. 

Окрім відсутності значних обсягів іноземних інвестицій в нанотехнологічну 

сферу, слід констатувати, що значна частина українських нанотехнологічних 

компаній на сьогодні існує переважно і поза державними програмами розвитку 

нанотехнологій та не отримує державної  підтримки. Це підтверджують результати 

опитування підприємств нанотехнологічної сфери – близько половини компаній 

зазначило, що визнання розвитку нанотехнологій одним із стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України ніяк не вплинув на їх вибір 

виду діяльності. Єдиним видом державної допомоги, яку отримували 

нанотехнологічні компанії є бюджетне фінансування науково-дослідних робіт та 

виділення грантів для проведення досліджень у сфері нанотехнологій. В той час  як 
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отримання певних пільг від держави стимулювало б 84,2% підприємств активізувати 

діяльність у згаданій сфері. 

У результаті дослідження було з’ясовано, що на сьогодні важелі державної 

політики  практично не мають впливу на  розвиток нанотехнологічної сфери в 

Україні (рис.2.25). Найбільш позитивно підприємствами задіяними у 

нанотехнологічній сфері, серед яких переважна частина за видом економічної 

діяльності належить до закладів вищої освіти та установ, які здійснюють 

дослідження і розробки в галузі природничих наук,  оцінюється вплив державних 

програм з розвитку нанотехнологій, програм фундаментальних досліджень НАН 

України, а також діяльність центрів колективного користування науковим 

обладнанням. Натомість вплив діяльності вітчизняних технопарків є досить 

обмеженим (через їх незначну кількість та специфіку діяльності), вплив венчурних 

фондів є надзвичайно слабким, що зумовлює недостатність фінансових ресурсів для 

розвитку нанотехнологічної сфери.  Податкові преференції так само не здійснюють 

значного позитивного впливу на розвиток нанотехнологій через їх нестабільність та 

строковість. Окрім того нанотехнологічна діяльність в цілому не є об’єктом 

пільгового оподаткування.   

 

Рис. 2.25. Вплив важелів державної політики на розвиток нанотехнологічної 

сфери в Україні 
Примітка: Рівень  впливу важелів державної політики коливається від «-5» – дуже негативний до 

«5» – дуже позитивний. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 
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Залишаючи поза межами активного державного впливу вітчизняні 

нанотехнологічні підприємства, перед економікою країни постане загроза втрати 

позицій на світовому ринку не тільки сфери нанотехнологій, а і високотехнологічної 

промисловості в цілому. Тому надзвичайно важливим є пошук шляхів удосконалення 

державної економічної політики розвитку нанотехнологій, перш за все орієнтуючись 

на  думку спеціалістів, які працюють у зазначеній сфері. Так, результати двох етапів 

опитування свідчать, що вітчизняні  підприємства нанотехнологічної сфери 

найбільшою мірою були б зацікавлені у запровадженні практики формування 

держзамовлення на нанотехнологічну продукцію, в сприянні у реалізації 

експериментального виробництва партій нанотехнологічних товарів та отриманні 

охоронних документів закордоном (фінансова, організаційна допомога). Значний 

стимулюючий вплив на розвиток нанотехнологій здійснила б державна допомога з 

належної підготовки кадрів для зазначеної сфери (рис. 2.26).  

 
Рис. 2.26. Ступінь стимулюючого впливу на розвиток нанотехнологічної сфери 

в Україні конкретних видів державних пільг 
Примітка: Ступінь стимулюючого впливу коливається від «0» – мінімальний до «5» – 

максимальний ступінь. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 
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понад 59% компаній переконано, що  пошук шляхів її вирішення це завдання рівною 

мірою і держави, і власне підприємства. Так держава повинна забезпечувати 

підготовку кадрів високої кваліфікації у вищих навчальних закладах, а підприємства 

- реалізовувати спеціалізовану підготовку.  
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На сьогодні загальна кількість зайнятих нанотехнологічною діяльністю (за 

результатами опитування підприємств) у 2014 р.склала понад 2,2 тис. осіб з яких 878 

осіб - фахівці вищого рівня кваліфікації, 1036 осіб  - робітники з вищою освітою. 

Однак варто зазначити, що структурі працівників нанотехнологічної сфери 

притаманні певні проблемні аспекти. Так, наприклад, відзначається низька питома 

вага найбільш продуктивних вікових груп, практично третина зайнятих вже досягла 

пенсійного віку (табл. 2.12). До того ж саме у цій віковій групі працівників  

найбільша питома вага докторів наук. Процеси «старіння» кадрів більшою мірою 

притаманні закладам вищої освіти та науково-дослідним установам, що, без 

термінового вирішення проблеми збалансування вікової структури наукових 

працівників, загрожує втратою значного науково-технологічного потенціалу у 

зазначеній сфері. Натомість, результати дослідження дозволяють стверджувати, що 

на промислових підприємствах працівники із науковим ступенем практично не є 

затребуваними. 

Таблиця 2.12 

Структура працівників, зайнятих у нанотехнологічній діяльності, за віком та 

рівнем освіти, % 

Назва показників 
Вікова група 

до 35 років 36-60 років понад 60 років 

Загальна кількість 

працівників, з них 
22,96 46,44 30,60 

1.      Доктори наук 0,00 4,08 7,29 

2.      Кандидати наук 7,24 13,83 6,10 

3.      Вища освіта 11,55 21,12 12,82 

4.     Середня 

спеціальна освіта  
2,72 4,61 2,11 

5.     Середня та/або 

неповна середня освіта 
1,45 2,81 2,28 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

Не зважаючи на той факт, що переважна більшість підприємств (близько 75%) 

оцінює знання та кваліфікацію частини працівників, безпосередньо зайнятих в сфері 

нанотехнологій як такі, що знаходяться на рівні світових стандартів, існує ціла низка 

проблем кадрового забезпечення: відсутність якісної системи підвищення 

кваліфікації та перепідготовки працівників; незадовільний рівень кваліфікації 

працівників, підготовлених системою вищої освіти України за профілем діяльності 
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підприємства; еміграція висококваліфікованих кадрів з України; неспроможність 

забезпечити належний рівень мотивації у працівників підприємства. 

Остання проблема найбільш гостро стоїть для бюджетних установ – закладів 

освіти та науково-дослідних інститутів, які не отримують необхідного 

фінансування. 

Однак, варто зазначити, що перманентний брак коштів для розвитку 

нанотехнологічної діяльності відчувається всіма підприємствами, незалежно від їх 

основного виду діяльності – дефіцит фінансування було визнано респондентами 

найбільш гострою проблемою на сьогодні (рис. 2.27). Також керівники опитаних 

підприємств відзначають вкрай низький попит на нанотехнологічну продукцію на 

внутрішньому ринку та брак достовірної інформації щодо стану як внутрішнього, 

так і зовнішнього нанотехнологічних ринків. 

 

Рис. 2.27. Cтупінь гостроти проблем, що перешкоджають розвитку 

нанотехнологічної діяльності  
Примітка: Cтупінь гостроти проблем коливається від «0» – мінімальний до «5» – максимальний 

ступінь. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

Однак, як видно із рис. 2.28, рівень витрат підприємств на проведення 

моніторингу ринку є абсолютно несуттєвим, що також вказує на невеликі обсяги 

вітчизняного нанотехнологічного ринку та підтверджує відсутність значної 

конкуренції. До того ж респонденти, відповідаючи на питання анкети зазначили, що 

оцінити ринок нанотехнологій України вкрай важко через брак інформації про 

сьогоднішній стан та динаміку його розвитку на загальнодержавному рівні – лише 
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дуже незначна частина підприємств оперує певними даними. За їх експертними 

оцінками обсяг вітчизняного нанотехнологічного ринку на сьогодні становить до 5 

млрд грн, проте в короткостроковій перспективі очікується його зростання у 2-3 

рази. 

 
Рис. 2.28. Структура статей витрат, пов’язаних із нанотехнологічною 

діяльністю, за їх розміром 
Примітка:Розмір статей витрат коливається від «0» – мінімальний до «5» – максимальний розмір. 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування 

До найсуттєвіших статей витрат вітчизняних нанотехнологічних компаній слід 

віднести придбання обладнання та організацію нового виробництва.  Через високу 

вартість спеціального обладнання для нанотехнологічної сфери українські компанії 

також використовували устаткування сторонніх організацій – більшою мірою 

обладнання установ НАНУ, але досить активно компанії взаємодіяли і з 

організаціями країн-членів ЄС та установами РАН. Специфіка нанотехнологічної 

діяльності зумовлює те, що окрім устаткування вітчизняними компаніями 

використовуються також спеціальні приміщення сторонніх організацій. 

Узагальнюючи результати опитування вітчизняних підприємств, які 

використовують та створюють нанотехнології, можна виділити такі особливості, 

притаманні українській наноіндустрії: 

 український ринок нанотехнологій та товарів, виготовлених з їх використанням, 

перебуває на початковій стадії свого розвитку, є фрагментарним, нестабільним 

та неоднорідним географічно. На сьогодні ще не сформувалися основні нішеві 

гравці, у споживачів нанопродукції  немає чіткого уявлення, які нанотехнології 
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та нанопродукція дозволять їм зміцнити свої конкурентні переваги, знизити 

собівартість продукції й покращити її споживчі характеристики; 

 на сьогодні в цілому можна констатувати суттєве відставання України від 

провідних країн світу за розвитком нанотехнологічної сфери. За кількістю 

підприємств задіяних у нанотехнологічній діяльності наша країна знаходиться 

практично на рівні Канади, Німеччини та Фінляндії в період 2000-2005 рр. В 

цілому рівень залучення вітчизняних підприємств у нанотехнологічну діяльність 

є досить низьким, переважна частина нанотехнологічної продукції носить 

експериментальний характер, що визначає зв'язок «наука – виробництво» таким, 

який наочно демонструє слабкість розвитку власне  наноіндустрії в Україні; 

 на відміну від загальносвітових тенденцій, де основними сферами економічної 

діяльності нанотехнологічних підприємств є приладобудування і хімічна 

промисловість, переважна більшість вітчизняних нанокомпаній за видом 

економічної діяльності належить до закладів вищої освіти та установ, які 

здійснюють дослідження і розробки в галузі природничих наук, і більшою 

мірою, орієнтовані на проведення досліджень у сфері нанотехнологій та 

несерійне виробництво наноматеріалів. Питома вага підприємств переробної 

промисловості, які використовують та/або створюють нанотехнології абсолютно 

несуттєва і коливається в межах 10-20% від загальної кількості 

нанотехнологічних підприємств. Нетиповим для світової практики є несуттєва 

кількість малих компаній в Україні у загальній кількості нанотехнологічних 

підприємств; 

 однією з характерних рис українського нанотехнологічного ринку є слабкість 

конкурентного середовища, орієнтованість компаній на вітчизняного споживача. 

Конкуренція між вітчизняними компаніями практично відсутня. Певна боротьба 

спостерігається лише за державне фінансування науково-дослідних робіт у сфері 

нанотехнологій. Водночас іноземні компанії вже починають захоплювати певні 

ринкові сегменти (більшою мірою сегмент спеціального устаткування для 

нанотехнологій), а українська нанотехнологічна продукція практично не є 

затребуваною на зовнішньому ринку; 
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 українські компанії, які здійснюють нанотехнологічну діяльність, зацікавлені у 

поглибленні співробітництва як з вітчизняними, так і іноземними організаціями. 

В цілому українські нанотехнологічні компанії більшу доцільність вбачали на 

момент опитування у співпраці з країнами-членами ЄС, проте можливості для 

співпраці також оцінюються як невисокі. Окрім того, відзначається незначна 

інвестиційна зацікавленість нерезидентів щодо участі у розбудові 

нанотехнологічної сфери України – зовнішні інвестиції практично відсутні; 

 на сьогодні українські компанії, які здійснюють виробництво нанотехнологічної 

продукції, існують переважно і поза державними програмами розвитку 

нанотехнологій, не отримують державної  підтримки, а важелі державної 

політики  практично не здійснюють вплив на  розвиток нанотехнологічної сфери 

в Україні; 

 активному розвитку нанотехнологій в Україні перешкоджає низка проблем. 

Ключовими з них є брак інвестиційних ресурсів, нестача кваліфікованого 

персоналу, адміністративні бар'єри, низький попит на продукцію тощо. Слід 

також відзначити, що аналогічні проблеми відзначалися у підприємств в часи 

становлення наноіндустрії по всьому світу. 

 Таким чином за результатами проведеного дослідження було з’ясовано, що 

визначальними рисами нанотехнологічної діяльності є наукоємність, 

капіталоємність, висока ризикованість діяльності, довгострокова окупність 

результатів та множинність форм застосування. Саме вони в сукупності із 

організаційно-економічними передумовами розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні визначають основні бар’єри на шляху формування вітчизняної 

наноіндустрії.  

Організаційно-інституційні бар’єри 

1. Відсутність довгострокової державної політики та стратегії розвитку 

вітчизняної наноіндустрії. В Україні лише на рівні політичних документів 

проголошено інноваційний шлях розвитку в цілому та формування 

нанотехнологічної індустрії зокрема. Однак на сьогодні необхідна для реалізації цих 

планів правова база є відсутньою, формування основних елементів системи 
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законодавчого регулювання нанотехнологічних процесів в економіці не завершено, 

наявна нормативно-правова база не відповідає потребам учасників ринку і не 

підготовлена до можливих змін, ініційованих комерціалізацією нанопродукції 

(питання безпечності нанотехнологічної продукції тощо), відсутнім є єдиний 

постійно діючий державного орган, відповідальний за розвиток нанотехнологій в 

Україні, а результативність державної політики з розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери важко відстежити через недосконалість статистичної бази 

та організації статистичних спостережень за розвитком нанотехнологій. Таким 

чином, можна констатувати наявність управлінського конформізму в питаннях 

економічного сприяння розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери.  

2. Проблеми фінансового забезпечення нанотехнологічної діяльності. 

Державне фінансування вітчизняної нанотехнологічної сфери характеризується 

«точковістю» та недотриманням заздалегідь визначених норм фінансування. Обсяги 

фінансування не відповідають завданням, поставленим у програмах розвитку 

нанотехнологій та не є достатніми навіть для закупівлі необхідного обладнання. 

Така нерівномірність фінансування та непрозорість його розподілу (результати 

проведеного опитування показали, що значна частина респондентів наголошує на 

корупційних схемах розподілу державних коштів) не створює умов для системних 

рішень і формування виробничо-технологічних ланцюгів. Висока капіталоємність 

проектів, високий рівень ризику й невизначеності результатів, довгостроковість 

реалізації проектів та відсутність державної підтримки досліджуваної сфери 

перешкоджають залученню в процес інвестування нанотехнологій приватного 

сектора української економіки. Окрім того, стрімке зниження темпів росту ВВП 

країни в умовах економічної та політичної кризи зменшує перспективність даного 

виду діяльності й, відповідно, інвестиційну активність бізнес співтовариства. 

3. Нерозвиненість інфраструктури для розвитку наноіндустрії. Як показує 

зарубіжний досвід, успішна інноваційна діяльність компаній визначається, 

насамперед, рівнем розвитку відповідної інфраструктури. Проте в Україні рівень 

розвитку  інноваційної інфраструктури можна охарактеризувати як низький, у тому 

числі через відсутність науково-освітніх центрів, недосконалість діяльності 
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вітчизняних венчурних компаній, а також низьку якість організаційної взаємодії 

учасників ринку [171, с. 15]. Вплив венчурних фондів є надзвичайно слабким, 

оскільки основними сферами інвестування їх коштів є будівництво, торгівля, 

готельний і туристичний бізнес, нерухомість, переробка сільгосппродукції, 

страхування, інформатизація, а не галузі високотехнологічного виробництва, що 

зумовлює недостатність фінансових ресурсів для розвитку нанотехнологічної сфери.   

4. Проблеми метрології, сертифікації та стандартизації. Запровадження 

чітких вимог до нанотехнологічної продукції на ранніх етапах проведення 

досліджень і при їх комерціалізації створює додаткові конкурентні переваги 

продукції. Проте вирішення цих питань значною мірою пов'язане із високою 

вартістю та специфікою вимірювальної та контролюючої апаратури. З огляду на це 

створення засобів і методик метрології та сертифікації нанопродукції не може 

здійснюватися окремими підприємствами. Надзвичайно важливим тут виступає 

координація та підтримка держави, зокрема у формі створення спеціальної 

структури. На сьогодні низька затребуваність стандартизації в Україні пояснюється 

незначними обсягами випуску нанотехнологічної продукції та вузькістю сфери її 

застосування, нестійкістю використовуваних технологічних процесів. Збільшення 

обсягів виробництва безперечно вимагатиме долучення до міжнародної системи 

стандартизації та придбання чи розробку спеціального метрологічного обладнання. 

Соціальні та освітні бар’єри 

1. Бар’єр сприйняття нових технологій зумовлює необхідність здійснення 

оцінки  соціальних наслідків і етичних питань, пов’язаних із розвитком 

нанотехнологій. Недостатня проінформованість громадськості щодо 

нанотехнологічної сфери може стати джерелом протиріч у суспільстві через страх 

системних змін в економічній сфері – зростання безробіття, перерозподіл ринків 

тощо. Тому в умовах початкової стадії формування внутрішнього ринку 

нанопродукції визначальним завданням маркетингової підтримки наноіндустрії є не 

стільки проведення пропаганди й реклами нанотехнологій, скільки освіта широких 

мас громадськості. Імідж нанотехнологій у нашій країні є дуже низьким, що 

виражається в скептичному відношенні населення до перспектив наноіндустрії.  
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Іншою складовою бар’єру сприйняття нових технологій є проблема впливу 

нанотехнологій та нанотехнологічної продукції  на здоров’я живих організмів та 

екологію, оскільки вже на сьогодні цілий ряд досліджень вказує на значні ризики 

безконтрольних розробки, виробництва та використання нанотехнологій і 

пов’язаною із ними продукцією [102; 172, с.24; 173-174]. Окрім того слід зазначити, 

що дослідження впливу нанотехнологій та наноматеріалів на організм людини і 

навколишнє середовище призводить до значного зростання вартості і тривалості 

розробок. До того ж зростає ризик невдалого завершення досліджень, так як 

негативні наслідки можуть бути виявлені на їх завершальній фазі. До готової 

технології можуть бути пред'явлені вимоги з безпеки праці, що вимагатиме введення 

додаткових засобів і технологій захисту, для кожного типу матеріалів необхідно 

знайти ефективні способи їх переробки та утилізації. Вирішення цих питань є 

надзвичайно важливим не тільки при оцінці інвестиційної доцільності 

нанотехнологічної діяльності, але і з точки зору забезпечення національної безпеки і 

можливості широкого використання нанотехнологій у вітчизняній промисловості. 

Проте на сьогодні в Україні такі роботи практично не ведуться, не зважаючи на те, 

що вони були передбачені завданнями програм з розвитку вітчизняних 

нанотехнологій. 

2. Проблема кадрового забезпечення нанотехнологічної сфери. 

Незважаючи на те, що на сьогодні в Україні підготовка фахівців для 

нанотехнологічної діяльності здійснюється майже двадцятьма вітчизняними 

вищими навчальними закладами, відсутність таких складових  освітнього процесу 

як впровадження дисциплін щодо нанотехнологій у школі та курсів перепідготовки 

наявних наукових та інженерних кадрів, а також невідповідність державного 

замовлення на підготовку спеціалістів у сфері нанотехнологій потребам вітчизняних 

нанотехнологічних підприємств, відсутність механізмів забезпечення роботою 

випускників із профільною для нанотехнологічної сфери освітою не дозволяє 

говорити про належне функціонування кадрового забезпечення наноіндустрії. 

Техніко-економічні бар’єри 

1. Проблема загального інноваційно-технологічного відставання країни. 
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Вітчизняній сфері науки та інновацій притаманні зниження інвестиційної 

зацікавленості нерезидентів щодо участі в розбудові сектора вітчизняного 

наукомісткого виробництва, деформація секторальної структури наукової галузі, 

проблеми інфраструктурного забезпечення сектора науки та низький рівень 

результативності національної індустрії високих технологій [175, с. 26]. Окрім того 

вітчизняна промисловість характеризується невисоким рівнем інноваційності, 

інновації не є затребуваними. Сприйнятливість бізнесу до нововведень, особливо 

технологічного характеру, залишається низькою. Виробництво не пред'являє попиту 

на інновації високого рівня, тому вони не розробляються; відсутність пропозиції, у 

свою чергу, гальмує формування попиту. Таким чином фірми не проявляють 

інноваційної активності, технологія виробництва залишається відсталою. Така 

тенденція щодо розвитку сфери науки та інновацій в Україні підтверджується і 

низкою індексів інноваційного розвитку країн, серед яких Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) [176, с. 21-22]; 

Міжнародний індекс інновацій (BCG Intеrnational Innovation Index, IntII) [177]; 

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index, GII) [178, с. 20; 179, с.22]. 

Таким чином, на сьогодні стан розвитку сфери науки та інновацій, рівень 

впровадження інновацій, а також ступінь відтворення ринкового сегмента 

виготовленого інноваційного продукту в Україні залишаються недостатніми для 

формування необхідних економічних передумов для реалізації інноваційного 

прориву в сфері нанотехнологій. 

2. Падіння вітчизняного промислового виробництва. Основний реципієнт 

нанотехнологій – вітчизняна промисловість –  демонструє негативну динаміку, 

починаючи із 2012 р. Так,  у 2012 р. порівняно з 2011 р. промислове виробництво 

скоротилося на 1,8%; у 2013 р. – ще на 4,7% порівняно з 2012 р.; а в 2014 р. – ще на 

10,7%. За прогнозами експертів за підсумком 2015 р. загальний спад виробництва 

складе 13,5%-14%. Слід зазначити, що падіння зафіксовано у всіх без винятку 

галузях національної економіки. Основними причинами такої ситуації є скорочення 

експорту вітчизняної продукції до РФ разом із відсутністю прогресу щодо 

диверсифікації ринків збуту, підвищення виробничих витрат, низькі ціни на 
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традиційні товари українського експорту на світових ринках, зниження 

інвестиційної активності та військові дії, які зменшують промисловий потенціал 

східних регіонів країни. Окрім того, слід зазначити, що в Україні відсутні чіткі 

пріоритети розвитку вітчизняного виробництва на інноваційних засадах, стратегію 

інноваційного розвитку не розроблено (у 2013 р. було ухвалено лише 

Концепцію Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості до 2020 року, проте документ потребує докорінного перегляду з 

огляду на якісно нові умови його реулізації), органу відповідального за промислово-

інноваційний розвиток держави не створено. Все це обумовлює неспроможність 

української промисловості до абсорбції та імплементації нанотехнологічних 

розробок. 

3. Складнощі із комерціалізацією нанотехнологічних розробок. 

Вітчизняний науково-технологічний потенціал у сфері нанотехнологій знаходиться 

на досить високому рівні, особливо в частині фундаментальних досліджень. Проте в 

Україні на сьогодні практично відсутній механізм трансферу як нанотехнологій, так 

і нанотехнологічної продукції. Окрім того в умовах обмеженого фінансування 

програм з розвитку нанотехнологічної діяльності в Україні кількість технологій 

готових до виведення на ринок та безпосереднього впровадження є незначною. Це в 

т.ч. є і наслідком відсутності інформаційного обміну між дослідниками і 

представниками промисловості. Вітчизняні продуценти нанотехнологій  у своїх 

дослідженнях не орієнтуються на вимоги промислового сектору щодо необхідних 

властивостей нанотехнологічної продукції. В результаті такої роботи отримана 

продукція вимагає попередньої модифікації під потреби конкретного споживача, що 

уповільнює та ускладнює процес комерціалізації. Окрім того використання 

нанотехнологій у виробництві вимагає від промисловості модернізації власного 

устаткування. А з метою випуску складних продуктів оновлення потребуватимуть і 

суміжні технологічні процеси.  

З метою подолання проблем із комерціалізацією нанотехнологічних розробок 

в Україні було створено бізнес-портал «Нанотехнології та наноматеріали» та 

об’єднаний офіс трансферу нанотехнологій. Проте їхня робота має низку недоліків, 
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які було проаналізовано раніше, що не дозволяє підвищити рівень впровадження 

нанотехнологічних розробок.  

4. Проблема формування ринкового середовища у нанотехнологічній 

сфері. Однією з основних проблем розвитку нанотехнологічної сфери України є 

слабкий внутрішній попит на нанотехнологічну продукцію, недостатньо ємний і 

сформований ринок збуту нанотехнологічних товарів та інновацій в цілому. 

Проблема формування ринкового середовища полягає у відсутності в Україні 

значної кількості споживачів технологій сучасного рівня і, окрім того, сучасного 

стилю технологічного мислення. На сьогодні споживчий ринок занадто малий для 

забезпечення окупності масового переозброєння промисловості. Тому надзвичайно 

важливим є визначення реальної готовності виробників до імплементації 

нанотехнологій та виготовлення нанотехнологічної продукції на ринок кінцевого 

споживання.  Проте на сьогодні в Україні на державному рівні відстуні будь-які 

інструменти та можливості здійснення оцінки ємності нанотехнологічного ринку. 

Оцінити вітчизняний ринок нанотехнологій вкрай важко і власне підприємствам, які 

вже здійснюють нанотехнологічну діяльність. Результати проведеного опитування 

підтвердили, що лише дуже незначна частина підприємств оперує певними даними. 

Неможливість здійснити економічну оцінку стану та перспектив розвитку 

вітчизняного нанотехнологічного ринку в сукупності із браком інформації щодо 

можливостей і сфер використання нанотехнологій у промисловості негативно 

впливають на зацікавленість інвесторів. А нерегульований характер протікання 

процесів в сфері нанотехнологій підсилює відчуття невизначеності. Тому, вкрай 

важливим є налагодження широкої кооперації підприємств, функціонуючих у 

нанотехнологічній сфері, держави та споживачів, що створить основу для 

запровадження сучасної ринково зорієнтованої системи управління інформацією та 

підвищення обізнаності щодо нанотехнологій та нанопродукції.  

5. Експортний бар’єр. Оскільки внутрішній нанотехнологічний ринок на 

сьогодні не є сформованим, то альтернативою для виробників нанотехнологічної 

продукції виступає світовий ринок. Проте для успішної експансії на зовнішні ринки 

необхідна чітка стратегія розвитку наноіндустрії, яка б визначала технологічну та 
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маркетингову політику країни в цій сфері, оскільки на сьогодні українські 

нанотехнологічні компанії не є активними гравцями на світовому ринку. 

Збільшенню експорту продукції вітчизняними нанотехнологічними підприємствами 

перешкоджає значна специфіка світових ринків нанопродукції – відмінність у 

нормах і стандартах на даний тип продукції. Пріоритетним заходом державної 

підтримки в такому випадку може стати субсидування частини витрат експортерів, 

пов'язаних з оплатою послуг з виконання вимог законодавства країни-імпортера, що 

є необхідними для експорту продукції наноіндустрії, в тому числі робіт з 

сертифікації, реєстрації або інших форм підтвердження відповідності, з подальшою 

уніфікацію технічних вимог до якості нанопродукції з міжнародними вимогами. 

 

Висновки до розділу 2 

Здійснений у другому розділі дисертаційного дослідження аналіз дозволяє 

робити висновки про те, що в Україні з метою пошуку нових факторів активізації 

розвитку національної економіки і підвищення ефективності діяльності вітчизняних 

товаровиробників, виникає необхідність стимулювання впровадження технологій 

шостого технологічного укладу, в т. ч. і нанотехнологій. Протягом останніх років в 

Україні було здійснено низку важливих кроків у напрямку стимулювання  розвитку 

наноіндустрії, а саме: офіційний факт визнання необхідності розвитку 

нанотехнологій державою, визначення розвитку нанотехнологічної сфери як одного 

із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України на 2011–

2021 рр.; реалізація державних програм та програм НАН України з розвитку 

нанотехнологічної діяльності; запровадження підготовки фахівців для 

нанотехнологічної сфери у вищих навчальних закладах тощо.  

Однак здійснивши критичний аналіз організаційно-інституційного 

забезпечення нанотехнологічної діяльності в Україні, було зроблено висновок що 

фрагментарність державної підтримки, реальний рівень фінансування, наявна 

структура інституційного забезпечення розвитку нанотехнологій та відсутність 

дієвого механізму контролю за реалізацією дій, спрямованих на розбудову згаданої 

сфери, не може гарантувати Україні не тільки світового лідерства, а й місця на 
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ринку нанотехнологічних товарів та послуг. Тобто українська політика з розвитку 

нанотехнологічної діяльності має на меті формальне слідування світовим 

тенденціям розвитку інноваційної сфери і не може здійснювати істотний вплив на 

перебіг процесів становлення вітчизняної наноіндустрії, незважаючи на те, що саме 

держава на першому етапі розвитку нанотехнологій (що підтверджується досвідом 

становлення нанотехнологічної сфери в країнах-лідерах) має взяти на себе основну 

частину робіт із створення наукової та інвестиційної бази, формуючи інноваційну 

інфраструктуру, створюючи платформу для співпраці між науковими установами та 

приватними підприємствами, налагоджуючи державно-приватне партнерство.  

Проте, слід відзначити, що на сьогодні Україна ще володіє досить високим 

науково-технологічним потенціалом у сфері нанотехнологій. Фундаментальні й 

прикладні дослідження, спрямовані на розвиток нанотехнологічної діяльності, 

здійснювалися задовго до започаткування державних програм із розвитку 

нанотехнологій. А протягом останніх 15 років зазначені дослідження реалізуються у 

межах тем відомчого замовлення НАН України, грантів Міністерства освіти й 

науки, грантів міжнародних наукових фондів, прямих контрактів із промисловими 

підприємствами. Однак зазначеній сфері притаманна також низка проблем 

(відсутність обладнання необхідного рівня для проведення зазначених розробок, 

неналагоджене співробітництво із промисловим сектором, недосконала система 

трансферу технологій, брак фінансування), що підтверджується зниженням таких 

показників результативності наукової діяльності у сфері нанотехнологій як патентна 

активність, публікаційна активність  вітчизняних науковців (кількість статей, 

присвячених нанотехнологіям,  їх питома вага у загальній кількості статей в Україні, 

рівень цитованості нанотехнологічних статей), впровадження результатів 

досліджень, кількість створених нанотехнологій в загальній кількості створених 

передових технологій. Низькі показники результативності також засвідчують  

недостатність існуючих на сьогодні заходів державної підтримки розвитку 

нанотехнологічної сфери. 

Окрім того в результаті проведеного дослідження було зроблено висновок, що 

з метою вирішення кадрової проблеми у сфері нанотехнологій державою було вжито 
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певні заходи, спрямовані на формування відповідних фахівців для пріоритетних 

сегментів даного виду діяльності. Однак на сьогодні сфері кадрового забезпечення 

сфери нанотехнологій притаманні такі проблеми як недостатня кількість 

підготовлених спеціалістів за названим профілем, навчання студентів лише за одним 

напрямом підготовки, недостатньо розгалужена система закладів освіти, що 

здійснюють підготовку за нанотехнологічними спеціальностями тощо. 

Ще одним недоліком притаманним вітчизняній системі забезпечення розвитку 

нанотехнологічної діяльності є слабкість його маркетингової складової – в Україні 

практично відсутні будь-які комунікації між державою, представниками 

промисловості та громадськістю з приводу значення та особливостей розвитку 

нанотехнологій. 

З огляду на слабкість державної підтримки нанотехнологічної сфери в Україні 

та недостатню поінформованість бізнес-середовища про даний вид діяльності, 

можна констатувати нерозвиненість її промислового сегменту. Так, на сьогодні 

український ринок нанотехнологій та товарів, виготовлених з їх використанням, 

перебуває на початковій стадії свого розвитку, є фрагментарним, нестабільним та 

неоднорідним географічно. На сьогодні ще не сформувалися основні нішеві гравці, у 

споживачів нанопродукції  немає чіткого уявлення, які нанотехнології та 

нанопродукція дозволять їм зміцнити свої конкурентні переваги, знизити 

собівартість продукції й покращити її споживчі характеристики. Можна 

констатувати суттєве відставання України від провідних країн світу за розвитком 

нанотехнологічної сфери – як за обсягами фінансування, так і за кількістю 

підприємств задіяних у нанотехнологічній діяльності. Переважна частина 

нанотехнологічної продукції носить експериментальний характер, виробництво 

нанотехнологічної продукції досить часто виконується в рамках конкретних 

замовлень і не витримує конкурентного тиску з боку світових виробників аналогів, 

питома вага підприємств переробної промисловості, які використовують та/або 

створюють нанотехнології, абсолютно несуттєва і коливається в межах 15% від 

загальної кількості нанотехнологічних підприємств. Це все вказує на слабкість 

розвитку як власне наноіндустрії, так і зв'язку «наука – виробництво». 
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В результаті вивчення і систематизації основних перешкод на шляху розвитку 

вітчизняної нанотехнологічної діяльності було виділено три основні типи бар'єрів: 

 організаційно-інституційні бар’єри (відсутність довгострокової державної 

політики та стратегії розвитку вітчизняної наноіндустрії, проблеми фінансового 

забезпечення нанотехнологічної діяльності, нерозвиненість інфраструктури для 

розвитку наноіндустрії, проблеми метрології, сертифікації та стандартизації); 

 соціальні та освітні бар’єри (бар’єр сприйняття нових технологій, проблема 

кадрового забезпечення нанотехнологічної сфери); 

 техніко-економічні бар’єри (проблема загального інноваційно-технологічного 

відставання країни, падіння вітчизняного промислового виробництва складнощі 

із комерціалізацією нанотехнологічних розробок, проблема формування 

ринкового середовища у нанотехнологічній сфері, експортний бар’єр). 

Окрім того, було зроблено висновок про те, що зазначені бар’єри є 

характерними для початкового рівня розвитку наноіндустрії. І оскільки Україна 

розвивається у тому ж напрямі, що і інші технологічно розвинені країни, тому 

більшість бар’єрів розвитку вітчизняної наноіндустрії є свівставними із світовими 

бар’єрами розвитку нанотехнологій, які сформувалися в країні із певним часовим 

лагом. До того ж встановлені бар’єри розвитку нанотехнологічної сфери 

перебувають у тісному взаємозв’язку між собою, є логічним продовженням один 

одного, і тому вирішені можуть бути лише комплексно. Усунення одного певного 

типу бар’єрів не створить необхідних передумов для активізації розвитку 

вітчизняної наноіндустрії.  

Таким чином, украй необхідна виважена державна політика розвитку сфери 

нанотехнологій, яка охоплюватиме використання усіх можливих інструментів 

стимулювання розвитку досліджуваного виду діяльності, оскільки пасивна форма 

участі держави у зазначених процесах не сприятиме розвитку вітчизняної 

наноіндустрії. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [117, 119, 180-187]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ 

3.1. Поліаспектна система оцінки рівня розвитку та перспектив 

нанотехнологічноїї сфери 

Необхідність здійснення Міністерством освіти і науки України,  Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України та Національній академії наук України як 

найбільш вагомими учасникам розбудови вітчизняної нанотехнологічної сфери 

економічної оцінки перспектив її розвитку передусім потребує розробки 

методичного інструментарію, оскільки у світовій практиці єдиний підхід до такої 

оцінки є відсутнім. Окрім особливостей розвитку нанотехнологічної сфери в Україні 

при розробці необхідного інструментарію слід враховувати низку обмежень, 

зокрема неможливість здійснення рейтингової оцінки через брак та неспівставність 

наявної статистичної інформації щодо нанотехнологічного розвитку інших країн, а 

також неможливість побудови статистичних рядів розподілу через недостатню 

тривалість здійснення спостережень за вітчизняною нанотехнологічною сферою та 

початковий етап її розвитку. 

Критичний аналіз існуючих методичних напрацювань щодо оцінювання рівня 

розвитку нанотехнологічної сфери дозволило розробити поліаспектну систему оцінки 

рівня її розвитку, яка враховує дію сукупності факторів, вплив яких за результатами 

аналізу особливостей формування національної наноіндустрії було визнано як 

визначальний. До складу  розробленої поліаспектної системи оцінки рівня розвитку 

нанотехнологій входять показники, кожен з яких характеризує окремий аспект 

нанотехнологічної діяльності. Всі показники згруповано у дві основні групи: 

індикатори пропозиції та індикатори попиту, кожна з яких містить комплекс 

індикаторів (рис.3.1).  

Індикатори пропозиції характеризують наявні умови і результати 

продукування нанотехнологій в країні. Індикатори попиту характеризують рівень 

розвитку інструментів для впровадження існуючих нанотехнологій, ступінь  
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Рис. 3.1. Структура поліаспектної системи оцінки рівня розвитку національної 

нанотехнологічної сфери 
Джерело: складено автором 

  

 

• Індикатор організаційно-інституційного 
забезпечення пропозиції дозволяє визначити 
місце нанотехнологій у системі державних пріоритетів 
країни, а також характеризує рівень використання 
державних важелів з метою створення сприятливих 
умов для розвитку наукових досліджень у сфері 
нанотехнологій. 

• Індикатор науково-технічної активності 
характеризує здатність вітчизняного наукового 
комплексу продукувати нові знання  у сфері 
нанотехнологій, їх використовувати та виступати 
джерелом  економічного зростання. 

• Індикатор кадрового забезпечення дозволяє 
оцінити можливості освітньої системи  задовольняти 
потреби нанотехнологічної промисловості у 
висококваліфікованих кадрах.  
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• Індикатор організаційно-інституційного 
забезпечення попиту  характеризує зацікавленість  
держави у формуванні розвиненого ринку 
нанотехнологій, дозволяє оцінити результативність 
заходів, спрямованих на стимулювання 
нанотехнологічного виробництва. 

• Індикатор нанотехнологічної активності 
підприємств відображає здатність та готовність 
вітчизняних підприємств абсорбувати нанотехнологічні 
інновації, модернізуючи власне виробництво. 

• Індикатор соціальної готовності відображає 
здатність та готовність широких кіл громадськості до 
споживання нанотехнологічної продукції. 
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готовності суспільства та промисловості до використання нанотехнологій та 

нанотехнологічної продукції. 

Перераховані індикатори містять як специфічні для нанотехнологічної сфери 

показники (ця група охоплює показники, які перебувають в прямій залежності із 

розвитком нанотехнологічної сфери, значною мірою визначають її потенціал та є 

базою для прогнозів розвитку національної наноіндустрії), так і загальні показники 

(до цієї групи належать показники, які не мають прямого зв`язку із розвитком 

власне національної нанотехнологічної сфери, проте вони здійснюють 

опосередкований вплив, який визначатиме передумови та формуватиме середовище 

її розвитку). 

Частина показників (табл. 3.1-3.2) є легко вимірюваними статистичними 

індикаторами, а їх значення формується за допомогою офіційних статистичних 

даних. Значення іншої частини показників важко піддається об’єктивній 

статистичній оцінці і може бути сформовано лише за рахунок експертних оцінок 

(методи якісної статистики). 

Визначення перспектив розвитку нанотехнологій в Україні відбуватиметься у 

такій послідовності: 

1. визначення чинників, які характеризують рівень розвитку 

нанотехнологічної сфери (як кількісних, так і якісних); 

2. оцінка рівня розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери – розрахунок 

індикаторів пропозиції та попиту для нанотехнологічної сфери; 

3. інтерпретація оцінки (результати дослідження та їх відображення на 

матриці перспектив розвитку сфери нанотехнологій виступають базою для 

розробки рекомендацій щодо побудови стратегії розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної діяльності). 

Поліаспектна система оцінки рівня розвитку національної нанотехнологічної 

сфери повинна задовольняти наступним умовам: адекватність поставленим цілям і 

завданням; можливість регулярного здійснення розрахунку; порівнюваність 

результатів; достовірність індикаторів та повнота описання ними досліджуваного 

явища чи процесу. 
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Таблиця 3.1 

Поліаспектна система оцінки рівня розвитку національної наноіндустрії – 

визначення індикатора пропозиції  (Ind S) 

Групи показників 
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Індикатор організаційно-інституційного забезпечення пропозиції (Ind1) 

1.1 Коефіцієнт співвідношення бюджетних видатків на розвиток 

нанотехнологічної сфери до обсягу ВВП 

0,4 

0,4 

- до 0,001% 1 

- до 0,01% 2 

- понад 0,01% 3 

1.2 Державне стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень у 

сфері нанотехнологій 

0,6 

- державне стимулювання наукових досліджень у сфері нанотехнологій 

відсутнє  
1 

- помірна підтримка  досліджень у сфері нанотехнологій державою 

(використання виключно програмної форми стимулювання досліджень в 

нанотехнологічній сфері) 

2 

- значна підтримка  досліджень у сфері нанотехнологій державою 

(наявність цільових програм досліджень в нанотехнологічній сфері, 

надання податкових кредитів на здійснення досліджень в зазначеній 

сфері, застосування прискореної амортизації спеціального устаткування 

для нанотехнологій тощо) 

3 

Індикатор науково-технічної активності (Ind2) 

2.1 Коефіцієнт питомої ваги НДІ, які здійснюють нанотехнологічні 

дослідження, в загальній кількості НДІ  

0,1 

0,4 

- до 20% 1 

- до 30% 2 

- понад 30% 3 

2.2 Коефіцієнт питомої ваги НДІ, для яких діяльність в сфері нанотехнологій 

є основною, в загальній кількості НДІ  

0,2 - до 5% 1 

- до10% 2 

- понад 10% 3 
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Продовження табл. 3.1 

Групи показників 
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2.3 Коефіцієнт питомої ваги статей присвячених нанотехнологіям у загальній 

кількості статей в Україні (за сервісом індексування цитованості наукових 

статей ISI Web of Knowledge)  
0,1  

- до 5% 1 

- до15% 2 

- понад 15% 3 

2.4 Коефіцієнт питомої ваги створених нанотехнологій у загальній кількості 

створених передових технологій  

0,2 

 

- до 5% 1 

- до15% 2 

- понад 15% 3 

2.5 Коефіцієнт питомої ваги кількості патентів отриманих в сфері 

нанотехнологій в загальній кількості виданих в країні патентів  

0,2 - до 1% 1 

- до 5% 2 

- понад 5% 3 

2.6 Коефіцієнт питомої ваги кількості патентів отриманих в сфері 

нанотехнологій резидентами в загальній кількості виданих  патентів в сфері 

нанотехнологій в світі (за даними Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності) 0,2 
- до 1% 1 

- до 5% 2 

- понад 5% 3 

Індикатор кадрового забезпечення (Ind3) 

3.1 Коефіцієнт питомої ваги ВНЗ, які здійснюють підготовку кадрів для 

нанотехнологічної сфери, в загальній кількості ВНЗ  

0,3 

0,2 

- до 5% 1 

- до 10% 2 

- понад 10% 3 

3.2 Коефіцієнт питомої ваги випускників ВНЗ, що отримали 

нанотехнологічну освіту, в загальній кількості випускників ВНЗ  

0,7 - до 1% 1 

- до 3% 2 

- понад 3% 3 
Джерело: складено автором 



154 

 

 

За умови удосконалення статистичного моніторингу нанотехнологічної 

діяльності, індикатори поліаспектної системи оцінки рівня розвитку національної 

наноіндустрії в подальшому слід доповнити наступними показниками: 

- коефіцієнт питомої ваги працюючих у нанотехнологічній сфері у загальній 

кількості зайнятих; 

- коефіцієнт питомої ваги вартості виготовленої нанотехнологічної продукції 

у загальній вартості виготовленої в Україні продукції; 

- коефіцієнт питомої ваги вартості експортованої нанотехнологічної продукції 

у загальній вартості експорту України. 

У запропонованій полікритеріальній системі оцінки рівня розвитку 

національної наноіндустрії оцінювання здійснюється за наступним алгоритмом: 

1) розрахунок значення показників в межах кожного індикатора, присвоєння 

відповідної кількості балів; 

2) обчислення значення кожного з індикаторів i

п

і
i

KInd 
1

i ,  за умови, 

що  1i  ,  

де iInd - значення і-го індикатора, що входить до складу індикаторів 

попиту та пропозиції, у балах; 

iK - значення і-го показника в межах кожного індикатора у балах; 

i - ваговий коефіцієнт і-го показника в межах індикатора. 

3) обчислення значення індикатору пропозиції i

і

IndInd S 


3

1

i ,  за умови, 

що 1
3

1

i 
і

 ,  

де Ind S - значення індикатора пропозиції; 

i - ваговий коефіцієнт і-го проміжного індикатора в межах індикатора 

пропозиції; 

iInd - значення і-го індикатора, що входить до складу індикатору 

пропозиції, у балах. 

 

 



155 

 

 

Таблиця 3.2 

Поліаспектна система оцінки рівня розвитку національної наноіндустрії – 

визначення індикатора попиту  (Ind D) 

Групи показників 

Б
ал

и
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аг

а 
п

о
к
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п
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и
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Індикатор організаційно-інституційного забезпечення попиту (Ind4) 

4.1 Стратегія як визначальний елемент державної політики розвитку 

вітчизняної наноіндустрії 

0,3 

0,3 

- стратегія розвитку вітчизняної наноіндустрії відсутня 1 

- стратегія розвитку вітчизняної наноіндустрії перебуває в процесі 

формування 
2 

- стратегія розвитку вітчизняної наноіндустрії сформована 3 

4.2 Державне стимулювання виробництва нанотехнологічної 

продукції (наявність адресної державної підтримки, субсидування, 

звільнення від митних зборів і ПДВ товарів, що призначені для експорту, 

пільгове кредитування, бюджетне відшкодування витрат на різних стадіях 

нанотехнологічної діяльності тощо) 

0,2 - державне стимулювання  виробництва нанотехнологічної продукції 

відсутнє 
1 

- помірна підтримка  виробництва нанотехнологічної продукції 

державою (поодиноке використання перерахованих інструментів) 
2 

- значна підтримка  виробництва нанотехнологічної продукції державою 

(широкомасштабне використання перерахованих інструментів) 
3 

4.3 Рівень розвитку інноваційної інфраструктури (зокрема для формування 

наноіндустрії) 

0,3 

- низький (поодиноке створення суб’єктів інноваційної інфраструктури, 

недосконале законодавче регулювання їх діяльності) 
1 

- середній (незначна кількість суб’єктів інноваційної інфраструктури, 

часто в поєднанні із невиконанням поставлених перед ними завдань, або 

перманентним виконанням ними невластивих їм функцій) 

2 

- високий (наявність розгалуженої мережі венчурних фондів, 

технопарків та технополісів, бізнес-інкубаторів тощо) 
3 

4.4 Державне регулювання сертифікації, стандартизації та метрології у 

нанотехнологічній сфері 

0,1 

- відповідна складова політики розвитку нанотехнологій є відсутньою 1 

- відповідна складова політики розвитку нанотехнологій знаходиться на 

етапі формування 
2 

- відповідна складова політики розвитку нанотехнологій є сформованою 

і ефективно виконується 
3 
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Продовження табл. 3.2 

Групи показників 

Б
ал

и
 

В
аг

а 
п

о
к
аз

н
и

к
а 

в
 

м
еж

ах
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

В
аг

а 
ін

д
и

к
ат

о
р
а 

в
 

м
еж

ах
 і

н
д

и
к
ат

о
р
а 

п
о
п

и
ту

 

4.5 Державне замовлення на нанотехнологічну продукцію 

0,1 

 

- державне замовлення на нанотехнологічну продукцію відсутнє 1 

- державне замовлення на нанотехнологічну продукцію відбувається в 

незначних кількостях (до 10% від загальної вартості держзамовлення) 
2 

- державне замовлення на нанотехнологічну продукцію має значні розміри 

(понад 10% від загальної вартості держзамовлення) 
3 

Індикатор нанотехнологічної активності підприємств (Ind5) 

5.1 Рівень  інноваційності економіки, в якій комплексно можуть бути 

затребувані продукти наноіндустрії (за індексами інноваційного розвитку) 

0,4 

0,4 

- низький рівень інноваційності економіки  1 

- середній рівень інноваційності економіки  2 

- високий рівень інноваційності економіки  3 

5.2 Кількість підприємств, які створюють та використовують нанотехнології, в 

загальній кількості суб’єктів господарювання 

0,3 - до 0,1% 1 

- до 0,5% 2 

- понад 0,5% 3 

5.3 Коефіцієнт питомої ваги використовуваних нанотехнологій у загальній 

кількості використовуваних передових технологій 

0,3 - до 1% 1 

- до 5% 2 

- понад 5% 3 

Індикатор соціальної готовності (Ind6) 

6.1 Рівень популяризації нанотехнологій в суспільстві (проведення 

різноманітних конференцій та симпозиумів присвячених розвитку 

нанотехнологій, проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед 

широких мас громадськості щодо можливостей використання нанотехнологій, 

реалізація комплексу заходів, спрямованих на залучення в галузь молоді тощо) 0,6 

0,3 

- інформаційно-комунікаційне середовище не розвинене 1 

- інформаційно-комунікаційне середовище перебуває на стадії формування 2 

- інформаційно-комунікаційне середовище розвинене 3 

6.2 Рівень гарантування безпеки виробників та користувачів нанотехнологічної 

продукції  

0,4 - відповідна система є відсутньою 1 

- система перебуває в процесі формування 2 

- система сформована та повноцінно функціонує 3 

Джерело: складено автором 
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4) обчислення значення індикатору попиту i

і

IndInd D 


3

1

i ,  за умови, 

що 1
3

1

i 
і

 ,  

де Ind D - значення індикатора попиту у балах; 

i - ваговий коефіцієнт і-го проміжного індикатора в межах індикатора 

попиту; 

iInd - значення і-го індикатора, що входить до складу індикатору попиту, у 

балах. 

З метою визначення вагових коефіцієнтів показників оцінки рівня розвитку 

нанотехнологічної сфери країни було досліджено такі експертні підходи до 

встановлення ваг як визначення вагових коефіцієнтів на основі попарних порівнянь, 

методом ранжування, методом безпосередньої оцінки та методом адаптивної оцінки. 

Враховуючи особливості розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери визначення 

вагових коефіцієнтів показників та індикаторів здійснювалось методом ранжування, 

що передбачало упорядкування елементів за мірою збільшення або зменшення 

пріоритетності за деякою ознакою.  

З огляду на отримані значення індикаторів попиту та пропозиції відбувається 

визначення місця країни на матриці рівня та перспектив розвитку нанотехнологій 

(рис. 3.2), де вертикальна вісь відповідає значенню індикатора пропозиції, а 

горизонтальна – індикатора попиту.  

Визначення позицій країни на матриці перспектив розвитку нанотехнологій 

покликане допомогти державним органам відповідальним за розвиток 

нанотехнологічної сфери у визначенні та формуванні адекватної стратегії розбудови  

вітчизняної наноіндустрії та слугуватиме базою для розробки відповідних 

рекомендацій. 
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Рис. 3.2. Матриця рівня та перспектив розвитку нанотехнологій 
 Джерело: складено автором 

 

З метою здійснення оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери в Україні 

було використано розроблену методику поліаспектної оцінки. Першочергового було 

розраховано значення показників в межах кожного індикатора (табл. 3.3). 

Використання вагових коефіцієнтів уможливило здійснення розрахунку 

значень проміжних індикаторів, що входять до складу індикаторів попиту та 

пропозиції: 
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0,17,013,01333  KInd

7,12,012,012,021,022,021,03222  KInd

3,11,011,023,012,023,01444  KInd

1,13,014,014,01555  KInd

4,14,026,01666  KInd

6,16,024,01111  KInd
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Таблиця 3.3 

Поліаспектна оцінка рівня розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери  

№ Групи показників Бали Обгрунтування 

Індикатор пропозиції  (Ind S) 

Індикатор організаційно-інституційного забезпечення пропозиції (Ind1) 

1.1 

Коефіцієнт співвідношення бюджетних видатків на розвиток нанотехнологічної сфери до 

обсягу ВВП 

- до 0,001% 1 

У 2012 р. обсяги фінансування Державної цільової 
науково-технічної програми «Нанотехнології та 
наноматеріали» на 2010 - 2014 рр., яка є основним 
джерелом фінансування нанотехнологічної діяльності в 
Україні, становили 39,01 млн. грн., в той час як обсяг ВВП 
склав 1411238 млн. грн. Таким чином шукане 
співвідношення відповідає проміжку до 0,001% 

1.2 

Державне стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень у сфері 

нанотехнологій 

- помірна підтримка  

досліджень у сфері 

нанотехнологій 

державою 

(використання 

виключно програмної 

форми стимулювання 

досліджень в 

нанотехнологічній 

сфері) 

2 

Підтримка нанотехнологічних досліджень в Україні 

здійснюється виключно в рамках реалізації програм з 

підтримки нанотехнологій: на сьогодні триває реалізація 

цільової комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми 

створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» на 

2015-2019 рр. Державна цільова науково-технічна 

програма «Нанотехнології та наноматеріали» вже 

завершена. Інші державні важелі не використовуються. 

Індикатор науково-технічної активності (Ind2) 

2.1 

Коефіцієнт питомої ваги НДІ, які здійснюють нанотехнологічні дослідження, в загальній 

кількості НДІ  

- понад 30% 3 

У 2012 р. у підпорядкуванні НАН України знаходилось 

199 наукових установ, з яких 75 установ в тій чи іншій 

мірі здійснювали дослідження в нанотехнологічній сфері, 

що становить близько 37,6% від загальної кількості. 

2.2 

Коефіцієнт питомої ваги НДІ, однією з основних сфер діяльності яких є проведення 

досліджень у нанотехнологічній сфері, в загальній кількості НДІ  

- до10% 2 

У 2012 р. у підпорядкуванні НАН України знаходилось 

199 наукових установ, з них для 17 установ здійснення 

досліджень у сфері нанотехнологій було основною 

сферою діяльності, що становить близько 8,5% від 

загальної кількості. 

2.3 

Коефіцієнт питомої ваги статей присвячених нанотехнологіям у загальній кількості статей в 

Україні (за сервісом індексування цитованості наукових статей ISI Web of Knowledge)  

- до15% 2 

У 2013 р. у базі ISI Web of Knowledge було зареєстровано 

4853 статті українських авторів, з них 706 од. було 

присвячено нанотехнологіям, що становить 14,5% від 

загальної кількості. 
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Продовження табл. 3.3 

№ Групи показників Бали Обгрунтування 

2.4 

Коефіцієнт питомої ваги створених нанотехнологій у загальній кількості створених 

передових технологій  

- до 15% 2 

У 2013 р. в Україні було створено 486 передових 

технологій, з них 30 технологій належало до 

нанотехнологій, що складає 6,2% від загальної кількості 

створених передових технологій. 

2.5 

Коефіцієнт питомої ваги кількості патентів отриманих в сфері нанотехнологій в загальній 

кількості виданих в країні патентів  

- до 1% 1 

У 2013 р. Державною службою інтелектуальної власності 

України було видано 5645 патентів, з яких 28 – патенти у 

сфері нанотехнологій, що становить 0,5% від загальної 

кількості. 

2.6 

Коефіцієнт питомої ваги кількості патентів отриманих в сфері нанотехнологій резидентами в 

загальній кількості виданих  патентів в сфері нанотехнологій в світі (за даними Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності) 

- до 1% 1 

У 2012 р. за даними Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності українськими науковцями не 

було отримано жодного патенту у сфері нанотехнологій. 

Індикатор кадрового забезпечення (Ind3) 

3.1 

Коефіцієнт питомої ваги ВНЗ, які здійснюють підготовку кадрів для нанотехнологічної 

сфери, в загальній кількості ВНЗ  

- до 5% 1 

Протягом 2013/2014 навчального року в Україні 

функціонувало 803 ВНЗ, з яких 18 установ здійснювало 

підготовку кадрів для нанотехнологічної сфери, що 

становить 2,2% від загальної кількості. 

3.2 

Коефіцієнт питомої ваги випускників ВНЗ, що отримали нанотехнологічну освіту, в 

загальній кількості випускників ВНЗ  

- до 1% 1 

Протягом 2013/2014 навчального року в Україні ВНЗ було 

випущено 576,3 тис. осіб, з яких 0,51 тис. осіб отримали 

нанотехнологічну освіту, що становить 0,09% від 

загальної кількості. 

Індикатори попиту (Ind D) 

Індикатор організаційно-інституційного забезпечення попиту (Ind4) 

4.1 

Стратегія як визначальний елемент державної політики розвитку вітчизняної наноіндустрії 

- стратегія розвитку 

вітчизняної 

наноіндустрії відсутня 

1 

На сьогодні в Україні відсутня довгострокова державна 

політика та стратегія розвитку вітчизняної наноіндустрії 

та їх створення найближчим часом не передбачається. 
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Продовження табл. 3.3 

№ Групи показників Бали Обгрунтування 

4.2 

Державне стимулювання виробництва нанотехнологічної продукції (наявність адресної 

державної підтримки, субсидування, звільнення від митних зборів і ПДВ товарів, що 

призначені для експорту, пільгове кредитування, бюджетне відшкодування витрат на різних 

стадіях нанотехнологічної діяльності тощо) 

- помірна підтримка  

виробництва 

нанотехнологічної 

продукції державою 

(поодиноке 

використання 

перерахованих 

інструментів) 

2 

Єдиною преференцією передбаченою для розвитку 

вітчизняної наноіндустрії у законодавстві, а саме у 

Митному кодексі, є звільнення від оподаткування митом 

матеріалів, сировини та устаткування, що будуть 

використовуватися у нанотехнологічних виробництвах 

або працювати з використанням нанотехнологій. 

4.3 

Рівень розвитку інноваційної інфраструктури (зокрема для розвитку нанотехнологій) 

- низький (поодиноке 

створення суб’єктів 

інноваційної 

інфраструктури, 

недосконале 

законодавче 

регулювання їх 

діяльності) 

1 

На сьогодні законодавче регулювання діяльності суб’єктів 

інноваційної інфраструктури характеризується 

фрагментарністю та несистемністю. Окрім того в Україні 

представлена та успішно функціонує незначна частина 

форм інноваційної інфраструктури. 

4.4 

Державне регулювання сертифікації, стандартизації та метрології у нанотехнологічній сфері 

- відповідна складова 

політики розвитку 

нанотехнологій 

знаходиться на етапі 

формування 

2 

Одним з очікуваних результатів Державної цільової 

науково-технічної програми «Нанотехнології та 

наноматеріали» на 2010–2014 рр. є підготовка стандартів 

та сертифікатів, що регламентуватимуть розроблення і 

впровадження нанотехнологій та виготовлення 

наноматеріалів. Передбачається утворення центру 

сертифікації наноматеріалів, наноструктур та приладів. 

4.5 

Державне замовлення на нанотехнологічну продукцію 

- державне замовлення 

на нанотехнологічну 

продукцію відсутнє 

1 

Державне замовлення на нанотехнологічну продукцію в 

Україні є відсутнім. 

Індикатор нанотехнологічної активності підприємств (Ind5) 

5.1 

Рівень  інноваційності економіки, в якій комплексно можуть бути затребувані продукти 

наноіндустрії (за індексами інноваційного розвитку) 

- низький рівень 

інноваційності 

економіки  

1 

За індексами інноваційного розвитку позиції України у 

2012 р. погіршилися та характеризують інноваційний 

розвиток її економіки як низький. 

5.2 

Кількість підприємств, які створюють та використовують нанотехнології, в загальній 

кількості суб’єктів господарювання 

- до 0,1% 1 

У 2013 р. в Україні налічувалося 1722,1 тис суб’єктів 

господарювання, з яких нанотехнологічною діяльністю 

займається 0,05 тис. підприємств, що становить 0,003% 

від загальної кількості. 
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Продовження табл. 3.3 

№ Групи показників Бали Обгрунтування 

5.3 

Коефіцієнт питомої ваги використовуваних нанотехнологій у загальній кількості 

використовуваних передових технологій 

- до 1% 1 

У 2013 р. в Україні суб’єктами господарювання 

використовувалось 14038 передових технологій, з них 64 

технологій належало до нанотехнологій, що складає 0,5% 

від загальної кількості використовуваних передових 

технологій. 

Індикатор соціальної готовності (Ind6) 

6.1 

Рівень популяризації нанотехнологій в суспільстві (проведення різноманітних конференцій 

та 162импозіумів присвячених розвитку нанотехнологій, проведення інформаційно-

просвітницьких заходів серед широких мас громадськості щодо можливостей використання 

нанотехнологій, реалізація комплексу заходів, спрямованих на залучення в галузь молоді 

тощо) 

- інформаційно-

комунікаційне 

середовище не 

розвинене 

1 

В Україні не надається належного значення формуванню 

позитивного іміджу нанотехнологічній діяльності й 

сприянню підвищення рівня зацікавленості з боку 

громадськості до нанотехнологій. 

6.2 

Рівень гарантування безпеки виробників та користувачів нанотехнологічної продукції  

- система перебуває в 

процесі формування 
2 

Одним із завдань Державної цільової науково-технічної 

програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–

2014 рр. є розроблення порядку проведення оцінки впливу 

нанотехнологій та наноматеріалів на людину і 

навколишнє природне середовище. 

Джерело: складено автором 

 Завершальним етапом поліаспектної оцінки рівня розвитку нанотехнологічної 

сфери в Україні є розрахунок значень індикаторів попиту (Ind D) та пропозиції 

(Ind S):
 

52,12,00,14,07,14,06,1S Ind
3

1

i 


i

і

Ind

25,13,04,14,01,13,03,1D Ind
3

1

i 


i

і
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Використовуючи отримані значення індикатору попиту (Ind D) та індикатору 

пропозиції (Ind S) як координати місця України на матриці перспектив розвитку 

нанотехнологій, отримуємо наступне: 
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Рис. 3.3. Місце України на матриці рівня та перспектив розвитку 

нанотехнологій 

 Джерело: складено автором 

 Таким чином, використовуючи розроблену поліаспектну систему оцінки рівня 

та перспектив розвитку національної нанотехнологічної сфери, було встановлено, 

що наразі Україна знаходиться у так званій «мертвій» зоні, яка характеризується як 

низьким рівнем продукування нанотехнологій, так і низьким рівнем їх абсорбції 

промисловістю та населенням. Інтерпретація отриманих результатів дає змогу 

виявити в подальшому стимулюючі та стримуючі чинники розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери. 

 

3.2. Основні напрямки державного регулювання нанотехнологічної 

діяльності та сценарії розвитку сфери нанотехнологій в Україні 

Антикризова модель економічного розвитку, яка повинна реалізовуватися в 

Україні протягом наступних років, потребує формування виваженої інноваційної 

стратегії.  А ігнорування новітніх світових тенденцій науково-технологічного 
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розвитку та ізоляція від тих інноваційних процесів, які активно розгортаються у 

світовій економіці,  буде лише і надалі гальмувати технологічну модернізацію нашої 

країни і, як наслідок, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах 

нестабільного економічного середовища. Такі тенденції сприяють активному пошуку 

Україною свого місця на нанотехнологічному ринку, формуванню відповідної 

політики, спрямованої на задоволення нагальних загальнодержавних потреб.  

Слід зазначити, що з огляду на особливості нанотехнологічної діяльності, 

державна політика розвитку нанотехнологій не може бути сервісною, як наприклад, в 

IT-індустрії. Участь держави у формуванні вітчизняної наноіндустрії повинна 

відрізнятися більшою залученістю у основні етапи інноваційного циклу. Тому не 

викликає сумнівів, що лише комплексне використання методів державного 

регулювання сфери нанотехнологій в Україні, зможе забезпечити стабільне зростання 

нанотехнологічного виробництва та формування  наноіндустрії в цілому.  

Як було з’ясовано у попередніх розділах дисертаційного дослідження, 

розвиток нанотехнологій у світі відбувається багато в чому завдяки державній 

підтримці. Так, найбільш важливими формами можна вважати розробку 

стратегічних ініціатив, на основі яких відбувається формування довгострокових 

пріоритетів наукової та технологічної політики, і координацію діяльності учасників 

інноваційної системи – держави і бізнесу, науки та освіти, що забезпечується 

використанням адміністративно-правових засобів впливу. Тому першочерговим 

кроком на шляху до розбудови вітчизняної нанотехнологічної індустрії та 

знаходження власної ринкової ніші й утримання певного ринкового сегменту, 

повинно стати затвердження стратегії розвитку згаданої сфери, оскільки відсутність 

виваженої державної стратегії розвитку нанотехнологічної сфери та недостатній 

контроль за поточною діяльністю українських нанотехнологічних підприємств 

призводять до суттєвої втрати конкурентоздатності як науково-дослідними 

установами, так і промисловими підприємствами, зайнятими нанотехнологічною 

діяльністю. Затвердження стратегії розвитку сфери нанотехнологій забезпечить 

подолання відомчої роз'єднаності робіт з нанотехнологій, дублювання завдань 

реалізованих програм та забезпечення процесу формування єдиного механізму 
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державної підтримки нанотехнологічної сфери в цілому. Однак слід зазначити, що 

реалізація стратегії розвитку нанотехнологій буде мати найбільший економічний 

ефект за умови одночасної розробки і прийняття стратегії інноваційного розвитку 

вітчизняної промисловості та вжиття заходів, спрямованих на подолання спаду 

промислового виробництва, що повинно позитивно вплинути на абсорбцію 

нанотехнологій вітчизняними підприємствами.  

Окрім того, при розробці державної стратегії розвитку нанотехнологій, перш 

за все необхідно враховувати такі фактори як складну суспільно-політичну 

ситуацію, яка склалася на сьогодні, а також суттєві обмеження обсягів 

фінансування, які можуть бути спрямовані на розвиток нанотехнологічної діяльності 

в Україні. Таким чином, слід констатувати неможливість використання 

фронтального підходу розбудови нанотехнологічної сфери, орієнтованого на 

одночасний розвиток усіх напрямів нанотехнологічної діяльності, який 

використовується такими технологічно розвиненими країнами як США та країнами-

учасницями ЄС. Натомість, можна припустити, що найбільш доцільним та 

результативним підходом розвитку нанотехнологій в Україні буде їх розвиток у 

вузькому сегменті. Однак використання такого підходу передбачає виваженого та 

критичного визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій на основі 

експертних оцінок, оскільки неповне розуміння предмету чиновниками може 

призвести до вкрай негативних наслідків для національної наноіндустрії. 

Визначення пріоритетних напрямів розвитку передбачає: 

 комплексний аналіз світового ринку з метою знаходження свого місця в 

міжнародному поділі праці, не вступаючи в конкуренцію на свідомо 

програшних напрямках, що одержали найбільш широкого розвитку в інших 

країнах; 

 оцінку затратності  науково-дослідних робіт, проведення яких необхідне для 

створення нової продукції або технології, а також їх імплементації у 

національну економіку та виведення на світовий ринок; 
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 критичний аналіз наявних здобутків у нанотехнологічній сфері вітчизняних 

науково-дослідних інститутів і доступної інфраструктури та обладнання, 

необхідних для розвитку нанотехнологічної діяльності; 

  урахування перспектив подальшої комерціалізації нанотехнологічних 

розробок, їх конкурентноздатності й затребуваності в першу чергу на 

внутрішньому ринку; 

 вибір критичних напрямків для забезпечення обороноздатності країни та 

забезпечення виконання інших пріоритетів соціально-економічного розвитку в 

Україні (охорони здоров’я, охорони довкілля, підвищення ресурсоефективності 

тощо).  

Натомість розвиток тих напрямів нанотехнологічної діяльності, які не увійшли 

до переліку пріоритетних, тобто фінансування яких не буде здійснюватись за 

рахунок державного бюджету, але їх розвиток вважатиметься доцільним для 

подолання кризових явищ в економіці України та модернізації національної 

промисловості, можливий за рахунок придбання державою відповідних патентів та 

проривних розробок із-за кордону та їхню передачу українським підприємствам (в 

першу чергу державним), які здатні їх імплементувати. Вплив імпорту таких 

нанотехнологій та нанотехнологічної продукції не буде обмежувати попит на 

вітчизняні інновації, а навпаки може виступати фактором активізації попиту на 

українські нанотехнологічні  розробки та формування внутрішнього ринку. 

Таким чином, з метою забезпечення Україні місця в міжнародному поділі 

праці у нанотехнологічній сфері, а отже й одержання відповідної технологічної 

ренти, одним із першочергових і найбільш пріоритетних завдань є визначення і 

затвердження напрямів нанотехнологічної діяльності, державне фінансування яких 

матиме найбільшу доцільність. 

До того ж обов’язковим є створення єдиного постійно діючого державного 

органу, який відповідатиме за забезпечення спадкоємності етапів і довгострокове 

функціонування на цій основі вітчизняної нанотехнологічної сфери. Діяльність 

такого органу (наприклад Координаційного центру розвитку нанотехнологій в 
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Україні) буде спрямовуватись і координуватись Міністерством освіти і науки 

України, що відповідає за забезпечення формування та реалізації державної 

політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, що є 

спеціально уповноваженим органом у сфері державних закупівель, метрології, з 

питань державно-приватного партнерства, державної регуляторної політики, 

ліцензування та оборонного замовлення. Основні завдання та функції 

Координаційного центру розвитку нанотехнологій в Україні більш детально 

розглядатимуться у наступному параграфі дисертаційного дослідження. 

Доцільність використання адміністративних методів державного регулювання 

нанотехнологічної діяльності також пояснюється необхідністю розробки 

основоположних стандартів на нанотехнологічну продукцію (термінологія, 

класифікація, безпека, екологія) та  прикладних стандартів галузей за напрямами 

розвитку нанотехнологій, а також їх адаптацію до діючих міжнародних стандартів, в 

т.ч. стандартів, розроблених ISO. На сьогодні цей процес ускладнений загальною 

застарілою практикою регулювання процедури стандартизації в країні 

(обов’язковий характер національних стандартів, складність оформлення). З огляду 

на зобов’язання України у зв’язку із підписанням угоди про асоціацію з країнами-

членами ЄС, на даний момент тривають роботи із гармонізації та зближення 

вітчизняних механізмів стандартизації із європейською системою, де у розробленні 

стандартів, які загалом мають добровільний характер, беруть участь всі зацікавлені 

сторони, а держава визначає обов’язковими лише засадничі параметри безпечності. 

З огляду на відсутність в Україні стандартів на нанотехнологічну продукцію, їх 

розробка повинна здійснюватись із урахуванням зазначених вимог. 

Окрім того державного адміністрування потребують питання, пов'язані з 

експертизою досліджень у сфері нанотехнологій та видачею патентів, зокрема: 

1) удосконалення методичного (розробка доктрин новизни, винахідницького 

рівня (неочевидності), здійсненності, розкриття корисності для розробок у сфері 

нанотехнологій), технологічного та організаційного забезпечення робіт, пов'язаних з 
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патентно-ліцензійною діяльністю у сфері нанотехнологій; забезпечення гармонізації 

процедур обробки заявок зі світовими патентними відомствами; 

2) підготовка експертів в галузі нанотехнологій, які змогли б підсилити 

організаційний ресурс процесу управління інтелектуальною власністю і суттєво 

вплинути на процес зменшення строків розгляду заявок та видачі патентів в 

нанотехнологічної сфері, оскільки відсутність компетентних фахівців визнано 

однією з найважливіших проблем, з якими зіткнулося більшість патентних відомств 

[188-190]. Невідповідність компетенцій може спричинити видачу неправдивих або 

слабких патентів, а також патентів із занадто широкими претензіями, які можуть 

блокувати розвиток галузі або впровадження інновацій, а також стримувати приплив 

інвестицій в галузь; 

3) забезпечення консультаційного супроводу компаній, що здійснюють 

дослідження в нанотехнологічної сфері, шляхом організації круглих столів, 

спрямованих на роз'яснення специфіки патентування винаходів у сфері 

нанотехнологій. Так, в період становлення наноіндустрії в США Бюро з реєстрації 

патентів і торгових марок були організовані партнерські наради із заявниками, 

метою яких було інформування про необхідність більш докладного викладу 

попереднього рівня техніки в реєстрованих заявках та використання 

загальновизнаної термінології; 

4) створення уніфікованої та дієвої правової основи охорони прав 

інтелектуальної власності та розширення прав розробників на інтелектуальну 

власність; 

5) надання державної підтримки (як інформаційної, так і фінансової) науково-

дослідним організаціям в подачі заявок в світових патентних відомствах.  

Також, особливо актуальним в умовах початкового етапу формування 

вітчизняної нанотехнологічної сфери та неналагодженого процесу виробництва 

нанотехнологічної продукції, виступає державне замовлення. Оскільки на сьогодні 

вітчизняний нанотехнологічний ринок перебуває на «зародковій» стадії свого 

розвитку, попит на нову продукцію не сформувався, а основна частина досліджень та 

розробок зосереджена в державному секторі науки та фінансується переважною мірою 
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за рахунок бюджетних коштів, то держава повинна на своєму прикладі демонструвати 

іншим ринковим гравцям переваги використання нанотехнологічної продукції. 

Використання зазначеного інструменту  також сприятиме зростанню обсягів 

виробництва нанотехнологічної продукції та надасть можливість нанотехнологічним 

підприємствам з більшою імовірністю подолати проблеми, які притаманні етапам 

«створення» і «зростання», що відзначаються підвищеною ризикованістю діяльності. З 

цією метою необхідно затвердити (із щорічною актуалізацією) перелік товарів і послуг, 

виготовлених із застосуванням нанотехнологій, використання яких є необхідним для 

виконання державою як внутрішніх, так і зовнішніх функцій та сприятиме позитивним 

трансформаційним процесам в економіці країни. При розробці такого переліку 

необхідним є врахування потреб галузей – потенційних реципієнтів нанотехнологій і 

наноматеріалів, а також керування принципом імпортозаміщення.  

Враховуючи політичну ситуацію, яка склалася на сьогодні в Україні, значне 

державне замовлення може бути сформовано на нові сучасні зразки озброєння, 

військової техніки та спецодягу, вироблених із використанням нанотехнологій.  

Ще однією важливою передумовою успішного формування національної 

наноіндустрії є її забезпечення висококваліфікованими кадрами. З огляду на це в 

Україні необхідно налагодити стабільно функціонуючу систему міждисциплінарної 

освіти, зокрема:  

1) гарантувати належне функціонування і замкненість циклу кадрового 

забезпечення наноіндустрії, що окрім вищої освіти, аспірантури та докторантури 

повинен охоплювати шкільну освіту (організація факультативних занять 

присвячених нанотехнологіям і наноматеріалам, проведення олімпіад), а також 

курси перепідготовки наявних наукових та інженерних кадрів (з цією метою 

необхідно узгодити з вітчизняними провідними підприємствами нанотехнологічної 

сфери програми додаткової освіти для такої підготовки і реалізувати їх у вигляді 

пілотного проекту у тих ВНЗ, які вже мають досвід роботи з підвищення 

кваліфікації кадрів для промисловості); 

2) переорієнтувати державне замовлення в бік збільшення кількості 

спеціалістів, які є більш затребуваними вітчизняними підприємствами, що 
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створюють та використовують нанотехнології, та зменшення обсягів підготовки 

фахівців, спеціалізація яких не відповідає потребам ринку. Також необхідно 

розширити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кадрів для 

нанотехнологічної сфери. На сьогодні, навпаки відбувається скорочення переліку 

спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців; 

3) в подальшому удосконалювати організаційно-правову та науково-

методичну бази підготовки та перепідготовки кадрів в сфері нанотехнологій, 

зокрема проводити розробку професійних стандартів та вимог, нових освітніх 

програм, курсів лекцій та навчальних посібників нанотехнологічної тематики; 

4) регулярно здійснювати перепідготовку професорсько-викладацького 

складу. Так, для ефективної підготовки фахівців для наноіндустрії викладачі 

відповідних дисциплін неодмінно повинні володіти високим рівнем технічної 

англійської мови, що дозволить їм повною мірою приймати участь у програмах 

обміну для вчених і фахівців, зокрема передбачених Угодою про асоціацію з ЄС, та  

з більшою періодичністю відвідувати курси підвищення кваліфікації, з метою 

компенсації старіння  отриманих раніше знань; 

5) розвивати навчально-дослідну та дослідно-технологічну бази вищих 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку кадрів для нанотехнологічної 

сфери, у тому числі забезпечувати новою спеціалізованою технікою та 

устаткуванням, оновлювати лабораторно-експериментальну базу, що дозволятиме 

студентам не тільки отримувати знання у сфері нанотехнологій, але й 

напрацьовувати необхідні в подальшому для роботи навички; 

6) приділяти значну увагу забезпеченню роботою випускників із профільною 

для нанотехнологічної сфери освітою, аби не допустити кадрових втрат для 

наноіндустрії. З цією метою необхідно розробити комплексну програму 

інформування як населення, так і представників промислового сектору щодо 

основних тенденцій розвитку нанотехнологічної сфери, наукового і прикладного 

потенціалу нанотехнологій, що буде сприяти імплементації нанотехнологій у 

технологічні процеси, і відповідно формуватиме попит на фахівців цієї сфери. Окрім 

того формування позитивної громадської думки щодо використання наноматеріалів 
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і нанотехнологій мотивуватиме молоде покоління до побудови подальшої кар'єри в 

зазначеній сфері (більш детально це питання розглядатиметься далі). 

Таким чином, реалізація перелічених заходів дозволить подолати проблеми 

притаманні кадровому забезпеченню вітчизняної нанотехнологічної сфери та 

підготувати фахівців принципово нового покоління, що з великою ймовірністю 

забезпечуватиме в подальшому активізацію розвитку нанотехнологічної індустрії в 

Україні. 

Окрім того, потрібно враховувати, що управління економічним розвитком та 

структурна перебудова національної економіки вимагатимуть нової управлінської 

інформації, а отже і  реформування системи статистичного обстеження 

нанотехнологічної сфери. Залежно від пріоритету, який надаватиметься 

формуванню наноіндустрії в Україні, можливі два варіанти удосконалення 

статистичного моніторингу нанотехнологічної сфери. Найбільш прийнятним 

варіантом буде створення окремої статистичної форми (періодичного опитування) 

присвяченої виключно нанотехнологіям. Проте запровадження даної форми буде 

доцільним лише у разі інтенсифікації державного стимулювання вітчизняної 

нанотехнологічної сфери. В такому разі результати опитування виступатимуть 

індикатором ефективності проведених заходів. Іншим варіантом є внесення змін до 

існуючих статистичних форм «1-Технологія», «1-Інновація», або до форми № ІНН 

«Інноваційна діяльність підприємства», яке реалізується Державною службою 

статистики України кожні два роки. В будь-якому випадку, на додачу до інформації 

щодо створення та використання нанотехнологій у промисловості України 

(кількість, новизна та наявність охоронних документів), яка вже надається формою 

№ 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових виробничих 

технологій», необхідним є отримання  інформації  про кількість виготовленої та 

реалізованої нанопродукції (за видами: первинна нанотехнологічна продукція, 

нановмістовна продукція, послуги при наданні (виробництві) яких 

використовуються нанотехнології та (або) нанокомпоненти, спеціальне 

устатковання для нанотехнологічні) в Україні, та за її межами (експорт). Оскільки 

тільки чітке усвідомлення поточного стану нанотехнологічної сфери сприятиме 
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активному формуванню вітчизняної наноіндустрії та прийняттю адекватних рішень 

щодо державної підтримки цих процесів. 

Економічне регулювання нанотехнологічної діяльності повинно 

забезпечуватись за рахунок інструментів бюджетної (пряме фінансування установ 

державного управління  нанотехнологічною діяльністю, фінансування програм з 

розвитку нанотехнологій), податкової (звільнення від мит експортних операцій з 

матеріалами, необхідними для здійснення нанотехнологічної діяльності – вже 

використовується; забезпечення пільгового оподаткування спільних підприємств,  

які зайняті нанотехнологічною діяльністю; запровадження податкового кредиту на 

дослідницькі витрати тощо) та грошово-кредитної державної політики (надання 

пільгових кредитів підприємствам, нанотехнологічна діяльність яких спрямована на 

досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку України).  

Істотного вдосконалення потребує механізм формування структури та обсягів 

витрат державного бюджету на розвиток нанотехнологій в Україні. Як було 

зазначено раніше ті обсяги фінансових ресурсів, які на сьогодні спрямовуються на 

розбудову вітчизняної наноіндустрії, є абсолютно несуттєвими і не можуть мати 

належного впливу на перебіг процесів розвитку нанотехнологій в країні [191, с. 2; 

192, с. 129]. Однак окрім необхідності збільшення обсягів бюджетних видатків на 

розвиток зазначеної сфери, вбачається доцільним також здійснення перегляду 

власне механізму фінансування. Зростання ефективності науково-дослідних робіт у 

сфері нанотехнологій може забезпечити перерозподіл державного фінансування, а 

саме скорочення питомої ваги кошторисного (базового) фінансування та збільшення 

частки коштів, які надаються в рамках використання підходу селективної 

підтримки. Таким чином, з метою нерозпорошення вкрай обмежених фінансових 

ресурсів, бюджетні кошти повинні спрямовуватись на проведення 

нанотехнологічних досліджень виключно тими установами, які спеціалізуються на 

даній тематиці та мають значний науковий заділ у нанотехнологічній сфері. З цією 

метою необхідно провести технічний аудит усіх науково-дослідних установ, які 

виконують дослідження нанотехнологічної тематики. З огляду на отримані 

результати,  відповідальний за розбудову нанотехнологічної сфери орган 
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(Координаційний центр розвитку нанотехнологій в Україні), повинен сформувати та 

періодично поновлювати перелік науково-дослідних установ, фінансування яких 

доцільно здійснювати. Фінансування малоперспективних досліджень, які 

виконуються не спеціалізованими на нанотехнологічній діяльності установами, 

необхідно зменшити або припинити. Натомість можливий варіант переорієнтації 

таких проектів під запити промислових підприємств. 

Безперечно, необхідно і надалі продовжити практику використання 

програмних форм державного стимулювання як розвитку нанотехнологічної сфери в 

цілому, так і нанотехнологічних досліджень зокрема. Однак,   на відміну від програм 

розвитку нанотехнологій, які реалізовувались раніше, нова програма (наприклад 

Державна цільова комплексна програма розвитку ринку нанотехнологій та розбудови 

вітчизняної наноіндустрії) повинна реалізовуватись спільними зусиллями 

академічних інститутів, зацікавлених промислових підприємств і відповідних 

державних структур. Забезпечення відповідності нових нанотехнологічних розробок 

потребам бізнесу та державного сектора і переорієнтація існуючої моделі науково-

дослідних робіт в сфері нанотехнологій на таку, яка сприятиме створенню високої 

доданої вартості та ефективному подоланню глобальних соціальних проблем, є 

надзвичайно пріоритетним завданням. Удосконаленню механізмів комерціалізації 

наукових досліджень і розробок (фінансування на початковій стадії дослідження з 

метою отримання патенту, моніторинг наукових досліджень і підключення на стадії 

патентування з метою переуступки патенту, купівлі генеральної ліцензії тощо) 

сприятиме створення відкритої для широкого загалу бази нанотехнологічних 

розробок, які готові до комерціалізації, науково-дослідних робіт нанотехнологічної 

тематики, які здійснюються на даний момент та можливостей спеціалізованих 

установ наукового сектору. З цією метою може бути використаний вже існуючий на 

сьогодні бізнес-портал «Нанотехнології та наноматеріали», мова про який йшла у 

попередніх розділах дисертаційного дослідження. 

В рамках зазначеної програми особливу увагу слід приділяти  підвищенню 

технічного рівня вітчизняного наукового обладнання, яке використовується для 

нанотехнологічної діяльності, та переоснащення відповідних центрів колективного 
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користування приладами. Для виконання цього завдання необхідно розробити і 

впроваджувати заходи стимулювання вітчизняного приладобудування та 

виробництва спеціального устаткування, необхідного для нанотехнологічних робіт. 

Розробка та виробництво такого обладнання  є більш економічно доцільним ніж 

придбання аналогічного устаткування іноземного виробництва. Успішне 

завершення науково-дослідних робіт із розробки такого устаткування та 

налагодження серійного виробництва вже існуючого на сьогодні обладнання для 

робіт у сфері нанотехнологій, яке здатне замістити імпортні аналоги, дозволить  

прибрати із Митного кодексу норми, які передбачають надання пільг на безмитне 

його завезення на територію України. Отримані кошти можуть бути спрямовані на 

подальше розширення виробничих потужностей та виведення вітчизняного 

обладнання на світовий ринок. 

Тривалість реалізації програми повинна бути досить значною (як мінімум 10 

років), оскільки виконання її завдань і заходів потребуватиме значних змін у 

організаційному забезпеченні нанотехнологічної сфери.  

Оскільки демонстраційний рівень виконання програм розвитку 

нанотехнологічної діяльності є неприйнятним, то повинні бути розроблені чіткі 

механізми оцінки ефективності їх виконання. Такий механізм повинен базуватися на 

визначеному переліку як якісних так і кількісних індикаторів, за допомогою яких 

можна оцінити дієвість та результативність вже використаних інструментів 

державної політики, за потреби скорегувати відповідні механізми. Окрім того 

окремим розділом програми повинно виступати фінансове обґрунтування витрат та 

їх розподіл за статтями.  

Таким чином, програмні форми стимулювання нанотехнологічної діяльності в 

Україні можуть стати основним інструментом, використовуваним Координаційним 

центром розвитку нанотехнологій в Україні. Однак повинна бути забезпечена 

взаємодія між науковими установами та приватними структурами, які повинні 

виступати основними замовниками досліджень у сфері нанотехнологій. Окрім того 

фінансування прикладних дослідницьких проектів може здійснюватись із бюджетів 

міністерств, зацікавлених у розробці певних видів продукції із заданими 
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властивостями. Натомість фінансування фундаментальних робіт, які забезпечують 

теоретичну основу для перспективного розвитку нанотехнологій і наноматеріалів, з 

огляду на їх довготривалість, значну ресурсомісткість, високу ризиковість таких 

досліджень та важливість для національної економіки, повинно здійснюватись 

виключно із державного бюджету.  

Податкові преференції та інструменти грошово-кредитної політики найбільш 

доцільно використовувати для стимулювання розвитку нанотехнологічних науково-

дослідних робіт, а також з метою  активізації експортної діяльності вітчизняних 

підприємств. 

Наприклад, запровадження податкового кредиту на дослідницькі витрати у 

сфері нанотехнологій, дозволить підприємствам відняти певний відсоток витрат на 

дослідження та розробки нанотехнологічної тематики з суми податку на прибуток. 

Розраховуватись такий податковий кредит повинен на базі всіх витрат на наукові 

дослідження у сфері нанотехнологій (інвестиції в людський капітал, матеріальні 

витрати на наукові дослідження та інноваційний розвиток підприємства, отримання 

та підтримання чинності патентів). З огляду на розмір здійснених підприємством 

нанотехнологічних витрат на дослідження і розробки відповідної тематики, 

податковий кредит повинен складати до 25% таких витрат, і до 50%, у разі 

делегуванні нанотехнологічним підприємством дослідницької роботи державним 

науково-дослідним установам. Використання подібного інструменту не тільки 

сприятиме активізації нанотехнологічної діяльності в Україні, налагодженню 

зв’язку між науково-дослідними установами та вітчизняною промисловістю, але й 

значною мірою підвищить привабливість країни для інвесторів та виробників 

високотехнологічних товарів. 

Окрім того підвищити інвестиційну привабливість нанотехнологічної сфери 

України можна за рахунок запровадження, наприклад, таких преференцій як пільгове 

оподаткування тих спільних підприємств, діяльність яких буде спрямована виключно 

на проведення досліджень у сфері нанотехнологій та виробництві нанотехнологічної 

продукції на території України; звільнення від обкладення податками коштів, які 

спрямовуються на розширення виробництва, проведення науково-дослідних робіт 
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тощо. 

Оскільки, як було зазначено у попередніх розділах дисертаційного дослідження, 

на сьогодні продукція лише вкрай незначної частини вітчизняних нанотехнологічних 

підприємств представлена на міжнародному ринку, то з метою активізації їх 

експортної діяльності доцільним буде  використання різноманітних інструментів, 

наприклад: 

 експортне кредитування, тобто надання кредитів від державних банків під 

ставку відсотка, нижчу за ринкову. Такі кошти можуть бути використані 

нанотехнологічним підприємством на покриття будь-яких витрат, пов’язаних 

із міжнародною кооперацією та налагодженням експортних зв’язків; 

 страхування експортних ризиків національних експортерів нанотехнологічної 

продукції (як економічних, так і політичних ризиків, оскільки події у 

суспільно-політичному житті, пов’язані із процесами, що відбуваються  на 

сході України, та складна економічна ситуація, яка склалася на сьогодні, 

значною мірою погіршують інвестиційні умови в країні); 

 інформаційно-консультаційна підтримка та сприяння виставково-ярмаркової 

діяльності національних нанотехнологічних компаній за кордоном. 

Як було з’ясовано раніше, міжнародна кооперація у сфері нанотехнологій на 

сьогодні є одним із ключових факторів, які сприяють розвитку науково-

технологічного потенціалу вітчизняної нанотехнологічної сфери. Тому, враховуючи 

те, що, на сьогодні формування вітчизняної нанотехнологічної сфери є ускладненим, 

доцільно буде розвивати взаємовигідне співробітництво і тісну кооперацію 

насамперед із країнами-членами Європейського Союзу та країнами Митного союзу (як 

такими, з якими на сьогодні були налагоджені найбільш тісні партнерські зв'язки), так 

і шукати нових партнерів для здійснення спільних науково-дослідних робіт та 

налагодження виробництва продукції. Однак з метою подальшого поглиблення 

міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва в сфері 

нанотехнологій, окрім покращення інвестиційного клімату в країні, слід вжити таких 

заходів: 
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 сприяти якнайбільшому поширенню інформації з приводу вітчизняних 

провідних науково-дослідних установ, задіяних у нанотехнологічній сфері; 

результатів їх досліджень; наявному обладнанню для здійснення досліджень з 

розвитку нанотехнологій з метою формування високого позитивного іміджу 

вітчизняних науковців серед представників іноземних дослідних та виробничих 

компаній; 

 провести широку роз`яснювальну роботу серед працівників вітчизняних 

науково-дослідних організацій та промислових нанотехнологічних підприємств 

щодо механізму та можливостей участі у європейських рамкових програмах, 

зокрема особливостей подання проектної пропозиції (наявність проблеми, 

вирішення якої має важливе значення як для країн-учасниць ЄС, так і для України; 

обґрунтування технічної новизни; прогнозні обсяги та  привабливість продукту для 

ринку; аналіз конкурентного середовища; дослідження юридичних аспектів тощо); 

 забезпечити умови для застосування таких передових форм 

міжнародного співробітництва як функціонування спільних дослідницьких центрів 

та створення спільних підприємств на базі вже існуючих розробок в сфері 

нанотехнологій провідних вітчизняних інститутів. 

Незалежно від інтеграційних процесів необхідно здійснювати послідовну 

політику з пошуку ніш, які може заповнювати вітчизняний науково-технічний 

комплекс у міжнародному розподілі науково-технічних робіт. 

Також необхідно суттєво активізувати інформаційну підтримку 

нанотехнологічної діяльності, оскільки для створення ефективної вітчизняної 

наноіндустрії першочергово необхідно підвищити попит на такі інновації як з боку 

промисловості, так і населення. Однак слід зазначити, що такі заходи будуть 

ефективними лише за умови стабілізації економічного розвитку в Україні, 

подолання падіння вітчизняного промислового виробництва та відновлення 

купівельної спроможності населення. Використання методів інформаційної 

підтримки передбачатиме формування насиченого інформаційного простору в сфері 

нанотехнологій, популяризацію, роз'яснення галузевої специфіки та переваг 



178 

 

 

використання нанотехнологій; розробку та реалізацію комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості сфери, демонстрація 

реальних успіхів розвитку нанотехнологій, підвищення привабливості галузі як 

сфери науково-прикладної діяльності; рекламно-інформаційну підтримку; розробку 

та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на залучення в галузь молодого 

покоління, потенційного кадрового резерву. 

Навіть у до кризовий період українські промислові підприємства 

характеризувались слабкою сприйнятливістю не тільки  розробок у сфері 

нанотехнологій, але й інноваційних рішень в цілому, що виступає  одним із основних 

стримуючих розвиток нанотехнологічної діяльності в Україні факторів. Обізнаність 

населення щодо розвитку нанотехнологій та властивостей товарів виготовлених з їх 

використанням в Україні є досить низькою.Тому надзвичайно важливо налагодити 

широку кооперацію держави, промислових підприємств та кінцевих споживачів, що 

створить основу для запровадження сучасної ринково орієнтованої системи 

управління інформацією.  

З метою популяризації нанотехнологій та нанотехнологічної продукції серед 

широких верств населення та представників виробничого сектору України 

необхідно використовувати як вже традиційні методи, так і інформування 

громадськості за допомогою більш сучасних інструментів, таких як інтернет-

просування.  

Використання традиційних методів популяризації нанотехнологічної діяльності 

повинно передбачати проведення більш масштабних виставок-ярмарків та 

конференцій нанотехнологічної тематики, в порівнянні із тими, які організовуються на 

сьогодні. Такі заходи повинні відбуватися із залученням більшої кількості спеціалістів 

та відвідувачів, налічувати більшу кількість експонатів, в т.ч. і продуктів кінцевого 

споживання. На подібних майданчиках доцільно демонструвати науково-розважальні 

відео та слайд-шоу присвячені демонстрації та візуалізації досягнень 

нанотехнологічної сфери, роздавати брошури подібного змісту.  Особливий акцент 

варто робити на взаємодії із дітьми дошкільного віку, школярами й студентами, 

тобто з майбутніми потенційними споживачами продукції наноіндустрії, а також її 
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можливими працівниками. Висвітлення перспектив побудови кар'єри та створення 

бізнесу у сфері нанотехнологій можуть додатково стимулювати залучення молоді у 

науково-технічні вищі навчальні заклади. Перелічені заходи можуть бути проведені 

під егідою всіх зацікавлених міністерств і відомств, а також промислових підприємств, 

які працюють у сфері нанотехнологій.   

Окрім того з метою формування більш широкого інформаційного простору 

слід використовувати такі елементи інтернет-просування: 

 розробка та наповнення відповідних розділів спеціалізованих сайтів, в тому 

числі і вже існуючого бізнес-порталу «Нанотехнології та наноматеріали», 

матеріалами щодо розвитку нанотехнологій (оприлюднення лекцій, проведення 

web-конференцій, публікація інтерв'ю, проведення олімпіад та вікторин на 

нанотехнологічну тематику, конкурсів для широкої аудиторії, поширення 

соціальної реклами про розвиток нанотехнологій, розробка та оприлюднення 

науково-популярних слайд-шоу, проведення інтернет-опитувань з метою 

розширення обізнаності населення щодо нанотехнологій і нанопродукції); 

 онлайн-висвітлення подій, які відбувалися у сфері нанотехнологій (дублювання 

конференцій, викладення матеріалів лекційних курсів, презентацій 

нанотехнологічних розробок вітчизняних науково-дослідних установ, Інтернет-

каталоги нанотехнологічної продукції вітчизняних виробників тощо); 

 здійснення на постійній основі маркетингових досліджень ринку нанотехнологій 

(як українського, так і світового), публікація відповідних звітів та їх вільне 

поширення. Формування такого інформаційного потоку дозволить потенційним 

інвесторам обирати найбільш пріоритетні напрями діяльності; 

 Інтернет-реклама на основі провідних систем контекстної реклами (Google 

Adwords, Yandex Direct тощо); 

 оптимізація функціональності інтернет-сайтів вітчизняних нанотехнологічних 

компаній. Такі інформаційні майданчики обов’язково повинні мати англомовні 

версії, бути інтерактивним та бути орієнтованими не тільки на 
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вузькоспеціалізованих спеціалістів нанотехнологічної індустрії, а й бути 

цікавими та зрозумілими для більш широкої аудиторії.    

Перелічені заходи характеризуються досить незначними обсягами 

фінансування, необхідними на їх реалізацію, і водночас високою здатністю 

охоплювати широку цільову аудиторію, тому їх використання буде дуже 

ефективним. 

Реалізація комплексних заходів із популяризації нанотехнологій дозволить 

підвищити поінформованість громадськості щодо нанонауки та процесів, які 

відбуваються в наноіндустрії, про напрямки діяльності вітчизняних компаній, 

привабливість наноіндустрії як сфери інвестування, сприятиме переорієнтації ринку 

зайнятості в сторону зростання кількості випускників технічних спеціальностей, 

зниженню безробіття, а також зростанню обсягів виробництва нанотехнологічної 

продукції та зростання попиту на неї. 

Водночас, уповноважений за розвиток нанотехнологій в Україні орган 

(Координаційний центр розвитку нанотехнологій в Україні) повинен здійснювати 

аналіз ефективності політики популяризації зазначеної сфери  за допомогою, 

наприклад, таких індикаторів як кількісний та якісний аналіз публікацій в ЗМІ та 

Інтернет-ресурсах, проведення соціологічних досліджень про інформованість 

цільових аудиторій про стан, проблеми та тенденції розвитку наноіндустрії в 

Україні та окремих її компаній, рівень попиту на нанотехнологічну продукцію, 

динаміка подачі заяв на вступ абітурієнтів до ВНЗ на спеціальності, пов'язані з 

нанотехнологіями тощо. Це сприятиме подальшому удосконаленню системи 

комунікацій та побудові безперервного діалогу між усіма учасниками 

нанотехнологічного ринку. 

Однак проведення політики активної популяризації нанотехнологічної 

діяльності в українському суспільстві повинно здійснюватись з урахуванням того, 

що її стрімкий розвиток неминуче призведе до створення ряду принципово нових 

загроз життєдіяльності людини. Тому надзвичайно важливим аспектом розвитку 

нанотехнологічної діяльності та становленні наноіндустрії в Україні є не тільки 

розширення знань про можливі несприятливі впливи на здоров'я людини, довкілля та 
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безпеку життєдіяльності, а й розробка відповідних заходів, які забезпечуватимуть 

безпеку праці та використання нанотехнологічної продукції кінцевого споживання. 

Окрім того при формуванні державної політики розвитку нанотехнологічної сфери 

необхідно враховувати етичні, правові та соціальні аспекти активізації 

нанотехнологічної діяльності та її можливі наслідки. З огляду на це Координаційний 

центр розвитку нанотехнологій в Україні повинен  сприяти розробці жорсткої 

науково-методичної бази та відповідних рамок для соціально-відповідального 

розвитку нанотехнологій, методики оцінки та управління ризиками, пов'язаними із 

використанням нанотехнологій та наноматеріалів, а урядом України повинні бути 

ініційовані  відповідні зміни до вітчизняного законодавства. Певною мірою виконання 

цього завдання може бути забезпечено шляхом гармонізації заходів технічного 

регулювання і, в першу чергу, заходів забезпечення безпеки з прийнятими заходами 

безпеки в країнах-членах ЄС. Це також сприятиме виконанню Україною взятих на 

себе зобов’язань, пов’язаних із підписанням Угоди про асоціацію. 

Методи та заходи державного регулювання нанотехнологічної діяльності, 

використання яких є доцільним в Україні, узагальнено на рис. 3.4. 

З метою оптимізації прийняття управлінських рішень та вжиття відповідних заходів, 

спрямованих на розвиток нанотехнологічної діяльності в Україні, доцільно розробити 

можливі сценарії розвитку вітчизняної наноіндустрії на короткостроковий період. З 

цією метою було систематизовано інформацію щодо передумов розвитку  української 

сфери нанотехнологій  за допомогою такого інструменту стратегічного планування як 

SWOT-аналіз, який може використовуватися не тільки на мікро-, а і на макрорівні при 

розробці сценаріїв розвитку економіки в цілому або її окремих елементів (табл.3.4). 

З огляду на особливості притаманні розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні (а саме нетривалий час здійснення статистичного моніторингу 

нанотехнологічної діяльності, незначні обсяги нанотехнологічного ринку, незначна 

кількість господарюючих суб’єктів, які використовують нанотехнології тощо), з 

метою підготовки й аналітичної оцінки основних варіантів розвитку вітчизняної 

наноіндустрії, найбільш доцільно використовувати метод «судження/оцінки».  
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 розробка та затвердження Стратегії розвитку нанотехнологічної сфери України 
 визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій 
 якісне наповнення існуючого масиву правових норм, які де-факто регулюють 
нанотехнологічну діяльність (в т.ч. питання безпеки розробки/утилізації/використання, метрології, 
управління інтелектуальною власністю тощо) 
 створення єдиного постійно діючого державного органу відповідального за розвиток 
нанотехнологічної сфери 
 розробка основоположних стандартів на нанотехнологічну продукцію (термінологія, 
класифікація, безпека, екологія) та  прикладних стандартів галузей за напрямами розвитку 
нанотехнологій, їх адаптація до діючих міжнародних стандартів 
 оптимізація процесу експертизи досліджень у сфері нанотехнологій та видачі патентів 
 використання інструменту державного замовлення, розробка і затвердження (із щорічною 
актуалізацією) з цією метою переліку товарів і послуг, виготовлених із застосуванням нанотехнологій, 
використання яких є необхідним для виконання державою своїх функцій 
 гарантування належного функціонування і замкненості циклу кадрового забезпечення 
наноіндустрії, що окрім вищої освіти, аспірантури та докторантури повинен охоплювати шкільну 
освіту та курси перепідготовки наявних наукових та інженерних кадрів  
 удосконалення системи статистичного обстеження нанотехнологічної сфери з метою 
отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 

 скорочення питомої ваги кошторисного 
(базового) фінансування наукових робіт 
нанотехнологічної тематики та збільшення частки 
коштів, які надаються в рамках використання 
селективного підходу до фінансування 
 проведення технічного аудиту науково-
дослідних установ, які виконують дослідження 
нанотехнологічної тематики 
 посилення взаємодії між науковими 
установами та промисловим сектором економіки, 
спільне затвердження тем і очікуваних результатів 
наукових досліджень 
 створення бази нанотехнологічних розробок, з 
метою удосконалення механізмів комерціалізації 
наукових досліджень і розробок (фінансування на 
початковій стадії дослідження з метою отримання 
патенту, моніторинг наукових досліджень і 
підключення на стадії патентування з метою 
переуступки патенту, купівлі генеральної ліцензії 
тощо) 
 запровадження податкового кредиту на 
дослідницькі витрати у сфері нанотехнологій 
 пільгове оподаткування спільних 
нанотехнологічних підприємств 
 сприяння експортній діяльності 
нанотехнологічних підприємств (експортне 
кредитування, страхування експортних ризиків, 
інформаційно-консультаційна підтримка та сприяння 
виставково-ярмаркової діяльності) 

 здійснення наукового 
прогнозування розвитку нанотехнологічної 
сфери, формування відповідних «дорожніх 
карт» 
 формування насиченого 
інформаційного простору в сфері 
нанотехнологій 
  популяризація, роз'яснення 
галузевої специфіки та переваг 
використання нанотехнологій 
  розробка та реалізація комплексу 
заходів, спрямованих на підвищення 
інвестиційної привабливості сфери, 
демонстрація реальних успіхів розвитку 
нанотехнологій, підвищення привабливості 
галузі як сфери науково-прикладної 
діяльності 
  рекламно-інформаційна підтримка 
  розробка та реалізація комплексу 
заходів, спрямованих на залучення в галузь 
молодого покоління, потенційного 
кадрового резерву 
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Рис. 3.4.  Методи і заходи державної політики сприяння розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери 

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 3.4 

Матриця SWOT-аналізу розвитку вітчизняного наноіндустрії 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 

 значний науково-технічний потенціал та 
високий рівень фундаментальних розробок за 
окремими напрямами нанотехнологічної 
діяльності; 

 наявність кваліфікованих кадрів за окремими 
напрямами (освіта, наука); 

 наявність запасів високоякісної сировини 
(родовища графіту з необхідними 
характеристиками для нанотехнологічної 
діяльності, а також оксиду марганцю та 
кремнію). 

 

 суттєве відставання в строках початку 
реалізації національної програми розвитку 
наноіндустрії від США й Західної Європи. 

 відсутність спеціалізованих структур й 
інструментів підтримки розвитку 
нанотехнологій; 

 слабка державна підтримка у фінансуванні 
нанотехнологій та інвестиційна  
зацікавленість приватного сектора; 

 низький рівень комерціалізації існуючих 
нанотехнологічних розробок; 

 несформований внутрішній ринок 
нанотехнологічної продукції; 

 недостатня проінформованість гравців на 
світовому та внутрішньому ринках щодо 
українських нанотехнологічних компаній та 
продукції, яку вони випускають. 

Зовнішні ймовірні фактори, які надають 
додаткові можливості розвитку 

(Opportunities) 

Зовнішні ймовірні фактори, які 
ускладнюють досягнення цілей (Threats) 

 зосередження обмежених ресурсів на 
пріоритетних напрямках, що дозволить не 
допустити розпорошення капіталу, із 
поступовим розширенням спектру 
досліджень; 

 розвиток стартап (спіноф) компаній на базі 
вже існуючих розробок; 

 врахування успішного досвіду країн-лідерів 
даної сфери в процесі розробки державної 
політики розвитку нанотехнологій; 

 досить значний потенційний ринок 
нанотехнологічної продукції кінцевого 
споживання; 

 перетікання ресурсів зі стагнуючих галузей у 
сферу нанотехнологій; 

 зростання експортних можливостей за 
рахунок девальвації національної валюти. 

 посилення  економічного розриву між 
Україною й розвиненими країнами; 

 загроза захоплення вітчизняного ринку 
нанопродукції  іноземними  компаніями; 

 зниження державного фінансування в умовах 
секвестру держбюджету в ситуації 
продовження економічного спаду та 
політичної нестабільності. 

Джерело: складено автором 

 

Традиційно при прогнозуванні науково-технічного розвитку розглядають три 

сценарії – оптимістичний, базовий та песимістичний. Така кількість сценаріїв 

повною мірою відповідатиме потребі уповноваженого за розвиток 

нанотехнологічної сфери  органу для прийняття необхідних рішень. Якірними 

показниками розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери було обрано наступні: 

 кількість нанотехнологічних підприємств; 
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 кількість випускників вищих навчальних закладів нанотехнологічного 

напряму підготовки; 

 кількість нанотехнологічних патентів, отриманих українськими суб’єктами 

господарювання; 

 кількість публікацій нанотехнологічної тематики; 

 кількість створених і використовуваних нанотехнологій. 

Базовий сценарій розвитку нанотехнологічної сфери України 

Формуючи базовий сценарій, тобто такий, який повинен демонструвати 

найбільш очікуваний розвиток подій, слід виходити з позицій незмінності державної 

політики в питанні розбудови вітчизняної наноіндустрії. Однак, варто зазначити, що 

події, які відбулися в Україні у 2014 р. значно зменшують шанси його реалізації. 

Таким чином, з метою розробки базового сценарію вважається найбільш доцільним 

орієнтація на державну політику розвитку нанотехнологічної сфери, яка 

реалізовувалася впродовж останніх років, але до 2014 р. Таким чином, мова йдеться 

про забезпечення умов для утримання ситуації у нанотехнологічній сфері на рівні 

зазначеного року. 

Основні вихідні положення: 

- країна поступово виходить з фінансово-економічної та суспільно-політичної 

кризи; 

- закінчення військових дій на території України; 

- відбувається помірне економічне зростання; 

- триває структурна перебудова економіки України. 

Заходи державної політики: 

- у системі управління нанотехнологічною діяльністю кардинальних змін не 

відбувається. Єдиного постійно діючого державного органу, відповідального 

за формування вітчизняної наноіндустрії, не утворено. Натомість може бути 

розроблено та затверджено Стратегію розвитку нанотехнологічної сфери 

України, в якій на законодавчому рівні закріплено цілі, завдання та механізми 
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розвитку зазначеної сфери, однак лише з метою формального слідування 

світовим тенденціям розвитку інноваційної сфери; 

- принципи фінансування досліджень і розробок у сфері нанотехнологій не 

змінюються. Серед усіх інструментів державного стимулювання розвитку 

нанотехнологічної діяльності перевага надається програмним методам -  

продовжено реалізацію державної програми та програми НАН України з 

розвитку нанотехнологій, або відбувається розробка та впровадження нових 

програм з тими самими принципами фінансування та реалізації, що дозволить 

частково задовольнити потреби національної економіки у найпростіших 

наноматеріалах та інших видах нанотехнологічної продукції; 

- система державної підтримки та стимулювання нанотехнологічної діяльності 

може бути сформована, проте її реалізація так і не розпочнеться через брак 

фінансування, або, що є більш імовірним, на отримання певних преференцій 

зможе претендувати лише вкрай обмежене коло суб’єктів господарювання за 

рахунок встановлення надзвичайно жорстких вимог до отримання статусу 

«нанотехнологічного підприємства»; 

- статистичний моніторинг нанотехнологічної сфери особливих змін не зазнає, 

оскільки фактичний розвиток ринку не відбувається; 

- кадрова політика у сфері нанотехнологій також залишатиметься без змін. 

Основні показники базового сценарію розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні представлені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні показники базового сценарію розвитку нанотехнологічної 

діяльності в Україні 

№ Показник Значення Загальна тенденція 

1 кількість нанотехнологічних підприємств 50-70 од. стабільна 

2 
кількість випускників вищих навчальних закладів 

нанотехнологічного напряму підготовки 

400-450 ос. негативна 

3 
кількість нанотехнологічних патентів, отриманих 

українськими суб’єктами господарювання 

20-30 од. стабільна 

4 кількість публікацій нанотехнологічної тематики до 800 од. стабільна 

5 кількість створених нанотехнологій до 40 од. помірне зростання 

6 кількість використовуваних нанотехнологій 80-100 од. помірне зростання 

Джерело: складено автором. 
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Оптимістичний сценарій розвитку нанотехнологічної сфери України 

 Слід зауважити, що події, які відбувалися протягом останнього року в Україні 

також можуть виступити каталізатором структурної перебудови економіки України, 

сприятимуть перегляду державної інноваційної та науково-технологічної політики, 

що в свою чергу позитивно позначиться на рівні розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери (табл.3.6). 

Основні вихідні положення: 

- відбувається інтенсивне економічне зростання національної економіки; 

- темпи зростання економіки, структурні зміни у національному господарстві та 

необхідність забезпечення національної безпеки (в т.ч. і воєнної безпеки) 

викликають гостру необхідність в активізації інноваційної діяльності. 

Заходи державної політики: 

- політика формування національної наноіндустрії набуває завершеного 

вигляду, є чітко структурованою та має на меті не слідування новітнім 

світовим тенденціям розвитку інноваційної сфери, а передбачає створення 

дієвого механізму, спрямованого на досягнення основних завдань розвитку 

нанотехнологічної діяльності в Україні, затверджених у відповідній стратегії;  

- значне збільшення обсягу державної підтримки, що дає можливість 

забезпечити широкомасштабне впровадження нанотехнологій у більшість 

галузей національного господарства. Суттєве розширення інструментарію 

підтримки нанотехнологічної діяльності (використання податкового, 

бюджетного та грошово-кредитного стимулювання). Водночас, разом із 

новими механізмами використовуються і вже традиційні для політики 

формування вітчизняної наноіндустрії програмні підходи – створюються нові 

дієві програми, які передбачають  активне залучення приватного сектору як до 

фінансування вітчизняної нанотехнологічної діяльності, так і формування 

переліку критичних для вітчизняної промисловості нанотехнологічних 

розробок та успішну їх комерціалізацію.  Однак, не слід очікувати докорінних 

змін у вітчизняній структурі фінансування науково-дослідних робіт у сфері 

нанотехнологій. Найбільш імовірним залишатиметься варіант домінуючої ролі 
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держави. Така модель розвитку нанотехнологічної діяльності притаманна 

країнам ЄС, де переважний обсяг фінансування здійснюється за рахунок 

державного бюджету. Формування значних обсягів державного замовлення на 

нанотехнологічну продукцію (в т.ч. і воєнного призначення). 

- зміна підходів до налагодження взаємодії між науковою сферою, 

промисловістю та державою. Розроблення та впровадження 

широкомасштабної програми з популяризації нанотехнологічної діяльності та 

нанотехнологічної продукції як серед представників виробничого сектору, так 

і серед широких верств населення; 

- подальше стимулювання процесів міжнародного науково-технологічного 

співробітництва у сфері нанотехнологій; 

- розв’язання кадрової проблеми вітчизняної нанотехнологічної сфери шляхом 

запровадження замкненого циклу кадрового забезпечення, що окрім вищої 

освіти, аспірантури та докторантури охоплюватиме шкільну освіту, а також 

курси перепідготовки наявних наукових та інженерних кадрів, оптимізацію 

переліку напрямів підготовки фахівців для наноіндустрії (з огляду на потреби 

реального сектору економіки). 

Таблиця 3.6 

Основні показники оптимістичного сценарію розвитку нанотехнологічної 

діяльності в Україні 

№ Показник Значення Загальна тенденція 

1 кількість нанотехнологічних підприємств понад 150 од. позитивна 

2 

кількість випускників вищих навчальних 

закладів нанотехнологічного напряму 

підготовки 

1,5-2 тис. ос. позитивна 

3 

кількість нанотехнологічних патентів, 

отриманих українськими суб’єктами 

господарювання 

40-50 шт позитивна 

4 
кількість публікацій нанотехнологічної 

тематики 

до 1000 шт помірне зростання 

5 кількість створених нанотехнологій до 60 шт помірне зростання 

6 кількість використовуваних нанотехнологій понад 150 шт позитивна 

Джерело: складено автором. 

Є очевидним, що реалізація оптимістичного сценарію розвитку 

нанотехнологічної сфери України передбачає повне реформування системи 
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управління вітчизняною наноіндустрією, що потребує значного часового періоду, у 

зв’язку із необхідністю прийняття та узгодження великої кількості нормативно-

правових актів. Результати такого реформування можна буде оцінити як мінімум 

через 5-10 років. Однак реформування існуючої державної політики розвитку 

вітчизняної сфери нанотехнологій відкриє перед Україною значні можливості як у 

модернізації національної промисловості, так і завоювання та утримання певних 

позицій на світовому високотехнологічному ринку.  

Песимістичний сценарій розвитку нанотехнологічної сфери України 

Макроекономічна та політична нестабільність є факторами, які, на жаль, 

підсилюють негативні тенденції розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери. 

Основні вихідні положення: 

- воєнно-політична нестабільність, відбуваються локальні збройні конфлікти; 

- продовжують домінувати негативні тенденції у розвитку економіки, 

структурні зміни в економіці мають обмежений характер; 

- дефіцит державного бюджету та державний борг України і надалі 

збільшуються. 

Заходи державної підтримки: 

- рівень державної підтримки досліджуваної сфери продовжує знижуватися, 

внаслідок чого розвиток нанотехнологічної діяльності практично 

припиняється; 

- процеси державного стимулювання розвитку нанотехнологічної сфери 

консервуються на рівні минулих років, використання нових інструментів не 

започатковується, державні програми, спрямовані на розвиток досліджуваної 

сфери, які реалізовувались до 2014 р. не продовжено. 

З огляду на це, можна припустити, що в Україні активізуються процеси витоку 

нанотехнологічних розробок та наукових кадрів за кордон, впровадження 

нанотехнологічної продукції відбуватиметься виключно за посередництва іноземних 

компаній, а на вітчизняному ринку залишиться досить незначна кількість 

експортоорієнтованих нанотехнологічних компаній (табл.3.7). 
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Таблиця 3.7 

Основні показники песимістичного сценарію розвитку нанотехнологічної 

діяльності в Україні 

№ Показник Значення Загальна тенденція 

1 кількість нанотехнологічних підприємств 20-30 од. негативна 

2 
кількість випускників вищих навчальних закладів 

нанотехнологічного напряму підготовки 

200-250 ос. негативна 

3 
кількість нанотехнологічних патентів, отриманих 

українськими суб’єктами господарювання 

10-15 од. негативна 

4 кількість публікацій нанотехнологічної тематики до 600 од. негативна 

5 кількість створених нанотехнологій до 20 од. негативна 

6 кількість використовуваних нанотехнологій 60-80 од. стабільна 

Джерело: складено автором. 

В такому разі Україні загрожуватиме практично повна втрата як науково-

технологічного, так і кадрового потенціалу у нанотехнологічній сфері. 

В результаті проведеного дослідження було зроблено висновок про те, що 

реалізація песимістичного варіанту сценарію розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні у короткостроковій перспективі залишається найбільш вірогідною (рис.3. 4). 

Подальше дотримання Україною теперішнього курсу політики в нанотехнологічній 

сфері разом із секвестром бюджету та замороженням конфлікту у східних областях 

(в наслідок чого частина нанотехнологічних підприємств; наукових установ, що 

здійснювали дослідження нанотехнологічної тематики; вищих навчальних закладів, 

де проводилося навчання кадрів для наноіндустрії, є тимчасово виключеною із 

економічних процесів) неминуче призведе до активізації процесів витоку 

нанотехнологічних розробок та наукових кадрів за кордон, впровадження 

нанотехнологічної продукції відбуватиметься виключно за посередництва іноземних 

компаній, а на вітчизняному ринку залишиться досить незначна кількість 

експортоорієнтованих нанотехнологічних компаній. В такому разі Україні 

загрожуватиме практично повна втрата як науково-технологічного, так і кадрового 

потенціалу у нанотехнологічній сфері (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Місце України на матриці перспектив розвитку нанотехнологічної 

сфери у разі реалізації оптимістичного, базового та песимістичного сценарію 

Джерело: складено автором. 

З метою недопущення такої ситуації вкрай важливими є удосконалення 

системи державного регулювання сфери нанотехнологій в Україні. 

3.3. Нормативно-правові засади стимулювання використання 

нанотехнологій в національній економіці 

Як було зазначено у попередньому параграфі дисертаційного дослідження з 

метою створення сприятливих умов для розвитку нанотехнологічної діяльності в 

Україні попри кризовий стан національної економіки доцільними є розробка і 

прийняття відповідного нормативно-правового акту, який визначатиме правові, 

економічні та організаційні засади державного регулювання нанотехнологічної 

діяльності в Україні, встановлюватиме  форми стимулювання державою  створення 
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та впровадження у технологічні процеси вітчизняних підприємств нанотехнологій та 

продукції, виготовленої з їх використанням, і буде спрямований на підтримку 

розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

Зазначений нормативно-правовий документ обов’язково повинен містити 

статті із визначенням таких термінів як «нанотехнології», «наноіндустрія», 

«нанотехнологічна сфера»,  «нанотехнологічна діяльність», «суб’єкти 

нанотехнологічної діяльності» тощо, що дозволить уникнути множинності 

трактування положень акту; визначенням мети і завдань державної політики 

розвитку вітчизняної наноіндустрії, а також шляхів і напрямів державного 

стимулювання розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери. 

Слід зазначити, що головною метою державної політики у сфері 

нанотехнологій повинно бути створення вітчизняної наноіндустрії для вирішення 

актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, 

наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення інтересів держави у 

сфері національної безпеки та оборони та підвищення якості життя населення. 

Основними завданнями державної політики розвитку вітчизняної наноіндустрії 

будуть виступати такі: 

– збільшення обсягу та зміна структури валового внутрішнього продукту в бік 

збільшення частки наукомісткої продукції, підвищення капіталомісткості 

виробництва, досягнення істотного економічного ефекту у галузях 

національної економіки; 

– переорієнтація вітчизняного експорту на кінцеву високотехнологічну 

продукцію і послуги шляхом впровадження нанотехнологій у виробничі 

процеси підприємств; 

– досягнення значного в масштабах економіки країни зниження матеріало- та 

енергоємності продукції вітчизняної промисловості; 

– забезпечення економічної, технологічної та воєнної безпеки на базі широкого 

впровадження нанотехнологій у національне господарство; 

– створення нових робочих місць для висококваліфікованого персоналу; 
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– підвищення якісних показників життя населення, зокрема зростання якості 

медичного обслуговування населення (впровадження принципово нових 

діагностичних засобів, засобів профілактики та лікування, налагодження 

виробництва нових препаративних форм ліків),  збільшення тривалості життя, 

підвищення екологічної безпеки населення (підвищення якості очищення і 

переробки відходів виробництва, зниження їх кількості, підвищення якості 

питної води тощо) та вирішення інших глобальних проблем шляхом широкого 

використання нанотехнологій та продукції, виготовленої з їх використанням. 

З огляду на рекомендації щодо державної політики розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери, які було надано раніше, державне  регулювання 

нанотехнологічної діяльності в Україні повинно здійснюватися шляхом: 

– визначення і підтримки пріоритетних напрямів нанотехнологічної 

діяльності;  

– створення спеціального органу, відповідального за розвиток 

нанотехнологічної сфери в Україні та розбудову національної 

наноіндустрії; 

– розробки і використання економічних механізмів для стимулювання 

розвитку вітчизняної наноіндустрії, зокрема шляхом надання фінансової 

підтримки, використання податкового й митного стимулювання, 

надання організаційно-правової та інформаційно-комунікаційної 

підтримки;  

– захисту прав та інтересів суб'єктів нанотехнологічної діяльності;  

– контролю у сфері нанотехнологічної діяльності для забезпечення 

дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства.  

Одним із першочергових кроків на шляху до розбудови вітчизняної 

нанотехнологічної сфери є створення спеціального постійно діючого державного 

органу, відповідального за розвиток нанотехнологічної сфери в Україні – 

Координаційного центру розвитку нанотехнологій, який належатиме до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України та Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. У своїй діяльності Координаційний центр розвитку 
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нанотехнологій повинен керуватися Конституцією і законами України, указами 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, чинними законодавчими 

та підзаконними нормативно-правовими актами України у сфері наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, іншими нормативно-правовими актами та 

Положенням про його діяльність. Основними завданнями Координаційного центру 

розвитку нанотехнологій повинні бути: 

– організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення здійснення повноважень Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері формування 

національної наноіндустрії та регулювання нанотехнологічної діяльності; 

– внесення на розгляд Міністра освіти і науки України та Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України пропозицій щодо формування та 

реалізації державної політики у зазначеній сфері. 

Відповідно до покладених на нього завдань Координаційний центр розвитку 

нанотехнологій повинен: 

– проводити маркетингові дослідження нанотехнологічної сфери, здійснювати 

комплексний моніторинг основних тенденцій та проблем світової нанонауки 

та нанотехнологічного ринку, а також його сегментів, прогнозування розвитку 

наноіндустрії; 

– здійснювати критичний аналіз наявних здобутків у нанотехнологічній сфері 

вітчизняних науково-дослідних інститутів, доступної інфраструктури та 

обладнання, а також наявності специфічних природних ресурсів, необхідних 

для розвитку нанотехнологічної діяльності; 

– визначати пріоритетні напрями розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій, 

здійснювати наукове прогнозування їх розвитку; 

– аналізувати загрози, пов'язані із розвитком нанотехнологій (в т.ч. наявність 

шкідливого впливу як на здоров`я людини, так і на довкілля), розробляти 

концепцію системи оцінки безпечності виробництва, обігу, використання та 

утилізації продукції, створеної із застосуванням нанотехнологій, здатної 
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здійснювати потенційний негативний вплив на здоров'я людини та стан 

довкілля; 

– здійснювати методичне забезпечення і консультаційну підтримку з питань 

формування вітчизняної наноіндустрії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування; 

– розробляти процедуру та здійснює технічний аудит усіх науково-дослідних 

установ, які виконують дослідження нанотехнологічної тематики. З огляду на 

отримані результати,  формувати та поновлювати перелік науково-дослідних 

установ, фінансування яких доцільно здійснювати за рахунок бюджетних 

коштів; 

– забезпечувати підготовку і виконання державних цільових та інших програм з 

розвитку нанотехнологічної сфери; 

– здійснювати наукову координацію планів фундаментальних наукових 

досліджень і розробок з метою уникнення дублювання тематики наукових 

досліджень і розробок, що виконуються, визначати механізми фінансування 

проектів, здійснювати контроль за витратою бюджетних засобів за даним 

напрямом фінансування; 

– здійснювати відбір проектів, експертизу заявок, формувати перелік 

першочергових інвестиційних проектів нанотехнологічної тематики; 

– проводити комплексний моніторинг реалізації програм з розвитку 

нанотехнологій та ініціювати експертні перевірки їх результативності і 

визначати можливості промислового освоєння отриманих результатів; 

– здійснювати аналіз попиту на продукцію наноіндустрії і розробляти 

пропозиції щодо його стимулювання на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

– сприяти розвитку інфраструктури для трансферу нових технологій та 

комерціалізації продукції наноіндустрії; 

– розробляти заходи із активізації залучення приватного капіталу до з розвитку 

вітчизняної наноіндустрії; 

– розробляти пропозиції щодо забезпечення розвитку кадрового потенціалу 

нанотехнологічної сфери, здійснювати наукову координацію планів 



195 

 

 

підготовки та перепідготовки фахівців для наноіндустрії, розробки 

відповідних освітніх програм; 

– визначати критерії формування державного замовлення на нанотехнологічну 

продукцію, враховуючи технологічні потреби галузей – потенційних 

реципієнтів нанотехнологій і наноматеріалів, а також удосконалювати 

порядок конкурсного відбору виконавців державного замовлення з 

визначенням їх прав, обов'язків та відповідальності; 

– розробляти пропозиції щодо організації ефективного міжнародного 

співробітництва та реалізації спільних з іноземними державами та приватними 

корпораціями проектів у сфері нанотехнологій,  залученню іноземних фахівців 

високої кваліфікації до наукової, педагогічної та виробничої діяльності в 

Україні; 

– розробляти пропозиції щодо внесення змін до чинних форм статистичної 

звітності в частині відображення в них показників розвитку наноіндустрії; 

– розробляти базу суб'єктів нанотехнологічної діяльності з метою можливого 

надання адресної підтримки; 

– збирати, узагальнювати, аналізувати і поширювати правову, наукову, технічну 

та іншу інформацію щодо розвитку нанотехнологій; 

– виконувати інші функції відповідно до законодавства. 

Окрім того для виконання покладених на нього завдань пропонується наділити 

Координаційний центр розвитку нанотехнологій такими повноваженнями: 

– самостійно провадити діяльність згідно із затвердженими в установленому 

порядку планами та кошторисами; 

– одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, 

документи і матеріали; 

– утворювати робочі групи, тимчасові наукові і творчі колективи, зокрема за 

участю представників органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування за погодженням з їх керівниками; 



196 

 

 

– залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників 

громадських організацій (за згодою) консультантів, експертів, у тому числі 

іноземних, до розгляду питань, що належать до його компетенції; 

– розробляти проекти нормативно-правових актів, науково-практичні коментарі, 

методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції. 

Окрім зазначених положень нормативно-правовий акт щодо стимулювання 

розвитку вітчизняної наноіндустрії повинен визначати форми державної підтримки 

зазначеної сфери діяльності, зокрема фінансової, організаційно-правової, 

інформаційно-комунікаційної підтримки, а також визначати особливості в 

оподаткуванні та митному регулюванні нанотехнологічної діяльності. 

Так, суб'єктам нанотехнологічної  діяльності  з метою подальшої активізації 

діяльності у сфері нанотехнологій може бути надана фінансова підтримка шляхом:  

– повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) 

пріоритетних проектів у сфері нанотехнологій (в т.ч. фінансування розробок 

військового та подвійного призначення, розробок, спрямованих на вирішення 

найбільш гострих соціальних проблем населення) за рахунок коштів 

Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; 

– часткового (до 50%) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної 

індексації) наукових, освітніх, проектних та промислових центрів, 

лабораторій, інших наукових організацій, що виконують дослідження 

нанотехнологічної тематики,  для створення при перелічених вище суб’єктах 

нанотехнологічної діяльності спін-оф та стартап-компаній, основним видом 

діяльності яких буде діяльність у сфері нанотехнологій, за рахунок коштів 

Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів за умови 

залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця 

проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності; 

– повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету 

України та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами 

нанотехнологічної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-
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кредитним  установам, за кредитування  будь-яких витрат пов’язаних із 

активізацією їх міжнародної діяльності (зокрема на здійснення маркетингових 

досліджень ринку, організації виставково-ярмаркової діяльності, створення 

представництв компанії за кордоном, підготовку  необхідної документації 

тощо), або надання державних гарантій комерційним банкам; 

– формування державного замовлення на товари і послуги, виготовлені із 

застосуванням нанотехнологій, використання яких є необхідним для виконання 

державою як внутрішніх, так і зовнішніх функцій та сприятиме позитивним 

трансформаційним процесам в економіці країни; 

– безоплатної передачі патентів та проривних розробок у сфері нанотехнологій, 

впровадження яких може сприяти подоланню кризових явищ в економіці 

України та модернізації національної промисловості, які було придбано за 

кордоном, українським державним підприємствам, які здатні їх 

комерціалізувати; 

– страхування експортних ризиків (як економічних, так і політичних) 

національних експортерів продукції наноіндустрії відповідно до Закону 

України "Про страхування". 

До того ж з метою активізації нанотехнологічної діяльності в Україні 

необхідно передбачити надання підприємствам, які здійснюють нанотехнологічну 

діяльність організаційно-правової підтримки шляхом:  

– створення національної системи забезпечення єдності вимірювань, системи 

стандартизації та оцінки відповідності в сфері нанотехнологій, гармонізованих 

із міжнародними стандартами; 

– створення системи технічних регламентів та інших нормативних документів 

організаційно-правового забезпечення безпеки та страхування ризиків у сфері 

нанотехнологій; 

– удосконалення системи управління інтелектуальною власністю у сфері 

нанотехнологій, розширення прав розробників на інтелектуальну власність; 



198 

 

 

– створення системи прискореного залучення в цивільно-правовий обіг 

результатів інтелектуальної діяльності у сфері нанотехнологій та експорту 

продукції наноіндустрії; 

– створення за  поданням  центрального  органу  виконавчої влади,   що  

забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері нанотехнологій, 

системи інститутів приватно-державного партнерства у сфері нанотехнологій 

з метою широкої інтеграції наукових організацій, закладів освіти та 

промислових підприємств, у тому числі: системи аналізу і стимулювання 

попиту на продукцію наноіндустрії, розробки спеціалізованих державних 

програм підтримки малого та середнього бізнесу у сфері нанотехнологій; 

– створення системи підтримки експорту продукції наноіндустрії, зокрема з 

метою сприяння отриманню охоронних документів закордоном, 

інформаційно-консультаційного сприяння, сприяння виставково-ярмаркової 

діяльності національних суб’єктів нанотехнологічної діяльності за кордоном; 

– формування сучасної інфраструктури наноіндустрії, включаючи її 

технологічну базу, інформаційно-аналітичну та методичну складові, 

забезпечення центрів колективного користування спеціальним науковим і 

експериментальним обладнанням для нанотехнологічної діяльності; 

– створення центрів метрологічного забезпечення наноіндустрії, стандартизації 

та оцінки відповідності наноматеріалів і нанотехнологій колективного 

користування; 

– надання автономії науковим, освітнім, проектним та промисловим центрам, 

лабораторіям, іншим науковим організаціям, що виконують дослідження 

нанотехнологічної тематики, для створення при перелічених вище суб’єктах 

нанотехнологічної діяльності спін-оф та стартап-компаній, основним видом 

діяльності яких буде діяльність у сфері нанотехнологій; 

– формування стабільно функціонуючої замкненої системи міждисциплінарної 

освіти у сфері нанотехнологій, яка охоплюватиме шкільну та вищу освіту, 

аспірантуру, докторантуру, систему перепідготовки наявних наукових та 

інженерних кадрів та створення умов для закріплення кадрів в наноіндустрії; 
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формування системи науково-методичного та організаційно-методичного 

забезпечення безперервного освітнього циклу; створення комплексу нових 

освітніх технологій (сучасні бібліотечні комплекси, інформаційні освітні 

технології, системи віддаленого доступу для дистанційної освіти, 

спеціалізоване навчальне обладнання тощо); розвиток соціальної 

інфраструктури; здійснення обмінів із зарубіжними науковими та освітніми 

установами, включаючи спільну аспірантуру, забезпечення міжнародних 

обмінів і стажувань студентів, науково-педагогічних кадрів, вчених і фахівців 

у сфері нанотехнологій; сприяння налагодженню діалогу та співробітництва 

системи освіти з промисловими підприємствами шляхом активізації їх участі в 

розробленні професійних стандартів, запровадженні незалежної 

кваліфікаційної атестації, підготовки, реєстрації та ліцензування навчальних 

програм. 

Особливо доцільним для стимулювання розвитку нанотехнологічної 

діяльності в Україні вважається використання методів податкового регулювання. 

Так окрім діючої на сьогодні норми щодо звільнення від оподаткування митом при 

ввезенні на територію України матеріалів, устаткування та комплектуючих, що 

використовуються для виробництва матеріалів, сировини та устаткування, що 

будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з 

використанням нанотехнологій, необхідно передбачити можливість суб’єктам 

нанотехнологічної діяльності отримати податковий кредит, який складатиме до 25% 

витрат на дослідження та розробки нанотехнологічної тематики (інвестиції в 

людський капітал, матеріальні витрати на наукові дослідження та інноваційний 

розвиток підприємства, отримання та підтримання чинності патентів тощо), і до 

50%, у разі делегування нанотехнологічним підприємством дослідницької роботи 

державним науково-дослідним установам.  

Слід зазначити, що активізації розвитку нанотехнологічної сфери в Україні 

може також сприяти державна інформаційно-комунікаційна підтримка, зокрема:  
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– формування насиченого інформаційного простору в сфері нанотехнологій, 

популяризація, роз'яснення галузевої специфіки представникам бізнес-сектору 

та широким колам громадськості; 

– розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

інвестиційної привабливості сфери, демонстрація реальних як вітчизняних, 

так і світових успіхів розвитку нанотехнологій; 

– рекламно-інформаційна підтримка спеціальних проектів і заходів сфери 

нанотехнологій; 

– створення системи структурованих і спеціалізованих баз даних в сфері 

нанотехнологій. 

Таким чином, зазначені положення щодо державного регулювання 

нанотехнологічної діяльності в Україні можуть бути використані при розробці 

проекту Закону України «Про державне стимулювання розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери». 

Висновки до розділу 3 

Оскільки, як зазначалося у попередніх розділах дисертаційного дослідження, 

на сьогодні у світовій практиці єдиний підхід до економічної оцінки рівня та 

перспектив розвитку нанотехнологічної сфери є відсутнім, то з метою забезпечення 

необхідним інструментарієм державного органу, на який покладено функції з 

управління процесами розвитку нанотехнологій в Україні, було розроблено 

поліаспектну систему оцінки рівня розвитку та перспектив національної 

нанотехнологічної сфери, яка враховує дію сукупності факторів, вплив яких за 

результатами аналізу особливостей формування національної наноіндустрії було 

визнано як визначальний. Показники методики згруповано у дві основні групи: 

індикатори пропозиції (характеризують наявні умови і результати продукування 

нанотехнологій в країні) та індикатори попиту (характеризують рівень розвитку 

інструментів для впровадження існуючих нанотехнологій, ступінь готовності 

суспільства та промисловості до використання нанотехнологій та нанотехнологічної 

продукції), кожна з яких містить комплекс індикаторів. З огляду на отримані 

значення індикаторів попиту та пропозиції відбувається визначення місця країни на 
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матриці рівня та перспектив розвитку наноіндустрії. Методика дозволяє здійснити 

оцінку рівня розвитку національної наноіндустрії у динаміці на основі розрахунку 

значень індикаторів за роками та реалізувати порівняння із іншими країнами (за 

умови співставності даних), що, у свою чергу, дозволить оптимізувати прийняття 

управлінських рішень щодо розвитку досліджуваного виду діяльності. Відповідно 

до результатів апробації методики встановлено, що наразі Україна знаходиться у так 

званій «мертвій» зоні, яка характеризується як низьким рівнем продукування 

нанотехнологій, так і низьким рівнем їх абсорбції промисловістю та населенням. 

З метою формування плану заходів щодо розбудови вітчизняної наноіндустрії 

було розроблено можливі сценарії розвитку нанотехнологічної сфери України у 

короткостроковій перспективі. З огляду на особливості притаманні розвитку даної 

сфери діяльності в Україні, якірними показниками розвитку вітчизняної 

нанотехнологічної сфери було обрано наступні: кількість нанотехнологічних 

підприємств, кількість випускників вищих навчальних закладів нанотехнологічного 

напряму підготовки, кількість нанотехнологічних патентів, отриманих українськими 

суб’єктами господарювання, кількість публікацій нанотехнологічної тематики та 

кількість створених і використовуваних нанотехнологій. 

В результаті проведеного дослідження було зроблено висновок про те, що 

реалізація песимістичного варіанту сценарію розвитку нанотехнологічної сфери в 

Україні у короткостроковій перспективі залишається найбільш вірогідною. В такому 

випадку в Україні активізуються процеси витоку нанотехнологічних розробок та 

наукових кадрів за кордон, впровадження нанотехнологічної продукції 

відбуватиметься виключно за посередництва іноземних компаній, а на вітчизняному 

ринку залишиться досить незначна кількість експортоорієнтованих 

нанотехнологічних компаній. В такому разі Україні загрожуватиме практично повна 

втрата як науково-технологічного, так і кадрового потенціалу у нанотехнологічній 

сфері.  

З метою недопущення такої ситуації вкрай важливими є удосконалення 

системи державного регулювання сфери нанотехнологій в Україні. Слід зазначити, 

що з огляду на особливості нанотехнологічної діяльності, державна політика у 
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зазначеній сфері не може бути сервісною, як наприклад, в IT-індустрії. Необхідне 

посилення управлінської функції держави, її участь у формуванні вітчизняної 

наноіндустрії повинна відрізнятися більшою залученістю у основні етапи 

інноваційного циклу та комплексністю використовуваних методів регулювання. 

Доведено, що першочерговим кроком на шляху до розбудови вітчизняної 

нанотехнологічної індустрії повинно стати затвердження стратегії розвитку згаданої 

сфери, оскільки відсутність виваженої державної стратегії розвитку 

нанотехнологічної динаміки та недостатній контроль за поточною діяльністю 

українських нанотехнологічних підприємств призводять до суттєвої втрати 

конкурентоздатності як науково-дослідними установами, так і промисловими 

підприємствами, зайнятими нанотехнологічною діяльністю. Надзвичайно важливим 

етапом створення зазначеної стратегії повинно стати визначення її мети і завдань, їх 

інтеграція із національними планами розвитку, встановлення пріоритетів розвитку 

нанотехнологічної сфери з огляду на наявність економічних, інфраструктурних та 

науково-технологічних передумов щодо розвитку певних напрямів нанотехнологій 

та категорій нанотехнологічної продукції. Окрім того необхідною передумовою 

активізації розвитку нанотехнологічної діяльності в Україні є створення єдиного 

постійно діючого державного органу відповідального за розбудову наноіндустрії. 

До числа заходів, які забезпечать створення сприятливих умов для розвитку 

нанотехнологічної діяльності, також слід віднести такі: 

 розробка основоположних стандартів на нанотехнологічну продукцію 

(термінологія, класифікація, безпека, екологія) та  прикладних стандартів галузей за 

напрямами розвитку нанотехнологій, їх адаптація до діючих міжнародних 

стандартів; 

 оптимізація процесу експертизи досліджень у сфері нанотехнологій та видачі 

патентів; 

 удосконалення структури державного замовлення, розробка і затвердження з 

цією метою (із щорічною актуалізацією) переліку товарів і послуг, виготовлених із 
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застосуванням нанотехнологій, використання яких є необхідним для виконання 

державою своїх функцій; 

 подолання кадрового дефіциту, гарантування належного функціонування і 

замкненості циклу кадрового забезпечення наноіндустрії, що окрім вищої освіти, 

аспірантури та докторантури повинен охоплювати шкільну освіту та курси 

перепідготовки наявних наукових та інженерних кадрів; 

 удосконалення системи статистичного обстеження нанотехнологічної сфери з 

метою отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

З метою прискорення економічного зростання та посилення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників нанотехнологічної продукції на 

світовій арені слід запровадити надання преференцій суб’єктам нанотехнологічної 

діяльності, зокрема запровадження податкового кредиту на дослідницькі витрати у 

сфері нанотехнологій, пільгове оподаткування спільних нанотехнологічних 

підприємств, надання державної підтримки для здійснення експортної діяльності 

(експортне кредитування, страхування експортних ризиків, інформаційно-

консультаційна підтримка та сприяння виставково-ярмаркової діяльності) тощо.  

Зростання ефективності науково-дослідних робіт у сфері нанотехнологій може 

забезпечити перерозподіл державного фінансування, а саме скорочення питомої 

ваги кошторисного (базового) фінансування та збільшення частки коштів, які 

надаються в рамках використання селективного підходу до фінансування; 

проведення технічного аудиту науково-дослідних установ, які виконують 

дослідження нанотехнологічної тематики; посилення взаємодії між науковими 

установами та реальним сектором економіки, спільне затвердження тем і очікуваних 

результатів наукових досліджень; створення бази нанотехнологічних розробок, з 

метою удосконалення механізмів комерціалізації наукових досліджень і розробок 

(фінансування на початковій стадії дослідження з метою отримання патенту, 

моніторинг наукових досліджень і підключення на стадії патентування з метою 

переуступки патенту, купівлі генеральної ліцензії тощо). 
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Окрім того варто відзначити, що з огляду на специфіку нанотехнологічної 

діяльності, доцільним видається використання методів інформаційного 

забезпечення. Однак, активна реалізація політики із популяризації нанотехнологій, 

повинна здійснюватися в рамках соціально-відповідального розвитку 

нанотехнологічної діяльності. 

В третьому розділі дисертаційного дослідження також було розроблено 

концептуальні положення державного регулювання нанотехнологічної діяльності 

(головна мета та основні завдання державної політики розвитку вітчизняної 

наноіндустрії; види державної підтримки суб’єктів нанотехнологічної діяльності: 

фінансова підтримка,  податкове й митне стимулювання, організаційно-правова та 

інформаційна підтримка; повноваження і завдання державного органу, 

відповідального за розвиток наноіндустрії в Україні), які можуть бути використані 

при розробці проекту Закону України «Про державне стимулювання розвитку 

вітчизняної нанотехнологічної сфери» – базового нормативно-правового акту, який 

би передбачав створення сприятливих умов для розвитку нанотехнологій в Україні. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [180, 193-195].  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення важливого наукового завдання, 

яке полягає у розробленні теоретико-методичних засад економічної оцінки рівня й 

перспектив розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери, обґрунтуванні практичних 

рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання нанотехнологічною 

діяльністю. За результатами дослідження сформульовано такі висновки. 

1. Існування наукових підходів до класифікації нанотехнологій та нанотехнологічної 

продукції дало змогу запропонувати визначення економічних категорій «наноіндустрія» 

та «нанотехнологічна сфера», де наноіндустрія – це сукупність підприємств, закладів та 

організацій матеріального виробництва і невиробничої сфери, що забезпечують 

розробку і широкомасштабне виробництво чистої (первинної) та похідної (вторинної) 

нанотехнологічної продукції; нанотехнологічна сфера – інтегрована сукупність 

комерційних та некомерційних організацій усіх форм власності, одним з видів 

діяльності яких є фінансове забезпечення, розробка та комерціалізація нанотехнологій, 

виробництво будь-яких видів нанотехнологічної продукції, її реалізація, а також 

підготовка кваліфікованих кадрів для нанотехнологічної діяльності. 

2. Розвиток нанотехнологій у світі відбувається багато в чому завдяки державній 

підтримці. Найважливішими інструментами, на які слід звернути увагу при розробленні 

державної регуляторної політики у нанотехнологічній сфері з огляду на позитивний 

зарубіжний досвід, є забезпечення належного фінансування нанотехнологічних проектів 

та програм, які реалізуються в рамках національних стратегічних пріоритетів; створення 

уповноваженого за розвиток нанотехнологічної сфери органу; формування кадрового 

потенціалу нанотехнологічної сфери; забезпечення партнерства з приватним сектором у 

різних сферах державної політики (включаючи промислову, бюджетну, грошово-

кредитну, зовнішньоекономічну); формування інфраструктури для розвитку 

нанотехнологій; побудова технологічних прогнозів досліджуваної сфери тощо. При 

цьому зростання ролі приватного сектора у розбудові наноіндустрії є лише наслідком 

ефективної регуляторної політики розбудови нанотехнологічного ринку, і стає 

можливим лише за умови подолання ним початкової фази розвитку. 
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3. Формування державних інформаційних ресурсів щодо розвитку нанотехнологій 

та прийняття обґрунтованих управлінських рішень потребує відповідного 

інструментарію оцінки рівня розвитку нанотехнологій. Критичний аналіз існуючих 

методичних напрацювань щодо оцінювання рівня розвитку нанотехнологічної сфери 

дозволив виокремити та згрупувати індикатори,  здатні характеризувати певні аспекти 

нанотехнологічної діяльності – найбільш широкого використання набули показники, які 

оцінюють результативність науково-технологічної діяльності, в той час як оцінити 

розвиненість нанотехнологічного ринку практично неможливо. Доведено, що на 

сьогодні у світовій практиці відсутній єдиний підхід до такої оцінки.  

4. Низький рівень ефективності організаційно-інституційного забезпечення 

нанотехнологічної діяльності в Україні, спричинений фрагментарністю державної 

підтримки, відсутністю єдиного спеціально уповноваженого органу з питань розвитку 

нанотехнологій, недосконалістю якісного наповнення існуючого масиву правових норм, 

які де-факто регулюють нанотехнологічну діяльність,  унеможливлює здійснення 

істотного позитивного впливу на перебіг процесів становлення вітчизняної 

наноіндустрії. Незважаючи на те, що Україна ще володіє досить високим науково-

технологічним потенціалом у сфері нанотехнологій, проблеми, притаманні вітчизняній 

нанонауці, становлять потенційну загрозу для подальшої успішної реалізації наукових 

досліджень нанотехнологічного спрямування. Недосконалість державної кадрової 

політики та слабкість маркетингового забезпечення розвитку нанотехнологій в Україні 

також негативно впливають на розбудову вітчизняної наноіндустрії. Таким чином, 

українська політика розвитку нанонауки та нанотехнологій має на меті лише формальне 

слідування світовим тенденціям розвитку інноваційної сфери. 

5. В умовах існуючих політичних ризиків країни – члени ЄС залишаються 

практично єдиним стратегічним партнером України у сфері нанотехнологій. Участь у 

програмах і проектах ЄС є основною формою міжнародного співробітництва, 

найактивнішими учасниками якого виступають установи НАН України та ВНЗ. 

Затребуваність світовою спільнотою наукових розробок вітчизняних організацій у 

нанотехнологічній сфері, яка підтверджується низкою показників, з одного боку, може 

сприяти інтеграції технологічного комплексу України в міжнародний ринок високих 
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технологій та забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а з іншого 

– без належного державного стимулювання розвитку зазначеного напряму діяльності 

Україні загрожуватиме втрата найкваліфікованіших спеціалістів та прав інтелектуальної 

власності на найвагоміші нанотехнологічні розробки. 

6. Експертне опитування керівників підприємств, які здійснюють нанотехнологічну 

діяльність, дозволило оцінити сучасний стан нанотехнологічної сфери в Україні, рівень 

її інвестиційного та кадрового забезпечення, дослідити основні напрями наявного та 

потенційного співробітництва у сфері нанотехнологій, оцінити результативність 

державної політики стимулювання зазначеної сфери, а також виокремити особливості, 

притаманні українській наноіндустрії: фрагментарність, нестабільність та географічну 

неоднорідність українського ринку нанотехнологій та товарів, виготовлених з їх 

використанням; часткову невідповідність його структури загальносвітовим тенденціям 

(як за видом діяльності, формою власності, так і за розміром нанотехнологічних 

підприємств); обмежену номенклатуру нанотехнологічних товарів, які виробляються 

вітчизняними компаніями; слабкість і нерозвиненість конкурентного середовища; 

орієнтованість компаній на вітчизняного споживача тощо. Дослідження також 

дозволило визначити організаційно-інституційні, соціальні, освітні та техніко-

економічні бар’єри на шляху розвитку вітчизняної нанотехнологічної діяльності. 

7. На базі проведеного аналізу існуючих методичних підходів до оцінювання 

діяльності в галузі нанотехнологій розроблено поліаспектну систему оцінки рівня 

розвитку національної нанотехнологічної сфери, показники якої згруповано у дві 

основні категорії: індикатори пропозиції, які характеризують наявні умови і результати 

продукування нанотехнологій в країні, та індикатори попиту, які характеризують рівень 

розвитку інструментів для впровадження існуючих нанотехнологій, ступінь готовності 

суспільства та промисловості до їх використання. З огляду на отримані значення 

індикаторів відбувається визначення місця країни на матриці перспектив розвитку 

нанотехнологій. Відповідно до результатів апробації методики встановлено, що наразі 

Україна  перебуває у так званій «мертвій» зоні, яка характеризується як низьким рівнем 

продукування нанотехнологій, так і низьким рівнем їх абсорбції промисловістю та 

населенням. 
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8. Визначено та обґрунтовано основні сценарні варіанти прогнозного розвитку 

нанотехнологічної сфери в Україні. Встановлено, що реалізація песимістичного 

сценарію розвитку нанотехнологічної сфери в Україні у короткостроковій перспективі 

залишається найбільш імовірною, а подальше дотримання Україною теперішнього 

курсу політики в нанотехнологічній сфері може призвести до активізації процесів 

витоку нанотехнологічних розробок та наукових кадрів за кордон, зменшення кількості 

підприємств в Україні, які здійснюють нанотехнологічну діяльність, звуження 

номенклатури нанотехнологічних товарів вітчизняного виробництва тощо. З метою 

недопущення такої ситуації вкрай важливими є розроблення і ухвалення нормативно-

правового акту, який би передбачав створення сприятливих умов для розвитку 

нанотехнологічної діяльності в Україні попри кризовий стан національної економіки. 

9. Лише комплексне використання методів державного регулювання сфери 

нанотехнологій в Україні зможе забезпечити стабільне зростання нанотехнологічного 

виробництва та формування  наноіндустрії в цілому. Першочерговим кроком на шляху 

розбудови вітчизняної нанотехнологічної індустрії повинно стати затвердження 

стратегії розвитку згаданої сфери, визначення її мети і завдань, їх інтеграція з 

національними планами розвитку, встановлення пріоритетних напрямів розвитку 

нанотехнологій. Окрім того, пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання 

нанотехнологічної діяльності стосуються формування єдиної  державної інституції, 

відповідальної за розбудову нанотехнологічної сфери в Україні, впровадження 

інструменту державного замовлення, використання важелів бюджетної, податкової, 

грошово-кредитної державної політики та активізації інформаційно-комунікаційних 

заходів. 
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ДОДАТОК А 

Підходи до визначення поняття «нанотехнології» провідними науковцями та міжнародними організаціями 

Автор (джерело) Визначення 
Н. Танігучі [10] Нанотехнології – технологія виробництва, що дозволяє досягати надвисокої точності і ультрамалих розмірів порядку 1 

нанометра. 
Н.Кобаясі [14,  ст. 13] 

 
Нанонаука – міждисциплінарна наука, що належить до фундаментальних фізико-хімічних досліджень об'єктів і процесів з 
масштабами в декілька нанометрів. 
Нанотехнології – сукупність прикладних досліджень нанонауки та їхніх практичних застосувань, включаючи промислове 
виробництво й соціальні додатки. 

З. Ванг [15-16] Нанотехнології – будівництво і використання функціональних структур в атомарному або молекулярному масштабі 
виміряному в нанометрах, принаймні, за одним із вимірів. 

Г. Г. Єленін [17, ст. 33] Нанотехнології – міждисциплінарна галузь науки, у якій вивчаються закономірності фізико-хімічних процесів у 
просторових областях нанометричних розмірів з метою управління окремими атомами, молекулами, молекулярними 
системами при створенні нових молекул, наноструктур, наноустроїв і матеріалів зі спеціальними фізичними, хімічними й 
біологічними властивостями. 

Ю. Д. Третьяков [18, ст. 
222;19] 

Нанотехнології – це галузь знання, орієнтована на вивчення й застосування матеріалів, які наноструктуровані та мають 
розмір часток від 1 до 100 нанометрів. 

А. І. Гусєв 
[20] 

Нанотехнології – це техніка маніпуляції на атомарному рівні, тобто технологія, що оперує об'єктами величиною порядку 
нанометра, за розміром порівнянними з атомами. У цей час термін «нанотехнологія» використовується в широкому сенсі, 
охоплюючи та поєднуючи технологічні процеси й системи машин і механізмів, здатні виконувати операції в масштабі 
декількох нанометрів. 

В.І.Балабанов [21, ст. 10] Нанотехнології – область фундаментальної і прикладної науки та техніки, що має справу із сукупністю теоретичного 
обгрунтування, практичних методів дослідження, аналізу та синтезу, а також методів виробництва і застосування 
продуктів із заданою атомарної структурою шляхом контрольованого маніпулювання окремими атомами і молекулами. 
Важливо те, що маніпулювання на такому рівні дозволяє управляти властивостями речовин. Нанотехнології маніпулюють 
матерією з розмірами в діапазоні від 1 до 100 нм. Разом з тим нанотехнологія включає відображення, вимірювання, 
моделювання та отримання речовини в зазначеному діапазоні розмірів і забезпечує нове їх застосування 

В. С. Пономаренко, Ю. Ф. 
Назаров, В. П. Свідерський, 

І. М. Ібрагімов, [22, ст. 8] 

Нанотехнології – це сукупність методів і прийомів структуризації речовин на атомному й молекулярному рівнях з метою 
виробництва продуктів кінцевого споживання із заздалегідь заданою атомарною структурою. Нанотехнології дають 
можливість створювати об'єкти, що мають принципово нові якості й дозволяють здійснювати їхню інтеграцію в 
повноцінно функціонуючі системи більшого масштабу, а також створювати матеріали, які містять структурні наночастки 
та мають якісно нові властивості і експлуатаційні характеристики. 

VII Рамкова програма ЄС 
[23] 

Нанотехнології – одержання нових знань про феномени, властивості яких залежать від інтерфейсу й розміру; керування 
властивостями матеріалів на нанорівні для одержання нових можливостей їхнього практичного застосування; інтеграція 
технологій на нанорівні; здатність до самозборки; наномотори; машини й системи; методи й інструменти для опису й 
маніпулювання на нанорівні; хімічні технології нанометрової точності для виробництва базових матеріалів і компонентів. 
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Технічний комітет ISO / ТК 
229 [24] 

Нанотехнології – 1) знання і управління процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але не виключає масштаб менше 100 нм, 
в одному або більше вимірах, коли введення в дію розмірного ефекту (явища) призводить до можливості нових 
застосувань; 2) використання властивостей об'єктів і матеріалів у нанометровому масштабі, які відрізняються від 
властивостей вільних атомів або молекул, а також від об'ємних властивостей речовини, що складається з цих атомів або 
молекул, для створення більш досконалих матеріалів, приладів, систем, що реалізують ці властивості. 

Європейське патентне 
відомство (EPO) [25] 

Нанотехнології – об'єкти, контрольований геометричний розмір хоча б одного з функціональних компонентів яких в 
одному або декількох вимірах не перевищує 100 нанометрів, зберігаючи властиві їм на цьому рівні фізичні, хімічні, 
біологічні ефекти. Нанотехнології – це також устаткування й методи контрольованого аналізу, маніпуляції, обробки, 
виробництва або виміри з точністю менш 100 нанометрів. 

США: Національна 
нанотехнологічна ініціатива 

[26] 

Нанотехнології – це дослідження і технологічні розробки на атомарному, молекулярному або макромолекулярному рівні у 
шкалі розмірів приблизно від 1 до 100 нм, що проводяться для одержання фундаментальних знань про природу явищ і 
властивостей наноматеріалів у наношкалі, а також для створення і використання структур, приладів і систем, які 
володіють новими якостями завдяки своїм малим розмірам.  

Програма розвитку 
наноіндустрії в Російській 

Федерації до 2015 року [27] 

Нанотехнології – технології, спрямовані на створення й ефективне практичне використання нанооб`єктів і наносистем із 
заданими властивостями й характеристиками. 

ВАТ «Роснано» [28] Нанотехнології – сукупність методів і прийомів, застосовуваних при вивченні, проектуванні, виробництві й використанні 
структур, устроїв і систем, що включають цілеспрямований контроль і модифікацію форми, розміру, інтеграції й взаємодії 
складових їх наномасштабних елементів (1-100 нм) для одержання об'єктів з новими хімічними, фізичними, біологічними 
властивостями 

Японія: Другий загальний 
план розвитку науки й 

технологій [29] 

Нанотехнології – міждисциплінарна галузь науки й техніки, що включає інформаційні технології, науки про довкілля, 
життя, матеріали та ін, що спеціалізуються на керуванні атомами і молекулами розміром порядку нанометра, що дає 
можливість виявляти нові унікальні властивості матеріалів. 

Ірландська нанотехнологічна 
програма з комерціалізації 
нанотехнологій [30, с.19] 

Нанотехнології – цілеспрямоване проектування матерії в масштабах менше 100 нанометрів з метою надання їй нових 
властивостей. 

Концепція формування і 
розвитку наноіндустрії в 
Республіці Білорусь [31] 

Нанотехнології – сукупність методів і прийомів, заснованих на використанні структур і систем, що складаються з 
елементів надмалих розмірів (1-100 нанометрів). Відповідно, наноматеріали повинні містити структурні елементи, 
геометричні розміри яких хоча б в одному вимірі не перевищують 100 нанометрів, і володіти якісно новими 
властивостями, функціональними та експлуатаційними характеристиками. 

Державна служба статистики 
України [32] 

Нанотехнології - сукупність технологічних методів і прийомів, використовуваних при вивченні, проектуванні і 
виробництві матеріалів, пристроїв і систем, що включає цілеспрямований контроль і керування будовою, хімічним 
складом і взаємодією складових їхніх окремих наномасштабних елементів (з розмірами близько 100 нм і менше, як 
мінімум по одному з вимірів), що призводить до поліпшення, або появи додаткових експлуатаційних і/або споживчих 
характеристик і властивостей одержуваних продуктів. 

Джерело: складено автором 
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ДОДАТОК Б 

Приклади угруповань основних напрямків нанотехнологій  

Статистична 
служба Канади 

Європейське 
патентне 

відомство (EPO) 

Міжнародна 
організація зі 

стандартизації 
(ISO) 

Центр 
досліджень 

нанотехнологій 
Японії (NRNC) 

Статистична служба 
Австралії 

ФЦП «Розвиток 
інфраструктури 
наноіндустрії в 

РФ» 

ВАТ «Роснано» 
ЦКПФД НАН 

України  

Нанофотоніка Нанобіотехнології Нанобіотехнології Електроніка  
Нанотехнології для 
навколишнього 
середовища  

Наноелектроніка Наноматеріали Фізика наноструктур  

Наноелектроніка 
Нанотехнології для 
обробки, 
зберігання і 
передання 
інформації 

Наноелектроніка Оптоелектроніка  
Молекулярна та  
органічна електроніка  

Наноінженерія Наноелектроніка 
Технології 
напівпровідникових 
наноструктур  Нанобіотехнології Наномедицина 

Медицина та 
біотехнології 

Нанобіотехнології 
Функціональні 
наноматеріали та 
високочисті 
речовини 

Нанофотоніка 

Наномедицина 
Нанотехнології для 
матеріалів та науки 
про землю 

Нанометрологія 
Вимір і 
виробництво 

Наноелектромеханічні 
системи 

Нанобіотехнології 
Діагностика 
наноструктур  

Наноматеріали Нанооптика 
Охорона 
навколишнього 
середовища та 
енергетика  

Наноелектроніка 
Функціональні 
наноматеріали 
для енергетики 

Наномедицина Нанобіотехнології  

Квантові 
обчислення  

Нанотехнології для 
розпізнавання, 
взаємодії та 
маніпулювання 

Нанофотоніка 

Вирощування, 
самозбирання та 
виробництво 
наноструктур 

Наноінструменти 
(нанодіагностика) 

Нанохімія 

Самозборка Нанотоксикологія Наноматеріали 
Виробництво 
нанопродукції 

Функціональні 
наноматеріали 
для космічної 
техніки 

Технології і 
спеціальне 
обладнання для 
створення й 
виробництва 
наноматеріалів і 
нанопристроїв 

Наноматеріали 

Інструменти Нанооптика     Наноматеріали   

  Наномагнетизм     Наномедицина Нанобіотехнології   

  
 

    Нанометрологія 
Конструкційні 
наноматеріали 

  

        Нанофотоніка 
Композитні 
наноматеріали 

  

        Нанодіагностика 
Нанотехнології 
для систем 
безпеки 

    

        
Нанотоксикологія, 
здоров'я та безпека 

      

Джерело: Офіційний портал ВАТ «РОСНАНО» [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.rusnano.com/; Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН 

України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» на 2010-2014 роки; OECD. Working Party on Nanotechnology. Nanotechnology at 

a glance: Part I «Market forecasts, R&D, patents and innovations». Project A «Indicators and statistics». OECD. Paris. 2009. 

http://www.rusnano.com/
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ДОДАТОК В 

Підходи до визначення поняття «наноіндустрія» у науковій літературі 

Автор (джерело) Визначення 
Постанова Уряду 

Російської 
Федерації «Про 

національну 
нанотехнологічну 

мережу» [52] 

Наноіндустрія – міжгалузевий комплекс організацій, а також 
міждисциплінарний комплекс організацій (комплекс організацій, що 
здійснюють діяльність у рамках різних наукових дисциплін на основі 
єдиного підходу до розгляду матерії на атомно-молекулярному рівні), 
що забезпечують і здійснюють цілеспрямовану діяльність з розробки та 
комерціалізації нанотехнологій. 

Концепція 
формування і 

розвитку 
наноіндустрії в 

Республіці Білорусь 
[31] 

Наноіндустрія – інтегрований міжгалузевий комплекс, який об'єднує у 
своєму складі комерційні та некомерційні організації, індивідуальних 
підприємців, видом діяльності яких є розробка та комерціалізація 
нанотехнологій, виробництво нанотехнологічної продукції. 

О.В. Іншаков [53, с. 
3] 

Наноіндустрія – інституціонально специфіковане, масштабно 
організоване масове виробництво стандартизованих товарів і послуг з 
наноознаками практично у всіх сферах життя людей. 

О.Є. Глухова, 
А.В.Гороховський 

[54] 

Наноіндустрія – міждисциплінарний напрямок техніки і виробництва, 
що включає розробки та промислове освоєння технологій, матеріалів, 
приладів в нанометровому діапазоні властивостей і проявів, що 
створюють нові або різко поліпшують досягнуті параметри. 
Визначальною для наноіндустрії є технологічна частина, що базується 
на матеріальному інструментарії, який створює нанооб'єкти. З наявності 
та застосування такого інструментарію починається реальна 
наноіндустрія.  

А.В.Путілов [55] Наноіндустрія – інтегрований комплекс виробничих, наукових, 
освітніх і фінансових організацій різних форм власності, які здійснюють 
цілеспрямовану діяльність по створенню інтелектуальної та 
промислової конкурентоспроможної наукомісткої продукції з високим 
рівнем доданої вартості та раніше недосяжними техніко-економічними 
показниками, заснований на високому науково-освітньому потенціалі 
держави, прогресивних проривних і міждисциплінарних дослідженнях, 
науково й економічно обґрунтованому практичному використанні 
нових нетрадиційних властивостей і функціональних можливостей 
матеріалів і систем різної фізико-хімічної та біологічної природи 
нанорозмірного рівня (щонайменше один з лінійних розмірів 
функціональних (базових) елементів знаходиться в діапазоні 10

-7
м - 10

-

9
м,тобто від 1 до 100 нм), що є проявом наномасштабних факторів. 

В.В. Лучинін  [56] Індустрія наносистем – інтегрований комплекс, що включає: 
обладнання; матеріали; програмні засоби; систему знань; технологічну, 
метрологічну, інформаційну, організаційно-економічну культуру та 
кадровий потенціал, що забезпечують виробництво наукомісткої 
продукції, заснованої на використанні нових нетрадиційних 
властивостей матеріалів і систем при переході до наномасштабів. 

І. В.Альошина, Є. Б 
Альошин.  [57] 

Наноіндустрія – це сфера розробки і виробництва нанопродуктів, тобто 
матеріалів, структур і пристроїв нанометрового (1-100 нанометрів) 
діапазону. 

 К. В.  Павлов [58, 
с. 154] 

Наноіндустрія – це вид діяльності зі створення продукції на основі 
нанотехнологій, наноматеріалів і наносистемної техніки. 

С.Ю.Глазьєв, В.Є. 
Дементьєв [2, с. 37] 

Наноіндустрія – напрям бізнесу і виробництва, де використовуються 
нанотехнології. 

Джерело: складено автором 
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ДОДАТОК Г 

Узагальнення методологічних напрацювань щодо оцінки рівня розвитку нанотехнологічної діяльності 

№ Показник 

L
u
x
 R

es
ea

rc
h
 

[4
9
] 

O
E

C
D

 [
3
3
, 

9
8
, 

1
1
1
4
] 

C
M

P
 

C
ie

n
tí

fi
ca

 [
5
9
, 

1
0
3

-1
0
4
] 

F
o
rf

ás
 [

3
0
, 

с.
 

3
0

-3
1
] 

E
u
ro

p
ea

n
 

C
o
m

m
is

si
o
n
 

[1
0
5

-1
0
6
] 

Р
о
к
о
 М

. 

[1
0
7
] 

Х
у
л
ь
м

ан
 А

. 
 

[1
0
8

-1
0
9
] 

 

Г
л
аз

ь
єв

 

С
.Ю

.,
 

Х
ар

и
то

н
о
в
 

В
.В

. 
[2

, 
с.

 

1
1
4

-1
1
6
] 

Т
ер

ь
о
х
о
в
 А

.І
. 

[7
6
, 

1
1
0
-1

1
1
] 

 Р
ев

ен
к
о
 Л

.С
. 

[1
1
2
] 

А
л
ф

ім
о
в
 М

. 

[1
1
3
] 

1. Показники публікаційної активності 

1.1 Кількість статей нанотехнологічної тематики +       + + + + +   + 

1.2 Рівень цитованості статей нанотехнологічної тематики         + + + + +   + 

1.3 
Співвідношення кількості цитувань нанотехнологічних 

публікацій до загальної кількості нанотехнологічних публікацій 
      +               

1.4 
Кількість нанотехнологічних публікацій в розрахунку на 1 млн. 

дол. ВВП та внутрішніх витрат на дослідження і розробки 
      +               

2. Показники патентної активності 

2.1 

Кількість отриманих патентів та поданих патентних заявок у 

сфері нанотехнологій в абсолютному виразі і в частках від 

загальної кількості патентів у країні та світі 
+   +   + + + + + + + 

2.2 
Середньорічні витрати НДДКР на одну патентну заявку у сфері 

нанотехнологій 
      +           +   

2.3 
Кількість патентів з нанотехнологій в розрахунку на 1 млн. дол. 

ВВП країни 
      +               

2.4 
Питома вага патентних заявок у нанотехнологічній сфері, 

поданих за процедурою РСТ, у загальній їх кількості 
  +                   

3. Показники організаційно-інституційного забезпечення 

3.1 
Наявність державних нанотехнологічних ініціатив (стратегій, 

програм тощо) 
+           +         

3.2 

Обсяги державних витрат на здійснення нанотехнологічних 

досліджень  та їх співвідношення з ВВП / загальним обсягом 

витрат на наукові дослідження / в розрахунку на душу населення 
+ + +   + + + +   + + 

3.3 Кількість діючих стандартів у сфері нанотехнологій               +       

3.4 Кількість нанотехнологічних центрів, основним видом діяльності +   +     + +         
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яких є проведення досліджень у сфері нанотехнологій 

4. Показники кадрового забезпечення 

4.1 
Кількість науковців, які здійснюють нанотехнологічні 

дослідження 
        +         +   

4.2 
Кількість зайнятих нанотехнологічною діяльністю в економіці 

країни 
            +         

4.3 
Частка витрат на підготовку фахівців у сфері нанотехнологій в 

загальному обсязі видатків країни на освіту 
                  +   

4.4 
Вікова структура науковців зайнятих дослідженнями 

нанотехнологічної тематики 
                +     

5. Показники розповсюдження нанотехнологій у виробничій сфері та сфері споживання 

5.1 Обсяги приватних інвестицій у нанотехнологічну діяльність   + +   +   + +     + 

5.2 Кількість компаній, які здійснюють нанотехнологічну діяльність + + +       + +       

5.3 
Частка витрат приватного сектору на здійснення досліджень у 

сфері нанотехнологій у  доданій вартості промисловості 
  +                   

5.4 
Обсяги виробництва нанопродукції та метрологічного 

устаткування 
              +       

5.5 
Зміна вартості акцій компаній, які створюють або 

використовують нанотехнології 
+             +       

5.6 Фондові індекси нанотехнологічих компаній +             +       

5.7 

Обсяги споживання продукції, виробленої з використанням 

нанотехнологій, в розрахунку на душу населення або на одиницю 

ВВП 
              +       

5.8 
Частка продукції, виробленої з використанням нанотехнологій, в 

структурі споживання продуктів відповідного типу. 
              +       

5.9 
Частота звернень ЗМІ до тематики наноіндустрії, рівень 

суспільної уваги до нанотехнологій 
              +       

Джерело: складено автором 
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ДОДАТОК Д 

Показники, які використовуються Європейською комісією для моніторингу та оцінки рівня розвитку 

нанотехнологічної діяльності 
№ Показник Тип Описання Джерело 

1. Ресурсні показники (Іnput indicators) 

1.1 Державне 
фінансування 
досліджень у 
сфері 
нанотехнологій  
 

кількі
сний 

Рівень державних витрат (разом із рівнем приватних інвестицій) є одним із 
найважливіших показників оцінки рівня розвитку нанотехнологічної сфери. 
Дозволяє оцінити найбільш пріоритетні для держави напрями нанотехнологічної 
діяльності. 

Оскільки фінансування може коливатися із року в рік, то для аналізу слід 
використовувати усереднене значення (2-3 роки). 

Дані про рівень державного фінансування 
отримуються з різних джерел: інформація 
щодо діяльності Рамкових програм ЄС; 
інформація, що надається національними 
контактними пунктами; інформація, 
отримана шляхом проведення веб-
обстеження тощо. 

1.2 Трудові 
ресурси 
 

кількі
сний 

Показник оцінює кількість дослідників, які потенційно можуть здійснювати 
науково-дослідні роботи у сфері нанотехнологій. Визначається шляхом 
виокремлення  у вибірці публікацій когорти авторів текстів нанотехнологічного 
спрямування. 

Порівнянність даних для аналізу може бути досягнуто шляхом розрахунку 
співвідношення кількості авторів до загальної кількості жителів країни. 

Web of Science чи SCOPUS 

 

1.3 Венчурний 
капітал 
 

кількі
сний 

Венчурний капітал, визначається даним показником як капітальні вкладення в 
фірми в обмін на частку в їх капіталі, що є важливим показником рівня розвитку 
нанотехнологічної діяльності. Зростання обсягів інвестицій венчурного капіталу 
свідчить про привабливість сектору для приватних інвесторів, в т.ч. його високу 
дохідність в короткостроковій і середньостроковій перспективі. 

Інформація може бути отримана власне 
від самих підприємств в ході опитування. 
Також інформація може надаватись 
Європейською Асоціацією Венчурного 
Інвестування (EVCA). 

1.4 Інвестиції 
промислових 
підприємств 

кількі
сний 

Цей показник характеризує обсяги інвестицій промислових підприємств у 
нанотехнологічну діяльність, в т.ч.  для здійснення наукових досліджень у сфері 
нанотехнологій,  розробки нанотехнологічних продуктів або виробничих 
потужностей. 

Загальні дані про інвестиції промислових 
підприємств в сферу нанотехнологічних 
розробок і досліджень можна отримати із 
щорічних звітів публічних компаній. 
Однак більш детальна інформація, в т.ч. 
стосовно визначених напрямів діяльності 
може бути отримана тільки шляхом 
безпосереднього опитування компаній.  

2. Показники діяльності (Аctivity indicators) 
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2.1 Публікації  кількі
сний 

Показник характеризується кількістю публікацій нанотехнологічної тематики за 
певний період.  

Web of Science або SCOPUS  

2.2 Співробітництв
о між 
секторами 

кількі
сний 

Показник оцінює рівень розвитку національного та міжнародного співробітництва 
між окремими секторами наноіндустрії (університетами, науково-дослідними 
інститутами і підприємствами) шляхом аналізу публікацій написаних у 
співавторстві.  

Web of Science або SCOPUS 

2.3 Публікації на 
найбільш 
передову 
нанотехнологіч
ну тематику 

кількі
сний 

Цей показник оцінює кількість публікацій на найбільш передову нанотехнологічну 
тематику та рівень їх цитування. 

Web of Science чи SCOPUS 

3. Показники продуктивності (Output indicators) 

3.1 Якість 
публікацій 

кількі
сний 

Показник характеризується рівнем цитування нанотехнологічних статей. Високий 
рівень цитування свідчить про   значний рівень нанотехнологічних досліджень та 
авторитетність їх авторів. Зазначається, що цей показник є найбільш адекватним 
індикатором рівня ефективності дослідницької діяльності. 

Web of Science чи SCOPUS 

3.2 Сучасність 
досліджень 

кількі
сний 

Показник характеризується середнім віком посилань, використаних у публікаціях в 
країні. Чим меншим є цей середній вік, тим більш сучасним вважається 
дослідження.  

Web of Science чи SCOPUS 

3.3 Нанотехнологі
чні патенти 

кількі
сний 

Кількість отриманих патентів у сфері нанотехнологій в абсолютному виразі і їх 
питома вага у загальній кількості патентів виданих Європейським патентним 
відомством. Висока патентна активність свідчить про значну кількість технологій і 
продукцію готових до комерціалізації.  
Для більш детального аналізу можуть бути розраховані також такі показники як 
кількість патентів за кожним із напрямів нанотехнологічної діяльності; кількість 
нанотехнологічних патентів в розрахунку на душу населення; співвідношення 
кількості патентів у сфері нанотехнологій до числа публікацій нанотехнологічної 
тематики. 

Необхідні розрахунки можуть бути 
здійснені на основі даних Євростату, 
Європейського патентного відомства 
Світової патентної статистичної бази 
даних (PATSTAT), певних статистичних 
публікацій («Наука, технологія і 
інновації» тощо). 

4. Показники ефективності (Outcome indicators) 

4.1 Кількість 
нанотехнологіч
них компаній 

кількі
сний 

До переліку нанотехнологічних компаній було віднесено такі: 
- компанії, працівники яких є авторами публікацій нанотехнологічної тематики; 
- компанії, які є власниками нанотехнологічних патентів; 
- компанії, які бали участь у проектах Європейських рамкових програм за 

нанотехнологічним напрямом. 

Така методика ідентифікації нанотехнологічних компаній дозволяє уникнути 
отримання від підприємств завідомо недостовірної інформації, наприклад з метою: 

- створення більш інноваційного іміджу компанії, деякі керівники 
«приписують» використання нанотехнологій; 

- уникнення негативної реакції громадськості, деякі компанії приховують факт 

Інформація про публікації може бути 
отримана із Web of Science чи SCOPUS. 
Інформація про патенти  може бути 
отримана із бази даних Європейського 
патентного відомства. 
Інформація щодо учасників проектів 
Європейських рамкових програм  може 
бути отримана із бази даних Cordis. 
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використання нанотехнологій та нанотехнологічної продукції у своїй 
діяльності. 

Кількість компаній, що працюють з нанотехнологіями є основним індикатором 
рівня імплементації і поширення даного виду технологій. 

4.2 Кількість 
зайнятих 
нанотехнологіч
ною діяльністю 

кількі
сний 

Показник характеризує здатність нанотехнологічних компаній створювати нові 
робочі місця. Для аналізу використовують дані загальної кількості зайнятих у цих 
компаніях, а також враховують зміни, які відбуваються у майбутньому.  

Така інформація може бути отримана 
виключно шляхом опитування 
нанотехнологічних компаній.  

4.3 Дохід і 
прибутковість 
нанотехнологіч
ної діяльності 

кількі
сний 

Аналізуються дохід і прибуток отримані компаніями, які використовують 
нанотехнології у своїй діяльності. Здійснюється порівняння із усередненими 
показниками підприємств з аналогічним видом діяльності. Показник дозволить 
робити висновки щодо доцільності використання нанотехнологій та дозволить 
опосередковано оцінити їх вплив на продуктивність та ефективність діяльності 
компаній.  

Така інформація може бути отримана 
виключно шляхом опитування 
нанотехнологічних компаній. 

4.4 Зацікавленість 
у 
нанотехнологія
х з боку 
промисловості 

якісни
й 

Показник оцінює рівень готовності промислових підприємств до впровадження 
нанотехнологій та використання нанотехнологічної продукції у діяльність.  

Така інформація може бути отримана 
виключно шляхом опитування 
нанотехнологічних компаній. 

5. Показники, що характеризують умови розвитку нанотехнологічної сфери (Framework іndicators) 

5.1 Громадська 
думка щодо 
нанотехнологій 

кількі
сний і 
якісни
й 

Виявлення думки суспільства щодо нанотехнологій та наноматеріалів повинно 
відбуватися шляхом інтерв'ю в якості частини опитування міжнародного проекту 
регулярних  опитувань громадської думки «Євробарометр». Таке опитування буде 
проводитись із певною періодичністю.  Опитування дозволить відстежувати рівень 
обізнаності населення щодо нанотехнологій та моніторити думку з приводу користі 
і шкоди, які несе їх використання. За результатами опитування можна буде 
розробляти рекомендації щодо популяризації нанотехнологічної діяльності серед 
широких кіл громадськості. 

Питання можуть бути інтегровані в 
дослідження, організоване  міжнародним 
проектом регулярних  опитувань 
громадської думки «Євробарометр». 

5.2 Думка 
експертів щодо 
нанотехнологій 

якісни
й 

З метою здійснення експертної оцінки найбільш важливих питань формування 
наноіндустрії )державної політики розвитку нанотехнологічної сфери, доцільності 
використання нанотехнологій у певних секторах промисловості, ризиків та бар’єрів 
на шляху формування наноіндустрії тощо) необхідно здійснювати опитування 
найбільш авторитетних дослідників, представників освіти та уряду, а також 
підприємців. Таке опитування повинно здійснюватись на постійній основі. 

Опитування експертів здійснюватиметься 
шляхом заповнення он-лайн анкети. 

5.3 Інфраструктура 
для розвитку 
нанотехнологій 
та наномережі 

 Додатковий показник.  Інформація може бути отримана із 
доповідей (в т.ч. доповідь Nanoforum 
«Європейська нанотехнологічна 
інфраструктура та наномережі») і повинна 
в подальшому оновлюватись. 

Джерело: складено автором на основі [96] 
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ДОДАТОК Е 

Матриця залученості наукових установ НАН України до процесу 

формування вітчизняної наноіндустрії 

    2008 2009 2010 2011 2012 

Відділення математики 

1 
Інститут прикладних проблем механіки і математики 
ім.Я.С.Підстригача НАН України  

+ + + + + 

2 
Міжнародний математичний центр НАН України імені 
Ю.О. Митропольського   

+ - - - - 

3 
Центр математичного моделювання ІППММ 
ім.Я.С.Підстригача 

+ - + н/д + 

4 Інститут математики НАН України - - - - - 

5 Iнститут прикладної математики i механiки - - - - + 

Відділення інформатики 

1 Інститут кібернетики + - + + ++ 

2 
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та 
НКА України  

+ + - - - 

3 Інститут проблем реєстрації інформації  + + ++ ++ ++ 

4 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України   

+ + - - - 

5 
Ужгородський науково-технологічний центр МОНІ ІПРІ 
НАН України 

++ + + ++ ++ 

6 Інститут космічних досліджень ++ ++ ++ ++ ++ 

7 
Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН 
України 

- - - - н/д 

8 Інститут машин і систем + - - н/д н/д 

9 
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.М.Доброва 

- - - - - 

10 
Інститут проблем штучного інтелекту 
МОН України і НАН України  

- - - + н/д 

11 
Центр таймерних обчислювальних систем  Інституту 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 

- - - н/д н/д 

12 
Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного 
системного аналізу” НТУУ „КПІ” МОН  та НАН України 

- - - - + 

13 Інститут програмних систем НАН України н/д н/д н/д + + 

Відділення механіки 

1 
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН 
України 

+ - - - - 

2 Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України - + + + ++ 

3 Інститут технічної механіки + + + + + 

4 
Інститут транспортних систем і технологій НАН України 
“Трансмаг” 

- - + + + 

5 Інститут гідромеханіки НАН України - - - - - 

6 Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України  - - + - - 

Відділення фізики і астрономії 

1 Інститут фізики конденсованих систем НАН України + + + + ++ 

2 Радіоастрономічний інститут НАН України + - + + + 

3 Інститут електронної фізики НАНУ + + ++ ++ ++ 

4 Міжнародного центру "Інститут прикладної оптики" - + ++ ++ ++ 

5 
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН 
України 

- + + + ++ 

6 
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН 
України 

++ ++ ++ ++ ++ 
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7 Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України  +++ н/д н/д н/д н/д 

8 Інститут фізики НАН України +++ +++ +++ +++ +++ 

9 
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН 
України 

+++ +++ +++ н/д +++ 

10 
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН 
України 

+++ +++ +++ н/д н/д 

11 НТЦ "Реактивелектрон" НАН України +++ +++ +++ +++ +++ 

12 Інститут магнетизму НАН України та МОН України +++ +++ н/д +++ +++ 

13 
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. 
Б.І.Вєркіна 

+++ +++ +++ +++ +++ 

14 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики +++ +++ +++ +++ +++ 

15 Інститут іоносфери НАН та МОН України - - - - - 

16 Центр радiофiзичного зондування землi ім. А.І.Калмикова  - - - н/д н/д 

17 Кримська лазерна обсерваторія ГАО НАН України н/д н/д н/д - - 

18 Головна астрономічна обсерваторія НАН України - - - - - 

19 Інститут фізики гірничих процесів НАН України - - - - - 

Віддіілення наук про Землю 

1 Науково-технічний центр панорамних акустичних систем + + - - - 

2 Інститут геофізики  iм. С.I. Субботiна  + + + + + 

3 
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту 
геофізики iм. С.I. Субботiна  

- - - - - 

4 
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. 
Субботіна 

- - - - н/д 

5 
Український науково-дослідний гідрометеорологічний 
інститут МНС України та НАН України 

+ + + + + 

6 Морський гідрофізичний інститут - - - + - 

7 
Експериментальне відділення Морського гідрофізичного 
інституту НАНУ 

+ + + + + 

8 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. 
М.П.Семененка НАН України 

++ ++ ++ ++ н/д 

9 
Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту 
геологічних наук НАН України 

- - - - - 

10 Інститут геологічних наук НАН України - - - - + 

11 
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення  
НАНУ 

- - + + + 

12 Інститут геології і геохімії горючих копалин - - - - - 

13 Інституту географії  - - + - - 

14 
Український державний науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і 
маркшейдерської справи 

- - - - - 

15 Інститут проблем природокористування та екології - - - - - 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

1 Інститут імпульсних  процесів і технологій + + ++ ++ ++ 

2 Фізико – технологічний інститут металів та сплавів + - ++ ++ ++ 

3 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка ++ ++ ++ ++ ++ 

4 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона ++ ++ ++ + + 

5 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 
НАН України 

+++ +++ +++ +++ +++ 

6 Інститут сцинтиляційних матеріалів +++ +++ +++ +++ +++ 

7 Інститут монокристалів +++ +++ +++ +++ +++ 

8 
Науково-дослідний інститут мікроприладів” НТК     
“Інститут монокристалів” Національної академії наук 
України 

++ ++ ++ + ++ 

9 
Державна наукова установа «Науково-технологічний 
комплекс «Інститут монокристалів» 

+++ +++ +++ +++ н/д 
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10 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля +++ +++ +++ +++ +++ 

11 Інститут термоелектрики НАН та МОН України - - + - - 

12 Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України - - - - - 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 

1 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова + + - + + 

2 
Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в 
енергетиці ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України 

н/д н/д н/д - - 

3 Інститут технічної теплофізики НАНУ + + + + + 

4 
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного 
НАН України 

- + + + - 

5 Інститут електродинаміки НАН України ++ + ++ ++ + 

6 
Відділення цільової підготовки Національного технічного 
університету України  «КПІ» НАНУ 

- - - н/д н/д 

7 
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН 
України 

- - - - + 

8 Інститут вугільних енерготехнологій НАН України - - - - - 

9 Інститут  газу НАН України - - н/д н/д н/д 

10 Інститут загальної енергетики НАН України - - - - - 

11 
Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів 
НАН України  

- - - - - 

12 Інститут відновлюваної енергетики НАН України - - - - - 

Відділення ядерної фізики та енергетики 

1 Інститут прикладної фізики  НАНУ + + ++ ++ н/д 

2 
Національний науковий центр “Харківський фізико-
технічний інститут” 

+ ++ ++ ++ ++ 

3 
Навчально-науковий  центр “ Фізико-хімічне 
матеріалознавство ” Київського університету імені Тараса  
Шевченка та  НАНУ 

++ ++ ++ ++ ++ 

4 
Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН 
України 

- - - - - 

5 Інститут ядерних досліджень НАН України - ++ н/д н/д н/д 

6 Інститут геохімії навколишнього середовища - + + + н/д 

Відділення хімії 

1 
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського 
НАНУ 

++ + + ++ ++ 

2 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України ++ ++ ++ ++ ++ 

3 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України ++ + + ++ ++ 

4 
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка НАН України 

++ ++ ++ ++ ++ 

5 
Відділення фізико–хімії горючих копалин 
Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії  
ім. Л. М. Литвиненка НАН України 

+ + + + + 

6 Інститут органічної хімії НАНУ ++ + + + + 

7 
Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН 
України 

++ ++ ++ ++ ++ 

8 
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського 
НАН України 

+++ +++ +++ +++ +++ 

9 
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН 
України 

+++ +++ н/д н/д +++ 

10 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д. Овчаренка НАН України +++ +++ +++ +++ +++ 

11 Інститут сорбції та проблем ендоекології +++ +++ +++ +++ +++ 

12 Інститут хімії високомолекулярних сполук +++ +++ +++ +++ +++ 

13 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка +++ +++ +++ +++ +++ 
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14 
Науково – інженерний  центр  “Аксо”  інституту  
біоорганічної  хімії  та  нафтохімії 

- - - н/д н/д 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 

1 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України + + + + + 

2 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини + + ++ ++ ++ 

3 
Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

+ + + + н/д 

4 Інститут біології клітини НАНУ + + + ++ ++ 
5 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ++ ++ ++ ++ ++ 
6 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ++ ++ ++ ++ ++ 

7 
Інститут експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 

++ ++ ++ ++ ++ 

8 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 
НАН України 

- - ++ ++ ++ 

9 Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України - + + - - 

Відділення загальної біології 

1 Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України + - - н/д + 
2 Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського + + + + - 
3 Інститут фізіології рослин і генетики НАН України - - + + + 

4 Донецький ботанічний сад НАН України - - - - - 

5 
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН 
України 

- - - - - 

6 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного - - - - - 

7 Луганський природний заповідник НАН України - - - - - 

8 
Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття 
мегаполісу НАН України 

- - - - + 

9 
Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН 
України 

- - - - + 

10 
Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського НАН України 

- - - - - 

11 Державний дендрологічний парк „Олександрія” НАНУ - - - - - 
12 Чорноморський біосферний заповідник НАН України - - - - - 

13 
Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН 
України 

- - - - - 

14 Державний природознавчий музей НАН України - - - - - 

15 Херсонська гідробіологічна станція НАН України - - - - - 

16 Інститут гідробіології - - - - - 

17 Інститут екології Карпат НАН України - - - + + 

18 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України - - - - - 
19 Карадазький природний заповідник НАНУ     - - - - - 

20 Криворізький ботанічний сад НАН України - - - - - 

21 Національний науково-природничий музей НАН України - - - - - 

22 Державний дендрологічний парк Тростянець НАН України - - - - + 

23 Український степовий природний заповідник НАН України       - - - - - 

24 Дунайський біосферний заповідник н/д н/д н/д + + 

Наукові центри 

1 Західний науковий центр НАН України і МОН України + + + + + 
2 Донецький науковий центр НАН і МОН України + - - - - 
3 Південний науковий центр НАН України і МОН України - - + + + 

4 Кримський наукові центр НАН України і МОН України - - - - - 

5 Придніпровський науковий центр НАНУ і МОНУ + + + + + 

6 Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України - + - - - 

Примітка: "-" дослідження з нанотехнологічної діяльності установою у звітному періоді не 

здійснювалися; 

"+" поодинокі дослідження у сфері нанотехнологій; 

"++" установи, які у сфері нанотехнологій здійснюють декілька досліджень; 

"+++" профільні установи. 
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ДОДАТОК Є 

Показники міжнародної діяльності установ НАНУ, для яких дослідження у 

сфері нанотехнологій є одним із основних напрямів роботи (2008-2012 рр.) 

№ 

Установи НАНУ, для яких 
дослідження у сфері 
нанотехнологій є одним із 
основних видів діяльності 

Кількість госпдоговорів та 
контрактів 

Обсяги фінансування, 
тис.грн. 

Кількість отриманих 
патентів 

Всь
о-
го 

У т.ч. на замовлення 
організацій Всьо-

го 

У т.ч. 
контрактів з 
іноземними 

замовниками 

Всьо-
го 

з них 
іноземних 

СНД 
Далекого 
зарубіжжя 

Відділення фізики і астрономії 

1 
Інститут металофізики ім. 
Г.В. Курдюмова НАНУ *, 
Київ 

12 0 0 1609,3 0 9 0 

2 
Інститут фізики НАНУ, 
Київ 

29 10 1271,1 869,3 18 2 (РФ) 

3 

Донецький фізико-
технічний інститут ім. О.О. 
Галкіна НАН України, 
Донецьк 

87 0 15 3839,8 777,46 20 0 

4 
НТЦ "Реактивелектрон" 
НАНУ, Донецьк 

74 13 
11690,

6 
661,233 16 0 

5 
Інститут магнетизму НАН 
України та МОН України, 
Київ 

4 0 0 4439 0 3 0 

6 
Фізико-технічний інститут 
низьких температур ім. 
Б.І.Вєркіна, Харків 

39 8 3857,3 1622,2 6 0 

7 
Інститут прикладних 
проблем фізики і 
біофізики, Київ 

11 0 0 240,43 0 15 
4 (2-СНД, 1- 

ЄС) 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

8 

Інститут проблем 
матеріалознавства ім. 
І.М.Францевича НАН 
України, Київ 

184 29 22 18763,1 5462,4 141 0 

9 
Інститут сцинтиляційних 
матеріалів, Харків 

270 151 113722 86979,6 74 3 (США) 

10 
Інститут монокристалів, 
Харків 

215 157 23483,5 19645,7 32 0 

11 
Інститут надтвердих 
матеріалів ім. В.М.Бакуля, 
Київ 

1287 508 133 34108,5 15805,6 126 2 (РФ) 

12 

Державна наукова 
установа «Науково-
технологічний комплекс 
«Інститут монокристалів», 
Харків 

759 245 89 109326 83339,3 123 
3-РФ, 1-

США 

Відділення хімії 

13 
Інститут хімії поверхні ім. 
О.О. Чуйка, Київ 

66 43 3037,5 2053,9 46 
4  (США, 

ЄС, Китай, 
РФ) 

14 

Інститут загальної та 
неорганічної хімії 
ім.В.І.Вернадського 
НАНУ, Київ 

51 8 7 3096 1518,3 56 
3 (1-КНР, 1-
ЄС, 1-США) 

15 
Інститут фізичної хімії ім. 
Л.В.Писаржевського НАН 
України **, Київ 

71 6 5190,3 250,6 25 2 (США, РФ) 

16 
Інститут біоколоїдної хімії 
ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ, 
Київ 

30 1 1428,21 118,1 17 0 

17 
Інститут сорбції та 
проблем ендоекології, Київ 

37 5 1882,35 296,9 21 1 (СНД) 

18 
Інститут хімії 
високомолекулярних 
сполук, Київ 

357 7 4086,2 179,4 149 0 

Примітка: * дані за 2008-2009 рр.,  ** дані за 2008-2009, 2012 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі річних звітів науково-дослідних установ 

Національної академії наук України 
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ДОДАТОК Ж 

Проекти нанотехнологічних спільних підприємств на базі розробок 

провідних вітчизняних наукових установ 

Джерело: складено автором на основі матеріалів доповідачів секції «Сучасні технології 

отримання наноматеріалів та виробів з них» на Міжнародному форумі "Наука, інновації, 

технології-2013" та запитів на участь у конкурсі науково-технічних проектів за різними 

державними цільовими науково-технічними програмами 

№ Суть проекту Установа-розробник 
Необхідний 
обсяг 
інвестицій 

1 
Виробництво керамічних 
нанокомпозитів для гібридних 
підшипників  

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України 

2,5 млн. дол.  

2 
Виготовлення нанопорошків  на 
основі діоксиду цирконію  

Донецький фізико-технічній інститут 
ім. О.О. Галкіна НАН України 

37,4 млн грн. на 
5 років 

3 

Виробництво зносостійких 
нанокомпозитів з керамічною 
матрицею для нафтогазових насосів 
та вузлів тертя  

Донецький фізико-технічній інститут 
ім. О.О. Галкіна НАН України 

8 млн дол. 
протягом 4 років 

4 
Виробництво надпровідного 
наноструктурного матеріалу на 
основі дибориду магнію  

Інститут надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля НАН України 

6 млн. грн 

5 
Виготовлення квантових точкових 
наночастинок з біологічних систем  

Інститут харчової біотехнології та 
геноміки НАН України 

200 тис. грн. на 
2 роки 

6 
Виробництво порошків дисиліциду 
молібдену і твердих розчинів на його 
основі  

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України 

1,5 млн. дол. 

7 
Виготовлення графеноподібних 
діхалькогенідів молібдену і 
вольфраму  

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України 
спільно з Українським науково-
дослідним інститутом 
нафтопереробної промисловості 
"МАСМА" 

1 млн. дол / рік 
протягом не 
менш як 5 р., в 
цілому - не 
менше 5 млн. 
дол. 

8 

Виробництво протикорозійних 
нанопористих пігментів для 
лакофарбових покриттів на основі 
природного цеоліту  

Фізико-механічний інститут ім. 
Г.В.Карпенка НАНУ 

н/д 

9 
 Виробництво антифрикційних 
нанокомпозитів з полімерною 
матрицею  

Інститут проблем матеріалознавства 
НАН України 

н/д 

10 

Виготовлення нанослоістого 
нефтосорбенту на основі 
терморозширений графіту та 
обладнання для його використання 

Інститут газу НАН України 
2 млн грн на 1 
рік 

11 
Виробництво аморфних і 
нанокристалічних сплавів  

Інститут металофізики ім. 
Г.В.Курдюмова НАН України 

3,34 млн. євро 

12 

Виготовлення функціональних 
структурованих діелектричних 
матеріалів для радіолокаційних 
систем  

Інституту загальної і неорганічної 
хімії НАН України 

н/д 

13 
Виробництво нанодисперсних 
порошків 

Інституту проблем матеріалознавства 
ім. І.М.Францевича НАН України 

н/д 

14 

Розроблення електронно-променевої 
технології для отримання 
наноструктурних твердих та рідких 
композиційних матеріалів лікарських 
субстанцій 

ДП “Міжнародний центр електронно-
променевих технологій Інституту 
електрозварювання ім.Є.О.Патона 
Національної академії наук України” 

4,45 млн. грн 
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ДОДАТОК З 

Кількість виданих в Україні патентів за класом В82 «Нанотехнології» 
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2002                               2                 2 

2003                                               1 1 

2004                                     1     5     6 

2005                                                 0 

2006               1                             1   2 

2007 1                                 1             2 

2008 3         1 1           2   1   5           7   20 

2009   1       6     1       14 1     7           14   44 

2010 2         9             12 1     5       1       30 

2011 3 2       3   3 3       12   1   4               31 

2012 5 10   4   1 1 4 10     1         1               37 

2013 8 7 2   3 1 1   4       2                       28 

2014 1 3     2     2 8                               16 

Всього 23 23 2 4 5 21 3 10 26 0 0 1 42 2 2 2 22 1 1 0 1 5 22 1 219 



225 

 

 

ДОДАТОК И 

Кількість прийнятих та випущених ВНЗ студентів на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра, спеціаліста за 

нанотехнологічними напрямами підготовки  

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

бакалаври 

Обсяги 

прийому 
491 468 445 498 454 590 544 0 

      денна ф.н. 470 463 445 495 451 585 539   

      заочна ф.н. 21 5 0 3 3 5 5   

Обсяги випуску 0 0 0 9 388 388 407 0 

      денна ф.н. - - - 9 383 376 402   

      заочна ф.н. - - - 0 5 12 5   

спеціалісти 

Обсяги 

прийому 
0 0 0 0 82 81 86 0 

      денна ф.н. - - - - 78 75 81   

      заочна ф.н. - - - - 4 6 5   

Обсяги випуску 0 0 0 0 0 60 68 0 

      денна ф.н. - - - - - 56 62   

      заочна ф.н. - - - - - 4 6   

магістри 

Обсяги 

прийому 
0 0 0 0 34 50 46 0 

      денна ф.н. - - - - 34 50 46   

      заочна ф.н. - - - - 0 0 0   

Обсяги випуску 0 0 0 0 0 20 31 0 

      денна ф.н. - - - - - 20 31   

      заочна ф.н. - - - - - 0 0   
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ДОДАТОК І 

Перелік проектів за пріоритетним напрямом «Нанонаука, нанотехнології, матеріали та нові виробничі 

технології» в РП7, участь в яких приймали вітчизняні установи 

№ Проект 

Обсяг фінансування, 

млн євро Час 

виконання 

Учасники 

Загальне ЄС  з української сторони 
загальна 

кількість  

1 

NEPHH 

Вплив наноматеріалів протягом всього їх життєвого 

циклу на забруднення навколишнього середовища та 

здоров'я людини 

3,10 2,43 2009-2012 
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН 

України 
10 

2 

LABOHR 

Літій-повітряні батареї та окислювально-відновні 

процеси 

4,49 2,93 2011-2014 
Київський національний університет 

технологій та дизайну 
11 

3 

APPLICMA 

Розробка зносостійких покриттів на основі складних 

металевих сплавів для функціональних додатків 

4,74 3,34 2008-2011 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 

НАН України 
19 

4 

NANOINDENT 

Створення та розповсюдження нових наномеханічних 

характеристик і стандартів  

0,72 0,50 2008-2011 
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. 

Бакуля НАН України 
16 

5 

SOMABAT 

Розробка нових твердих матеріалів, що забезпечують 

високу потужність Li-полімерних акумуляторів. 

Придатність до переробки компонентів. 

5,04 3,70 2011-2013 
Київський національний університет 

технологій та дизайну 
13 

6 

NANOMAT-EPC 

Розробка необхідних для Євпропейського суспільства 

нанотехнологій і наноматеріалів  

0,63 0,56 2013-2015 
Інститут проблем матеріалознавства ім. 

І.М.Францевича НАН України 
9 

7 

2BFUNTEX 

Налагодження співробітництва між дослідницькими 

центрами та промисловими підприємствами  для 

стимулювання впровадження інноваційного 

функціонального текстилю і його виведення на світовий 

ринок 

1,83 1,46 2012-2015 

Торговельно-промислова палата України, 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

26 
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8 

POEMA 

Виробництво покриттів для нових ефективних та 

екологічно чистих вугільних електростанцій 

4,65 3,40 2013-2016 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України, Інститут технічної 

теплофізики НАН України, ВАТ 

"Турбоатом", Інститут хімії поверхні ім. 

О.О. Чуйка 

15 

9 

Z-ULTRA 

Зміцнення сталі для ультра-надкритичних 

електростанцій 

3,60 2,55 2013-2016 

ТОВ "IPP-центр", Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 

України 

11 

10 

FIBRALSPEC 

Розробка інноваційних вуглецевих волокон із заданими 

властивостями 

8,12 6,08 2014-2017 

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. 

М.К.Янгеля", Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН 

України 

11 

11 
MINERALS4EU 

Мінерали мікропроцесорних систем для Європи 
2,77 2,00 2013-2015 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 
32 

12 

NEWSPEC 

Новий більш рентабельний і стійкий поліетилен на 

основі вуглецевих волокон 

10,05 7,39 2013-2017 
ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. 

М.К.Янгеля" 
13 

12 

OXIGEN 

Використання оксид дисперсії зміцнення матеріалів з 

метою виготовлення високотемпературних компонентів 

у виробництві електроенергії 

5,68 4,00 2013-2017 

ДП "Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» імені 

академіка О.Г.Івченка 

11 

13 

AMELIE 

Використання фторованих матеріалів в літій-іонних 

батареях 

5,22 3,53 2011-2013 
Київський національний університет 

технологій та дизайну 
12 

Джерело: складено автором на основі даних [160] 
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Додаток Й 

Анкета експертного опитування керівників відповідних підрозділів підприємств, 

що здійснюють нанотехнологічну діяльність 
Шановний респонденте! 

 

Просимо Вас сприяти в реалізації цього проекту, зокрема призначити відповідальних 

фахівців для надання інформації. Ваші відповіді будуть використані тільки у загальному вигляді 

без посилань на конкретних осіб. У разі виникнення запитань Ви можете зв’язатися із контактною 

особою: 

 

 Одотюк Ігор Васильович, г.н.с. відділу інноваційної політики, економіки та організації 

високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАНУ, д.е.н.  

роб. тел. (044) 254-33-91;  моб. тел. (063) 343-32-91; 

e-mail i.odotiuk@gmail.com 

 Ткачова Оксана Анатоліївна, відповідальний виконавець 

роб. тел. (044) 254-33-91; моб. тел. (099) 756-91-03; 

e-mail tkachovao@i.ua 

 

У разі необхідності, за Вашим бажанням, електронний варіант анкети може бути 

надісланий на Ваш e-mail. Заповнену анкету просимо Вас у двотижневий термін (але не пізніше 15 

червня) надіслати електронною поштою на адресу hi-tech@ief.org.ua., або факсом на номер (044) 

280-88-69. 

Також наводимо зміст основних термінів, які використовуються в анкеті. 

 

 Нанотехнології – сукупність технологічних методів і прийомів, використовуваних при 

вивченні, проектуванні і виробництві матеріалів, пристроїв і систем, що включає цілеспрямований 

контроль і керування будовою, хімічним складом і взаємодією складових їхніх окремих 

наномасштабних елементів (з розмірами близько 100 нм і менше, як мінімум по одному з вимірів), 

що призводить до поліпшення, або появи додаткових експлуатаційних і/чи споживчих 

характеристик і властивостей одержуваних продуктів. 

 

Продукція, отримана з використанням нанотехнологій (нанопродукції), розподіляється на: 

 первинну нанотехнологічну продукцію  – наноматеріали й нанопристрої, які містять 

наномасштабні структурні елементи (близько 1-100 нм), і внаслідок чого, володіють новими 

властивостями, функціональними й експлуатаційними характеристиками; 

 

 продукти, які містять нанокомпоненти (нановмістовна продукція) – продукція, яка 

містить штучно створені із застосуванням нанотехнологій компоненти, які надають продукції 

нових технічних властивостей або істотно поліпшують їхні споживчі характеристики (наприклад, 

наноасфальт, нанобетон, інструменти з нанонапиленням для різання металів); 

 

 послуги (товари, які не містять нанокомпоненти), при наданні (виробництві) яких 

використовуються нанотехнології та (або) нанокомпоненти – товари, при виробництві яких 

використання нанотехнологій є важливою частиною технологічного процесу, що сприяє істотному 

поліпшенню характеристик продуктів (наприклад, вода, очищена наномембранними фільтрами, 

бензин, отриманий від перегонки нафти з використанням нанокаталізаторів);  

 

 спеціальне устаткування для нанотехнологій – устаткування, необхідне для здійснення 

різних видів робіт на атомарному і молекулярному рівнях з метою одержання, модифікації, 

виробництва, виміру й контролю властивостей нанопродуктів (наприклад, атомні мікроскопи, 

волоконні лазери). 

mailto:i.odotiuk@gmail.com
mailto:tkachovao@i.ua
mailto:hi-tech@ief.org.ua
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Блок 1. Загальна інформація 

 

1. Загальна інформація про підприємство 

1.1 Повна назва установи/ підприємства_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.2 Основний вид діяльності за КВЕД_______________________________________________ 

1.3 Поштова адреса_______________________________________________________________ 

1.4 Електронна адреса_____________________________________________________________ 

1.5 Тел./факс_____________________________________________________________________ 

1.6 П.І.П., посада контактної особи__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.7 Телефон та e-mail контактної особи______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Заповніть, будь ласка, таблицю. (Оберіть один варіант відповіді по кожному 

рядку, який відповідав показникам Вашого підприємства/установи у 2013 р.) 

 

1 
Річний доход від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

до 30 млн. 

грн. 

30-150 

млн. грн. 

150-750 

млн. грн. 

понад 750 

млн. грн 

1 2 3 4 

2 

Частка річного доходу від реалізації 

нанотехнологічної продукції (товарів, робіт, 

послуг) у загальному річному доході від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

до 25% 26-50% 51-75% понад 76% 

1 2 3 4 

3 
Обсяг відвантаженої нанопродукції власного 

виробництва, наданих послуг, в т.ч. 
    

3.1 первинна нанотехнологічна продукція 

до 1 млн. 

грн. 

1-10 млн. 

грн. 

10-30 

млн. грн. 

понад 30 

млн. грн 

1 2 3 4 

3.2 
продукти, які містять нанокомпоненти 

(нановмістовної продукції) 

до 1 млн. 

грн. 

1-10 млн. 

грн. 

10-30 

млн. грн. 

понад 30 

млн. грн 

1 2 3 4 

3.3 

послуги (товари, які не містять 

нанокомпоненти), при наданні (виробництві) 

яких використовуються нанотехнології та 

(або) нанокомпоненти 

до 1 млн. 

грн. 

1-10 млн. 

грн. 

10-30 

млн. грн. 

понад 30 

млн. грн 

1 2 3 4 

3.4 спеціальне устаткування для нанотехнологій 

до 1 млн. 

грн. 

1-10 млн. 

грн. 

10-30 

млн. грн. 

понад 30 

млн. грн 

1 2 3 4 

4 Витрати на НДР 

до 0,5 

млн. грн 

0,5-1 млн. 

грн 

1-3 млн. 

грн 

понад 3 

млн. грн 

1 2 3 4 

5 
Частка витрат на НДР у сфері нанотехнологій у 

загальних витратах на НДР 

до 25% 26-50% 51-75% понад 76% 

1 2 3 4 

6 
Кількість отриманих охоронних документів у 

нанотехнологічній сфері 

до 5 шт. 5-10 шт. 10-15 шт. 
понад 16 

шт. 

1 2 3 4 
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Блок 2. Сучасний стан нанотехнологічної діяльності  

 

1. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ваша установа/підприємство використовує 

нанотехнології (Відмітьте всі відповіді, що підходять) 

 

Проведення НДР з метою створення нових технологій  1 

Проведення НДР з метою подальшого удосконалення технології 2 

Експериментальне виробництво нанотехнологічної продукції  3 

Серійне виробництво нанотехнологічної продукції 4 

Інше_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
5 

 

2. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ваша установа/підприємство використовує 

нанотехнологічну продукцію (Відмітьте відповіді, що підходять) 

 

З метою проведення НДР  1 

З метою виготовлення продукту кінцевого споживання 2 

Інше_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
3 

 

3. Зазначте кількість видів нанопродукції, яку виробляє Ваша установа/підприємство 

(Оберіть один варіант відповіді по кожному рядку, який відповідав показникам Вашого 

підприємства/установи у 2013 р.) 

 

 Види нанопродукції 
до 5 шт. 6-10 шт. 11-15 шт. 

понад 

16 шт. 

первинна нанотехнологічна продукція 1 2 3 4 

продукти, які містять нанокомпоненти (нановмістовної 

продукції) 
1 2 3 4 

послуги (товари, які не містять нанокомпоненти), при 

наданні (виробництві) яких використовуються 

нанотехнології та (або) нанокомпоненти 

1 2 3 4 

спеціальне устаткування для нанотехнологій 1 2 3 4 

 

4. Вкажіть, будь ласка, основні види нанотехнологічної продукції (сферу 

нанотехнологічних досліджень), на виробництві (проведенні) яких спеціалізується Ваша 

установа/підприємство _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Чи конкурентоздатна нанопродукція Вашого підприємства на зазначених ринках?  

Вітчизняний ринок Ринок країн СНД Ринок країн ЄС Світовий ринок 

так ні так ні так ні так ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6. Відмітьте, будь-ласка, основних споживачів нанопродукції Вашого підприємства. 

(Відмітьте відповіді, на перетині рядків і стовпців, що визначають галузі і країни (Україна чи 

іноземна держава), до яких належать основні споживачі.)  

 

Галузі  

2013 рік 

Вітчизняний 

споживач 

Іноземний 

споживач 

1 Сільське господарство 1 2 

2 Добувна промисловість 1 2 

3 Харчова промисловість 1 2 

4 Легка промисловість 1 2 

5 Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини 1 2 

6 Целюлозно-паперове виробництво 1 2 

7 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 2 

8 Фармацевтичне виробництво 1 2 

9 Виробництво гумових та пластмасових виробів 1 2 

10 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 1 2 

11 Металургія та оброблення металу 1 2 

12 Виробництво машин та устаткування 1 2 

13 Виробництво електричного та електронного устаткування 1 2 

14 Виробництво транспортного устаткування 1 2 

15 Будівництво 1 2 

16 Медицина 1 2 

17 Інше________________________________________________ 1 2 

 
7. Визначте, будь ласка, основних конкурентів Вашої установи/підприємства на 

нанотехнологічному ринку України. (Дайте не більше двох відповідей по кожному рядку) 
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первинної нанотехнологічної 

продукції 
0 1 2 3 4 5 6 

продуктів, які містять 

нанокомпоненти (нановмістовної 

продукції) 

0 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

послуг (товарів які не містять 

нанокомпонентів), при наданні 

(виробництві) яких 

використовуються нанотехнології 

та (або) нанокомпоненти 

0 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

спеціального устаткування для 

нанотехнологій 
0 1 2 3 4 5 6 
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8. Визначте, будь ласка, співвідношення нанотехнологічної продукції/послуг, 

реалізованих/наданих Вашою установою/підприємством в Україні та поза її межами. (Одна 

відповідь) 

 

Продукція підприємства/установи взагалі ніким (майже ніким) не затребувана 0 

Експорт продукції відсутній 1 

Незначна доля експорту (менше 10%) 2 

Експорт складає 11-25% реалізованої продукції 3 

Експорт складає 26-50% реалізованої продукції 4 

Експорт складає 51-75% реалізованої продукції 5 

Експорт складає 76-100% реалізованої продукції 6 

 

9. Зазначте, будь ласка, чи планує Ваша установа/підприємство у часовій перспективі 

здійснювати зазначені заходи. (Оберіть усі відповіді, що підходять) 

 

Заходи 

Короткострокова 

перспектива (від 1 

до 3 років) 

Середньострокова 

перспектива (від 3 

до 5  років) 

Довгострокова 

перспектива 

(понад 5 років) 

Збільшення обсягів експорту 

нанотехнологічної продукції 
1 2 3 

Вихід на ринки нових країн із 

нанотехнологічною продукцією 
1 2 3 

Вивід на світовий ринок нових видів 

нанотехнологічної продукції 
1 2 3 

 

10. Оцініть, будь-ласка, статті витрат, пов’язані із нанотехнологічною діяльністю, за їх 

розміром (від 1 до 5, де «1» - найменша стаття витрат, а «5» – найбільша стаття витрат. 

Дайте відповідь по кожному рядку) 

 

 

Статті витрат 

Стаття 

витрат 

відсутня 

Розмір витрат 

Обладнання 0 1 2 3 4 5 

Пристрої 0 1 2 3 4 5 

Організація нового виробництва 0 1 2 3 4 5 

Матеріали 0 1 2 3 4 5 

Оплата праці 0 1 2 3 4 5 

Стажування спеціалістів за кордоном 0 1 2 3 4 5 

Підвищення кваліфікації та отримання додаткової освіти 

працівниками 

0 1 2 3 4 5 

Моніторинг ринку 0 1 2 3 4 5 

Придбання патентів, ліцензій та інших охоронних документів 0 1 2 3 4 5 

Придбання спеціалізованої літератури 0 1 2 3 4 5 

Інші______________________________ __________________ 0 1 2 3 4 5 
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11. Визначте для Вашої установи/підприємства ступінь гостроти проблем, що 

перешкоджають розвитку нанотехнологічної діяльності. (Одна відповідь по кожному рядку) 

Проблеми Проблема 

не існує 

Ступінь гостроти 

проблеми 

Брак власного досвіду  0 1 2 3 4 5 

Брак кваліфікованого персоналу 0 1 2 3 4 5 

Дефіцит фінансування 0 1 2 3 4 5 

Брак достовірної інформації щодо стану внутрішнього ринку 0 1 2 3 4 5 

Брак достовірної інформації щодо стану зовнішнього ринку 0 1 2 3 4 5 

Складнощі з отриманням документів права інтелектуальної 

власності 

0 1 2 3 4 5 

Високий рівень конкуренції на ринку 0 1 2 3 4 5 

Складнощі з отриманням необхідної супровідної документації 

на продукцію 

0 1 2 3 4 5 

Високі ставки за кредитами 0 1 2 3 4 5 

Адміністративні бар’єри 0 1 2 3 4 5 

Низький попит на продукцію на внутрішньому ринку 0 1 2 3 4 5 

Низький попит на продукцію на зовнішньому ринку 0 1 2 3 4 5 

Інше________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 

 
12.  Вкажіть обсяг замовлень на виробництво нанопродукції та/або проведення НДР в 

сфері нанотехнологій (Оберіть один варіант відповіді по кожному рядку, який відповідав 

показникам Вашого підприємства/установи у 2013 р.) 

 
Загальний обсяг замовлень 

 до 0,1 млн. 

грн 

0,1-0,5 млн. 

грн 

0,5-1 млн. 

грн 

понад 1 

млн. грн 

На постачання нанопродукції 1 2 3 4 

На виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт 
1 2 3 4 

з них за державним замовленням 

 до 25% 26-50% 51-75% понад 76% 

На постачання нанопродукції 1 2 3 4 

На виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт 
1 2 3 4 

 
Блок 3. Інвестиційне забезпечення нанотехнологічної діяльності 

 

1. Визначте, будь ласка, співвідношення внутрішніх (українського походження) та 

зовнішніх (іноземного походження) інвестицій, спрямованих на розвиток нанотехнологічної 

діяльності, які було залучено Вашою установою/підприємством. (Одна відповідь) 

Виключно внутрішні інвестиції 1 

Незначна доля зовнішніх інвестицій (менше 10%) 2 

Зовнішні інвестиції складають 11-25% 3 

Зовнішні інвестиції складають 26-50% 4 

Зовнішні інвестиції складають 51-75% 5 

Незначна доля внутрішніх інвестицій (менше 10%) 6 

Внутрішні інвестиції відсутні 7 
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2. Як, на Вашу думку, зовнішні (іноземного походження) інвестиції впливають на 

розвиток нанотехнологічної діяльності Вашої установи/підприємства? Обґрунтуйте свою 

відповідь. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

3. Визначте, будь ласка, співвідношення джерел фінансування інвестицій, 

спрямованих на розвиток нанотехнологічної діяльності. (Одна відповідь) 

Виключно власні кошти підприємства 1 

Незначна доля залучених коштів (менше 10%) 2 

Залучені кошти складають 11-25% 3 

Залучені кошти складають 26-50% 4 

Залучені кошти складають 51-75% 5 

Незначна доля власних коштів підприємства (менше 10%) 6 

 

Блок 4. Кадрове забезпечення 

 

1. Оцініть гостроту проблем, пов’язаних з кадрами нанотехнологічної сфери 

діяльності Вашої установи/підприємства (від 1 до 5, де «1» означає  незначну проблему, а «5» – 

найсуттєвішу проблему. Дайте відповідь по кожному рядку. 

 

Проблеми 

Проблема 

відсутня 

Ступінь 

гостроти 

проблеми 

Відсутність/ недостача працівників необхідного рівня 

кваліфікації 

0 1 2 3 4 5 

Відсутність якісної системи підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників 

0 1 2 3 4 5 

Незадовільний рівень кваліфікації працівників, підготовлених 

системою вищої освіти України за профілем діяльності Вашої 

установи/підприємства 

0 1 2 3 4 5 

Еміграція висококваліфікованих кадрів з України 0 1 2 3 4 5 

Неспроможність забезпечити належний рівень мотивації у 

працівників Вашої установи/підприємства 

0 1 2 3 4 5 

 

2. Якою мірою знання та кваліфікація працівників Вашої установи/підприємства, що 

безпосередньо зайняті в сфері нанотехнологічної діяльності, відповідають світовим 

стандартам? 

1. Перевищують світові стандарти 

2. Знаходяться на рівні світових стандартів 

3. Нижче світових стандартів 

 

3. Вкажіть, будь ласка, структуру працівників, зайнятих у нанотехнологічній 

діяльності, за віком та рівнем освіти. 

Назва показників 
Вікова група 

до 35 років 36-60 років понад 60 років 

Загальна кількість працівників, з них    

1. Доктори наук     

2. Кандидати наук     

3. Вища освіта     

4. Середня спеціальна освіта      

5. Середня та/або неповна середня освіта      
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Блок 5. Співробітництво у сфері нанотехнологій 

 

1. Чи є необхідним для Вашої установи/підприємства співробітництво у сфері 

нанотехнологій з іншими організаціями? (Одна відповідь по кожному стовпчику) 

 

 

2. Визначте важливість наведених форм співробітництва у сфері нанотехнологій. 

(Одна відповідь по кожному рядку) 

 

Форми співробітництва 

 

Рівень важливості 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

Спільні науково-технічні 

дослідження 
1 2 3 4 5 

Спільні підприємства 1 2 3 4 5 

Підготовка кадрів необхідної 

кваліфікації 
1 2 3 4 5 

Експериментальне  виробництво 

нанопродукції 
1 2 3 4 5 

Інвестиційні угоди 1 2 3 4 5 

Інші (напишіть)_________________ 

______________________________ 
1 2 3 4 5 

 

3. Оцініть, будь ласка, можливість та доцільність співробітництва у сфері 

нанотехнологій з Російською Федерацією. (Одна відповідь по кожному рядку) 

 

Форми співробітництва 

 

Можливість/доцільність співробітництва 

низька 

можливість та 

низька 

доцільність 

висока 

можливість 

та низька 

доцільність 

низька 

можливість 

та висока 

доцільність 

висока 

можливість 

та висока 

доцільність 

Спільні науково-технічні 

дослідження 
1 2 3 4 

Спільні підприємства 1 2 3 4 

Підготовка кадрів необхідної 

кваліфікації 
1 2 3 4 

Експериментальне  виробництво 

нанопродукції 
1 2 3 4 

Інвестиційні угоди 1 2 3 4 

Інші _______________________ 

___________________________ 
1 2 3 4 

 

 Вітчизняними Іноземними 

Так 1 1 

Найімовірніше так 2 2 

Найімовірніше ні 3 3 

Ні 4 4 
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4. Оцініть, будь ласка, можливість та доцільність співробітництва у сфері 

нанотехнологій з країнами-членами ЄС. (Одна відповідь по кожному рядку) 

 

Форми співробітництва 

 

Можливість/доцільність співробітництва 

низька 

можливість 

та низька 

доцільність 

висока 

можливість 

та низька 

доцільність 

низька 

можливість 

та висока 

доцільність 

висока 

можливість 

та висока 

доцільність 

Спільні науково-технічні 

дослідження 
1 2 3 4 

Спільні підприємства 1 2 3 4 

Підготовка кадрів необхідної 

кваліфікації 
1 2 3 4 

Експериментальне  виробництво 

нанопродукції 
1 2 3 4 

Інвестиційні угоди 1 2 3 4 

Інші _______________________ 

___________________________ 
1 2 3 4 

 

5. Які основні бар’єри, на Вашу думку, виникають на шляху співробітництва у сфері 

нанотехнологій з Російською Федерацією?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Які основні бар’єри, на Вашу думку, виникають на шляху співробітництва у сфері 

нанотехнологій з країнами-членами ЄС? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Вкажіть, будь ласка, представниками яких країн є сьогоднішні Ваші партнери у 

сфері нанотехнологій та оцініть перспективу подальшої співпраці. 

 

Короткострокова перспектива 

(від 1 до 3 років) 

Середньострокова перспектива 

(від 3 до 5  років) 

Довгострокова перспектива 

(понад 5 років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Зазначте, будь ласка, що  і кого Ви використовуєте на Вашому підприємстві при 

виробництві нанотехнологічної продукції та/або здійсненні НДР в сфері нанотехнологій. 

(Відмітьте все необхідне) 

 

1. Власне обладнання вітчизняного виробництва 

2. Власне обладнання російського виробництва 

3. Власне обладнання іноземного виробництва 
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4. Обладнання установ НАНУ 

5. Обладнання установ РАН 

6. Обладнання організацій країн-членів ЄС 

7. Власне приміщення 

8. Приміщення установ НАНУ 

9. Приміщення установ РАН 

10. Приміщення організацій країн-членів ЄС 

11. Провідних спеціалістів власного підприємства/установи 

12. Провідних спеціалістів установ НАНУ 

13. Провідних спеціалістів установ РАН 

14. Провідних спеціалістів організацій країн-членів ЄС 

15. Інше (вкажіть) _______________________________________________________________ 

 

9. Які відносини між підприємствами/установами у галузі нанотехнологій переважають в 

теперішній час? (Одна відповідь) 

1. Жорстка конкуренція з метою усунення конкурентів (злиття та поглинання) 

2. Регульована державою конкуренція з елементами часткового/глибокого взаємовигідного 

співробітництва 

3. Інше________________________________________________________________________ 

 

Блок 6. Державна політика в сфері нанотехнологій 

 

1. Чи вплинув на вибір виду діяльності Вашої установи/підприємства той факт, що 

розвиток нанотехнологій входить до складу стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності України? (Одна відповідь) 

 

 

2. Які, на Вашу думку, важелі державної політики впливають сьогодні на розвиток 

нанотехнологічної сфери в Україні? (Оцініть, будь ласка, позитивний або негативний вплив 

кожного чинника за шкалою, де «1» («-1») – це мінімальний ступінь впливу, а «5» («-5») – 

максимальний ступінь. Дайте одну відповідь по кожному рядку.) 

 

 

Чинники 
Негативно 

Ніяк не  

впливають 
Позитивно 

Наявність державних цільових науково-

технічних програм з розвитку 

нанотехнологій 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Наявність цільових комплексних програм 

фундаментальних досліджень НАН 

України 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Діяльність венчурних фондів -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Діяльність технопарків -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Діяльність центрів колективного 

користування науковим обладнанням 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Інше ________________ ___________________ 

________________________________________ 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

Так 1 

Найімовірніше так 2 

Найімовірніше ні 3 

Ні 4 
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3. Вкажіть, будь ласка, які, на Вашу думку, види державних пільг були б 

найбільш дієвими для стимулювання розвитку нанотехнологічної діяльності в Україні? (від 

1 до 5, де «1» – це мінімальний ступінь впливу, а «5» – максимальний ступінь. Дайте одну 

відповідь по кожному рядку). 

 

Державні пільги Ступінь впливу 

Податкові преференції 1 2 3 4 5 

Пільгове кредитування 1 2 3 4 5 

Створення національної нанотехнологічної мережі
1
 1 2 3 4 5 

Запровадження держзамовлення на нанотехнологічну продукцію 1 2 3 4 5 

Сприяння отриманню охоронних документів закордоном (фінансове, 

організаційне тощо) 

1 2 3 4 5 

Забезпечення належної підготовки кадрів 1 2 3 4 5 

Допомога у реалізації експериментального виробництва партій 

нанотехнологічної продукції (для наукових установ) 

1 2 3 4 5 

Інші (напишіть та оцініть)________________________________________ 1 2 3 4 5 

 

4. Чи збільшувала б Ваша установа/підприємство обсяги виробництва/проведення 

НДР у сфері нанотехнологій у разі отримання певних пільг від держави ? (Одна відповідь) 

 

 

5. Вкажіть, будь ласка, чи одержувала Ваша установа/підприємство протягом останніх 

5 років державну допомогу в частині розвитку нанотехнологій в тій, або іншій формі? Якщо 

так, то зазначте яку саме._____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Блок 7. Перспективи розвитку нанотехнологічної діяльності 

 

1 Оцініть, будь ласка, обсяг нанотехнологічного ринку України. 

 на сьогодні_______________________________________________________________________ 

 у середньостроковій перспективі (3-5 років)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Який з напрямів розвитку нанотехнологічної сфери найбільшою мірою 

відповідає реальним умовам української економіки? (Відзначте одну відповідь, що найбільше 

підходить) 

Розробка, впровадження та поширення (в т.ч. за кордоном) власних нанотехнологій 1 

Запозичення і використання зарубіжних нанотехнологій 2 

Імпорт готової нанопродукції 3 

Іншe (запишіть)____________________________________________________________ 4 

                                           
1
 Національна нанотехнологічна мережа - сукупність організацій різних форм власності, що забезпечує і здійснює 

скоординовану діяльність з розробки та комерціалізації нанотехнологій, розробки та випуску продукції наноіндустрії, 

її метрологічного забезпечення, стандартизації, оцінки та підтвердження відповідності, забезпечення безпеки 

створення та застосування, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для наноіндустрії, а також з 

фінансування проектів розвитку наноіндустрії. 

Так 1 

Найімовірніше так 2 

Найімовірніше ні 3 

Ні 4 
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3. Оцініть позиції Вашої установи/підприємства на нанотехнологічному ринку 

України щодо окремих видів діяльності. (Одна відповідь по кожному рядку) 

Часовий період  

Не є сферою 

діяльності 

установи 

Незначна доля 

ринку (менше 

5%) 

Доля 

ринку 6-

15% 

Доля 

ринку 

16-25% 

Один з 

ключових 

гравців ринку 

(понад 26%) 

Установа -  

монополіст 

Проведення науково-технічних робіт  

5 років тому 1 2 3 4 5 6 

На сьогодні 1 2 3 4 5 6 

Через 5 років 1 2 3 4 5 6 

Серійне виробництво первинної нанотехнологічної продукції 

5 років тому 1 2 3 4 5 6 

На сьогодні 1 2 3 4 5 6 

Через 5 років 1 2 3 4 5 6 

Серійне виробництво продуктів, які містять нанокомпоненти (нановмістовної продукції) 

5 років тому 1 2 3 4 5 6 

На сьогодні 1 2 3 4 5 6 

Через 5 років 1 2 3 4 5 6 

Серійне виробництво/надання послуг (товарів, які не містять нанокомпоненти), при наданні (виробництві) 

яких використовуються нанотехнології та (або) нанокомпоненти 

5 років тому 1 2 3 4 5 6 

На сьогодні 1 2 3 4 5 6 

Через 5 років 1 2 3 4 5 6 

Серійне виробництво спеціального устаткування для нанотехнологій 

5 років тому 1 2 3 4 5 6 

На сьогодні 1 2 3 4 5 6 

Через 5 років 1 2 3 4 5 6 

 

4. Які, на Вашу думку, нанотехнології та нанопродукти визначатимуть лідерство у 

Вашій галузі на середньострокову перспективу (3-5 років)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. В яких галузях вітчизняної економіки використання нанотехнологій, на Вашу 

думку, матиме найвищу ефективність? (Відмітьте не більше п’яти варіантів) 

1. Сільське господарство 

2. Добувна промисловість 

3. Харчова промисловість 

4. Легка промисловість 

5. Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини 

6. Целюлозно-паперове виробництво 

7. Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

8. Фармацевтичне виробництво 

9. Виробництво гумових та пластмасових виробів 

10. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

11. Металургія та оброблення металу 

12. Виробництво машин та устаткування 

13. Виробництво електричного та електронного устаткування 

14. Виробництво транспортного устаткування 

15. Будівництво 

16. Медицина 

17. Інше_____________________________________________________ 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ! 
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