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У січні 2013 р. виповнюється 8 років з початку роботи науково-практичного журналу Національної 
академії наук України «Наука та інновації». У статті подано короткий огляд історії створення та 
діяльності журналу за цей період, а також обговорено плани на майбутнє.
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У січні 2013 р. виповнюється вісім років із 
часу заснування науково-практичного жур-
налу Національної академії наук України 
«Наука та інновації». Видання було створе-
но відповідно до Постанови Президії Націо-
нальної академії наук України № 7 від 12 січ-
ня 2005 р. «Про започаткування науково-
практичного журналу «Наука та інновації». 
Передумовою для заснування журналу ста-
ла нагальна потреба всебічно і на професій-
ному рівні інформувати суспільство про 
роль науки в забезпеченні інноваційного 
розвитку нашої країни.

Основну увагу журнал приділяє висвітлен-
ню питань інноваційної політики, результатів 
перспективних розробок і досліджень, які 
проводять інститути Національної академії 
наук України, університети та інші організа-
ції, а також питань комерціалізації наукових 
розробок і впровадження їх у виробництво.

Високий науковий рівень видання гаран-
тує обов’язкове рецензування і професійне 
наукове редагування всіх матеріалів, що 
надходять до редакції.

Журнал складається з кількох основних 
тематичних розділів. У розділі, присвячено-

му загальним питанням сучасної науково-
технічної та інноваційної політики, публіку-
ються законодавчі й методологічні матеріа-
ли з трансферу технологій, інноваційного 
розвитку економіки, цікаві виступи і комен-
тарі до деяких із них. У спеціальному розді-
лі про науково-технічні інноваційні проекти 
Національної академії наук України пода-
ються результати фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень, що мають 
реальну перспективу для подальшого впро-
вадження. Розділ «Світ інновацій» містить 
аналітичні та науково-інформаційні матері-
али з актуальних проблем науково-тех ніч-
ного та інноваційного розвитку. У 2007 р. в 
журналі запроваджено новий розділ «Пра-
вова охорона інтелектуальної власності», у 
якому висвітлюють питання законодавчого 
забезпечення захисту прав інтелектуальної 
власності, інформаційного забезпечення ді-
яльності у сфері інтелектуальної власності, 
досвід і проблеми винахідництва й підтрим-
ки творчої діяльності в науці.

Надалі заплановано розпочати публікацію 
інформаційних матеріалів, присвячених огля-
ду світового ринку інноваційних розробок і 
перспективних наукових досліджень, досвіду 
інноваційних структур провідних країн світу.
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За вісім років у журналі опубліковано 
близько 700 різноманітних матеріалів і 
статей. Крім регулярних випусків, було 
видано декілька спеціальних. Так, у 2005 р. 
надруковано три спеціальні випуски, при-
свячені:

• проблемам розвитку сучасних техно-
логій, інноваційного менеджменту та транс-
феру технологій у Центральній і Схід ній 
Європі; випуск підготовлено спільно з Ме-
дичним центром Науково-до слід ного інс-
титуту імені Джорджа Бернса і Грейсі Ал-
лен (США);

• інноваціям в паливно-енергетичному 
ком п лексі України, видобутку і транспор  -
ту ванню природного газу (спільно з Івано-
Фран ківським національним технічним 
університетом нафти і газу);

• виконанню науково-технічних проек-
тів у рамках Програми співробітництва 
НАН України з Київською міською держав-
ною адміністрацією (за підтримки Головно-
го управління промислової, науково-тех-
нічної та інноваційної політики Київської 
міської державної ад міністрації).

У 2006 р. побачили світ ще три спеціаль-
ні випуски, присвячені:

Кількість матеріалів, опублікованих у журналі в 2005–2012 рр.

Розділ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Усього 

в розділі

Загальні питання 
сучасної науково-
тех нічної та іннова-
ційної політики

14 3 4 8 4 6 2 1 42

Наукові основи інно-
ваційної діяльності

33 28 18 1 — 20 15 17 132

Науково-технічні 
інноваційні проекти 
НАН України

14 16 11 22 33 24 10 29 159

Правова охорона 
інтелектуальної 
власності

— — 24 12 11 8 7 — 62

Світ інновацій 22 82 94 36 13 12 37 25 321

Усього матеріалів: 716

• проблемам розвитку енергетики Украї-
ни; випуск підготовлено за матеріалами 
Нау кової сесії НАН України;

• енергоощадним технологіям гірничо-
ме   талургійного та паливно-енергетичного 
комплексів України (спільно з Національ-
ним гірничим університетом);
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• семінару «Від науки — до бізнесу», 
організованому Українським науково-тех-
но ло гічним центром.

У 2007 р. випущено Каталог науко вих 
пропозицій у галузі структурних ма те рі алів 
і нанотехнологій, підготований за підтрим-
ки Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії на ук Украї ни, Ака-
демії технологічних наук і Українського 
науково-тех нологічного цент ру.

За вісім років побачили світ 49 номерів 
журналу загальним накладом 23784 при-
мірники.

Наклад одного номера порівняно неве-
ликий — приблизно 450 примірників. 
Сфера розповсюдження — інститути та 
наукові центри НАН України, централь-
ні органи державної та виконавчої влади, 
обласні універсальні наукові бібліотеки 
(24), бібліотеки університетів (40), цен-
три на уково-тех нічної інформації (19). У 
зв’язку з незначним накладом журналу 
редакція на магається поширювати пред-
ставлену в ньому інформацію й іншими 
способами, зокрема шляхом активної 
участі в різних заходах — конференціях, 
форумах, виставках, за що видання отри-
мало дипломи й нагороди від організа-
торів.

На основі матеріалів, опублікованих у 
журналі, редакція регулярно готує рефе-
ративну інформацію для загальнодержав-
ної реферативної бази даних (Український 
реферативний журнал «Джерело» і база 
даних Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вер надського); для популяриза-
ції видання та роз ширення читацької ау-
диторії активно використовує можливості 
мережі Ін тернет.

Комунікація, а отже, і засоби масової 
інформації відіграють важливу роль у 
житті людей, адже це — невід’ємні склад-
ники сучасного суспільства. Однією з 
основних умов його розвитку є накопи-
чення корисної інформації та вдоскона-
лення засобів її оброблення й використан-
ня. Економічна значущість дедалі більше 
визначається не тільки наявністю тради-
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ційних ресурсів, умов виробництва або 
капіталу, але й наукових знань, інформа-
ційних ресурсів, технологій та продуктів. 
Пріоритети все більше зміщуються від 
власності й капіталів до наукових знань 
та інформатизації суспільства.

Інноваційний розвиток передбачає ви-
користання світових досягнень інфор-
маційної інфраструктури, перспектив-
них ін формаційних технологій, телеко-
мунікаційних мереж, засобів інформатики 
й систем зв’язку для якісного підвищення 
рівня наукової діяльності, збільшення на-
уково-тех нічного та інноваційного по-
тенціалу.

Результатом створення ефективної на-
ціональної інноваційної системи є покра-
щення якості життя населення, у тому 
числі підвищення його освітнього рівня та 
інноваційної культури. Побудова націо-
нальної інноваційної мережі передбачає 
насамперед розвиток високотехнологіч-
них виробництв, підтримку мережі на-
уково-технічних бібліотек, забезпечення 
доступу до інформаційних мереж, баз да-
них і реферативної інформації, а це не-
можливо без розвитку інформаційної інф-
раструктури.

Низький рівень інноваційної активнос-
ті в Україні зумовлений низкою проблем 
фінансового, організаційно-правового і 
законодавчого характеру. Однак не остан-
ню роль відіграють і інформаційні про-
блеми, передусім — недоступність або 
відсутність широкого доступу до систе-
матизованої інформації про нові техно-
логії, що потенційно можуть бути комер-
ціалізованими і конкурентоспроможни-
ми на українському та світовому ринках, 
а також про кон’юнктуру ринків іннова-
ційної продукції.

Головним серед механізмів, що сприяють 
трансферу технологій, Міністерство тор-
гівлі США вважає обмін інформацією між 
колегами та публікації в журналах і збір-
никах матеріалів конференцій. 

Завдяки інформаційному обміну біз-
нес отримує доступ до потрібної інфор-

мації. Відкрита публікація результатів 
досліджень, як під тверджує досвід уні-
верситетів США, сприяє поширенню ін-
формації і швидкій ко мерціалізації ре-
зультатів, підтримує відповідну академіч-
ну атмосферу творчості серед спів  ро біт-
ників.

Розвиток постіндустріального суспіль-
ства неможливий без існування системи 
інформаційного обміну на міжнародному, 
національному та регіональному рівнях. З 
метою створення сприятливого клімату 
для інноваційної діяльності вкрай необхід-
на загальна інформаційна електронна ме-
режа, що містить дані про наявні науково-
технічні центри, напрями досліджень, які 
проводять в них, і про можливість впрова-
дження їхніх розробок у виробництво. Для 
створення такої електронної мережі важ-
ливу роль можуть відігравати засоби масо-
вої інформації, до яких належать і наукові 
журнали.

Хоча коло читачів наукових журналів не 
надто широке, такі видання, безумовно, за-
лишаються основним оперативним джере-
лом нової інформації про досягнення нау-
ки, техніки і технологій, а отже, і найваж-
ливішим засобом, який сприяє прискоренню 
науково-технічного прогресу.

Необхідно відзначити, що на сьогодні 
журнал «Наука та інновації» — одне з не-
багатьох видань в Україні, темою якого є 
інновації. Створюючи журнал, ми споді-
валися, що він сприятиме формуванню та 
інформаційному забезпеченню іннова-
ційних структур України, широкому об-
міну досвідом у науково-технологічній 
та виробничій сферах. Ми прагнемо по-
пуляризувати нові технології, розроблені 
установами Національної академії наук 
та інших відомств України, і винаходи 
українських учених, зробити їх доступ-
ними, в інформаційному розумінні, для 
всіх, кого цікавлять інновації, і розвива-
ти ефективний діалог між наукою й біз-
несом.

Стаття надійшла 
01.11.2012 р.
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В январе 2013 г. исполняется 8 лет с начала работы 
научно-практического журнала Национальной акаде-
мии наук Украины «Наука и инновации». В данном 
сообщении представлен короткий обзор истории об-
разования и деятельности журнала за этот период, а 
также обсуждаются планы на будущее.
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«Science and Innovation» scientific and practical 
journal of National Academy of Sciences of Ukraine 
celebrates its 8th anniversary in January 2013. In this 
report, a brief overview of the foundation history and 
the work of the journal over this period is presented. 
Plans for the future are discussed as well.
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