
Підприємницька сфера не може ефективно розвиватися без 

залучення новітніх розробок наукових установ. Здається, у Києві для такої 

співпраці є все необхідне. Адже саме в столиці України зосереджена чверть 

наукового потенціалу країни. Однак, як показує практика, зв’язок між 

винахідниками та підприємцями досить слабкий. А запропонувати 

столичним науковцям є що – це наочно продемонструвала виставка «Наука – 

виробництву» (23–25 квітня, НК «Експоцентр України»), до участі в якій 

уперше за сім років запросили і підприємницький сектор міста. 

За словами віце-президента НАН України А. Наумовця, аби вітчизняні 

розробки активніше впроваджувалися у виробництво, у країні необхідно 

посилити зв’язок з підприємцями та створити сприятливий інвестиційний 

клімат. «Ми вже навіть не мріємо про те, щоб отримувати кошти з бюджету 

на винаходи. Для того, аби була зацікавленість бізнесу, бажання полювати за 

новими конкурентоспроможними розробками, у країні має бути створений 

сприятливий інвестиційний клімат. Тільки спільними зусиллями ми можемо 

зламати кригу байдужості до науки», – зазначив А. Наумовець. 

Однак самі винахідники зазначають: зв’язок з підприємцями міста 

доволі слабкий. Тож досить часто вітчизняні розробки більше затребувані за 

кордоном і впроваджуються там, а не працюють на благо рідного міста чи 

країни. Для прикладу, фототермічний модуль, який працює на сонячній 

енергії (розробка Інституту відновлювальної енергетики НАН України), 

широко використовується для освітлення парків та скверів у Македонії. 

Аби наукові розробки покращували життя і нашим громадянам, цьогоріч 

до виставки запросили підприємців міста, економічні відділи столичних РДА 

та структурні підрозділи міськадміністрації, які можуть використовувати 

винаходи. 

Як повідомила Н. Ковалішина, заступник начальника управління 

промисловості, підприємництва та інноваційної політики Департаменту 

промисловості та розвитку підприємницької діяльності КМДА, такий симбіоз 

себе виправдав: захід вже відвідало набагато більше людей, ніж у попередні 

роки. А стосовно деяких винаходів є не лише зацікавленість із боку 

виробників, а й ведуться попередні перемовини. 

Загалом на виставці представлено 800 науково-технічних розробок, які 

спрямовані на підвищення технологічного й технічного рівнів різноманітних 

галузей господарства країни – охорони здоров’я, інформаційних технологій, 

машинобудування, будівництва, ЖКГ, енергетики, харчової та хімічної 

промисловості, сільського господарства тощо. Тільки НАН України 

представила понад 500 науково-технічних розробок, 122 з яких готові до 

впровадження у виробництво. 



Зазначимо, на необхідності покращення зв’язків між науковими 

інститутами та виробниками неодноразово наголошував голова КМДА                     

О. Попов. Він також запевняв київські підприємства в пріоритетності 

використання їхньої продукції для потреб міста (Гуніна О. З дослідних 

інститутів – на виробничі станки: Столичні винахідники 

продемонстрували підприємцям міста власні розробки // Хрещатик 

(http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4265/art/1366742541.html). – 2013. – 24.04). 

 


