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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 140 с., 6 рис., 5 табл., 187 джерел, 3 додатків на 5 с. 

 

Об’єкт дослідження – процеси розвитку Європейського дослідницького простору, 

приєднання до нього України в інтересах інноваційного розвитку національної економіки.  

Предмет дослідження – теоретичні засади, концептуальні положення та пропозиції, 

які створюють умови для поглиблення інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору та активізації інноваційних процесів в країні з урахуванням нових 

реалій та сучасних викликів, пов’язаних з війною в Україні.  

Мета дослідження – обґрунтування теоретичних засад і концептуальних положень 

щодо забезпечення інтеграції України до Європейського дослідницького простору з 

урахуванням нового стратегічного порядку денного Європейського Союзу в інтересах 

інноваційного розвитку національної економіки. 

Методи дослідження: системний підхід до аналізу явищ і процесів, методи наукової 

абстракції, аналізу і синтезу, історико-логічний, систематизації та узагальнення, 

статистичний аналіз, неокласична, інституціональна, неошумпетеріанська економічні 

теорії, девелопменталістська традиція. 

Основним результатом дослідження є розроблення комплексу теоретичних і 

концептуальних положень щодо поглиблення інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору та підвищення рівня інноваційності національної економіки в 

умовах необхідності подолання сучасних викликів і відновлення України у воєнний та 

повоєнний періоди.  

У ході дослідження було поставлено та вирішено такі завдання: 

систематизовано теоретико-концептуальні засади розвитку європейської інтеграції, 

розкрито сутність та еволюцію ключових теоретичних підходів і концепцій до вивчення 

явища європейської інтеграції, зокрема у сфері досліджень та інновацій;  

здійснено аналіз поточного етапу розвитку Європейського дослідницького простору, 

визначено його пріоритети та особливості у контексті нового стратегічного порядку 

денного ЄС;   

виявлено можливості та надано пропозиції щодо розширення співпраці між Україною 

та ЄС у сфері досліджень та інновацій у воєнний та повоєнний періоди;  

систематизовано теоретичні засади інноваційної політики з позицій різних 

економічних шкіл як підґрунтя для науково обґрунтованого вибору політичних 

інструментів, спрямованих на розв’язання інноваційних проблем та усунення причин їх 

виникнення;  

визначено та узагальнено найбільш поширені інструменти, які використовуються на 

рівні ЄС та/або його країнами-членами для підтримки та стимулювання інновацій, 

проведено аналіз деяких з них для ілюстрації подібностей та відмінностей в інноваційній 

політиці країн-членів ЄС;   

розроблено концептуальні положення щодо осучаснення та критичного 

переосмислення національної інноваційної політики України та інструментів її реалізації.  

Сфера практичного застосування результатів дослідження – для використання 

органами державної влади та управління, науковими установами, закладами вищої освіти, 

підприємствами, недержавними неприбутковими самоврядними організаціями при 

формуванні політики та заходів у сфері інноваційного розвитку, підвищення рівня 

залученості України до Європейського дослідницького простору. 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА ІННОВАЦІЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР, ІННОВАЦІЙНА 

ПОЛІТИКА, ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ІННОВАЦІЙНИЙ 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ. 


