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“ІНФорМАЦІЙНІ І КоМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНоЛогІЇ” 
ЯК оДИН З оСНовНИХ ПрІорИТЕТНИХ НАПрЯМІв 

роЗвИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ в УКрАЇНІ
Резюме. Розвиток інформаційного середовища призводить до радикальних змін у соціально-економічній 
структурі людства. У сучасному світі інформаційні технології (ІТ) дедалі активніше застосовуються у різних 
сферах діяльності, видозмінюючи їх і надаючи соціальному та людському розвитку нових якостей, сенсів  
і вимірів. Система державних науково-технологічних пріоритетів виступає однією з основних рушійних сил 
на цьому шляху. У статті представлено результати авторського дослідження щодо стану реалізації одного  
з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні за період 2015-2017 рр. за даними відо-
мостей головних розпорядників бюджетних коштів.
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вСТУП

Домінуючим фактором у розвитку сучасного 
світу є зростання ролі інформації та впрова-
дження інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (ІКТ). Сучасні ІКТ стали фактором всесвітніх 
організаційно-управлінських перетворень, про-
будивши до життя інформаційне суспільство 
(ІС), економіку та нову реформаційну хвилю, 
яка захопила багато країн світу — від США до 
Китаю та Індії, зокрема й Україну [1].

Для України в умовах міждержавної конку-
ренції, що загрожує технологічному відставанню 

та запозиченню чужих технологій, особливого 
значення набуває обґрунтований вибір пріори-
тетів у сфері науки, технологій та інновацій, ко-
трі визначають траєкторію не тільки наукового, 
а й соціально-економічного розвитку.

У сучасному суспільстві інформація є одним 
із основних ресурсів його розвитку, а інформа-
ційні системи і технології, докорінно змінюючи 
структуру комунікаційних відносин, відобража-
ються загалом у всіх сферах людського життя та 
є дієвими засобами підвищення ефективності 
державного і муніципального управління. Інфор-
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мація та знання стають визначальним економіч-
ним фактором і найважливішим національним 
ресурсом, який значною мірою визначає доб-
робут держави. 

Збереження, розвиток і раціональне вико-
ристання національного інформаційного ресур-
су є одним із найбільш пріоритетних завдань 
державного значення. Саме тому одним із най-
важливіших пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки в Україні є “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології”.

ПоСТАНовКА ПроБЛЕМИ

Важливою умовою для забезпечення ефек-
тивного науково-технічного розвитку є обґрун-
тований вибір пріоритетів і концентрація нау-
кового потенціалу, фінансових і матеріальних 
ресурсів для їх реалізації. Науково, економічно 
і соціально вагомим пріоритетним напрямам 
науково-технічного розвитку на довгостроко-
вий період надається першочергова державна 
підтримка. Метою такої протекції є формуван-
ня ефективного сектору наукових досліджень і 
науково-технічних розробок для забезпечення 
сталого розвитку, конкурентоспроможності ві-
тчизняного виробництва, національної безпеки 
і підвищення якості життя населення.

Закон України “Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки” визначає такі пріори-
тетні напрями розвитку науки і техніки на період 
до 2020 р. [2]:

1) фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забез-
печення конкурентоспроможності України у світі 
та сталого розвитку суспільства і держави;

2) інформаційні та комунікаційні техно логії;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профі-

лактики та лікування найпоширеніших захво-
рювань;

6) нові речовини і матеріали.
Постановою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2011 № 942 затверджено перелік пріо-
ритетних тематичних напрямів наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок на період до 
2020 р. (зі змінами, внесеними згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 
№ 556, якою доповнено перелік пріоритетних 
тематичних напрямів новими напрямами, спря-
мованими на забезпечення національної без-
пеки, підвищення обороноздатності держави, 
захист цивільного населення, розвиток сфе-
ри космічної діяльності, медицини, аграрно-
го сектору, транспорту, а також уточнено ре- 

дакцію низки пріоритетних тематичних напря- 
мів) [3].

АНАЛІЗ ДоСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині ІКТ стали невід’ємною частиною сучас-
ного світу, вони значною мірою визначають по-
дальший науково-технічний і суспільний роз-
виток людства. Надзвичайно актуальним є до-
слідження ІКТ у національній економіці України, 
оскільки вони стали одним із вирішальних фак-
торів соціально-економічного розвитку. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій свідчить про 
актуальність та важливість наукових досліджень 
і розробок у сфері ІКТ як одного з пріоритет-
них напрямів розвитку науки в Україні. Вагомий 
внесок у висвітлення та розв’язання проблем 
наукового-технічного розвитку та фінансового 
забезпечення цієї сфери зробили такі вітчизняні 
вчені, як О.Є. Гудзь, В.М. Геєць, Ю.М. Бажал, 
Б.А. Маліцький, В.П. Соловйов, Л.І. Федулова. 
У різні часи вивченням питань вибору науково-
технічних та інноваційних пріоритетів, а також 
прогнозуванням розвитку науково-технічної 
сфери займалися В.М. Глушков, Г.М. Добров, 
Б.А. Маліцький, М. Бен, П. Беккер, К. Дайхем, 
Д. Ірвін, М. Кінен, А. Портер та ін.

Мета статті — висвітлення результатів мо - 
ніторингу реалізації пріоритетного напряму 
розвитку науки та техніки “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології” та першочергових тема-
тичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок за цим напрямом.

рЕЗУЛЬТАТИ ДоСЛІДЖЕНЬ

Широка інформатизація усіх сфер життєді-
яльності суспільства принципово змінює роль 
інформації та інформаційно-комунікаційних тех - 
нологій (ІКТ) в економічному і соціальному роз-
витку країни. У ХХІ столітті ІКТ є невід’ємною 
інфраструктурою світової глобальної економіки. 
Уряди багатьох провідних країн світу виділи-
ли цей напрям як стратегічно важливий вектор  
економічного розвитку.

Одним із основних факторів у формуванні 
та підвищенні конкурентоспроможності краї - 
ни є рівень упровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій в усі сфери життєдіяль-
ності людини і суспільства.

За Індексом розвитку ІКТ (ICT Development 
Index) в 2017 р. Україна посіла 79 місце з 176 
країн (у 2016 р. — 78 місце з 175 країн світу). 
Частка користувачів Інтернету в Україні стано-
вить 52,5%.

Основні показники розвитку сфери інфор-
маційних технологій (ІТ) в Україні у 2017 р. за 
даними Національної комісії державного регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації [4]:
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•  обсяг реалізованої промислової продукції за 
видом діяльності “Виробництво комп’юте- 
рів, електронної та оптичної продукції” —  
10,64 млрд грн, що на 10,4% більше ніж за 
2016 р.;

•  обсяг реалізованих послуг у сфері інформа-
тизації — 41,83 млрд грн, що на 23% більше 
ніж за 2016 р.;

•  обсяг експорту комп’ютерних та інформа- 
ційних послуг — 1,52 млрд дол., що на 6% 
більше ніж за 2016 р.;

•  імпорт комп’ютерних та інформаційних по-
слуг — 0,28 млрд дол., що на 4,8% більше 
ніж за 2016 р.;

•  освоєно капітальних інвестицій у програмне 
забезпечення і бази даних на суму 7,78 млрд 
грн (1,9% від загального обсягу освоєних ка-
пітальних інвестицій за видами активів), що 
на 32% більше ніж за 2016 р.;

•  обсяг капітальних інвестицій за видом еко-
номічної діяльності “Комп’ютерне програму-
вання та надання інших інформаційних пос- 
луг” — 1,68 млрд грн, що на 2,9% менше ніж 
за 2016 р.;

•  обсяг капітальних інвестицій за видом про-
мислової діяльності “Виробництво комп’ю-
терів, електронної та оптичної продукції” —  
0,76 млрд грн, що на 20,7% більше ніж за 
2016 р.

Аналіз фінансового забезпечення виконання 
наукових (науково-технічних) робіт (далі НТР) за 
пріоритетним напрямом “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за період 2015–2017 рр. 
свідчить, що обсяг видатків бюджету становив 

не більше 5% від загального обсягу фінансуван-
ня усіх пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки (рис. 1) [5–7].

У рамках реалізації пріоритетного напря-
му “Інформаційні та комунікаційні технології”  
у 2017 р. було проведено 241 НТР (3,6% від 
загальної кількості НТР за пріоритетними на-
прямами), що на 38,8% та 24,5% менше ніж у 
2016-2015 рр. відповідно (рис. 2).

За результатами виконання НТР цього пріо-
ритетного напряму в 2017 р. було створено  
560 од. наукової (науково-технічної) продукції 
(далі — НТП), що на 6,5% більше ніж у 2015 р.  
та на 29% менше ніж у 2016 р. Дослідження по-
казали, що структура створеної НТП у 2015– 
2017 рр. залишається майже незмінною: “Види 
виробів” становлять 8–10% від загальної кіль-
кості створеної НТП, “Технології” — від 8% до  
12%, “Методи і теорії” — 21–27%, вид НТП “Інше”  
(методична, нормативно-методична та прог-
рамно-технологічна документація, прогнозно-
аналітичні документи тощо) становить від 50% 
до 60% від загальної кількості створеної НТП. 
Рівень упровадження створеної НТП свідчить 
про збільшення загального рівня впроваджен-
ня з 38,2% у 2015 р. до понад 72% у 2017 р. 
(табл. 1).

Наукові дослідження у рамках пріоритетно- 
го напряму “Інформаційні та комунікаційні тех-
нології” фінансувалися за усіма сімома затвер-
дженими пріоритетними тематичними напря-
мами наукових досліджень і науково-технічних 
розробок (далі — пріоритетні тематичні напря-
ми) та орієнтовані на вирішення більш конкрет-

рис. 1. Динаміка фінансування НТР за пріо-
ритетним напрямом “Інформаційні та комуні-
каційні технології”:  — обсяг фінансування 
НТР за пріоритетними напрямами, млн грн; 

 — обсяг фінансування НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології”, млн грн;  — % фінансування 
пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” від обсягу фінансування 
всіх пріоритетних напрямів

рис. 2. Динаміка кількості НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології”:  — кількість НТР за пріоритет-
ними напрямами, од.;  — кількість НТР за 
пріоритетним напрямом “Інформаційні та ко-
мунікаційні технології”, од.;  — % кількості 
НТР пріоритетного напряму “Інформаційні та 
комунікаційні технології” від кількості всіх пріо-
ритетних напрямів
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них завдань, пов’язаних із розвитком інформа- 
ційних технологій, захистом інформації, роз-
робкою програмних продуктів тощо.

До найбільш профінансованих пріоритетних 
тематичних напрямів належать “Інтелектуальні 
інформаційні та інформаційно-аналітичні техно-
логії. Інтегровані системи баз даних та знань. 
Національні інформаційні ресурси” (частка ста-
новила від 45% до 56% у загальному обсязі фі-
нансування пріоритетного напряму за період 
2015–2017 рр.) та “Нові апаратні рішення для 
перспективних засобів обчислювальної техніки, 
інформаційних та комунікаційних технологій” 
(від 19,3% у 2017 р. до майже 28% у 2016 р.).

Найменший обсяг видатків бюджету про-
тягом 2015–2017 рр. було виділено на НТР за 
пріоритетним тематичним напрямом “Техно-
логії та засоби захисту інформації” (1,7–2,4%)  
(рис. 3) [6–8].

Найбільша кількість проведених НТР (від 
31% у 2015 р. до 34% у 2017 р. від загальної 
кількості НТР за цим пріоритетним напрямом) 
та створених одиниць НТП (від 42% у 2015 р. 
до 55,5% у 2017 р. від загальної кількості ство-
реної НТП) була за пріоритетним тематичним 
напрямом “Інтелектуальні інформаційні та ін-
формаційно-аналітичні технології. Інтегровані 
системи баз даних та знань. Національні інфор-
маційні ресурси”. Відсоток упровадження ство-
реної НТП за цим пріоритетним тематичним 
напрямом змінився з 33,3% у 2015 р. до понад 
80% у 2016-2017 рр.

Такий пріоритетний тематичний напрям, як 
“Нові апаратні рішення для перспективних за-
собів обчислювальної техніки, інформаційних і 
комунікаційних технологій” займає друге місце 
цього пріоритетного напряму як за кількістю 
проведених НТР (22,3% — 27,3%), так і за кіль-
кістю створеної НТП (21,4% — 23%) (табл. 2).

За видами створеної НТП цього пріоритет-
ного напряму найбільша частка НТП виду “Інше” 
(54% у 2015 р. та понад 70% у 2016–2017 рр.), 
“Методів, теорій” (у 2015 р. — 35,5%, у 2016–
2017 рр. — понад 29% та 38% відповідно) та 
“Технологій” (31,3% у 2015 р., 18,3% та 43,5% 
у 2016-2017 рр. відповідно) створена саме за 
пріоритетним тематичним напрямом “Інтелек-
туальні інформаційні та інформаційно-аналітич- 
ні технології. Інтегровані системи баз даних та 
знань. Національні інформаційні ресурси”.

Найбільшу кількість “Видів техніки” (67,5%  
у 2015 р., 57% та 51,2% у 2016–2017 рр. від-
повідно) та “Методів, теорій” (у середньому 
близько 22%) створено за пріоритетним тема-
тичним напрямом “Нові апаратні рішення для 
перспективних засобів обчислювальної тех-
ніки, інформаційних та комунікаційних техно- 
логій”.

Як приклад створення та впровадження НТП 
за видами в розрізі пріоритетних тематичних 
напрямів представлені дані результативності 
пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за 2017 р. Так, 57,1% “Видів 
техніки” та 25,5% “Методів, теорій” створено 
у рамках тематичного напряму “Нові апаратні  
рішення для перспективних засобів обчислю-
вальної техніки, інформаційних та комунікацій- 
них технологій”, з них упроваджено: 53,1% “Ви-
дів техніки” та 38,1% “Методів, теорій”. Найбіль-
ша частка НТП виду “Інше” (71,7%), 29,1% “Ме-
тодів, теорій” та 18,3% “Технологій” створено за 
пріоритетним тематичним напрямом “Інтелекту-
альні інформаційні та інформаційно-аналітичні 
технології. Інтегровані системи баз даних та 
знань. Національні інформаційні ресурси”. За 
усіма тематичними напрямами було створено 
такі види НТП, як “Технології”, “Методи, теорії” 
та НТП виду “Інше”. 15,5% створених “Техноло-

Таблиця 1

Стан упровадження створеної НТП за видами пріоритетного напряму “ІКТ”  
протягом 2015–2017 рр.

вид НТП

2015 2016 2017

створено, 
од.

% впрова-
дження

створено, 
од.

% впрова-
дження

створено, 
од.

% впрова-
дження

Види виробів 53 69,8 63 44,4 57 47,4
у т.ч. техніки 40 75,0 56 46,4 41 46,3

Технології 64 68,8 71 69,0 46 71,7
Матеріали 3 100,0 10 0,0 3 33,3
Методи, теорії 141 41,1 165 58,2 139 83,5
Інше 265 21,9 480 72,7 315 72,1
Усього 526 38,2 789 66,2 560 72,1
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рис. 3. Динаміка розподілу обсягу фінансування пріоритетного напряму “Інформаційні та кому-
нікаційні технології” за пріоритетними тематичними напрямами, млн грн*:  — 2015 р.;  — 
2016 р.;  — 2017 р.
* Примітка: 1. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та 
комунікаційних технологій; 2. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегрова-
ні системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси; 3. Суперкомп’ютерні програмно-технічні 
засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології; 4. Технології та засоби розробки 
програмних продуктів і систем; 5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та систем-
ного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення; 6. Технології та інструментальні засоби 
електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуа-
ційні центри;7. Технології та засоби захисту інформації.

Таблиця 2

результативність пріоритетного напряму “Інформаційні та комунікаційні технології”  
у розрізі пріоритетних тематичних напрямів протягом 2015–2017 рр.

Пріоритет-
ний тема-
тичний на-

прям*
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1 87 121 41,3 108 176 39,8 65 120 51,7
2 99 219 33,3 132 421 83,6 82 311 81,4

3 31 34 44,1 31 56 35,7 27 32 68,8

4 15 31 29,0 15 28 50,0 17 43 69,8

5 64 103 47,6 70 73 75,3 37 36 72,2

6 8 6 16,7 30 21 28,6 5 4 0,0
7 15 12 33,3 8 14 35,7 8 14 78,6

Усього 319 526 38,2 394 789 66,2 241 560 72,1

* Примітка: Перелік пріоритетних тематичних напрямів наведено в поясненні до рис. 3.
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Таблиця 3

розподіл створеної та впровадженої НТП  
у розрізі пріоритетних тематичних напрямів у 2017 р.

Те
м

а
ти

ч
н

и
й

  
н

а
п

р
я

м
*/

 %

Створено НТП (одиниць) / % від загальної 
кількості НТП за видом

Упроваджено НТП (одиниць) / % 
впровадження створеної НТП
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и
, 
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о

р
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1 24 21 6 2 28 60 9 8 3  27 23
% 42,1 51,2 13 66,7 20,1 19 37,5 38,1 50  96,4 38,3
2 16 11 20 1 53 221 7 5 15 1 44 186
% 28,1 26,8 43,5 33,3 38,1 70,2 43,8 45,5 75 100 83 84,2
3 6 3 5  15 6 4 3 3  11 4
% 10,5 7,3 10,9  10,8 1,9 66,7 100 60  73,3 66,7
4 2  8  14 19 2  7  13 8
% 3,5  17,4  10,1 6 100  87,5  92,9 42,1
5 4 2 4  23 5 1 1 3  18 4
% 7 4,9 8,7  16,5 1,6 25 50 75  78,3 80
6 1 1   2 1       
% 1,8 2,4   1,4 0,3       
7 4 3 3  4 3 4 2 2  3 2
% 7 7,3 6,5  2,9 1 100 66,7 66,7  75 66,7

Усього 57 41 46 3 139 315 27 19 33 1 116 227

* Примітка: Перелік пріоритетних тематичних напрямів наведено в поясненні до рис. 3.

Таблиця 4

Показники фінансування та результативності пріоритетного напряму “Інформаційні та 
комунікаційні технології” у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

рік/показники/розпорядник МоН НАН НАПН всього

2015

фінансування, млн грн 42,01 114,15 5,89 162,05
кількість НТР, од. 153 160 6 319
створено НТП, од. 219 293 14 526
% впровадження створеної НТП 34,7 37,9 92,9 38,2

2016

фінансування, млн грн 54,91 92,96 4,1 151,97
кількість НТР, од. 241 149 4 394
створено НТП, од. 403 137 249 789
% впровадження створеної НТП 44,7 67,9 100,0 66,2

2017

фінансування, млн грн 60,36 108,2 7,7 176,26
кількість НТР, од. 111 126 4 241
створено НТП, од. 288 139 133 560
% впровадження створеної НТП 63,5 62,6 100,0 72,1
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гій” мав тематичний напрям “Суперкомп’ютерні 
програмно-технічні засоби, телекомунікаційні 
мережі та системи. Грід- та клауд-технології”, 
26,7% “Методів, теорій” належать напряму “Тех-
нології та засоби математичного моделювання, 
оптимізації та системного аналізу розв’язання 
надскладних завдань державного значення” 
(табл. 3).

Протягом 2015–2017 рр. НТР за пріоритет-
ним напрямом “Інформаційні та комунікаційні 
технології” виконувалися за рахунок трьох голо-
вних розпорядників бюджетних коштів (замов-
ників робіт): Міністерства освіти і науки Украї-
ни (МОН), Національної академії наук України 
(НАН) і Національної академії педагогічних наук 
України (НАПН).

Найбільший обсяг фінансування цього пріо-
ритетного напряму належить НАН — 61,2–70,4% 
від загального обсягу фінансування. Найбільша 
кількість як виконаних НТР, так і створеної НТП 
належить НАН та МОН. Аналізуючи дані ство-
рення НТП, а головне, відсоток упровадження, 
видно, що за останні роки збільшилася частка 
впровадженої НТП, що свідчить про популяр-
ність і затребуваність цього пріоритетного на-
пряму (табл. 4).

вИСНовКИ

Сучасні розвинуті держави приділяють ве-
личезну увагу як розвитку ІКТ, так і плануванню 
цього розвитку, розробці відповідних стратегій. 
Розвиток ІКТ є одним із стратегічних напрямів 
модернізації економіки, інвестиції у розвиток 
телекомунікаційної інфраструктури сприяють 
посиленню стратегічного положення будь-якої 
країни в довгостроковій перспективі. Без досяг-
нення вагомих результатів досліджень у сфері 
ІКТ та їх практичного впровадження інновацій-
ний розвиток економіки неможливий.

Незважаючи на те, що в період 2015–2017 рр.  
спостерігається тенденція до збільшення рівня 
упровадження результатів наукових досліджень 
і розробок за цим пріоритетним напрямом, до-
сить велика частка (майже 30%) є не затре-
буваною реальним сектором економіки. Для 
усунення таких негативних тенденцій необхідно 
створити такий економіко-правовий механізм, 
який би стимулював українську промисловість 
використовувати наявні та замовляти нові віт-
чизняні наукові розробки, а вчених — з готов-
ністю виконувати бізнес-замовлення.

З огляду на те, що сфера ІКТ відноситься до 
одного з головних пріоритетів країни, фінансове 
забезпечення цього напряму наукового дослі-
дження не може залишатися на такому низькому 
рівні. Як свідчить проведений аналіз, ефективна 
реалізація науково-технічних пріоритетів нап-

ряму пов’язана з розв’язанням проблем опти-
мального фінансового забезпечення наукових 
досліджень і розробок. У зв’язку з цим Україні 
необхідно скоригувати власну політику щодо ви-
бору пріоритетів з урахуванням обмежених фі-
нансових ресурсів, що, безумовно, позначиться 
на кількості обраних пріоритетних напрямів на 
користь їх якісної реалізації. При цьому мають 
бути визначені чіткі цілі, індикатори, якими ви-
мірюють виконання та механізми реалізації.

Основною стратегічною метою розвитку ін - 
формаційного суспільства в Україні є приско-
рення наукових розробок і впровадження но-
вітніх конкурентоспроможних ІКТ у всі сфери 
суспільного життя, що дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність України, продуктив-
ність праці в усіх сферах економіки, ступінь роз-
витку інформаційної інфраструктури, збільшити 
частку наукомісткої продукції, сприяти якості 
та доступності послуг освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я за рахунок упровадження ін-
формаційних технологій, розширити можливості 
людини отримувати доступ до національних і 
світових інформаційних електронних ресурсів, 
створити нові робочі місця, покращити умови 
роботи і життя людини. А гармонізація україн-
ського законодавства у галузі ІКТ із регулятор-
ними нормами Європейського Союзу дозволить 
нашій країни приєднатися до єдиного цифро-
вого простору Європи.
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“information and commUnication technologieS” aS one of the baSic PrioritY 
rangeS of develoPment of Science and technologY in UKraine

Abstract. The development of the information environment leads to radical changes in the socio-economic 
structure of the mankind. In the modern world, information technology (IT) is increasingly used in various fields of 
activity, modifying them and providing new qualities, senses and dimensions to social and human development. 
The system of state scientific and technological priorities is one of the main driving forces on this path. The article 
presents the results of the author's research on the state of implementation of one of the main priority directions 
of science and technology development in Ukraine for the period 2015-2017, according to the data of the main 
spending units.

Keywords: priorities, priority thematic directions, scientific and technical developments, scientific (scientific and 
technical) products, efficiency.
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Т. в. гаврис, с.н.с.

“ИНФорМАЦИоННЫЕ И КоММУНИКАЦИоННЫЕ ТЕХНоЛогИИ” КАК оДНо ИЗ оСНовНЫХ 
ПрИорИТЕТНЫХ НАПрАвЛЕНИЙ рАЗвИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ в УКрАИНЕ

Резюме. Развитие информационной среды приводит к радикальным изменениям в социально-эконо-
ми ческой структуре человечества. В современном мире информационные технологии (ИТ) все активнее 
применяются в различных сферах деятельности, видоизменяя их и придавая социальному и человеческо-
му развитию новые качества, смыслы и измерения. Система государственных научно-технологических 
приоритетов выступает одной из основных движущих сил на этом пути. В статье представлены результаты 
авторского исследования о состоянии реализации одного из основных приоритетных направлений раз-
вития науки и техники в Украине за период 2015-2017 гг. по данным сведений главных распорядителей 
бюджетных средств.

Ключевые слова: приоритеты, приоритетные тематические направления, научно-технические разработки, 
научная (научно-техническая) продукция, результативность.
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