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ВСТУП

Науково-технічна діяльність спрямована на  
отримання та використання нових знань для 
розв’язання технологічних, інженерних, еко-
номічних, соціальних і гуманітарних проблем, 
головними видами якої є прикладні наукові до-
слідження та науково-технічні (експерименталь-
ні) розробки [1].

У закладах вищої освіти (ЗВО) науково-тех-
нічна діяльність є обов’язковою та невіддільною 
складовою освітньої діяльності. Її метою постає 
здобуття нових наукових знань шляхом про-
ведення наукових досліджень і розробок та їх 
спрямування на створення та впровадження 
нових конкурентоспроможних технологій, ви-
дів техніки, матеріалів тощо для забезпечення 
інноваційного розвитку суспільства [2]. 

Фінансове забезпечення науково-технічної 
діяльності в Україні здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, коштів 
установ, організацій і підприємств, вітчизняних 
та іноземних замовників робіт, грантів, інших 
джерел, що не заборонені законом [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним із джерел фінансування науково- 
технічної діяльності є кошти установ, організацій 
і підприємств різних форм власності, виділені 
відповідно до укладених договорів на науково-
дослідні роботи, за результатами яких замовник 
отримує нові чи істотно вдосконалені матеріали, 
продукти, процеси, пристрої, технології, систе-
ми, послуги для практичного використання та 
забезпечення інноваційного розвитку.
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ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
Резюме. Стаття присвячена результатам моніторингу науково-дослідної роботи закладів вищої освіти 
(ЗВО) та наукових установ (НУ) Міністерства освіти і науки (МОН) України з метою забезпечення інновацій-
ного розвитку суспільства, яка є обов’язковою та невід’ємною складовою освітньої діяльності. Дослідження 
здійснено відповідно до законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”. Досліджено результатів співпраці ЗВО з установа-
ми, організаціями та підприємствами щодо фінансування науково-дослідних робіт у рамках моніторингу 
реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні на основі даних головних розпорядників 
бюджетних коштів про здійснення ними інноваційної діяльності та трансферу технологій. Проаналізовано 
та здійснено порівняльну оцінку результатів науково-дослідної роботи в розрізі регіонів і стратегічних пріо-
ритетів інноваційної діяльності. Згідно з результатами дослідження підсумовано, що у 2020 р. у порівнянні 
з 2019 р. відбулося зростання вдвічі кількості ЗВО, які здійснювали наукові дослідження та розробки для 
забезпечення інноваційного розвитку та у 1,5 раза обсягів фінансування як загалом, так і за пріоритетними 
напрямами інноваційної діяльності. Найбільше ЗВО брали участь у забезпеченні інноваційної діяльності 
за 1-м (сфера енергетики — 24 ЗВО) та 6-м (охорона навколишнього природного сере довища — 24 ЗВО 
та 1 НУ) стратегічними пріоритетами. Науково-дослідні роботи ЗВО та НУ проводили у 17 областях та м. 
Київ, з яких найбільш активно в трьох областях (Харківській, Одеській, Дніпропетровській) та м. Київ. За 
результатами проведених наукових досліджень і розробок замовник отримав нові або істотно вдосконалені 
матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, послуги для безпосереднього впровадження 
в суспільну практику. Отже, у 2020 р. відбулася активізація науково-технічної діяльності ЗВО та НУ, під-
порядкованих МОН України, що свідчить про зростання попиту на інноваційний продукт за результатами 
науково-дослідних робіт, які виконуються на замовлення реального сектору економіки для забезпечення 
інноваційного розвитку.

Ключові слова: заклади вищої освіти, наукова установа, науково-технічна діяльність, науково-дослідні ро-
боти, інноваційний розвиток, пріоритетні напрями, замовник.
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Важливим завданням щодо ефективної ре-
алізації державної політики у сфері науково- 
технічної й інноваційної діяльності є досліджен-
ня результатів фінансування науково-дослід-
них робіт ЗВО, установами, організаціями та 
підприємствами для отримання інноваційного 
продукту та його безпосереднього впроваджен-
ня в суспільну практику у розрізі пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності.

Метою статті є висвітлення результатів до-
слідження фінансового забезпечення науково- 
технічної діяльності ЗВО за рахунок коштів 
установ, організацій і підприємств різних форм 
власності, а також видів економічної діяльнос-
ті — замовників робіт. 

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ

Питання співпраці між ЗВО та виробни-
цтвом у сфері науково-технічної та інновацій-
ної діяльності є популярною темою досліджень 
експертів міжнародних організацій, зокрема 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку (OECD [3; 4], Фонду технологічної та 
інноваційної інформації (ITIF) [5], зарубіжних та 
вітчизняних науковців, серед яких Г. Ндубізі [6], 
С. А. Черчілль, Дж. Інекве, К. Івановський [7],  
О. В. Майєтта, К. Барра, Р. Зотті [8], К. Шульц, 
О. Вірсіч [9], Г. Фернандес, М. Араухо, Р. Ан-
драде, Е. Б. Пінто, А. Терезо, Р. Ж. Мачадо [10], 
С. Фернандес-Лопес, Н. Кальво, Д. Родейро-
Пазос [11], Р. Неколяк [12], Ю. Мацкевич [13], 
О. Раєвнєва, І. Аксьонова, В.  Остапенко [14], 
А. Вербицька, Н. Холявко [15], Т. Воронкова,  
К. Гурова [16].

У працях зарубіжних авторів досліджуються 
питання податкових пільг, які уряди країн ви-
користовують для стимулювання інвестицій 
бізнесу в дослідження та розробки [3], політи-
ки інновацій для стимулювання співпраці між 
університетом та галуззю [4], фінансування 
науково-дослідних і дослідницьких розробок 
США та ОЕСР [5], механізмів впливу на інвести-
ції в НДДКР [6; 7], співпраці між університетом 
і промисловістю та її наслідки [8; 9], факторів 
переваг [10] та моделі співпраці фірм з універ-
ситетами в галузі досліджень та розробок [11]. 

Праці вітчизняних науковців присвячено 
питанню державного регулювання наукової та 
науково-технічної діяльності, організаційно-пра-
вового аспекту [12], а також питанню взаємодії 
ЗВО та бізнесу в умовах сучасного економічного 
розвитку [13; 14], особливостям, проблемам 
і перспективам співпраці між університетом та 
бізнесом [15; 16]. 

Дослідження результатів співпраці ЗВО з 
установами, організаціями та підприємствами 
щодо фінансування науково-дослідних робіт 

у рамках моніторингу реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності в Україні згідно 
з повноваженням МОН України та за відповід-
ним дорученням проводиться тільки Україн-
ським інститутом науково-технічної експертизи 
та інформації (УкрІНТЕІ) [17–19]. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження результатів науково-дослідної 
роботи ЗВО та НУ, Міністерства освіти і науки 
України для забезпечення інноваційного роз-
витку суспільства проведено відповідно до за-
конів України “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” від 26 листопада 2015 року № 848-
VIII [1], “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. 
№ 1556-VII [2], “Про інноваційну діяльність” від 
4 липня 2002 р. № 40-IV [20], “Про пріоритет-
ні напрями інноваційної діяльності в Україні” 
[21] та постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2016 р. № 1056 “Деякі питання 
визначення середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності загальнодер-
жавного рівня на 2017–2021 роки” [22], якими 
було затверджено пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності та запроваджено моніторинг 
їх реалізації головними розпорядниками бю-
джетних коштів.

Дослідження результатів співпраці ЗВО з 
установами, організаціями та підприємствами 
щодо фінансування науково-дослідних робіт 
здійснено в рамках зазначеного моніторингу 
на основі даних головних розпорядників бю-
джетних коштів про здійснення ними інновацій-
ної діяльності та трансферу технологій.

Для проведення моніторингу УкрІНТЕІ роз-
роблено систему показників та методичні ре-
комендації щодо надання головними розпо-
рядниками бюджетних коштів відомостей про 
основні результати наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності та у сфері трансферу 
технологій, відповідно до порядку, затвердже-
ного наказом Мінмолодьспорту від 11 січня 
2012 р. № 10 (із змінами) [23].

До обсягів фінансування інноваційної діяль-
ності, окрім витрат на відповідні інноваційні бю-
джетні або цільові програми, враховувалися ви-
трати спеціального фонду державного бюджету 
на фінансування науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт (НДДКР), які викону-
валися бюджетними науковими установами та 
ЗВО за кошти замовників для безпосереднього 
впровадження та забезпечення інноваційного 
розвитку економіки. 

У 2020 р. для забезпечення інноваційного 
розвитку науково-дослідні роботи на замовлен-
ня установами, організаціями та підприємства-
ми відповідно до укладених договорів здійсню-
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вали 56 ЗВО, які підпорядковані МОН України, та 
1 НУ — Фізико-хімічний інститут захисту навко-
лишнього середовища і людини МОН України та 
НАН України (у 2019 р. — 28 ЗВО та НУ Інститут 
іоносфери НАН і МОН України). 

Науково-дослідні роботи проводилася ЗВО 
у 17-ти областях України та м. Київ, з яких біль-
шість (31 або 54,4 %) — у чотирьох регіонах: 
Харківській обл. (11 ЗВО — найбільша кількість), 
Одеській (7 ЗВО та 1 НУ), Дніпропетровській  
(5 ЗВО) та м. Київ (7 ЗВО), у решті областей —  
від 1 до 3 ЗВО. Причому 50 ЗВО та 1 НУ здійс-
нювали наукові дослідження та розробки в роз-
різі стратегічних пріоритетів інноваційної ді-
яльності; 4 ЗВО — як за стратегічними пріо-
ритетами (Львівський національний аграрний 
університет (з часткою обсягів коштів за пріо-
ритетами 75,6 %), Одеська державна академія 
будівництва та архітектури (10,7 %), Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова 
(98,1 %), Таврійський державний агротехно-
логічний університет імені Дмитра Моторного 
(58,7 %), так і поза ними (за іншими напряма-
ми), а 2 ЗВО (Донбаський державний педаго-
гічний університет та Київський національний 
торговельно-економічний університет) — лише 
за іншими напрямами інноваційної діяльнос-
ті. Таким чином, дослідження та розробки 
за стратегічними пріоритетами здійснювали  
54 ЗВО та 1 НУ.

Обсяг фінансування досліджень і розробок 
ЗВО на замовлення установами, організаціями 
та підприємствами для забезпечення інновацій-
ної діяльності загалом становив 171 302,79 тис.  
грн або 154,6 % у порівнянні з 2019 р. 
(110 816,35 тис. грн), з яких переважні обсяги 
коштів (144 990,5 тис. грн або 84,6 %) отрима-
ли 14 ЗВО та 1 НУ з семи областей (Дніпропе-
тровська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 
(1), Миколаївська (1), Одеська (3), Сумська (1), 
Харківська (3) та м. Києва (3) (рис. 1).

Обсяг фінансування досліджень і розробок 
у розрізі стратегічних інноваційних пріоритетів 
становив 163 750,60 тис. грн або 95,6 % у за-
гальних обсягах фінансування та 157,8 % у по-
рівнянні з 2019 р. (103 779,15 тис. грн), з яких 
майже половину (79 189,89 тис. грн або 48,4 %) 
коштів отримали 3 ЗВО: Національний технічний 
університет “Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського” (28 083,70 тис. грн  або 
17,2 % від загальних обсягів — лідер), Націо-
нальний технічний університет “Харківський 
політехнічний інститут” (27 156,10 тис. грн або 
16,6 % — друга позиція) та Сумський державний 
університет (23 950,09 тис. грн або 14,6 % — 
третя позиція). Незначні обсяги коштів спряму-
вали на стратегічні пріоритети 3 ЗВО: Запорізь-
кий національний університет (5,0 тис. грн або 
0,3 %), Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця (10,00 тис. грн  

Рис. 1. Топ-15 організацій (14 ЗВО та 1 НУ) МОН України, які здійснювали у 2020 р. науково- 
дос лідну діяльність для забезпечення інноваційного розвитку (за часткою обсягів фінансування)
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або 0,6 %) та Одеський державний аграрний 
університет (20,00 тис. грн або 1,2 %). 

Фінансування досліджень і розробок здій-
снено за всіма сімома стратегічними пріори-
тетами, затвердженими Законом України “Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні” від 08 вересня 2011 р. № 3715 [21] 
(рис. 2).

Найбільші видатки спрямовано на пріоритет 1  
“Освоєння нових технологій транспортування 
енергії, впровадження енергоефективних, ре-
сурсозберігаючих технологій, освоєння альтер-
нативних джерел енергії” (49 355,70 тис. грн або 
30,1 % від загальних обсягів за стратегічними 
пріоритетами, що у 2,4 раза більше в порівнянні 
з 2019 р. (20 622,86 тис. грн). За цим напрямом 
дослідження та розробки здійснювали 24 ЗВО, 
з яких найбільш активно 3, що профінансували 
переважну частку (73,9 %) коштів: Сумський 
державний університет (15 801,47 тис. грн або 
32,0 % — перша позиція), Національний тех-
нічний університет “Харківський політехнічний 

інститут” (14 551,10 тис. грн або 29,5 %) та На-
ціональний технічний університет “Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 
(6103,30 тис. грн або 12,4 %). Отже, найбільш 
активно дослідження та розробки для забезпе-
чення інноваційної діяльності у сфері енергетики 
здійснювалися в Сумській, Харківській областях 
і м. Київ.

На стратегічний пріоритет 2 “Освоєння но-
вих технологій високотехнологічного розвитку 
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, 
авіа- і суднобудування, озброєння та військової 
техніки” 10 ЗВО спрямували 19 776,43 тис. грн 
або 12,1 % від загальних обсягів за стратегічни-
ми пріоритетами (четверта позиція), що 1,7 ра- 
за більше в порівнянні з 2019 р. (11 567,42 тис.  
грн). Переважну частку коштів (77,9 %) спря-
мовано 3 ЗВО: Національний технічний уні-
верситет “Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського” (6841,20 тис. грн або  
34,6 %), Одеський національний університет імені  
І. І. Мечникова (4810,83 тис. грн або 24,3 %) та  

Рис. 2. Топ-15 організацій (14 ЗВО та 1 НУ) МОН України, які здійснювали у 2020 р. науково- 
дос лідну діяльність для забезпечення інноваційного розвитку (за часткою обсягів фінансування)
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Національний аерокосмічний університет  
ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” (3746,90 тис. грн або 19,0 %). Таким 
чином, найбільш активно дослідження і розроб-
ки ЗВО для забезпечення інноваційної діяль-
ності у сфері транспорту проведено в м. Київ, 
Одеській та Харківській областях. 

Другу позицію займає стратегічний пріори-
тет 3 “Освоєння нових технологій виробництва 
матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створен-
ня  індустрії наноматеріалів та нанотехнологій” 
(31 883,48 тис. грн або 19,5 % від загальних об-
сягів за стратегічними пріоритетами та 79,9 % 
в порівнянні з 2019 р. (39 894,86 тис. грн). до-
слідницьку діяльність за цим пріоритетом здій-
снювали 19 ЗВО, з яких переважну більшість 
коштів (22 734,45 тис. грн або 71,3 %) виділи-
ли 5: Національний аерокосмічний університет  
ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” (2950,29 тис. грн або 9,3 %), Націо-
нальний транспортний університет (7623,70 тис. 
грн або 23,9 % — лідер), Національний технічний 
університет “Харківський політехнічний інститут” 
(4112,00 тис. грн або 12,9 %), Національний 
технічний університет “Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського” (5045,70 
тис. грн або 15,8 %) та Сумський державний 
університет (3002,76 тис. грн або 9,4 %). Це 
свідчить про найбільш активну науково-дослідну 
діяльність, що є сприятливою для інноваційного 
розвитку у сфері нових матеріалів, ЗВО Харків-
ської, Сумської областей і м. Київ.

Передостанню (шосту) позицію займає 
стратегічний пріоритет 4 “Технологічне оновлен-
ня та розвиток агропромислового комплексу” 
(13 948,11 тис. грн або 8,5 % від загальних об-
сягів за стратегічними пріоритетами, що майже 
в 5 разів більше в порівнянні з 2019 р. (2801,73 
тис. грн — найбільше зростання серед стра-
тегічних пріоритетів). Науково-дослідну діяль-
ність за цим напрямом здійснювали 18 ЗВО, 
з яких найбільш активно 4 (більше половини 
коштів — 9432,50 тис. грн або 67,6 %), а саме: 
Миколаївський національний аграрний універ-
ситет (4369,50 тис. грн або 31,3 % — лідер), 
Вінницький національний аграрний університет 
(1950,00 тис. грн або 14,0 %), Національний тех-
нічний університет “Харківський політехнічний 
інститут” (1913,00 тис. грн або 13,7 %) та Пол-
тавська державна аграрна академія (1200,30 
тис. грн або 8,6 %). Отже, у сфері аграрно-про-
мислового комплексу спостерігалося стрім-
ке зростання активності сприятливої для ін-
новаційного розвитку науково-дослідницької 
діяль ності ЗВО в порівнянні 2019 р., особливо 
в Миколаївській, Вінницькій, Харківській та Пол-
тавській областях.

Стратегічний пріоритет 5 “Впровадження 
нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фарма-
цевтики” займає останню позицію (7628,51 тис. 
грн або 4,7 % та 134,4 % у порівнянні з 2019 р. 
(5674,65 тис. грн). Дослідження і розробки за 
цим пріоритетом здійснювали 10 ЗВО, з яких 
3 — із переважною часткою коштів (5578,71 тис. 
грн або 73,1 %): Сумський державний універ-
ситет (2943,71 тис. грн або 38,6 % — лідер), 
Національний технічний університет “Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 
(1202,00 тис. грн або 15,7 %) та Національний 
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
“Харківський авіаційний інститут” (1433,00 тис. 
грн або 18,8 %). Тобто, у Сумській, Харківській 
областях та в м. Київ дослідницька діяльність 
ЗВО для забезпечення інноваційного розвитку 
медичної галузі була найбільш активною.

Стратегічний пріоритет 6 “Широке застосу-
вання технологій більш чистого виробництва та 
охорони навколишнього природного середови-
ща” посідає третє місце з обсягами фінансуван-
ня 27 051,17 тис. грн або 16,5 %, що у 2,7 раза 
більше в порівнянні з 2019 р. (9868,37 тис. грн). 
Дослідження і розробки за цим напрямом здій-
снювали 24 ЗВО та 1 НУ, з яких із переважними 
обсягами фінансування (19937,31 тис. грн або 
73,7 %) — НУ Фізико-хімічний інститут захис-
ту навколишнього середовища і людини МОН 
України та НАН України (6208,00 тис. грн або 
23,0 % — лідер, Одеська обл.) та 4 ЗВО: Кри-
ворізький національний університет (5347,00 
тис. грн або 19,8 %), Івано-Франківський на-
ціональний технічний університет нафти і газу 
(4322,06 тис. грн або 16,0 %), Національний 
технічний університет “Харківський політехніч-
ний інститут” (2040,00 тис. грн або 7,5 %), Сум-
ський державний університет (2020,25 тис. грн 
або 7,4 %). Це свідчить про широкий масштаб 
та активізацію науково-дослідної роботи ЗВО 
у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища з найбільшою активністю в Одеській, 
Дніпропетровській, Івано-франківській, Харків-
ській та Сумській областях. 

Стратегічний пріоритет 7 “Розвиток сучас-
них інформаційних, комунікаційних технологій, 
робототехніки” посідає п’яту позицію з обсяга-
ми фінансування 14 107,20 тис. грн або 8,6 % 
та 105,7 % у порівнянні з 2019 р. (13 349,27 
тис. грн). Дослідження і розробки здійснили 
20 ЗВО, з яких 2 з переважною часткою коштів 
(10 209,10 тис. грн або 72,4 %), а саме: На-
ціональний технічний університет “Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го” (7644,10 тис. грн або 54,2 % (більше по-
ловини) — лідер) та Національний технічний 
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університет “Харківський політехнічний інститут” 
(2565,00 тис. грн або 18,2 %). 

Отже, найбільш активно дослідження та роз-
робки для забезпечення інноваційного розвитку 
у сфері ІКТ здійснювалися ЗВО м. Київ і Харків-
ської області.

ВИСНОВКИ 

У 2020 р. наукові дослідження і розробки як 
складову науково-технічної діяльності для за-
безпечення інноваційного розвитку, здійсню-
вали 56 ЗВО та 1 НУ, з яких 54 ЗВО та 1 НУ — 
у розрізі стратегічних пріоритетів інноваційної 
діяльності. У порівнянні з 2019 р. відбулося 
зростання вдвічі кількості ЗВО та у 1,5 раза об-
сягів фінансування як загалом, так і за страте-
гічними пріоритетами, які всі фінансувалися, як 
і в 2019 році. Зростання обсягів фінансування 
відбулося за шістьма, окрім третього (сфера 
виробництва нових матеріалів), стратегічними 
пріоритетами, з яких найбільше — за четвертим 
(сфера АПК — у 5 разів) та шостим (охорона 
навколишнього природного середовища —  
у 2,7 раза), найменше – за сьомим (сфера ІКТ). 
Найбільше ЗВО брали участь у забезпеченні 
інноваційної діяльності за першим (сфера енер-
гетики — 24 ЗВО) та шостим (охорона навко-
лишнього природного середовища — 24 ЗВО 
та 1 НУ) стратегічними пріоритетами. 

Науково-дослідні роботи ЗВО та НУ здій-
снювали у 17 областях та м. Київ, з яких най-
більш активно в трьох областях (Харківській, 
Одеській, Дніпропетровській) та м. Київ. 

За результатами проведених наукових до-
сліджень і розробок замовник отримав нові чи 
істотно вдосконалені матеріали, продукти, про-
цеси, пристрої, технології, системи, послуги 
для безпосереднього впровадження в суспільну 
практику. 

Отже, у 2020 р. відбулася активізація науково- 
технічної діяльності ЗВО та НУ, підпорядкованих 
МОН України, що свідчить про зростання по-
питу на інноваційний продукт за результатами 
науково-дослідних робіт, які виконуються на за-
мовлення реального сектору економіки для за-
безпечення інноваційного розвитку.
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
TO ENSURE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to the results oof the research work monitoring of higher education institutions (HEIs) 
and research institutions of the Ministry of Education and Science of Ukraine to ensure innovative development of 
society, which is a mandatory and integral part of educational activities. The research was conducted in accordance 
with the laws of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technical Activity", "On Higher Education”, “On Priority Areas 
of Innovation in Ukraine”. A study of the results of cooperation of the HEIs with institutions, organizations and 
enterprises for financing research works in the framework of monitoring the implementation of priority areas of 
innovation in Ukraine based on the data of the main administrators of budgetary funds on their implementation of 
innovation and technology transfer was carried out. The analysis and comparative assessment of the results of 
research work in the context of regions and strategic priorities of innovative activities are carried out. According to 
the results of the study, it was concluded that in 2020, compared to 2019, there was a doubling of the number of 
HEIs who carried out research and development to ensure innovative development and increase in 1.5 times the 
amount of funding both in general and for priority areas of innovation. Most HEIs took part in ensuring innovation 
activities according to the 1st (energy sphere — 24 HEIs) and 6th (environmental protection — 24 HEIs) and  
1 scientific institution) strategic priorities. Research works of HEIs and scientific institution were carried out in  
17 regions and Kyiv, of which the most active in three regions (Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk) and Kyiv. According 
to the results of research and development, the customer received new or significantly improved materials, 
products, processes, devices, technologies, systems, services for direct implementation in public practice. Thus, in 
2020 there was an intensification of scientific and technical activities of HEIs and scientific institution, subordinated 
to the Ministry of Education and Science of Ukraine, which indicates an increase in demand for innovative 
products based on research commissioned by the real sector of the economy to ensure innovative development. 

Keywords: institutions of higher education, scientific institution, scientific and technical activity, research works, 
innovative development, priority directions, customer.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА  
ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОХІМІЧНО 

АКТИВОВАНОЇ ВОДИ
Резюме. У статті розглянуто інноваційний захід покращення якості хлібобулочних виробів за рахунок ви-
користання активованої води, обробленої контактною нерівноважною (холодною) плазмою. Встановлено 
вплив плазмохімічно активованої води на якість пшеничного хліба, що виготовлений із борошна зниженої 
якості. Показано, що обробка води контактною нерівноважною плазмою призводить до поліпшення спо-
живчих якостей хліба, підвищення його стійкості до мікробіологічного псування. Пшеничний хліб, який виго-
товлений із використанням плазмохімічно активованої води має пролонгований термін зберігання свіжості, 
що сприяє скороченню втрат уздовж продовольчого ланцюга.
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ВСТУП

Хліб є одним із найважливіших продуктів 
харчування, який забезпечує організм людини 
вітамінами, мінералами, білковими речовинами 
та має високу енергетичну цінність. Однак ви-
робництво хлібопекарської продукції прийнятної 

якості та мікробіологічної безпеки потребує ви-
користання борошна з високими хлібопекар-
ськими властивостями, кількість якого на світо-
вому ринку тенденційно знижується [1; 2]. 

Погіршення якісних характеристик пше-
ничного борошна останнім часом набуває  


