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Держава Україна зацікавлена у проведенні міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Для цього здійснюється укладання та фінансування міжнародних угод.  
У 2017 році в Україні шляхом перерозподілу коштів  (розпорядження Кабміну № 902-р від 

13.12.2017 р.) збільшено на 5 963,1 тис. грн. витрати на виконання зобов'язань з міжнародного 
науково-технічного співробітництва. Хімічна промисловість, як державо утворюючий, ресурсномісткий і 
багатотоннажний виробничо-науковий комплекс  є суттєвою складовою такого науково-технічного 
співробітництва. 

Станом на 2017 рік основними напрямами науково-технічного співробітництва будь-якого 
хімічного підприємства виділено: підготовка та обмін компетентними кадрами, розробка та 
впровадження у виробництво оптимізованих технологічних процесів, запобігання або мінімізація  
шкоди навколишньому середовищу, інноваційне продуктотворення, обмін науково-технічними ідеями, 
розробками та результатами (дозволяє скоротити кошти на подібні досліди). 

Відповідно до статистики міграційних потоків України [1] у 2017 році в 18 областях України (крім 
Львівської, Харківської, Одеської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та м. Києва) відбулося 
суттєве міграційне скорочення чисельності населення. Одночасно державна статистика зазначає 

збільшення кількості вакансій за професійними групами [1] зі зростанням середньої заробітної плати 
при виробництві хімічної продукції з 6365 до 9065 грн./міс.  (з січня до грудня 2017р.). Відтік молодих 
висококваліфікованих кадрів за кордон  є наслідком довготоривалої незваженої трудової політики і 
міграції через збільшення кількість міжнародних студентських програм, наукових проектів і обмінів. 
Різке підняття заробітної плати протягом останнього року матиме ефект тільки у часі при сталому 
співвідношенні доходів працівників і рівня споживання, забезпеченні відповідних ХХІ століттю умов 
праці. 

Проведені дослідження показали, що внаслідок структурної перебудови промисловості України 
перевага надається виробництву за середнім масштабом замовлення. Такі підприємства мають 
проблеми з оборотними засобами, фінансовими ресурсами, інноваційними витратами. Динаміка 
інвестиційних потоків України за 2017 рік свідчить про переорієнтацію промисловості з зовнішніх 
джерел фінансування на внутрішні – кошти самих вітчизняних підприємств і організацій. І при 
оновленні матеріально-технічної бази за власний кошт перед промисловим підприємством постає 
питання підвищення кваліфікації персоналу. Впровадження інноваційних хіміко-технологічних та 
дослідно-лабораторних методів і інструментів вимагає планового підвищення кваліфікації працівників 
через стажування, обмін досвідом, тренінги та перенавчання.  

З 2002 року (було ратифіковано угоду між Україною та Європейським Союзом про наукове і 
технологічне співробітництво) в рамках вільного  доступу  та  спільного  використання  дослідницького 
обладнання,  включаючи  установки  та   об'єкти   для   проведення спостереження та експериментів, 
а також збору даних, що стосуються спільної діяльності реалізовано обмін науковими,  технічними та 
іншими кадрами, участь в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах [2]. 

Тривале міжнародне науково-технічне співробітництво України через міжнародний науковий 
обмін сформувало суттєвий прошарок українців, які вже мають досвід навчання і роботи в умовах 
сучасного виробництва. Аналіз статистичної інформації показав, що залучення таких працівників для 
роботи в промисловості України вимагає вже не тільки збільшення заробітної плати, але й умов життя, 
соціального захисту, професійного і особистісного розвитку.  

Таким чином, стратегія міжнародного науково-технічного співробітництва в Україні сьогодні вже 
зрушила інноваційні техніко-технологічні процеси і повинна зосереджуватися на соціально-
економічному розвитку працівника, людини. 

Проведений при виконанні дослідження аналіз підходів до формування державної стратегії 
міжнародного науково-технічного співробітництва засвідчив, що в Україні завершено період технічного 
оновлення і подальший розвиток науково розвиненої промисловості потребує концентрації на 
соціальному прогресі. 
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