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Цeлью статьи являeтся анализ институциональных средств обе-
спечения технологического лидерства Германии в экономической си-
стеме ЕС. Основной идеей всех программ и стратегий Европейского 
Союза является обеспечение конкурентоспособного и динамичного 
развития. Германия занимает ведущее место по многим показате-
лям и на европейском, и на мировом рынке технологий, что связано 
с наличием мощного научного потенциала страны и высокого уров-
ня расходов на НИОКР. В статье проведено сравнение задач нацио-
нальной высокотехнологичной стратегии ФРГ и стратегии Иннова-
ционного Союза ЕС. Обобщены функции основных составляющих си-
стемы научных объединений ФРГ, которые являются действенным 
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инновационного инвестирования. Предложен подход к качествен-
ной оценке уровня информационного взаимодействия субъектов 
системы институтов научно-исследовательской деятельности 
и распространения технологий на основе критерия информацион-
ной коммуникативности. Пepспeктивами дальнейшего исследова-
ния по данной пpоблeме является комплeксный анализ основных со-
ставляющих инновационной стратегии Германии в экономической 
системе ЕС.
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Вступ. Основною ідеєю всіх програм і стратегій Єв-
ропейського Союзу є забезпечення конкурентоспромож-
ного та динамічного розвитку, заснованого на економічних 
законах. Однією з країн європейської економічної системи 
є Німеччина, яка займає провідне місце за багатьма по-
казниками і на світовому ринку технологій. Це пов'язано 
з наявністю потужного наукового потенціалу країни, висо-
кого рівня витрат на НДДКР, а також кількості отриманих 
патентів на душу населення. 

Традиційно сила німецької економіки ґрунтувалася 
на швидкому розповсюдженні нових технологій. Однак 
у міру того, як інноваційні цикли стають все коротшими, 
ця перевага Німеччини стрімко скорочується. Крім того, 
численні конкуренти з європейських країн та інших країн 
світу становлять загрозу основним позиціям німецьких 
підприємств, а їх технологічний рівень дозволяє успішно 
вести боротьбу за традиційні німецькі ринки збуту. Це обу-
мовлює необхідність дослідження інституційних засобів 
забезпечення регіонального технологічного лідерства Ні-
меччини в європейській економічній системі.

Pозвитку різних аспектів досліджeння тeхнологічного 
лідepства дepжав пpисвячeні наукові пpаці багатьох 
учeних, як заpубіжних (А. Антипин, Д. Бpeзніц, Д. Воpш,  
П. Дpагос, Дж. Као, P. Ко, М. Поpтep) [1‒7], так і вітчизня-
них (О. Білоpус, Д. Лук'янeнко, А. Поpучник, Є. Савeльєв, 
Ю. Пахомов, В. Тpофімова, С. Юpій) [8‒12]. 

Пpовeдeний аналіз дозволив виявити pозходжeння 
в підходах до досліджeння інституційних засобів забезпе-
чення регіонального технологічного лідерства різних груп 
країн. Тому мeтою статті є аналіз інституційних засобів за-
безпечення регіонального технологічного лідерства Німеч-
чини в економічній системі ЄС.

Виклад основного матepіалу. Ще в 2000 р. основою 
майбутнього розвитку економічної системи ЄС стала Лі-
сабонська стратегія, одним із основних пунктів якої була 
підтримка досліджень і розробок, що забезпечують тех-
нологічний розвиток співдружності країн. Але внаслідок 
того, що до наміченого терміну (2010 р.) основні цілі стра-
тегії все ще не були досягнуті, ця стратегія була замінена 
новою – Стратегією «Європа 2020», основною ідеєю якої 
став розвиток за трьома основними параметрами: розумне 
зростання (забезпечення ефективних інвестицій в освіту, 
дослідження та розвиток інновацій), стійке зростання (пе-
редбачає використання технологій, спрямованих на еколо-
гічний розвиток із ефективним використанням ресурсів) 
і всеосяжне зростання (орієнтація на подолання безробіття 
та викорінення бідності). 

Засобом досягнення стратегії розумного зростання 
на всій території ЄС стало створення Інноваційного Со-
юзу, який об'єднав національні інноваційні системи всіх 
країн-членів ЄС. Суть побудови Інноваційного Союзу по-
лягає у підтримці досліджень і наукових розробок по всій 
Європі для поліпшення науково-технічної бази та збіль-
шення конкурентоспроможності ЄС у пріоритетних науко-
вих галузях, попутно вирішуючи такі соціально-економічні 
завдання, як створення робочих місць, поліпшення освіти, 
залучення молоді в науку, створення інноваційних про-
дуктів і послуг, вдосконалення системи охорони здоров'я, 
транспортної інфраструктури, а також підвищення енерго-
ефективності, економія природних ресурсів і турбота про 
навколишнє середовище [13]. 

Необхідно зазначити, що ця стратегія ЄС включає 
вирішення будь-яких завдань, спрямованих на інноваційні 
та технологічні зміни. А саме: поліпшення системи охорони 
здоров'я передбачає не збільшення кількості персоналу або 
лікарняних ліжок, а впровадження якісних технологічних 
змін: нового устаткування, нових методів боротьби із за-
хворюваннями; нових енергозберігаючих технологій, тех-
нологій створення нових джерел енергії і т. д. Об'єднання 
зусиль усіх країн-членів ЄС у дослідженнях і наукових роз-
робках у рамках Інноваційного Союзу передбачає органі-
зацію інноваційного партнерства в Європі, яке повинно 
сприяти підвищенню рівня розвитку країн. Також Іннова-
ційний Союз виконує функції політичної координації дій 
бізнесу, університетів, наукових центрів, які утворюють ін-
новаційну систему, що об'єднує всі країни ЄС і забезпечує 
доступність фінансування не тільки на рівні окремих країн, 
але й у масштабі всього Євросоюзу [13] 

Основою для формування Інноваційного союзу ЄС є 
програми і стратегії розвитку інновацій на національному 
рівні. У той же час існує і зворотна залежність – Іннова-
ційний Союз на європейському рівні спрямований на сти-
мулювання розвитку високих технологій в країнах-членах 
Союзу, визначаючи показники технологічного розвитку на 
рівні більш розвинених у технологічному плані країн ЄС. 
Таким чином, може бути відзначено наявність двосторон-
нього зв'язку між загальноєвропейською та національни-
ми стратегіями високотехнологічного розвитку. З одного 
боку, загальноєвропейська стратегія високотехнологічного 
розвитку є сукупністю національних стратегій, а з іншого – 
її положення є орієнтиром для формування завдань і цілей 
стратегій національного рівня. Тому отримані результати 
реалізації програм національних стратегій у сфері іннова-
ційного та технологічного розвитку формулюють нові цілі 
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та завдання подальшого високотехнологічного зростання 
загальної стратегії Європи [14]. 

З метою підвищення рівня технологічного розвитку 
Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень 
ФРН у 2006 р. було розроблено Стратегію високотехноло-
гічного розвитку «High Tech Strategy 2020 for Germany», 
уточнено у редакції 2010 р. і 2014 р. Стратегія Німеччи-
ни, як і стратегія всього Євросоюзу, орієнтована на до-
сягнення поставлених цілей до 2020 р., який стане часом 
підведення підсумків та корекції майбутнього розвитку. 
«High Tech Strategy 2020 for Germany» – перша всеосяжна 
стратегія високотехнологічного розвитку країни з зазна-
ченням цілей, завдань, інструментів і методів стимулю-

вання інновацій, а також ключових напрямів і галузей, які 
стануть основою для високотехнологічного розвитку всієї 
економіки [15]. 

Будучи тісно пов'язаною з глобальною ідеєю побудо-
ви Інноваційного Союзу в Європі, національна стратегія 
високотехнологічного розвитку Німеччини має схожі із за-
гальноєвропейською стратегією цілі і завдання. При цьому 
Німеччина – не тільки один із членів Інноваційного Союзу, 
а лідер технологічного розвитку за багатьма галузями еко-
номіки. Про це свідчать порівняння цілей і завдань націо-
нальної стратегії Німеччини та Інноваційного Союзу ЄС, 
що характеризує єдину стратегію високотехнологічного 
розвитку Європи (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняння завдань національної високотехнологічної стратегії ФРн та стратегії Інноваційного Союзу ЄС

Стратегія ЄС (Інноваційний Союз) Стратегія ФРн

інвестиції в освіту, нддкр Збільшення інвестицій на нддкр, залучення приватних інвести-
цій

координація національних і загальноєвропейської іннова-
ційних стратегій

національна інноваційна політика – частина глобальної та євро-
пейської політики

модернізація системи освіти, створення університетів висо-
кого класу, залучення кваліфікованих фахівців з-за кордону

підготовка і перепідготовка кадрів у пріоритетних галузях висо-
котехнологічного розвитку

Забезпечення доступу до отримання фінансування від Єв-
ропейського регіонального фонду розвитку, особливо для 
малих і середніх підприємств

Створення умов для розвитку середнього і малого високотехно-
логічного бізнесу

встановлення зв'язку науки і бізнесу: інноваційні ідеї повинні 
легко втілюватися на практиці. легкий доступ до реєстрації 
прав інтелектуальної власності

об'єднання економіки і знань,технології повинні мати практичне 
застосування, спільна робота підприємств, вищих навчальних за-
кладів, науково-дослідних фондів

розвиток партнерських відносин на європейському та гло-
бальному рівнях проведення різних досліджень і розробок

допомога вітчизняним компаніям у встановленні партнерських 
відносин із високотехнологічними підприємствами провідних 
країн 

витрати на нддкр повинні скласти 3 % ввп ЄС до 2020 р. витрати на нддкр повинні скласти 3 % ввп Фрн до 2020 р.

Джерело: [14; 15]

Сукупність завдань, поставлених національною і за-
гальноєвропейською стратегіями, утворюють головну мету, 
до якої прагне і Німеччина, і вся Європа – гідна відповідь 
на глобальні виклики: зміни клімату, нестачу природних 
ресурсів, демографічні зміни, забезпечення високого рівня 
життя шляхом розвитку високих технологій, що сприяють 
вирішенню виникаючих проблем подальшого розвитку ЄС 
і становленню сильної, конкурентоспроможної економіки. 

Головна мета стратегії високотехнологічного роз-
витку ФРН – підвищити свою конкурентоспроможність, 
досягти економічного зростання та добробуту, підвищити 
якість життя, виробляти новітні товари та послуги, повер-
нути позицію провідного експортера, забезпечити ефек-
тивне використання ресурсів, захищати навколишнє се-
редовище, встановити високий рівень розвитку медицини 
й інформаційних технологій. Основна мета, яка закладена 
у стратегію технологічного розвитку Німеччини, визначає 
і пріоритетні на цей час показники, досягнення яких за до-
помогою розвитку високих технологій є найбільш значу-
щими для подальшого розвитку країни [15]. 

Мета, яка сформульована в стратегії ЄС, досить за-
гальна, але саме сильна і конкурентоспроможна економіка, 

яка здатна відповідати на соціальні, економічні або еко-
логічні глобальні виклики під час реалізації національних 
стратегій високотехнологічного розвитку всіх його членів, 
є основним напрямком розвитку Євросоюзу. Для виконан-
ня кожної задачі, яка заявлена у стратегії, розроблена окре-
ма програма, як на національному, так і на європейському 
рівнях. І, як показує аналіз, цілі та завдання німецької і  за-
гальноєвропейської стратегій концептуально збігаються, 
що обумовлено важливістю побудови інноваційного парт-
нерства заради досягнення високого рівня конкуренто-
спроможності як пріоритетного напряму розвитку еконо-
міки Євросоюзу. 

Подібними за спрямованістю та змістом є і програ-
ми вирішення задач інноваційного розвитку. Формується 
можливість отримання фінансування, як на національному, 
так і на європейському рівнях, а також можливість участі у 
великій кількості різноманітних проектів і пошуку партне-
рів не тільки всередині однієї країни, а на всьому просторі 
ЄС, що може суттєво підвищити якість дослідницької ро-
боти та ймовірність розробки та подальшого впроваджен-
ня інновацій не тільки в Німеччині, але і в Європі в цілому 
(табл. 2). 
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Таблиця 2

Відповідність програм із різних напрямків інноваційного розвитку ФРн і ЄС

Програми ЄС Програми ФРн

ERA (European Research Area): збільшення наукового та тех-
нологічного потенціалу країн-членів ЄС; підвищення ефек-
тивності національних дослідницьких систем; спільна робота 
підприємств в інноваційних кластерах

Innokom-ost: розвиток інноваційного потенціалу східнонімець-
ких земель

Unternehmen region: підвищення конкурентоспроможності регі-
онів шляхом участі їх підприємств в інноваційних кластерах

Eurostars, EUREKA: програма підтримки інноваційного роз-
витку малих і середніх підприємств; доступ до фінансування; 
стимулювання до міжнародного співробітництва, створення 
майданчиків для спільної роботи підприємств з різних країн

Zentrale Innovationsprogramm mittelstand, KmU-innovativ: до-
помога підприємствам у розвитку інновацій (фінансування, 
консультації, участь у кластерах, виведення продуктів/послуг на 
ринок)

EXIST, Invest: стимулювання стартапів працювати у високотехно-
логічному секторі; доступ до ризикового капіталу

lEIT (The leadership in Enabling and Industrial Technologies): 
розвиток високотехнологічних секторів; доступ до фінансу-
вання; стимулювання досліджень, допомога у виведенні на 
ринок

Industrie 4.0: підтримка галузей високотехнологічного сектора, 
пріоритетних для Фрн (біотехнології, інформаційні технології, 
космічна галузь та ін.)

Джерело: [15; 16]

Всі програми ЄС є складовою частиною восьмої 
рамкової програми «Горизонт 2020», яка забезпечує фі-
нансування всіх ключових ініціатив, заявлених Стратегією 
«Європа 2020», та програм Інноваційного Союзу. Програ-
ми Європейського Союзу всеохоплюючі та спрямовані на 
досягнення спільної мети – розвиток високих технологій у 
всіх країнах-членах ЄС, на відміну від Німеччини, які відпо-
відають завданням високотехнологічного розвитку, засно-
ваних на характерних економічних особливостях країни. 
До таких особливостей німецької економіки відносяться: 
наявність великого числа малих і середніх підприємств, що 
складають кістяк її економіки, розрив у рівні економічного 
розвитку між регіонами східної і західної частини Німеч-
чини, лідируючі позиції і необхідність їх зміцнення в таких 
галузях, як біотехнології, мікроелектроніка, авіакосмічні 
технології, інформаційні технології тощо. Таким чином, на-
ціональні програми високотехнологічного розвитку більш 
конкретні та чіткі, проте повністю відповідають цілям іні-
ціатив ЄС, будучи частиною глобального проекту зі ство-
рення високорозвиненого та високотехнологічного регіону 
під назвою «Європа 2020». 

Європейський Союз усвідомив важливість висо-
котехнологічного розвитку в сучасному світі. Розвиток 
інновацій – ядро поточної стратегії «Європа 2020». Саме 
впровадження інновацій і розвиток технологій відповідно 
до стратегії повинні стати драйвером для зростання і бла-
гополуччя Євросоюзу. Незважаючи на сучасний потенці-
ал – наявність великих підприємств-лідерів в аерокосміч-
ній, енергетичній, телекомунікаційній, біотехнологічній 
галузях та низку провідних науково-дослідних інститутів, 
якісну освіту, ЄС все ще поступається США і Японії в ін-
новаційному розвитку. Тому стратегія інноваційного роз-
витку Європи та її інноваційна політика формують модель 
інноваційного та технологічного розвитку Німеччини, ме-
тою якої є виведення саме Німеччини на лідируючі позиції 
в інноваційному та технологічному розвитку не тільки Єв-
ропи, а й світу. 

Історично в Німеччині була сформована складна 
структура системи досліджень та інноваційної діяльності, 
яка включає безліч органів і відомств, що обумовлено поді-
лом функцій управління НДДКР між федеральним урядом 
і урядами земель. З 1972 р. у ФРН функціонує Міністерство 
наукових досліджень і технологій, що займається загальни-
ми питаннями науково-технологічної політики, плануван-
ням і керівництвом всією сферою науково-технологічної 
діяльності (за винятком університетів), організацією до-
сліджень у галузі атомної енергії, космічної техніки, інфор-
матизації, нових матеріалів тощо. Також завдання науково-
технологічного розвитку вирішуються в рамках функці-
онування ряду інших федеральних Міністерств (освіти, 
оборони, внутрішніх справ). Фінансування та контроль за 
дослідженнями та інноваційною діяльністю здійснюється 
урядами земель.

Узгодження роботи Федерального уряду ФРН з уря-
дами федеральних земель здійснюється з допомогою На-
укової ради та організації «Громадська наукова конферен-
ція», яка з 2008 р. замінила Комісію по взаємодії федера-
ції з федеральними землями. Науковий рада на прохання 
Федерального уряду атестує федеральні організації у сфері 
НДДКР, які в цей період отримали найвищі оцінки. 

Зростаючу роль у підтримці НДДКР відіграє Євро-
пейська Комісія (Німеччина є одним із найбільших донорів 
ЄС), яка спрямовує великі фінансові кошти на наукові до-
слідження і розробки в Європі. 

Складна структура державного управління НДДКР 
в Німеччині не дозволила впровадити модель управлін-
ня, засновану на реалізації спільних програм науково-тех-
нологічного розвитку. Тому в ФРН набули поширення галу-
зеві програми у найважливіших областях НДДКР (енерге-
тика, охорона навколишнього середовища, тощо).

У мірі формування інноваційної політики Німеччини 
в ній виділився ряд характерних особливостей, до числа 
яких відноситься широко розвинена мережа інноваційних 
центрів. На сьогодні налічується понад 400 таких центрів, 
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в які входить понад 5000 інноваційних фірм, науково-
дослідних інститутів і організацій, які надають послуги 
з упровадження інноваційних розробок. Інноваційні цен-
три, що працюють у тісному співробітництві з промисло-
вими компаніями, є основою національної та інтернаціо-
нальної кооперативної системи, спрямованої на підтримку 
інноваційних проектів, найбільш важливих для структур-
ної реорганізації економіки Німеччини [15].

Одне з головних завдань інноваційних центрів – 
підтримка малих високотехнологічних фірм. У 1988 р. 
була створена федеральна асоціація технологічних та ін-
новаційних центрів – ADT, яка сьогодні включає понад 
200 членів. Асоціація організує взаємодію німецьких цен-
трів між собою, а також з аналогічними центрами в інших 
країнах [15].

У ФРН сформована ефективна система наукових 
об’єднань, які є дієвим інструментом реалізації державної 
політики в галузі інноваційного інвестування. Найбільш ві-
домі з них — Німецьке науково-дослідницьке товариство, 
Товариство імені Макса Планка, Товариство імені Фраун-
гофера, Співтовариство імені Гельмгольца та ін. [15].

Німецьке дослідницьке співтовариство (DFG), що 
існує на правах самоврядування, включає у себе: 69 про-
відних університетів, 16 міжвузівських науково-дослідних 
центрів, 8 академій, 3 наукових союзи. Фінансування DFG 
здійснюється у такій пропорції: 58 % фінансує федерація 
і 42 % – федеральні землі. На цей час воно щорічно виді-
ляє на потреби майже 20 000 різних науково-дослідних 
проектів більш ніж 1,2 млрд євро. DFG є центральною са-
моврядною установою німецької науки й основним парт-
нером для зарубіжних науково-дослідних організацій, що 
сприяє співпраці між ученими, підтримує молодих учених 
і міждисциплінарні дослідження, а також створення мереж 
у сфері наукових досліджень [15].

Товариство підтримки наукових досліджень іме-
ні Макса Планка (MPG) є засновником різних науково-
до слід них інститутів і включає близько 80 провідних 
науково-дослідних установ Німеччини, і надає підтримку 
фундаментальним дослідженням у сфері природничих наук 
(переважно біологічних), які не вміщуються в університет-
ські рамки або вимагають наявності особливо великих тех-
нічних установок. Значна увага в суспільстві приділяється 
також гуманітарним наукам [15].

Університети в ФРН відіграють велику роль у про-
веденні НДДКР: на них припадає близько 20 % всіх вико-
нуваних науково-дослідних робіт і близько 30 % зайнятого 
в НДДКР персоналу. Крім того, університети Німеччини 
мають високий ступінь автономії і свободи в прийнятті 
рішень щодо фінансування та проведення тих чи інших 
науково-дослідних програм, у самостійному виборі пріо-
ритетних напрямів наукового пошуку.

Товариство імені Фраунгофера є важливою сполуч-
ною ланкою між наукою і виробництвом. Товариство за-
ймається прикладними дослідженнями. У своїх 56 інститу-
тах воно проводить підрядні дослідження в галузі природ-
ничих наук для потреб промисловості, підприємств сфери 
послуг і держави [15].

Співтовариство німецьких науково-дослідних цен-
трів імені Гельмгольца (HGF) об’єднує 15 великих дослідних 

установ, що утворюють велику науково-дослідну організа-
цію поза університетами, яка на 90 % фінансується феде-
ральним урядом і на 10 % – тією землею, де розташовані ці 
заклади. До сфери завдань інститутів входять дослідження 
у галузі елементарних частинок, авіації та космонавтики, 
онкології, навколишнього середовища, клімату, розробки 
ключових технологій тощо [15].

У ФРН існує ряд академій наук – у Дюссельдорфі, 
Геттингені, Гейдельберзі, Лейпцигу, Майнці, Мюнхені, 
а також Берлінско-Бранденбурзька академія. Вони, тісно 
співпрацюючи з університетами у сфері науки, служать 
центрами обміну науковою інформацією і підтримують пе-
реважно довгострокові проекти в галузі гуманітарних наук, 
наприклад, випуск енциклопедій та академічних наукових 
видань. Німецька академія натуралістів «Леопольдіна» 
в Галлє є співтовариством учених у сфері природничих 
наук і медицини [15].

Значну роль у науково-технологічному розвитку 
Німеччини відіграють великі наукові фонди, такі як Фонд 
імені Фріца Тісена і Фонд концерну «Фольксваген». Ці 
фонди, а також Об’єднання засновників фондів німецької 
науки, популярні як спонсори університетських наукових 
досліджень [15].

У ФРН, на відміну від багатьох інших країн, надання 
стипендій знаходиться поза компетенцією університетів. 
Виділенням стипендій, а також фінансуванням окремих 
науково-дослідних проектів займається цілий ряд спеці-
альних установ. Так, Німецька служба академічних обмінів 
(DAAD) сприяє розвитку міжнародних зв’язків шляхом об-
міну студентами, аспірантами та вченими. Подібні функції 
виконує Фонд імені Олександра Фон Гумбольдта. У його 
завдання входить фінансування наукових відряджень у Ні-
меччину для висококваліфікованих науковців з-за кордо-
ну, вік яких не перевищує 40 років. Фонд присуджує також 
премії за видатні досягнення в галузі науки. Особливість 
його діяльності – індивідуальна опіка вчених, які приїхали 
в Німеччину по лінії Фонду, зокрема допомога новоприбу-
лим у вивченні німецької мови. Фонд оцінює університети 
Німеччини в плані їх привабливості для провідних інозем-
них учених і публікує результати в Інтернеті [15].

Стипендії та інші форми фінансування пропонують 
також Організація з підготовки кваліфікованих кадрів 
і підвищення кваліфікації, Фонд концерну «Фольксваген», 
інші громадські організації, державні відомства і приватні 
фонди. Крім того, існують окремі проекти, як, наприклад, 
ELFI (Консультаційний центр електронної інформації з пи-
тань фінансування наукових досліджень). ELFI – це постій-
но обновлювана база даних, в яку внесені всі організації, 
що надають стипендії та фінансування. Кожен користувач 
може скласти свій індивідуальний запит і отримати всю 
необхідну інформацію [15].

Питання збереження Німеччиною провідного місця 
у світі технологій розглядається у країні значно ширше, ніж 
проста підтримка перспективних досліджень і розробок. 
Виходячи з тези, що наука є невід’ємною і найважливішою 
складовою німецької культури, що від загального визнання 
якості німецької технології залежить міжнародний автори-
тет країни – і як один із наслідків – її місце на світовому 
ринку, підтримання високого рівня вітчизняної науки вхо-
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дить у систему державних пріоритетів Німеччини. В ФРН 
активно розвиваються дослідження в таких інноваційних 
галузях, як нанотехнології, нові матеріали, ІКТ, мікроелек-
троніка, біотехнології, тобто фактично реалізується тенден-
ція розвитку NBIC-технологій. Академічний сектор в НІК 
ФРН представлений, в основному, університетами, де ве-
дуться як прикладні, так і фундаментальні дослідження.

При дослідженні механізму забезпечення техно-
логічного лідерства як сукупності різних інститутів, які 
спільно і кожен окремо вносять свій внесок у створення 
і поширення нових технологій, виявлено, що до теперіш-
нього часу відсутній підхід до якісної оцінки рівня інфор-
маційної взаємодії суб’єктів системи інститутів науково-
дослідної діяльності та поширення технологій як інформа-
ційної системи. Тому нами запропоновано підхід до якісної 
оцінки рівня інформаційної взаємодії суб’єктів системи 
інститутів науково-дослідної діяльності та поширення 
технологій на основі критерію інформаційної комуніка-
тивності. Основний критерій, що характеризує стратегічну 
функцію науково-дослідної діяльності та поширення тех-
нологій, – інтегративність і забезпечує її цілісність. Вияв-
лено наявність прямої залежності між комунікативністю 
суб’єктів системи інститутів науково-дослідної діяльності 
та поширенням технологій і стратегічною ефективністю 
впровадження нових технологій та формуванням техноло-
гічного лідерства Німеччини на ринку ЄС як економічної 
системи, при цьому виявлено домінуючі завдання інститу-
ційного забезпечення німецького технологічного лідерства 
(табл. 3). Дані таблиці являють собою матрицю відпові-
дальності суб’єктів системи інститутів у вирішенні завдань 
інституційного забезпечення технологічного лідерства 
ФРН на ринку ЄС.

Висновок. Таким чином, визначаючи основні аспек-
ти реалізації цілей забезпечення технологічного лідерства 
Німеччини в ЄС, національна інноваційна стратегія про-
понує заходи в п’яти ключових міжсекторальних галузях: 
(1) поліпшити взаємозв’язок між наукою і промисловістю, 
(2) підвищити НДДКР та інноваційну роботу у приватному 
секторі економіки, (3) забезпечити розповсюдження нових 
прогресивних технологій в економіці, (4) здійснити інтер-
націоналізацію наукових досліджень, розробок і впрова-
дження нових технологій і (5) сприяти розвитку та просу-
ванню талантів. 

Всі ці запропоновані стратегією високотехнологічно-
го розвитку Німеччини заходи спрямовані на спрощення 
та скорочення шляху від ідеї до впровадження інновацій, 
що й надалі забезпечуватиме технологічне лідерство ФРН 
в економічній системі ЄС.
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топливно-энергетических комплексов в ближайшей перспективе 
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выделяются технологии традиционной и плазменной газификации. 
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Рудика В. І.
Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі

У статті обґрунтовано, що згідно зі світовими тенденціями розвитку паливно-енергетичних комплексів у найближчій перспективі затребуваним 
напрямком використання твердих горючих копалин стане не просте спалювання, а їх поглиблена термохімічна переробка, з отриманням в кінці ви-
робничого процесу готових енергетичних продуктів – замінників природного газу, електроенергії і синтетичних аналогів вуглеводнів. Проаналізовано 
зарубіжний досвід із комерціалізації технологій газифікації вугілля у непрямий спосіб, з-поміж яких виділяються технології традиційної і плазмової га-
зифікації. Систематизовано переваги та недоліки цих технологій і висунуто гіпотезу щодо перспективності технології плазмової газифікації вугілля 
порівняно з традиційними аналогами, що спираються на процес Фішера-Тропша. 
Ключові слова: синтетичне рідке паливо, газифікація вугілля, плазмова газифікація, конверсія вуглеводнів.
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