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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано особливості державної науково-технологічної політики Японії 

на сучасному етапі її розвитку. Узагальнено позитивні концептуальні аспекти досвіду Япо-
нії у сфері забезпечення науково-технологічного розвитку, які варто було б взяти до уваги 
для формування оновленої концепції інноваційного науково-технологічного розвитку в Укра-
їні, зокрема: гнучка трансформованість стратегії розвитку науково-технологічної галузі під 
поточну соціально-економічну ситуацію та специфіку суспільних правовідносин в країні, що дає 
можливість коригування конкретних адміністративних заходів з метою оптимізації їх реаліза-
ції; посилена координація, взаємодія суб’єктів формування та реалізації державної науково-тех-
нологічної політики, що зумовлює послідовність та системність їх дій; зміщення акцентів на 
застосування непрямих методів стимулювання (широкий спектр податкових пільг, кредитів 
тощо) з метою скорочення бюджетних видатків на науку, технології, інновації, активізації вну-
трішніх ресурсів науково-технологічного сектору, а також розширення масштабів гранто-
вого фінансування; консолідація зусиль уряду, промисловості, наукових та освітніх кіл, ство-
рення умов для розвитку публічно-приватного партнерства у сфері науково-технологічного 
розвитку; визначення інновацій, орієнтованих на вирішення соціальних та екологічних проблем 
(«green innovation», «life-saving innovations») в якості пріоритетної сфери та ключового чин-
ника для досягнення сталого та інклюзивного розвитку країни; спрямованість на розвиток 
людського капіталу як стратегічного ресурсу і створення супер-смарт суспільства (Super-
smart Society), базисом якого є нова концепція «Суспільство 5.0» (Society 5.0), що передбачає 
вирішення глобальних проблем та досягнення загального добробуту суспільства за рахунок 
розвитку науки і технологій. Концепція передбачає інтеграцію кібернетичного та фізичного 
просторів з акцентом на використання штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету-ре-
чей з метою створення нових цінностей, які зможуть зробити життя людей комфортним 
та повноцінним незалежно від віку, статі, соціального статусу, тобто створення рівних мож-
ливостей та забезпечення реалізації потенціалу для кожної людини. Відповідно до концепції 
для переходу до нового суспільства 5.0 необхідно подолати 5 перешкод: «державні органи, 
система законодавства, технології, людські ресурси і схвалення суспільства».

Ключові слова: науково-технологічний розвиток, науково-технологічний потенціал, 
науково-технологічна діяльність, державна політика, державна науково-технологічна 
політика Японії.

Постановка завдання. Класичним при-
кладом східноазіатської моделі інноваційного 
науково-технологічного розвитку вважається 
Японія, яка залишається світовим лідером 
у сфері високих технологій і розглядає інновації 
та технології як критично важливі елементи для 
розвитку економіки та національної безпеки. 
Не дивлячись на невелику територію і досить 
обмежені природні ресурси, Японія змогла зди-
вувати світ освоєнням та використанням науки 
і технологій, які стали одним із головних чин-
ників того, що із країни, яка розвивається (до 
Другої світової війни), Японія перетворилась 

у глобального новатора і одну із найбільших 
економік світу.

Незважаючи на фінансово-економічні 
кризи 90-х та 2008-2009 рр., величезні люд-
ські та фінансові втрати після Великого східно- 
японського землетрусу та Аварії на АЕС Фуку-
сіма-1, країна досі залишається процвітаючою, 
постійно впроваджуючи заходи, спрямовані на 
збереження вже досягнутих успіхів, тим самим, 
закладаючи основу для сталого та безпечного 
розвитку майбутнього.

Метою статті є з’ясування особливостей 
державної науково-технологічної політики 
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Японії на сучасному етапі її розвитку з метою 
виокремлення позитивних концептуальних 
аспектів досвіду Японії у сфері забезпечення 
науково-технологічного розвитку, які варто було 
б взяти до уваги для формування оновленої 
концепції інноваційного науково-технологічного 
розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Японія відрізняється від інших країн 
специфікою суспільного ладу і держави, спо-
собом життя людей, особливостями їх мис-
лення, вибору шляхів свого розвитку. Зазнавши 
поразки у Другій світовій війні, Японія поста-
вила за мету наздогнати промислово розвинені 
країни. Промислова і науково-технічна страте-
гія Японії в 1950-80-х рр. була сфокусована, 
головним чином, на запозиченні і відтворенні 
продуктів і процесів зарубіжних промислово 
розвинених країн. У широких масштабах купу-
валися іноземні патенти і ліцензії, здійснюва-
лося не тільки копіювання, але і значне вдо-
сконалення чужих винаходів. У цей період для 
Японії характерною була замкнута система 
реалізації результатів внутрішніх досліджень 
і розробок. Широко поширена практика імпорту 
технологій дозволила сформувати міжкорпора-
тивні зв’язки, які сприяли капіталізації резуль-
татів інтелектуальної діяльності. Така практика 
дозволила створити високопрофесійну робочу 
силу в інноваційних фірмах. Разом з тим, стра-
тегія запозичення чужих результатів негативно 
впливала на стан і розвиток власної науко-
во-технічної сфери Японії. Дослідження, перш 
за все фундаментальні, які здійснювалися 
в системі вищої освіти, в наукових організаціях 
промислового сектору, залишалися на досить 
низькому рівні, що було зумовлено недостат-
ньою підготовкою наукових і педагогічних кадрів 
[1, с. 116-117].

Вражені економічною стагнацією, що поча-
лася після 1990 р., уряд Японії провів низку 
реформ, спрямованих на посилення іннова-
цій та стимулювання економічного зростання, 
в значній мірі спираючись на досвід США, 
включаючи реформи поліпшення партнерства 
між університетами та промисловістю, а також 
прийняття нової політики інтелектуальної влас-
ності, що дозволяла університетам, малому 
бізнесу і некомерційним організаціям претен-
дувати на право власності інновацій, розробле-
них за рахунок федеральних коштів (за ана-
логією із Законом Бая-Доула 1980 р. в США). 
Незважаючи на фінансові проблеми, викликані 
ослабленням економіки, Японія також продо-

вжувала збільшувати державне фінансування 
досліджень.

Для Японії залишаються характерними брак 
природних ресурсів, старіння населення, низь-
кий рівень народжуваності та імміграції, а також 
низький рівень участі жінок у робочій силі. Саме 
тому, з метою активного впровадження науко-
во-технологічної політики, уряд Японії ставить 
за ціль постійний розвиток людського капіталу.

Так, Міністерство освіти, культури, спорту, 
науки і технологій, через впровадження від-
повідної політики, всебічно сприяє науково- 
технологічному розвитку молоді, починаючи від 
базової до вищої освіти [2]. Прикладами таких 
програм Міністерства є: Провідна ініціатива 
для видатних молодих дослідників; Доктор-
ська програма для експертів з інновацій, пов’я-
заних з даними (D-DRIVE); Проект навчання 
підприємців нового покоління (EDGE-NEXT); 
План розвитку та підтримки молодих науков-
ців; Посилення підтримки молодих дослідників; 
Підтримка розвитку людських ресурсів в сфері 
науки і технологій на етапі шкільної освіти [2].

Основним суб’єктом науково-технологічної 
політики в Японії є Агентство з питань науки 
і технологій (Japan Science and Technology 
Agency) [3], яке було створено у 1996 р. на 
базі Науково-технічного інформаційного цен-
тру Японії (JICST) та Агенції по розвитку нових 
технологій (JICST) з метою всебічного і ефек-
тивного розвитку інфраструктури для розвитку 
науки і технологій та активного просування 
заходів, передбачених «Основним законом про 
науку і техніку».

Важливі зміни у науково-технологічній полі-
тиці Японії відбулися після 2013 р., коли у досить 
тяжких фінансових та економічних обстави-
нах приступив до виконання своїх обов’язків 
прем’єр-міністр Сіндзо Абе.

Він обіцяв зробити економічне відновлення 
Японії своїм основним пріоритетом шляхом 
подолання дефляції, що була характерною 
для японської економіки майже два десяти-
ліття. Незабаром після інаугурації, у лютому 
2013 р. він виголосив промову під назвою «Япо-
нія повертається» під час візиту в США. Нова 
економіка Японії, так звана «Абеноміка» скла-
дається з «трьох стріл», а саме – монетарного 
стимулювання, податково-бюджетного сти-
мулювання і стратегії зростання. В кінцевому 
рахунку видається, що довгострокове еконо-
мічне здоров’я Японії буде залежати саме від 
третьої стріли «Абеноміки», а саме – стратегії 
зростання, найважливішими елементами якої 
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визначено участь жінок в соціально-економіч-
ному житті, стимулювання медичної промисло-
вості та інших зростаючих галузей, а також під-
тримка науки, технології та інновацій [4, с. 644].

У 1995 р. в Японії був прийнятий «Основний 
закон про науку і технології» [5], відповідно до 
якого урядом було сформовано «Базовий план 
науково-технологічного розвитку» згідно з яким 
має проводитись систематична і послідовна 
політика в галузі науки і технологій на довго-
строкову перспективу. Даним законом було 
встановлено, що найважливіші напрямки дер-
жавної науково-технологічної політики мають 
регулярно обговорюватися і коректуватися 
відповідно ситуації, що складається в країні, 
а відповідне коригування політики має відобра-
жатися у середньострокових «базових планах» 
науково-технологічного розвитку. У січні 2016 р. 
урядом Японії було затверджено «П’ятий базо-
вий план науково-технічного розвитку на 2016-
2020» – головний документ, який формує науко-
во-технічну політику Японії в середньостроковій 
перспективі на сьогоднішній день [6]. Особли-
вістю цього плану стало зміщення акцентів всієї 
державної науково-технологічної політики Япо-
нії з наукових досліджень на інновації.

Завдання такого зміщення були визначені 
ще в четвертому «Базовому плані науково- 
технічного розвитку», прийнятому в 2011 р. 
Уже в ньому було наголошено на необхідності 
перейти від конвенційного підходу у вигляді 
визначення «пріоритетних областей» розвитку 
науки і технологій до орієнтації на вирішення 
певних завдань, які узгоджуються із форму-
ванням чинників довгострокового стійкого 
зростання економіки і вирішення соціальних 
проблем японського суспільства. Відповідно, 
у формулювання завдань науково-технологіч-
ної політики міцно увійшла категорія «інновації», 
виділена в якості цільової функції досліджень, 
що користуються підтримкою держави. Окрім 
інновацій, що виконують спільні завдання сти-
мулювання економічного розвитку і зростання 
якості життя населення, в окрему катего-
рію були виділені так звані «зелені інновації» 
в енергетиці (стимулювання зниження викидів 
в атмосферу і підтримка «низьковуглецевої» 
енергетики) і «життєзберігаючих інновацій» 
(інноваційні методи профілактики, діагностики 
та лікування захворювань, поліпшення якості 
життя населення похилого віку) [7, с. 78].

Основним завданням документ визначає 
також орієнтацію розвитку науки і технологій 
на забезпечення умов для досягнення стій-

кого та інклюзивного розвитку країни в умовах 
зростаючої глобальної взаємозалежності. Для 
цих цілей, а також для збереження ролі Япо-
нії в якості одного з глобальних економічних 
лідерів, національна система НДДКР, згідно 
з уявленнями авторів документа, повинна бути 
«генератором постійних інновацій» і творцем 
компонентів для формування в Японії «супе-
рінтелектуального суспільства» (в документі 
використовується умовне найменування такого 
суспільства як «суспільство 5.0»), в якому за 
рахунок об’єднання елементів в рамках масш-
табних мереж і систем будуть максимально 
оптимізовані процеси виробництва, дистрибуції 
та споживання основних видів ресурсів. Від-
повідно ставиться завдання зміцнення «бази» 
науки, технологій та інновацій у вигляді заходів 
по формуванню високоякісного людського капі-
талу (інтелектуального ресурсу) шляхом вдо-
сконалення інституційних та фінансових умов 
для дослідників і дослідницьких колективів / 
установ [7, с. 78].

Таким чином, була кардинально оновлена   
сама концепція науково-технологічного роз-
витку, про що свідчить підзаголовок щорічника 
Міністерства освіти, культури, спорту, науки 
і технологій «Accelerating Open Innovation. 
Toward Sustainable Innovation Co-created by 
Industry, Academia, and Government», у другому 
розділі якого детально роз’яснюється концепція 
Суспільства 5.0 («супер-смарт-суспільства»), 
«де нові цінності і послуги будуть створюватися 
шляхом активного використання кіберпростору, 
який принесе процвітання людям» (White Paper 
on Science and Technology) [8]. В рамках даної 
концепції акцентується увага на розвитку техно-
логічних інновацій і їх комерціалізації, що має 
вести до зміцнення економічної могутності кра-
їни і підвищення конкурентоспроможності її еко-
номіки на світовому ринку [9, с. 95].

Однією із особливостей нової політики 
прем’єр-міністра Сіндзо Абе стало також поси-
лення гнучкості конкретних заходів науко-
во-технологічної політики, зокрема гнучкості 
коригування бюджетних витрат на науково-тех-
нологічні проекти з метою оптимізації їх реалі-
зації. Так, окрім п’ятирічних базових планів було 
запроваджено щорічне формування та затвер-
дження «Комплексної стратегії розвитку науки, 
технологій та інновацій» [10], яка фактично 
є безпосереднім керівництвом для суб’єктів 
здійснення науково-технологічної політики, 
а також надає можливість коригувати заходи 
політики в означеній сфері в залежності від 
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поточної соціально-економічної ситуації в кра-
їні. Така «комплексна стратегія» є доповнен-
ням діючого базового плану, переглядається на 
початку кожного фінансового року та встанов-
лює конкретні пріоритети на поточний рік.

Важливим є відмітити те, що в останні деся-
тиліття будь-який нормативно-правовий акт 
загального характеру у сфері науки, технологій 
та інновацій в Японії підкреслював особливе 
значення партнерства між університетами і про-
мисловістю.

Визнаючи важливу роль, яку дослідницькі 
університети можуть і повинні відігравати 
у розвитку технологічних інновацій, з метою 
заохочення передачі технологій з університе-
тів у промисловість Японія у 1999 р. прийняла 
Закон про спеціальні заходи щодо пожвавлення 
промисловості (Industrial Revitalization Special 
Law) [11]. Закон дозволяє одержувачам гран-
тів на дослідження, що забезпечуються держа-
вою, зберігати права на об’єкти інтелектуальної 
власності, в тому числі пов’язані з ними патенти, 
отримані в результаті таких досліджень. Тобто 
основною метою закону була передача права 
власності на об’єкти інтелектуальної власно-
сті університетам і дослідницьким організаціям 
з метою подальшої їх комерціалізації.

Практична реалізація таких заходів перед-
бачена Законом про сприяння трансферу 
технологій, отриманих в університетах (The 
University Technology Transfer Promotion Act), 
зокрема передбачено створення організацій по 
ліцензуванню технологій (Technology Licensing 
Organizations), що мають забезпечувати взає-
модію між університетами і приватними компа-
ніями шляхом патентування результатів дослі-
джень університетів із подальшим продажем 
ліцензій компаніям [12, с. 34].

Серйозна і досить успішна спроба реального 
об’єднання університетської науки з виробни-
цтвом була зроблена в Японії ще в 1980-і роки, 
коли була розроблена програма «Технополіс», 
спрямована на пожвавлення регіональних еко-
номік на основі розвитку високотехнологічного 
виробництва, що використовує результати 
розробок місцевих дослідницьких організацій, 
в тому числі і в першу чергу – університетів. 
Природним продовженням стратегії техно- 
полісів стала політика стимулювання ство-
рення кластерів. Сучасні виробничі та науко-
во-виробничі кластери, що виникають в Японії,  
також спираються на потенціал університе-
тів та їх кооперацію з компаніями і урядом 
[9, с. 104-105].

У 2006 р. до Основного закону про освіту 
була внесена поправка, відповідно до якої 
було передбачено, що місія всіх університе-
тів – національних, громадських (створених 
місцевою владою або громадськими органі-
заціями у сфері освіти) і приватних – включає 
в себе не тільки освіту і наукові дослідження, 
але й сприяння суспільному розвитку шляхом 
надання результатів своїх наукових досліджень 
на основі співпраці бізнесу, академічних кіл 
та уряду [8; 9, с. 96]. У 2015 році Міністерством 
освіти була сформульована стратегія управ-
ління національними університетами, в якій 
акцент робився на «максимізацію науково-до-
слідних функцій університетів», перетворення 
університетів в організації, що не тільки нада-
ють передові освітні послуги, а й такі, що гене-
рують інновації [9, с. 96].

Окрім того, в Японії, як і в багатьох розви-
нених країнах, держава впроваджує широкий 
спектр опосередкованих інструментів регулю-
вання сфери НДДКР. Вони включають подат-
кові пільги, пільгове кредитування, кредитні 
гарантії малим і середнім підприємствам за 
умови використання кредиту на НДДКР та ін. 
Роль непрямих інструментів впливу держави 
на сферу НДДКР в останні десятиліття в Япо-
нії істотно зросла. Якщо в 2000 р. 78% держав-
ної підтримки НДР в бізнес-секторі становили 
прямі бюджетні субсидії і 22% – опосередко-
вана допомога (податкові пільги, пільгові кре-
дити та ін.), то в даний час це співвідношення 
змінилося майже дзеркально: 80% становлять 
опосередковані форми державної підтримки 
та лише 20% припадають на пряме бюджетне 
фінансування [13]. Зміна акцентів в методах 
державного впливу на сферу досліджень, роз-
робок та інновацій в підприємницькому секторі 
(перехід від прямих методів державного впливу 
до більш гнучких опосередкованих методів) 
знижує навантаження бюджету в частині поточ-
них витрат, стимулюючи при цьому підприєм-
ства бізнес-сектора до виявлення резервів 
зростання ефективності всіх стадій інновацій-
ного процесу [14, с. 85].

Державний розвиток та стимулювання 
інвестиційно-інноваційної діяльності в Японії 
здійснюється в таких напрямках [15]: змен-
шення пільгового податку на прибуток вен-
чурних підприємств; зменшення податкового 
навантаження на приватні інвестиції в НДДКР; 
обов’язкове відшкодування коштів (до 80%) 
у венчурний бізнес; запровадження пільго-
вих кредитів інноваційним та науково-дослід-
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ним фірмам, зменшення відсоткової кредитної 
ставки для малих інноваційних підприємств; 
проведення стимулюючих заходів для розвитку 
малих інноваційних підприємств; звільнення від 
оподаткування пенсійних фондів малих інно-
ваційних підприємств; звільнення від оподат-
кування відрахувань, що надходять до страхо-
вих фондів захисту від ланцюгових банкрутств; 
створення товариств взаємного кредитування 
[16, с. 15].

У своїй політиці підтримки інноваційного 
середовища японський уряд особливу увагу 
приділяє захисту інтелектуальної власності: 
стимулювання процесів інтелектуальної твор-
чості всередині країни і ефективне викори-
стання його результатів; розробка та удоскона-
лення правової системи захисту інтелектуальної 
власності, яка здатна повністю регламентувати 
правовідносини з моменту створення об’єктів 
інтелектуальної власності до моменту їх актив-
ного впровадження у виробництво, просування 
на ринку і передачі виняткових прав шляхом 
відчуження або видачі ліцензій або продажу 
франшиз, використання не тільки вітчизняних 
інноваційних розробок, а й унікальних зарубіж-
них технічних рішень [17, с. 118].

В останні кілька років уряд Японії усвідомив 
економічні вигоди від стимулювання створення 
та розвитку венчурних підприємств, напра-
вивши свої зусилля на формування сприятли-
вого середовища венчурних проектів. Можна 
виділити такі основні характеристики вен-
чурного сектора Японії на сьогоднішній день: 
посилення співпраці центру і регіонів в питан-
нях створення, розвитку та управління венчур-
ними фондами; пом’якшення умов для самих 
початківців підприємств; уніфікація законодав-
ства для підвищення рівня прозорості ведення 
комерційної діяльності; розширення інстру-
ментів фінансової та інформаційної підтримки 
держави; введення лояльних умов для при-
ватних інвесторів («бізнес-ангелів»); перегляд 
податкової політики щодо венчурних компаній 
і стартапів; пом’якшення податкових механізмів 
тиску. Незважаючи на наявність проблем в регу-
люванні інноваційного сектору, японська еко-
номіка є прикладом успішного впровадження 
інновацій у виробничі та управлінські процеси. 
Постійний моніторинг результатів державної 
підтримки дозволяє координувати інноваційну 
політику і розставляти пріоритети відповідно до 
внутрішніх і зовнішніх потреб ринку [17, с. 119]. 
В Японії створено Асоціацію ангельського капі-
талу, яка є провідною професійною організа-

цією, яка підтримує «бізнес-ангелів» і страхує їх 
ризики у венчурах ранньої стадії. Асоціація під-
тримує професійний розвиток, а також забез-
печує захист прав та інтересів своїх членів, 
чисельність яких дорівнює 200 групам «ангелів» 
і більш ніж 8 тис. індивідуальних акредитованих 
інвесторів [17, с. 120].

Висновки. Отже, на нашу думку можна 
виокремити такі позитивні концептуальні 
аспекти досвіду Японії у сфері забезпечення 
науково-технологічного розвитку, які варто було 
б взяти до уваги для формування нової концеп-
ції інноваційного науково-технологічного роз-
витку в Україні:

– гнучка трансформованість стратегії роз-
витку науково-технологічної галузі під поточну 
соціально-економічну ситуацію та специфіку 
суспільних правовідносин в країні, що дає мож-
ливість коригування конкретних адміністратив-
них заходів з метою оптимізації їх реалізації;

– посилена координація, взаємодія суб’єк-
тів формування та реалізації державної науко-
во-технологічної політики, що зумовлює послі-
довність та системність їх дій;

– зміщення акцентів на застосування непря-
мих методів стимулювання (широкий спектр 
податкових пільг, кредитів тощо) з метою скоро-
чення бюджетних видатків на науку, технології, 
інновації, активізації внутрішніх ресурсів науко-
во-технологічного сектору, а також розширення 
масштабів грантового фінансування;

– консолідація зусиль уряду, промисловості, 
наукових та освітніх кіл, створення умов для 
розвитку публічно-приватного партнерства 
у сфері науково-технологічного розвитку;

– визначення інновацій, орієнтованих на 
вирішення соціальних та екологічних проблем 
(«green innovation», «life-saving innovations») 
в якості пріоритетної сфери та ключового чин-
ника для досягнення сталого та інклюзивного 
розвитку країни;

– спрямованість на розвиток людського 
капіталу як стратегічного ресурсу і створення 
супер-смарт суспільства (Super-smart Society), 
базисом якого є нова концепція «Суспільство 
5.0» (Society 5.0), що передбачає вирішення 
глобальних проблем та досягнення загального 
добробуту суспільства за рахунок розвитку 
науки і технологій. Концепція передбачає інте-
грацію кібернетичного та фізичного просторів 
з акцентом на використання штучного інте-
лекту, робототехніки, Інтернету-речей з метою 
створення нових цінностей, які зможуть зро-
бити життя людей комфортним та повноцінним 
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незалежно від віку, статі, соціального статусу, 
тобто створення рівних можливостей та забез-
печення реалізації потенціалу для кожної 
людини. Відповідно до концепції для переходу 
до нового суспільства 5.0 необхідно подолати 
5 перешкод: «державні органи, система зако-
нодавства, технології, людські ресурси і схва-
лення суспільства».
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Kurkova K. M. Features of the state scientific and technological policy of Japan at the current 
stage of its development

The article analyzes the features of the state science and technology policy of Japan at the present 
stage of its development. Positive conceptual aspects of Japan's experience in ensuring scientific 
and technological development are summarized, which should be taken into account for the formation 
of an updated concept of innovative scientific and technological development in Ukraine, in particular: 
flexible transformation of scientific and technological development strategy to the current socio-
economic situation and the specifics of public relations in the country, which makes it possible to 
adjust specific administrative measures to optimize their implementation; enhanced coordination, 
interaction of the subjects of formation and implementation of the state scientific and technological 
policy, which determines the sequence and system of their actions; shifting the emphasis to 
the use of indirect incentive methods (a wide range of tax benefits, loans, etc.) in order to reduce 
budget expenditures on science, technology, innovation, revitalization of internal resources 
of the science and technology sector, as well as expanding grant funding; consolidation of efforts 
of the government, industry, scientific and educational circles, creation of conditions for development 
of public-private partnership in the field of scientific and technological development; identification 
of innovations focused on solving social and environmental problems («green innovation»,  
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«life-saving innovations») as a priority area and a key factor for achieving sustainable and inclusive 
development of the country; focus on the development of human capital as a strategic resource 
and the creation of a Super-smart Society, the basis of which is a new concept «Society 5.0», 
which provides solutions to global problems and the general welfare of society through science 
and technologies. The concept envisages the integration of cyberspace and physical spaces with 
an emphasis on the use of artificial intelligence, robotics, the Internet of Things in order to create new 
values   that can make people's lives comfortable and full regardless of age, gender, social status, ie 
equal opportunities and capacity building. for everyone. According to the concept for the transition to 
a new society 5.0 it is necessary to overcome 5 obstacles: «government agencies, the legal system, 
technology, human resources and public approval».

Key words: scientific and technological development, scientific and technological potential, 
scientific and technological activity, state policy, state scientific and technological policy of Japan.


