
Український досвід створення платформ. В Україні з 2006 р. 

відповідно до діючих європейських технологічних платформ з ініціативи 

групи вчених (зокрема, професора Н. Бойко, директора Центру 

транскордонного наукового співробітництва Ужгородського національного 

університету) і за підтримки національного інформаційного пункту (НІП) 

України (директор О. Коваль) було розпочато створення національних 

технологічних платформ, у тому числі Української національної 

технологічної платформи «Їжа для життя».  

Ідея створення платформи виникла після наради в Києві 9–10 лютого 

2006 р., організованої НІП України, за участі представників тодішнього 

директорату Європейської комісії з пріоритету «Біотехнологія, сільське 

господарство та продукти харчування» і за безпосередньої консультаційної 

підтримки доктора Р. Феніка з Інституту досліджень їжі в Англії.  

Ідея знайшла свій подальший розвиток на щонайменше п’яти заходах у  

м. Ужгород (упродовж наступних 2006–2012 рр.).  

На сьогодні офіційним представником Української національної 

технологічної платформи «Агропродовольча» (Agro-Food) є професор  

Н. Бойко (детальніше: http://etp.ciaa.be/asp/nftp/index.asp?doc_id=615 і 

http://etp.ciaa.be/asp/nftp/index.asp?doc_id=617), якою розроблено її проект і 

структуру платформи.  

Запропонована структура Української НТП «Агропродовольча» – 

прототипом якої є ЄТП «Їжа для життя» – була обговорена та погоджена з 

усіма представниками кластерів, затверджена й офіційно проголошена 27 

квітня 2012 р. у м. Ужгород. Під час розробки її структури, стратегічного 

плану дій, а також організації діяльності були враховані всі успішні 

вітчизняні та міжнародні приклади позитивного досвіду з інновацій у секторі 

МСП, а також перші уроки дії різних ЄТП.  

17 травня 2012 р. розпочато юридичну реєстрацію першої в Україні 

Національної технологічної платформи «Агропродовольча», співзасновником 

якої є компанія «Міжріччя».  

УНТП «Агропродовольча» є першою технологічною платформою, 

створеною в Україні. Це добровільне об’єднання окремих тематичних 

кластерів (очолюваних експертами-фахівцями у своїх галузях) з 

організаційними й робочими групами, представниками заінтересованих 

політичних, наукових і промислових структур, яке має стати інструментом 

зміцнення інноваційного потенціалу українських малих і середніх 

підприємств харчового сектору, зокрема і в європейських програмах 

науково-технічного співробітництва.  

Під час робочої зустрічі відбудеться офіційне проголошення за- 



реєстрованої української платформи «Агропродовольча» як партнера мережі 

Європейської технологічної платформи «Їжа для життя» та затвердження 

плану дій УНТП «Агропродовольча». Також на зустрічі будуть представлені 

успішний міжнародний досвід побудови технологічних платформ, найбільш 

перспективні проекти учасників платформи та міжнародні консорціуми для 

реалізації цих проектів.  

Зважаючи на важливість налагодження плідної співпраці з державними 

установами та організаціями у сфері науки та інновацій, рекомендуємо 

українським фахівцям у сфері інновацій взяти участь у роботі зустрічі 

платформи «Агропродовольча», що сприятиме створенню інших 

технологічних платформ в Україні (Український досвід створення 

платформ // Формування мережі обміну інформацією про науково-

освітні програми Європейського Союзу. Проект № 45309. Бюлетень № 2. 

«Європейські технологічні платформи та підходи до створення 

українських технологічних платформ» 

(http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1340728263_69.pdf). 

 


