
22 квітня у м. Нью-Делі (Республіка Індія) було проведено шосте 

засідання Українсько-індійського комітету з науково-технічного 

співробітництва. 

Співголовою засідання з української сторони було визначено                           

Б. Гриньова, першого заступника голови Держінформнауки України, а з 

індійської сторони – А. Мітру, керівника програми міжнародного 

двостороннього співробітництва Департаменту науки і технологій 

Республіки Індія. Також участь у засіданні взяв Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Республіці Індія О. Шевченко. Під час 

засідання Б. Гриньов поінформував присутніх щодо поточного стану й 

пріоритетних напрямів розвитку науково-технічної та інноваційної сфер 

України, діючої законодавчої бази в цих сферах і стану розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва. 

У свою чергу А. Мітра також повідомив про розвиток сфер науки, 

техніки та інновацій Республіки Індія, про співробітництво Індії з 

зарубіжними країнами та організаціями, зазначивши, що Україна є другим 

найбільшим партнером Індії серед країн СНД. 

Також сторони відзначили, що важливим поштовхом, який прискорив 

темпи розвитку співробітництва у сфері науки та технологій і започаткував 

новий етап білатерального співробітництва, став візит Президента України В. 

Януковича до Індії у грудні 2012 р. 

Українська та індійська сторони наголосили на спільності пріоритетів, 

які можуть сприяти більш тісній співпраці, обговорили результати виконання 

поточних проектів та підтвердили наміри оголосити наступний конкурс 

спільних науково-дослідних проектів у 2014 р. 

Під час засідання також було досягнуто домовленостей щодо 

поліпшення процедури організації візиту науковців у рамках виконання 

двосторонніх науково-дослідних проектів. 

Сторони також обговорили питання щодо необхідності інтенсифікації 

участі молодих учених у наукових проектах та обмінялися досвідом діючих 

методів залучення молоді в науку. 

Українська сторона запросила індійських спеціалістів до участі в 

щорічному форумі «Наука. Інновації. Технології». 

Також у своєму виступі заступник начальника управління міжнародного 

співробітництва та аналітичного забезпечення Держінформнауки Ю. Волкова 

запропонувала визначити нові пріоритетні напрями співробітництва, 

зокрема: біотехнології та біомедицину, інформаційні та комунікаційні 

технології, нанотехнології і нові матеріали, енергію та енергоресурси, фізику 

високих енергій та астрофізику. У рамках цих пріоритетів було досягнуто 



домовленостей щодо проведення двох семінарів у кожній із країн у 2014 р. 

Наступне засідання Українсько-індійського комітету з науково-

технічного співробітництва заплановано провести у 2015 р. у Києві (Борис 

Гриньов взяв участь у Шостому засіданні українсько-індійського 

комітету з науково-технічного співробітництва // Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.04). 

 


