
Підписана угода між Україною та Європейською організацією 

ядерних досліджень про надання нашій державі статусу асоційованого 

члена в ЦЕРН. 

3 жовтня 2013 р. відбувся офіційний візит делегації України до Женеви 

(Швейцарська Конфедерація) з нагоди підписання угоди між Україною та 

Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) щодо надання 

статусу асоційованого члена в ЦЕРН. Підписання відбулось у штаб-квартирі 

ЦЕРН, яка є провідною європейською міждержавною організацією з 

вивчення фізики високих енергії та елементарних частинок. 

Українську делегацію очолив віце-прем’єр-міністр України                               

К. Грищенко, який був уповноважений Президентом України підписати 

угоду від імені України. Згідно з протоколом, віце-прем’єр-міністр зробив 

запис у гостьовій книзі ЦЕРН від імені України. З боку ЦЕРН угоду підписав 

генеральний директор ЦЕРН професор Р. Хойер. 

 Виходячи з курсу України на євроінтеграцію, підписання угоди з ЦЕРН 

створить сприятливі умови на шляху інтеграції України до європейського 

наукового та дослідницького простору на міждержавному рівні дасть змогу 

науково-дослідним установам і підприємствам України брати участь у 

тендерах ЦЕРН й отримувати замовлення на виготовлення 

високотехнологічного обладнання, розвивати дослідження в галузі ядерної 

медицини, сприяти розвитку інноваційної сфери країни. 

Підписання угоди відкриє нову еру співробітництва української наукової 

спільноти з ЦЕРН. Україна зможе брати участь у засіданнях Ради ЦЕРН. 

Завдяки підписанню цієї угоди, українські вчені зможуть офіційно працювати в 

ЦЕРН як співробітники та брати участь у програмах розвитку кар’єри. Як 

асоційований член Україна зможе долучитися до створення нових матеріалів, 

розробки та впровадження нових обчислювальних й інформаційних технологій, 

розвитку грід-мереж, направляти молодих учених на стажування та 

продовжувати співпрацю в рамках робіт за дослідницькими проектами ЦЕРН. 

Після завершення офіційних протокольних заходів щодо підписання 

угоди українська делегація мала унікальну нагоду відвідати приміщення 

лабораторії, де проводяться найгучніші наукові дослідження у сфері фізики 

високих енергій та елементарних частинок. 

Підписання угоди про набуття асоційованого членства в ЦЕРН є 

визнанням наукових досягнень і розробок України міжнародною науковою 

спільнотою і ставить Україну в перші ряди світової науки. 

Нагадаємо, що асоційованими членами, які бажають підвищити своє 

членство в ЦЕРН до повного членства, уже стали Сербія та Ізраїль. Україна 

стала першою країною – асоційованим членом, яка планує залишатися в 



статусі асоційованого члена ЦЕРН. Ще однією з країн, яка бажає набути 

статусу асоційованого члена в ЦЕРН і проводить відповідні переговори з 

цього питання, є Російська Федерація. Розгляд питання щодо можливості 

підписання угоди з РФ відбудеться на черговому засіданні Ради ЦЕРН у 

грудні 2013 р. (Підписана угода між Україною та ЦЕРН про надання 

нашій державі статусу асоційованого члена в ЦЕРН // Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 3.10). 

 


