
З огляду на те, що пріоритети науково-технологічного розвитку 
України збігаються з пріоритетами наукових досліджень, технологічного 
та інноваційного розвитку ЄС, ми повинні активізувати участь наших 
науковців у програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020». Про це 
заявив перший заступник голови Державного агентства України з питань 
науки, інновацій та інформатизації Б. Гриньов під час презентації програми в 
Держінформнауки. 

За його словами, сучасний стан науково-технологічного й інноваційного 
співробітництва Україна – ЄС показує, що існуючі інституційні рамки для 
зміцнення двостороннього партнерства між Україною і ЄС створюють 
сприятливі умови для значних удосконалень. Спільні знання та інформація 
щодо досліджень й інновацій в Україні і ЄС мають бути поліпшені 
декількома способами. Зокрема, матеріали щодо можливостей науково-
технологічної співпраці Україна – ЄС повинні бути розроблені й 
розповсюджені з акцентом на виробництво, науку, інновації, наукові 
дослідження й освіту. Ці матеріали повинні бути направлені до посадових 
осіб в Україні і ЄС, які беруть участь у реалізації угоди, та учасників 
науково-технологічної, навчальної, приватної сфери діяльності з метою 
сприяння діалогу Україна – ЄС. 

Також, на переконання Б. Гриньова, необхідно обговорювати 
можливості започаткування скоординованих конкурсів Україна – ЄС 
(зокрема, питання про спільні схеми фінансування за участі ЄС й України) як 
інструменту науково-технологічного партнерства. Крім того, відповідно до 
програми «Горизонт-2020» подальші дії можуть включати участь 
українських фінансових установ у тематичних проектах ERA-NET; подальше 
створення технологічних платформ в Україні; обмін передовим досвідом 
щодо способів підтримки інновацій. 

Також, за його словами, для реалізації ініціатив загальноєвропейських 
проектів і схем мобільності може бути використане двостороннє 
співробітництво. 

З переходом від наукових досліджень до інновацій особливий акцент, на 
переконання Б. Гриньова, має робитися на приватний сектор, адже 
розширення участі приватного сектору в науково-технологічній співпраці 
Україна – ЄС сприятиме скороченню розриву між наукою й промисловістю, а 
також між дослідженнями та інноваціями. 

Б. Гриньов також вважає, що українське наукове співтовариство 
повинно заохочуватися до розвитку наукової інфраструктури, вивчення 
існуючих можливостей доступу, а також сприяти отриманню інформації від 
існуючих ініціатив ЄС як для існуючих, так і для нових дослідних 



інфраструктур. Так, співробітництво в галузі електронних інфраструктур 
можна розвивати, наприклад, у сфері розподільчих обчислень, де ресурси й 
послуги можуть бути розділені між Україною і Європою на основі 
Меморандуму про взаєморозуміння чи асоціації з EGI.eu (тобто юридичної 
установи, що координує грід-діяльність в Європі). Для України важливо 
долучитися до європейської діяльності E-інфраструктур, щоб отримати 
повний доступ до сучасних наукових ресурсів. 

Підсумовуючи свій виступ, Б. Гриньов акцентував на тому, що запорука 
успішної реалізації програми «Горизонт-2020» – дієве функціонування 
мережі національних контактних пунктів (НКП), які відповідають новим 
вимогам Єврокомісії до НКП і спроможні забезпечувати ефективну 
діяльність на національному рівні (Б. Гриньов: Ми повинні активізувати 
участь наших науковців у програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020» 
// Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 
України (http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 16.01). 

 


