
Технологічні платформи є одним з інструментів інноваційного 

розвитку економіки. Перші технологічні платформи відомі у Європі, 

починаючи з 2004 р. 4 січня 2004 р. Європейська дослідна консультативна рада 

(European Research Advisory Board, EURAB) означила поняття – Європейські 

технологічні платформи (ЄТП) як одну з найважливіших панєвропейських місій 

або керованих ініціатив, спрямованих на зміцнення потенціалу Європи шляхом 

інновацій. Однією з основних цілей діяльності ЄТП є розробка економічно 

обґрунтованих програм наукових досліджень та швидке впровадження наукових 

результатів у практику.  

На європейські технологічні платформи (ЄТП) (European Technology 

Platforms, ETP) покладалося завдання відігравати ключову роль у створенні 

спонсорської мережі для підтримки стратегічно важливих галузей, для 

підвищення конкурентоспроможності та технологічного прогресу європейської 

економіки в середньо- та довгостроковій перспективі. У ЄТП можуть бути 

задіяні як суспільні інституції, так приватні особи, і діяти вони можуть як на 

національних, так і на регіональних рівнях. ЄТП залучені також до визначення 

наукових і прикладних пріоритетів та складання планів дій за відповідними 

напрямами. Посилюючи ефективність суспільно-приватного партнерства, ЄТП 

мають значний потенціал для встановлення ефективних зв’язків між 

дослідниками та промисловцями з метою прискорення впровадження 

результатів досліджень у виробництво. Однак слід пам’ятати, що при цьому 

ЄТП залишаються окремими структурами і не підпорядковуються 

безпосередньо Європейській комісії.  

Технологічні платформи відіграють вирішальну роль у покращенні 

сумісності дослідницьких пріоритетів ЄС із потребами промисловості. Вони 

становлять цілий ланцюг в економічній вартості, гарантуючи перетворення 

знань, генерованих у процесі досліджень, у технології і виробничі процеси, а в 

кінцевому результаті –  

Суворе дотримання відкритості й прозорості – це ключ до успіху 

технологічних платформ. Участь усіх організаторів спільної справи широкого 

діапазону підвищує її результативність і ефективність… 

На жаль, в Україні все ще немає жодних правових підстав для створення 

технологічних платформ, тому українські національні технологічні платформи 

(УНТП) і нині перебувають у зародковому стані, незважаючи на те що сьогодні 

більш актуальними стають нові ініціативи й починання. Саме тому провідні 

фахівці університетів, вищих навчальних закладів та наукових установ НАН 

України активно обговорюють цю проблему й підтримують створення в нашій 

державі цих інноваційних утворень (Новий спосіб мислення в умовах 

обмежених ресурсів = New thinking in the age of restricted resources: 

Міжнародний науково-практичний семінар, Київ, січень 2014 / редкол.: 

Дімітрієв О. П. та ін. – С. 57–58). 


