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Законом ратифіковано Угоду між Україною і Європейським Союзом про 

участь України в програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова 

програма з досліджень та інновацій (2014 – 2020), учинену 20 березня 2015 р. у 

м. Києві.  

Асоційована участь України в програмі «Горизонт 2020» передбачає 

фінансовий внесок нашої держави до бюджету програми. Сплата членського 

внеску забезпечуватиме можливості щодо участі в заходах програми, передачі 

обладнання, фінансування програмою науково-дослідних проектів тощо. 

Враховуючи складну фінансову ситуації в Україні, стороною ЄС 

запропоновано 95-відсоткову знижку на фінансовий внесок (який також можна 

додатково зменшити на 50 % за рахунок фондів Інструменту європейського 

сусідства (European Neighborhood Instrument). Окрім того, сплата Україною 

першого внеску за 2015 р., який становить 5 002 872,87 євро, перенесена на 

наступний період шляхом розподілу цієї суми на послідуючі роки (2016–              

2020 рр.) участі України в програмі «Горизонт 2020». При цьому загальна сума 

визначеного внеску України для участі в Програмі не зміниться та становитиме 

35 579 782,09 євро. Реалізація акта потребує бюджетного фінансування для 

забезпечення сплати щорічного внеску асоційованого члена України та 

здійснюватиметься за рахунок видатків Державного бюджету України, 

передбачених для Міністерства освіти і науки за бюджетною програмою 

«Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва» (код програмної класифікації 2201380)».  

Ратифікація Угоди дасть змогу розширити можливості участі українських 

науково-дослідних організацій та університетів у сфері європейських наукових 

досліджень, сприятиме всебічному розвитку партнерських взаємовідносин між 

Україною та ЄС, а також інтеграції України до європейської наукової 

спільноти, розширенню міжнародного науково-технічного співробітництва.  
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