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Завершилося перше засідання комітету Україна – Євратом з 

досліджень та інновацій 

4 липня 2018 р. відбулося перше засідання Комітету Україна – Євратом з 

досліджень та інновацій (Спільний Комітет). Він створений відповідно до 

Угоди між Європейським співтовариством з атомної енергії та Урядом 

України про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь 

України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018).        

(Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України). 

Українську делегацію очолив М. Стріха, заступник Міністра освіти і 

науки України. Делегацію Європейської Комісії – П. Чайльд, заступник 

Генерального директора Європейської Комісії з досліджень та інновацій, 

який головував на засіданні. 

Спільним Комітетом розглянуто та надано оцінку результатам 

долучення України до Програми наукових досліджень та навчання Євратом 

(2014–2018) після набуття чинності відповідної Угоди 28 жовтня 2016 р. 

Угода стосується всього спектру діяльності за Програмою включно з 

грантовою підтримкою досліджень у сферах поділу ядра та термоядерного 

синтезу, а також функціонування Об’єднаного дослідницького центру ЄС в 

галузі ядерних досліджень. 

У своїй вступній промові П. Чайльд відзначив, що Європейська Комісія 

вітає успішну імплементацію асоційованої участі України у Євратомі. 

М. Стріха наголосив на вдячності української сторони за наданий 

європейською стороною високий статус співробітництва.  

Україна також вітає надану Європейською Комісією в рамках Робочої 

програми 2018 р. підтримку Національного контактного пункту програми 

Євратом в комплексі з координацією зусиль, спрямованих на ефективне 

залучення до програми українських дослідників. Цей проект полегшує участь 

українських науковців у програмах Євратому, посилюючи їхню співпрацю з 

європейськими колегами та збільшуючи поінформованість як про Євратом в 

Україні, так і про вітчизняну дослідницьку діяльність у ЄС. 

Спільним Комітетом відзначено переваги асоційованої участі з огляду 

на умови, що надаються українським дослідницьким установам через заходи 

непрямої дії в галузі поділу ядра та радіаційного захисту. Ці заходи 

відповідають тим, що надаються для європейських установ країн-членів ЄС. 

Отже, Україна набула повноцінного членства в Євратомі на правах та з 

вигодами, аналогічними до тих, що є у розпорядженні національних 

лабораторій з країн-членів ЄС. Ці можливості українські установи активно 

реалізують в консорціумі EUROfusion, котрий здійснює комплексну спільну 

програму в рамках узгодженої Європейської дорожньої карти запровадження 

термоядерної електроенергетики. Українські дослідницькі установи також 

успішно співробітничають з Об’єднаним дослідницьким центром ЄС за 

програмою Євратом. 

https://mon.gov.ua/ua/news/zavershilosya-pershe-zasidannya-komitetu-ukrayina-yevratom-z-doslidzhen-ta-innovacij


П. Чайльд відмітив важливість міжнародної кооперації у дослідженнях з 

ядерної безпеки та закликав українські наукові організації взяти участь у 

конкурсі, оголошеному за Робочою програмою Євратому 2018 р. 

Сторони погодили подальший розвиток співпраці, як цього вимагає 

Угода, та висловили задоволення темпами імплементації асоційованої участі. 

Проведення другого засідання заплановане на весну 2020 р. 

 


