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Резюме 

Новий старт Європи 

Конференція 2015 року – новий старт Європи: Відкриття ERA Інновацій стала 
переломним етапом для нової наукової та інноваційної політики Європи. Було визначено 
на основі опитування 20 % дослідників Європи що побудова Європейського 
дослідницького простору відбулася, а його переваги є суттєвими. Декларація між 
стейкхолдерами визначила необхідність переходу до реалізації дорожньої карти ERA 
2015-2020 на національному рівні та її використання для вирішення глобальних викликів 
та розвитку інновацій в промисловості на основі імплементації нової парадигми Відкриті 
інновації, Відкрита наука, Відкритість до світу. Була визначена важлива роль Структурних 
фондів ЄС для зменшення технологічного розриву між країнами в сфері досліджень. 

Сценарії розвитку ЄДП 

В 2015 році був завершений проект VERA , який розглядав чотири можливі сценарії 
реалізації спільного Європейського дослідницького простору до 2030 року в залежності 
від зовнішніх умов, наявності кризових явищ в економіці, екології та соціального 
розвитку. Були розглянуті відповідні можливі дії основних стейкхолдерів та варіанти 
спільного управління, які можуть вплинути на реалізацію основних пріоритетів ERA. В 
незалежності від вибраного сценарію розвиток європейських дослідницьких 
інфраструктур є необхідним спільним пріоритетом. Реалізація всіх інших пріоритетів 
залежить від певного сценарію. Другий сценарій відповідає в цілому сучасній політиці 
Євросоюзу, яка може забезпечити конкурентоспроможність ЄС з іншими сучасними 
інноваційними центрами щодо  розвитку промисловості та вирішення соціальних 
проблем, а також отримати необхідні переваги завдяки масштабу Європи. Перший 
сценарій відповідає приходу до влади транснаціональних компаній, що призведе до 
розпорошення ресурсів та дублювання зусиль, а отже і закриття проекту європейський 
дослідницький простір. В цілому перший сценарій відповідає сучасній Україні, але ще без 
високотехнологічних галузей, що опікуються транснаціональними корпораціями. Третій 
та четвертий сценарії відповідають глобальним кризовим явищам, що охоплюють всі 
сфери життя та повній децентралізації системи управління через тотальну недовіру до 
органів влади. Brexit є одним з таких проявів. 

Розвиток системи управління та координації Європейським дослідницьким та 
інноваційним простором. 

Побудова ЄДП в Лісабонській стратегії відбувалася на основі впровадження Методу 
відкритої координації, який потребує активних спільних дій країн ЄС та стейкхолдерів. 
Основними складовими цього методу є формування спільних цілей, інструментів 
моніторингу ступенів досягнення спільної мети на основі взаємного оцінювання та 
використання найкращих практик. Такий метод потребує змін адміністративного 
управління, який отримав назву комітологія і з успіхом впроваджується для розвитку 
ЄДП. Рішення комітетів, які складаються з делегатів країн, мають таку саму силу, що і 
рішення Єврокомісії, а отже потребують знаходження компромісу для спільного 
поступального руху до узгодженої мети. На даний момент ЄДП координується 8-ма 
такими комітетами, що підпорядковуються Раді з Конкурентоспроможності. Для 
підтримки роботи делегатів в кожній країні формуються експертні ради, що 
віддзеркалюють напрями роботи на Європейському рівні, які можуть бути сформовані в 
Україні при Національній раді з питань науки та технологій. Цікавим аналогом такої 
взаємодії на глобальному рівні є запропонований ООН Механізм сприяння розвитку 
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технологій. Система взаємодії експертних рад на національному рівні може відбуватися за 
схемою Ради Європи 2009 року, яка була запропонована для спільного прийняття рішень 
на всіх етапах підготовки ЄДП та його впровадження між поза урядовими громадськими 
організаціями та виконавчою владою. 

Зміна в системах оцінювання ефективності фінансування досліджень. 

Незважаючи на існування Закону Гудхарта в економіці, щодо спотворення дійсності при 
одночасному використанні певного показника для його кількісного вимірювання та для 
визначення його в якості цілі діяльності, використання бібліометрії для визначення 
ефективності досліджень та надання фінансування набрало масового використання тільки 
нещодавно. З 2011 року Європейська наукова фундація (ESF) видала підручник з 
найкращих практик проведення оцінювання при щорічному та довгостроковому 
фінансуванні досліджень та дослідницьких інфраструктур. Найбільш розвинуті економіки 
Європи продемонстрували підхід для оцінювання, що заснований на участі міжнародної 
експертизи якості досліджень яка використовується в методиках при базовому 
фінансуванню в наукових асоціаціях Німеччини та університетах Великобританії. 
Результатом цього стало оприлюднення в 2015 році Лейденського Маніфесту з 10 –тю 
обмеженнями використання бібліометрії при базовому та проектному оцінюванні. 

Лундська декларація 2009 та 2015 років. 

Проблеми створення спільної дослідницької мережі для вирішення глобальних викликів, а 
також досвід впровадження Стратегії Європейських ініціатив спільного програмування 
призвели до необхідності присвятити відповідний форум в Лунді та прийняти спільну 
декларацію в 2009 році щодо спільної мети для розвитку ЄДП. Ця декларація стала 
основою для розробки та прийняття нової рамкової програми співробітництва Горизонт 
2020. Побудова ЄДП, впровадження нової парадигми з відкритих інновацій, відкритої 
науки та відкритості до світу призвели до необхідності оновити Лундську декларацію в 
2015 року та закликати до впровадження чотирьох нових пріоритетів: вирівнювання 
політик, передових досліджень з використанням передової дослідницької інфраструктури, 
глобальної кооперації та досягнення впливу на вирішення глобальних викликів. 
Впровадження відповідних заходів до національних програм реформ наукового та 
інноваційного простору країн ЄС та Асоційованих країн має пришвидшити використання 
ЄДП для вирішення глобальних викликів. 

Розвиток Європейських дослідницьких інфраструктур. 

В 2016 році відповідний комітет ЄДП (ESFRI) представив оновлену дорожню карту 
Європейських дослідницьких інфраструктур 2016, в якій представлено 29 інфраструктур в 
ранзі віх та 21 інфраструктуру в ранзі проектів на різних стадіях розвитку. На сьогодні та 
на протязі двох років на етапі оперативної діяльності діють 22 дослідницькі 
інфраструктури, з яких 18 - у формі ERIC, яка до цього часу не визнана в Україні. Форма 
ERIC була прийнята в 2009 році ЄС для спрощення процедури утворення міжурядових та 
міжнародних організацій без участі Парламентів країн на етапі входження в консорціум 
дослідницької інфраструктури. В 2013 році ЄС розширив права Асоційованих країн щодо 
можливості керувати ERICом та можливості розміщення в цих країнах штаб-квартири 
інфраструктури. Європейські дослідницькі інфраструктури розширюють свою діяльність 
на надання сервісів для досліджень, навчання та інноваційного розвитку, що призводить 
до формування центрів компетенції та створення критичної маси дослідників та малих 
підприємств для відкриттів, вирішення глобальних викликів та розвитку інновацій в 
промисловості. Сучасний розвиток дослідницьких інфраструктур неможливий без 
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формування власної е-інфраструктури або використання загальної е-інфраструктури для 
досліджень. В 2016 році комітет з е-інфраструктур (e-IRG) оновив дорожню карту з 
розбудови е-інфраструктур Спільноти, що використовує гібридні грід та клауд технології 
для обчислень та розподіленої системи сталого зберігання даних для їх повторного 
використання дослідниками. З п’яти найпоширеніших е-інфраструктур Європи Україна на 
технологічному рівні співпрацює з двома – EGI та GEANT, але не достатньо використовує 
їх можливості для вирівнювання наукової та технологічної політики в цьому напрямі, а 
національні е-інфраструктури не відповідають необхідному рівню технологічної 
готовності для надання сервісів. 

Впровадження парадигми Відкрита наука з 2013 по 2017 роки. 

В розділі наведено перебіг подій щодо концепції, назви Відкрита наука та її визначення з 
2013 до 2014 року, коли за опитуванням наукової спільноти було прийнято остаточне 
рішення. Відкрита наука як спосіб використання спільнотою е-інфраструктур для 
досліджень через впровадження нових інструментів з обробки даних, відкритості 
досліджень та масового співробітництва. В 2015 році, в якості головних інструментів 
Відкритої науки, Єврокомісаром були визнана Європейська хмара відкритої науки 
(інфраструктура) та концепція цілісності досліджень. Розробка порядку денного відкритої 
науки в лютому 2016 року була доповнена 12 заходами з її впровадження до яких 
закликала Амстердамська конференція у другій половині року. Роздуми щодо управління 
системою відкритої науки привели стейкхолдерів до розвитку парадигм Відкритої науки 
Спільноти та е-інфраструктури Спільноти . Паралельно, розвиток Стратегії цифрового 
ринку, в рамках Цифрового порядку денного Європи, підтримав розбудову Європейської 
хмари відкритої науки та Європейської інфраструктури даних, запропонувавши 
реалізувати Європейську хмарну ініціативу, яка має забезпечити е-інфраструктурою 1,7 
млн. дослідників та 70 млн. фахівців ЄС. 

Впровадження парадигми Відкритих інновацій з 2013-2017 роки. 

З 2013 року Євросоюз, на основі парадигми, розвинутої в Гарвардській школі з економіки 
Майклом Портером, фахівцем з розвитку інноваційних кластерів, щодо переваг створення 
спільної цінності як розвиток нового капіталізму, розвинув нову парадигму інноваційного  
розвитку Відкритих інновацій 2.0. Ця парадигма є розвитком Відкритих інновацій, що 
була запропонована професором Каліфорнійского університету Г.Чесборо в 2003 році, для 
відкритих інноваційних екосистем та моделі взаємодії чотирьох спіралей. Така модель 
найкраще відповідає інноваційному потенціалу в різних країнах ЄС для їх взаємного 
доповнення та створення необхідної критичної маси дослідників, ресурсів, користувачів, 
спільної системи управління та венчурного бізнесу для вирішення як глобальних 
викликів, так і інновацій в промисловості. Створення цифрового єдиного ринку та 
цифровизація промисловості все більше сприяє розвитку дослідницьких інфраструктур в 
якості створення широкого шляху від відкритої науки до відкритих інновацій 2.0. На 
цьому шляху ЄС намагається сформувати відкриті інновації в якості процедури для мас, 
замість мистецтва для обраних. 

Європейський дослідницький та інноваційний простір та Світ. 

Розвитку відкритої науки та відкритих інновацій присвячені були і форуми 2015-2016 
років країн Організації співробітництва та економічного розвитку та країн G7. Прийняті 
відповідні декларації визначили ці парадигми в якості пріоритетного розвитку світу як для 
подолання технологічної нерівності між країнами, так і покращення медичного 
забезпечення, вирішення екологічних проблем. Форуми підкреслили необхідність 
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фінансування фундаментальної науки та розвитку глобальних інфраструктур для 
спільного вирішення глобальних викликів, де слаборозвинуті країни мають відігравати 
значну роль в якості визначення проблем їх розвитку. На жаль Україна приймає участь в 
Організації співробітництв а та економічного розвитку тільки за розділом боротьби з 
корупцією. 

Висновки 

Країни ЄС пройшли довгий шлях узгодження національних політик та інтересів для 
побудови п”ятої ступені свободи: вільного обміну знаннями у різних формах (даних, 
дослідників, інфраструктур, технологій та навичок). Незважаючи на прискорений 
розвиток ІТ технологій, головними проблемами залишаються людські взаємовідносини на 
різних рівнях та способи формування масового співробітництва як між кордонами, так і в 
рамках державно-приватного партнерства. Приклад створення «інформаційного пулу» для 
розвитку інноваційної екосистеми в рамках Кремнієвої долини був доповнений 
глобальним розподіленим співробітництвом для відкриття бозона Хиггса в рамках 
ЦЕРНу. Останній приклад цікавий є тим, що створений для вирішення проблем 
фундаментальної науки, ЦЕРН опосередковано створив цілий спектр технологій від ІТ та 
медицини до промислових датчиків, а також нові механізми масового співробітництва та 
відкритості даних і повторного їх використання у співпраці. Україна, ставши у 2015 році 
асоційованою країною до рамкової програми з науково-технічного співробітництва, разом 
з доступом до відповідних фінансових ресурсів отримала можливість узгодити 
національну наукову політику для вільного обміну знаннями через обмін дослідників, 
створення спільної інфраструктури, обміну даних, технологій та навичок, а отже 
зменшити технологічний розрив з розвинутими країнами. Впровадження нової парадигми 
Відкриті інновацій, Відкрита наука, Відкритість до світу дозволяє Україні брати участь у 
відкритих європейських інноваційних екосистемах як для вирішення спільних глобальних 
викликів так і для спільної участі в ланцюгу створення доданої вартості у 
високотехнологічних галузях промисловості Цифрового єдиного ринку. 
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Вступ 

«Реалізуючи заходи, спрямовані на імплементацію умов Угоди про асоціацію з ЄС, 
необхідно постійно враховувати два важливі аспекти процесу євроінтеграції:  
1) євроінтеграційні завдання для України згідно з умовами Угоди є поточними цілями, 
тоді як кінцевою метою є забезпечення готовності до вступу в Європейський Союз, як це 
передбачається Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020». Тому Україна вже зараз 
має передбачати і планувати наступні кроки щодо повної адаптації чинних у державі норм 
та правил до стандартів ЄС і подальшого поглиблення економічної взаємодії; 2) 
економічна система Європейського Союзу постійно модифікується та ускладнюється. 
Йдеться про створення Фіскального та Банківського Союзів, удосконалення Валютного 
Союзу, об’єднання в єдиній зоні вільної торгівлі ринків ЄС і США тощо. Це вимагає від 
України постійного моніторингу зазначених процесів та опрацювання підходів до 
інтеграції не із сучасним, а з майбутнім Євросоюзом.» -  стор.253 Аналітичної доповіді до 
щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 
зовнішнє становище України в 2016 році» 

Європейський союз за останні 15 років пройшов довгий шлях пошуку інструментів 
співробітництва між країнами, які можуть забезпечити синергію зусиль, суттєвого 
зменшення дублювання в кожній країні для побудови ефективного Європейського 
дослідницького та інноваційного простору. Використання масштабу ЄС у поєднанні з 
різнобарвністю його країн, за думкою стратегів, має забезпечити необхідну 
конкурентоспроможність у змаганні з іншими інноваційними центрами світу, такими як 
США та Китай. 

Досвід спілкування з вченими України, які перебувають під впливом систем 
інноваційного розвитку в США, Сінгапурі та Китаї показує, що змінам в системі 
організації дослідницько-інноваційного простору приділяється дуже мало уваги, особливо 
після провалу, на думку багатьох вчених, Лісабонської стратегії з її 3 % від ВВП витрат на 
дослідження до 2010 року. Незважаючи на те, що ЄС визнає наявність проблем на цьому 
шляху і вживає безпрецедентні заходи для їх вирішення, дані проблеми так швидко не 
вирішуються, а останній процес Brexit може суттєво ускладнити їх вирішення.  

З іншого боку, постійна увага урядів країн, націленість їх на побудову суспільства знань 
(розумного суспільства знань - див. визначення ООН) та  на інноваційний розвиток має 
дати свої плоди. Наприклад, світове визнання та інноваційна потужність Європейського 
інституту з ядерних досліджень (ЦЕРН) допоміг йому стати  інкубатором інноваційних 
рішень і нових форм організації міжнародного співробітництва. Розвинута в ЦЕРН 
потужна мережа обчислювальних ресурсів (ГРІД) дала можливість  використовувати її не 
тільки у фізиці елементарних частинок, але і в інших дисциплінах від медицини до 
гуманітарних наук. Створена Європейська грід інфраструктура (початок операційної фази 
2009-2010 роки) за п'ять років перетворилася в одну з найпотужніших в світі мереж для 
паралельного обчислення, обробки та зберігання даних. Впровадження на цій основі 
клауд-технології поставило EGI в один ряд з іншими 4-ма е-інфраструктурами Європи, які 
зараз є основою для майбутнього нового інструменту для розвитку суспільства знань - 
Європейської хмари відкритої науки. В 2010 -11 роках в Україні, навіть серед учасників 
проектів на Адронному колайдері була думка, що нова окрема організація не буде мати 
розвитку та суттєвого впливу. На жаль, це мало негативні наслідки щодо відставання від 
мейнстріма в цьому напряму, яке ми відчуваємо і сьогодні.  

Захопленість моделями інноваційних кластерів, які розвиваються в країнах з розвинутою 
економікою, та відома всім Кремнієва долина також відволікла увагу від нової парадигми 
Відкритих інновацій 2.0, що заснована на мережевому принципі та моделі чотирьох 
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спіралей. Початок розвитку цієї парадигми дав американський економіст в 2011 році, який 
займався вивченням побудови та розвитку інноваційних кластерів. (М.Портер) На жаль 
цей напрямок в Україні теж не набув поширення навіть серед науковців, хоча саме цей 
напрямок якнайкраще відповідає розвитку громадянського суспільства в нашій країні та 
побудови розумного суспільства знань. 

Одна з поширених думок в Україні щодо "Європейської моделі інноваційного розвитку" 
полягає в тому, що калькування цієї моделі в Україні не може дати зиску через 
невідповідность законодавчого та культурного ландшафту, а тому потрібно або брати 
досвід Сінгапуру чи США або будувати власну систему. Але, по-перше, просте 
калькування не дає зиску нікому, по-друге, в Європі 28 країн, кожна з яких має свої 
відмінності і ЄС не збирається їх ламати, по третє, інтеграція в ЄС у сфері науки та 
інновацій передбачає відкритий метод координації, а також принципи субсидіарності та 
пропорційності міри впливу, по-четверте, вона базується на п'яти ступенях свободи 
переміщення товарів, послуг, робочої сили, капіталів та знань, а жодна з інших країн не 
пропонує таку систему взаємодії, по-п'яте, Україна без об'єднання з іншими розвинутими 
країнами після 25 років падіння в сфері науки, технологій та інновацій не здатна 
зконцентрувати критичну масу ресурсів (дослідників, інфраструктури, малого, середнього 
та крупного бізнесу, ризикових фінансових ресурсів) для інноваційного розвитку в будь-
якому напрямі, незважаючи на наявність космічних, атомно та літакобудівних технологій 
та навичок, які з кожним роком зменшуються до рівня коли настає загроза технологічних 
та екологічних катастроф. 

Україні, після 25 років невизначеності шляху та стихійного накопичення капіталів, що 
призвела до найвищої корупції та олігархізації економіки, потрібний чіткий напрям руху, 
хай не найкращий, як багатьом здається, до Європейського Союзу, країни якого можуть 
доповнити наші ще існуючи можливості, поки вони не перетворилися в купу заліза та 
групи наукових пенсіонерів. 

Аналіз трендів розвитку політики Європейського дослідницького та інноваційного 
простору доцільно використати для вирішення визначених урядом проблем розвитку 
науки та інновацій. Як відомо, уряд визначив відсутність стратегії розвитку, механізмів 
координації між владою, наукою, бізнесом, ефективних методів оцінювання якості 
досліджень при базовому та проектному фінансуванні, застарілість дослідницьких 
інфраструктур, старіння людського потенціалу, відтік мізків та відсутність дієвих 
механізмів комерціалізації наукових досліджень, як основні проблеми у сфері науки 

Україна підписав угоду про асоційоване членство до рамкової програми Горизонт 2020, 
одночасно стала повноправним членом партнерства «Європейський дослідницький 
простір», який управляється за Відкритим методом координації, що використовується ЄС 
і в інших галузях та використовує систему формування пріоритетів розвитку і 
запровадження відповідних механізмів взаємодії. Україна має навички роботи тільки в 
рамках централізованої системи управління і новий метод координації є для нас 
незвичним. Але саме в сфері науки та інновацій, що діють за стратегічною ініціативою 
Інноваційний Союз, Україна може зрозуміти в ранзі Асоційованої країни, як працює 
механізм ЄС із середини і в інших галузях між країнами-членами. Від того наскільки 
швидко Україна зрозуміє всі позитивні та негативні сторони такого управління та почне 
його використовувати залежить наступний вибір України. 

Мета даного аналізу показати напрями «нового старту» в розвитку політики ЄС у сфері 
науки та інновацій, а також його спадковість в рамках Стратегії Європа 2020. Аналіз буде 
зосереджений на розвитку Європейського дослідницького простору в якості партнерства 
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країн ЄС, асоційованих країн до рамкових програм та Європейської комісії. Важливо  
показати практичну реалізацію Відкритого методу координації ЄС в рамках такого 
партнерства, його можливості для участі Асоційованих країн в реалізації пріоритетів 
Європейського дослідницького простору, впровадження дорожньої карти, різних форм 
участі в Європейських дослідницьких інфраструктурах. Особливу увагу буде приділено 
новому баченню розвитку та використання ERA для науки, промисловості та суспільства 
завдяки Лундській декларації 2015 року щодо вирішення соціальних проблем та нового 
порядку денного: Відкриті інновації, Відкрита наука, Відкритість до світу. Реалізація 
цього бачення безпосередньо вбудовує громадянське суспільство в нову модель 
інноваційного розвитку, її механізми та інституції. Вплив громадянського суспільства на 
процеси співробітництва може відбуватися і через реалізацію Механізму сприяння 
технологіям ООН. А впроваджуваний в ЄС новий індекс взаємодії чотирьох 
спіралей:влада, бізнес, наука, громадянське суспільство допоможе виміряти цей вплив. 
Останні ініціативи ЄС щодо прискореної розбудови Цифрового єдиного ринку, економіки, 
що керована даними, хоча не входять до ініціативи Інноваційний Союз, але вони 
направлені на безпосередню координацію між цими ініціативами через впровадження 
Європейської хмарної ініціативи яка їх поєднує.. 

Дана робота має за мету розглянути основні тренди розвитку Європейського 
дослідницького та інноваційного простору, які були визначені стратегічними 
документами за останні три роки і можуть мати суттєвий вплив на розвиток ЄС в 
найближчі терміни. 
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Новий старт Європи: Відкриття ERA інновацій 

Побудова ЄДП 

22 червня 2015 року відбулася конференція1, на якій був зроблений підсумок співпраці 
між ЄК та стейкхолдерами ERA2 щодо побудови ЄДП. Була відзначена плідність 
співпраці з 2012 року3, яка забезпечила побудову основних механізмів функціонування 
ЄДП на європейському рівні, а саме: систему відкритої координації наукових політик, 
методи оцінювання при інституційному фінансуванні та проектному фінансуванні, 
реалізацію ініціатив спільного програмування на мультинаціональному рівні 10-ти 
програм для вирішення глобальних викликів, побудову мережі Європейських 
дослідницьких та е-інфраструктур на основі міждержавного співробітництва, 
стимулювала механізм вільного ринку дослідників на основі меритократичних принципів, 
механізми забезпечення гендерної рівності в дослідженнях та прийняття рішень, 
запропонувала механізми передачі знань та технологій на основі державно-приватного 
партнерства, впровадження ІТ технологій для комунікацій та обміни даними і створила 
приклад такого партнерства на законодавчому рівні – Європейський інститут інновацій та 
технологій і відповідні спільноти за 5-ти напрямами. Було наголошено, що ефективність 
ЄДП залежить від того на скільки сильні та функціонально сумісні будуть національні 
системи досліджень та інновацій, а різноманітність та інноваційність ЄДП залежить від 
національних особливостей та вільного розвитку національних систем. На Європейському 
рівні визначені тільки мінімальні вимоги та створенні мінімальні інституції та механізми 
для розвитку всіє системи і кожної національної складової, згідно їх інтересам та 
особливостям. Стейкхолдери підписали декларації4 щодо подовження терміну 
співробітництва щонайменше до 2019 року для впровадження пріоритетів ЄДП на 
національному рівнях та створення нових механізмів для ефективного використання ЄДП 
для вирішення глобальних викликів та використання для інновацій в промисловості. 

Єврокомісар з питань досліджень та інновацій пан K.Моедаш запропонував розглянути та 
обговорити протягом року ініціативу нового порядку денного для інновацій: Відкриті 

                                                           
1  A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation/Conference. – 22-23 June 2015/ 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm 
 
2 ERA IN PARTNERSHIP/http://ec.europa.eu/research/era/partnership_en.htm 
3 A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth/ 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS/Brussels, 17.7.2012/COM(2012) 392 final/ (pdf) 16 pp.  - 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2122 
 
4 JOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN COMMISSION, THE CONFERENCE OF 
EUROPEAN SCHOOLS FOR  ADVANCED ENGINEERING EDUCATION AND RESEARCH 
(CESAER), THE EUROPEAN ASSOCIATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY 
ORGANISATIONS (EARTO), THE EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA), THE 
LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES (LERU) AND SCIENCE EUROPE (SE) 
TO TAKE ACTION ON WORKING IN PARTNERSHIP IN ACHIEVING THE EUROPEAN 
RESEARCH AREA (ERA)/ C(2015) 4063 final - Annex 1. – 2015/  6 pp. / 
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint_statement_ec.pdf 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2122
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2122
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2122
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint_statement_ec.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint_statement_ec.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint_statement_ec.pdf
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інновації, Відкрита наука, Відкритість до світу5 в якості нового бачення розвитку та 
використання ЄДП для інноваційного розвитку Європи, який має прискорити реалізацію 
Стратегічної ініціативи Інноваційний Союз з врахуванням глобальних змін трендів 
розвитку в Світі: цифровизація масове співробітництво та досягнення цілей сталого 
розвитку. 

Яким чином і що надало можливість це проголосити після 15 років будівництва ЄДП 
замість запланованих 10? 

В 2014 році було проведено опитування 515 тисяч дослідників Європи6 , що складає 20 % 
від загальної кількості дослідників, що працюють в державних та приватних установах. За 
відповідями вони поділилися за трьома групами: 1)дослідники з наукових інституцій, які 
реалізують пріоритети ERA майже повністю, 2) дослідники з наукових інституцій, які 
реалізують пріоритети ERA частково, 3) дослідники з наукових інституцій, які майже 
зовсім не реалізують пріоритети ER. Відсотки наукових інституцій за цими групами в 
різних країнах ЄС представлений на діаграмі 1. Розподіл публікацій та патентів за цими 
групами представлений на малюнку 1.  

 

 

 

                                                           
5 Open Innovation, Open Science, Open to the World/ European Commission – Speech 22 June 
2015, Carlos Moedas – Commissioner for Research, Science and Innovation/ Web site: Press 
Release Database. European Commission./ [Online]: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-5243_en.htm 
 
6 European Research Area - Facts and Figures 2014/ Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2015 -93 pp./ 
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
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На діаграмі 2 приведений розподіл інституцій за першими двома групами щодо 
впровадження заходів з реалізації пріоритетів ERA, перелік яких вказано на діаграмі 
праворуч. 

 

 

Цей суттєвий розрив в кількісному вимірі створеної продукції між інституціями, які 
імплементують пріоритети ERA та імплементують навіть частково, а також їх розподіл 
між країнами і дав змогу стверджувати, що механізми функціонування Європейського 
дослідницького простору та його відповідні європейські інституції побудовані і 
працюють. 

 

В травні 2015 року Рада з конкурентоспроможності при Раді міністрів ЄС7 затвердила 
Дорожню карту ЄДП 2015-2020 року8 , яка базується на «5+1» пріоритетах, та 
запропонувала прийняти на національному рівні плани з імплементації цієї дорожньої 
карти та забезпечити наступним моніторингом їх реалізації в рамках Європейського 
семестру(на національному рівні це: квітень - представлення програм реформ, вересень – 

                                                           
7 Council conclusions on the European Research Area Roadmap 2015-2020/No doc. 9351/15  
Brussels, 29 May 2015- 8 pp./  https://era.gv.at/object/document/1817/attach/0_pdf.pdf 
 
8 ERAC Opinion on the European Research Area Roadmap 2015-2020/ ERAC 1208/15 - 
Brussels, 20 April 2015- 69 pp. / 
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf 
 

https://era.gv.at/object/document/1817/attach/0_pdf.pdf
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
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план бюджетної підтримки для затвердження національними парламентами). Були 
прийняти відповідні індикатори для оцінки прогресу на рівні країн. 

Плани реформ по кожній країні розглядаються на засіданні Ради міністрів та приймаються 
рішення щодо необхідності підтримки менш розвинутих країн та зменшення 
технологічного розриву через використання Структурних фондів та Фонду Єднання, які 
мають, зокрема, розділ з підтримки досліджень та інноваційних інфраструктур. Як 
правило, більшість дослідницьких інфраструктур як на національному так і на 
Європейському рівнях фінансуються такими структурними фондами за умови прийняття 
країнами Стратегій розумної спеціалізації. Структурні фонди9: 

- «забезпечують розвиток дослідницької та інноваційної інфраструктури для 
передових досліджень і розробок, сприяють розвитку центрів компетенції 
європейського рівня; 

- сприяють інвестиціям в дослідження та розробки, в розвиток взаємодії між 
підприємствами, дослідницькими центрами та вищими навчальними закладами, 
зокрема, через розробку продуктів і сервісів, передачі технологій, соціальні 
інновації та державні послуги, моделюють попит, забезпечують створення мереж, 
кластерів та впровадження відкритих інновації за допомогою розумної 
спеціалізації; 

- підтримують технологічні та прикладні дослідження, пілотні лінії з виробництва 
нової продукції, розширення виробничих можливостей та початок виробництва в 
сфері використання ключових хай-тек технологій і дифузії технологій загального 
призначення.»10  

Саме впровадження Стратегії розумної спеціалізації мало убезпечити від розпорошення 
зусиль і ресурсів та їх дублювання на національних рівнях при використанні Структурних 
фондів. Потрібно згадати, що окрім об’єднання зусиль та зменшення їх дублювання, 
основною метою Європейського дослідницького простору є створення п’ятої ступені 
свободи – окрім свободи пересування товарів, людей, капіталу та послуг, зробити вільний 
рух та доступ до знань незалежно від того втілені вони в людей, інфраструктури чи 
результати досліджень.  

Впровадження заходів з реалізації пріоритетів ЄДП можна коротко представити як 
послідовну реалізацію принципу Ґарнака, який став головним для одного з лідерів 
ефективних наукових досліджень - Товариства Макса Планка, та принципу формування 
«інформаційного пулу» для конкурентоспроможної інноваційної екосистеми. 

                                                           
9 EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS 2014-2020: Official texts and 
commentaries/Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 – 418 pp./ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf     
p.207  
 
10 Marinelli, E./ Buesel, K./ Degelsegger, A./ Zenker, A./ Daimer, S./ Doussineau, M./ Haegeman, 
K. (2015):ERA Fabric Map. Third Edition. Report of the Forward Visions on the European 
Research Area (VERA) project. Seville/ Vienna/ Karlsruhe.- 26 pp/p.10 
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
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Принцип Ґарнака: найкраща наука в країні робиться найкращими вченими, які вільно 
обирають теми досліджень, мають доступ до найкращих дослідницьких інфраструктур, 
ресурси для залучення найкращих молодих талантів, а найкращих вчених обирають 
міжнародні експерти. Це корелює з першим, другим та третій пріоритетами ЄДП. 

Інформаційний пул: створення критичної маси вчених, які мають можливості швидко та 
відкрито обмінюватися професійними знаннями та технологіями. Це забезпечує п’ятий та 
шостий пріоритети ЄДП. 

 Коли заходить питання про створення критичної маси вчених, то потрібно звернути увагу 
на потенційні труднощі у її створенні або через розпорошеність зусиль та напрямів 
досліджень або через недостатню кількість дослідників. На 2014 рік в 28 країнах Європи 
було 1,74 млн. дослідників в одиницях FTE, з яких 0,85 млн. працюють в бізнес секторі11, і 
кількість дослідників постійно зростає на 2- 3 % в рік. 

 

  

                                                           
11 http://data.uis.unesco.org/ 
 

http://data.uis.unesco.org/
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Сценарії розвитку ЄДП 

В 2012 році визначення Європейського дослідницького простору зазнало певних змін, до 
якого була додана чітко визначена мета партнерства. Європейський дослідницький 
простір (ERA) це єдиний дослідницької простір, відкритий на весь світ, що заснований на 
Єдиному ринку, в якому дослідники, наукові знання та технології вільно поширюються і 
через який Союз та його держави-члени зміцнюють свою науково-технічну базу, 
конкурентоспроможність та свою здатність колективно вирішувати глобальні виклики. 
Такий розвиток ЄДП не є чітко визначеним в сучасному світі з його ризиками і загрозами 
для економік країн та залежить від відповідних рішень, які можуть прийняти їх уряди. В 
2015 році вийшов заключний звіт форвардних досліджень до 2030 року (проект Forward 
VERA) щодо можливих сценаріїв розвитку ЄДП та впливу на реалізації його пріоритетів в 
таких умовах. В ньому розглянуто чотири сценарії в залежності від можливого розвитку 
Європи та виникнення фінансових чи кліматичних криз. В сценаріях розглянуто12 вплив 
стейкхолдерів на реалізацію пріоритетів ЄДП  та на використання відповідних 
інструментів для розвитку. ЄДП, в якості наукової політики , спрямована на підвищення 
переваг досліджень та інновацій для Європи і є динамічною концепцією в залежності від 
зовнішніх умов та необхідності гармонізувати потреби різних стейкхолдерів при 
багаторівневому управлінні процесами, які можуть мати ризики та невизначеності, а тому 
перебувають у постійній еволюції. Потрібно зауважити, що у всіх сценаріях зберігається 
важливе значення спільних дослідницьких інфраструктур, хоча відрізняється спосіб їх 
організації та визначення пріоритетів їх використання. 

Розгляд цих сценаріїв мають дуже важливе значення для України, яка постійно 
знаходиться в кризовому стані для розвитку досліджень та вирішення глобальних 
викликів. 

Сценарій 1 Приватні знання - глобальні ринки 
Відчувається вплив економічної кризи, державне фінансування досліджень незначне, 
фінансуються дослідження переважно промисловістю, фондами, спонсорами. Зростає 
нерівність в дослідженнях та інноваціях між державами-членами, а також політичних 
впливів. Координація та інтеграція світових досліджень та технологічного розвитку і 
інноваціями відбувається через глобальні вертикальні мережі.  

Пріоритети ЄДП 

Невелике державне фінансування за визначенням виділяється тільки 
конкурентоспроможним групам дослідників. Міжнародне співробітництво не відбувається 
в державних організаціях, а тільки через глобальні вертикальні мережі та ланцюжки 
вартості. Частка державних досліджень координується серед невеликого кола держав-
членів, регіонів та спеціалізованих дослідницьких груп. Приватні суб’єкти такі як великі 
корпорації та лобістські організації мають повноваження встановлювати порядок денний 

                                                           
12 Marinelli, E./ Buesel, K./ Degelsegger, A./ Zenker, A./ Daimer, S./ Doussineau, M./ Haegeman, 
K. (2015):ERA Fabric Map. Third Edition. Report of the Forward Visions on the European 
Research Area (VERA) project. Seville/ Vienna/ Karlsruhe.- 26 pp/pp.18-22 
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf 

http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/Del__6_5_ERA_Fabric_Map_3.pdf
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та узгоджувати діяльність державних дослідницьких та інноваційних центрів із їх 
(корпорацій) ринковими інтересами. Вирішення великих викликів відбуваються тільки, 
якщо існує ринковий потенціал. На суспільних потребах зосереджуються тільки 
благодійні організації в розвинутих країнах. В рамках Союзу існує вільна мобільність 
дослідників та надзвичайно висока конкуренція. В цілому доступна і відкрита 
інфраструктура. 

Зацікавлені сторони 

Приватні зацікавлені сторони є основним джерелом фінансування, основну частину 
досліджень проводять спеціалізовані фірми, приватні дослідники та спільні підприємства 
між великими фірмами та державно-приватними консорціумами. ЄДП в розумінні 
документів 2012 року не існує: всі інвестують в стратегії отримання максимального 
прибутку без будь-якого суспільного проекту.  

Інструменти. 

За відсутністю державного сектору у дослідженнях, інструменти впливу обмежені. 
Невелика частка державних досліджень координується окремими колами країн-членів ЄС, 
регіонів та спеціалізованих дослідницьких груп і обмежується окремими доменами, де є 
конкурентоспроможність, наприклад, це окремі інструменти спільного програмування та 
ERA-NET. Європейські органи обмежуються тільки моніторингом прогресу щодо 
регулювання приватними стейкхолдерами та, можливо, створення стандартів. Розділ 
промислового лідерства Горизонт 2020 втратив би актуальність з огляду на низький рівень 
фінансування у порівнянні з приватними джерелами. Оскільки ринкова парадигма 
призводить до високої роздробленості дослідницької та інноваційної діяльності, аспекти 
згуртованості між країнами більше не розглядається. 

 

Сценарій 2. Глобальні виклики - спільні дії 
Країни-члени ЄС стали більш відкритими до колективних дій, спрямованих на вирішення 
суспільних проблем, таких як зміна клімату, енергозбереження чи охорона здоров'я. 
Європейські інституції стали впливовими ключовими фігурами для досліджень: великі 
програми досліджень, спрямовані на вирішення соціальних проблем, пропонують 
численні перспективи для молодих науковців. Великі державні інвестиції в дослідження 
та розробки доповнюються інвестиціями в діяльність неурядових громадських організацій 
та більшою роллю регіонів. Європарламент займає центральну політичну роль. 

Пріоритети ЄДП 

Цей сценарій близький до того, що передбачають сьогодні промоутери ЄДП. Державні та 
приватні актори дослідницької інноваційної системи разом працюють, як передбачено в 
пріоритети 2 та 5 для вирішення суспільних проблем спільними зусиллями. Ринок праці 
для дослідників розвивається і дає хороші можливості для дослідників жінок та чоловіків. 

Стейкхолдери 
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Широке коло стейкхолдерів, включаючи нові приватні організації, що створені для 
фінансування досліджень та вирішення суспільних проблем, а також нові транс-
європейські дослідницькі організації. Всі працюють у високорозвинених та 
спеціалізованих інноваційних центрах, які в значній мірі керуються організаціями 
державного сектору, а наддержавні, національні та субнаціональні органи тільки 
залучаються до різних аспектів. 

Інструменти 

Цей сценарій передбачає створення ERA 2030, що є в цілому подальшим розвитком ERA 
2014 використовується широкий спектр існуючих інструментів , що підтримують 
міжгалузеву та міждисциплінарну тематику досліджень, які мають дещо модифікувати та 
вирівняти перекоси поточної ситуації. Вимір Соціальні виклики має безпосереднє 
значення. Цей сценарій узгоджується з тим, що субнаціональні регіони стають сильними 
учасниками дослідницького та інноваційного ландшафту. Забезпечення подальшого 
вдосконалення, посилення та гармонізації процедур або міцних зв’язків між різними 
інструментами, які вже видно в поточному періоді фінансування. 

 

Сценарій 3 Окремі рішення – локальне є кращим. 
Політичні скандали, особливо в галузі захисту даних, і нездатність політиків подолати 
фінансову кризу призвели до глибокої недовіри до урядів. Наука вважається єдиним 
способом набуття знань; Існує дуже різнорідний науково-дослідний ландшафт з великим 
внеском населення, який зосереджується на регіональних рішеннях. Головним завданням 
Європейського Союзу є надання необхідної інфраструктури для обміну знаннями. 

Дослідження та інновації в Європі є прозорими та відкритими для індивідуальних або 
суспільних потреб, зокрема стосовно нових способів спільного життя, охорони здоров'я та 
конфіденційності даних, а також активної участі громадян та тісних зв'язків з місцевими 
громадськими діячами, що займаються мікро- та регіональним рівнем, що займаються 
вирішенням місцевих проблем. 

Пріоритети ЄДП 

Інші цінності та суспільні пріоритети ніж зараз в Європі. Ефективність дослідницьких 
систем (пріоритет 1) визначає ефективність щодо створення високої якості життя, а не 
зосередження на досконалості досліджень. За цим сценарієм транснаціональне 
співробітництво та конкуренція більше не є пріоритетом. Збільшується участь громадян та 
територіальне обґрунтування досліджень та розробок. Інновації розглядаються як зміни на 
місцевому та регіональному рівнях , що сприяють добробуту. Науковий внесок може бути 
транс дисциплінарним, але часто проводиться тільки в регіоні. Пропозиції дослідників 
перевищує попит на них, а зосередження на місцевих проблемах «закриває» ринок праці 
для дослідників. Відкритий доступ (пріоритет 5) використовується в цьому сценарії та 
спирається на масову участь, прозорість та відкритість потоків знань. 
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Стейкхолдери 

У цьому сценарії громадяни та громадянське суспільство виступають як основні 
зацікавлені сторони, які займаються дослідницькою та інноваційною діяльністю. У той же 
час, міжнародні державні установи відіграють менш важливу роль - порівнянні з 
поточною ситуацією. Це означає, що з'являються нові посередницькі організації, такі як 
дослідницько-промислові асоціації, гібридні державно-приватні дослідницькі ради та 
представники громадських організацій, які надають поради та, у деяких випадках, 
розподіляють державне фінансування навколо цільових тем. Філантропи, діяльність 
краудфандингу та краудсорсингу також стають більш актуальними для зацікавлених 
сторін. 

Інструменти 

Потребує повної зміни Європейської дослідницької та інноваційної політики, а отже і 
нових інструментів з відмінним баченням, місією та обґрунтуванням. Основними 
критеріями мають стати їх досконалість щодо якості життя, здоров’я та щастя. 
Відбуваються зміни в процесах взаємодії акторів: соціальні актори набагато активніші, що 
призводить до впровадження нових каналів зв’язку, дискусійних форумів та інших, в яких 
беруть участь представники уряду, політики та представники бізнесу. Підвищення 
розвитку засобів для обміну, навчання та координації дій. Також використовують «крауд» 
інструменти: краудфандинг та краудсорсинг. Новими дослідниками стають громадяни, які 
відіграють важливу роль у визначені та проведені дослідницької політики, а також 
приватні підприємства, зокрема в їх соціальній діяльності. 

 

Сценарій 4. "Часи криз - експерти за кермом". 
 Кліматичні катаклізми призводять до зміни та переосмисленні сталості. Адаптація до 
кліматичних змін стала домінуючою темою в політиці; Наука характеризується 
співпрацею між різними дисциплінами та поколіннями і відіграє центральну роль у 
розробці та впровадження рішень у політиці та суспільстві. Координація на 
європейському рівні є ключовим у рушійних дослідженнях, технологічному розвитку та 
(соціальних) інноваціях для досягнення цієї мети. Експерти з питань сталого розвитку 
відіграють важливу роль у політиці та беруть активну участь у визначенні та реалізації 
політики. 

Пріоритети ЄДП 

Сталий розвиток стає провідним соціальним принципом для розвитку дослідницько-
інноваційної системи, а також забезпечує ширшу соціально-економічну динаміку. 
Підтримка найкращих досліджень передбачає розгляд науки в суспільстві, згідно яким 
дослідження мають забезпечити громадянам вирішення проблем сталого розвитку, що 
становлять значні дослідницькі та технологічні проблеми. Дослідження відбуваються на 
основі транскордонного співробітництва та глобального характеру проблем, що пов’язані 
з навколишнім середовищем, де Європа має конкурентні переваги в деяких галузях. В 
цьому сценарію необхідно вирішувати проблеми з формуванням ринку праці для 
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дослідників та гендерної рівності (пріоритети 3 та 4), а також забезпечення відкритого 
доступу (Пріоритет 5) , оскільки полегшує обіг та застосування знань. 

Стейкхолдери 

ЄС є основним зацікавленим суб'єктом, оскільки координація політики на європейському 
рівні мають вирішальне значення для формування дослідницьких програм та галузей 
досліджень в цілому. Важливими стейкхолдерами є також громадяни, неурядові 
організації, фонди, банки або етичні інвестори. 

Інструменти 

Базуються на припущенні про необхідність глибоких структурних та системних змін в 
порівнянні з поточною ситуацією, в основі яких лежать аспекти сталого розвитку. Це 
означає, що допоміжні інструменти сильно зосереджуються на стійкості, а також 
фінансування орієнтоване на вирішення проблеми сталого виробництва та життя. З 
поточного фокусування на чудовій науці, соціальних проблемах та промисловому 
лідерстві цей сценарій зосереджується на конкретному соціальному завданні, хоча і має 
численні наслідки для різних галузей та політики. Для вирішення цієї проблеми потрібні 
застосування міждисциплінарних досліджень та перехідних досліджень. Останній не має 
жодного попередника в програмі "Горизонт 2020" і сильно пов'язаний з координацією та 
посередництвом, залучаючи нових учасників та методів інтеграції різноманітних внесків. 

 

Сценарій 2 в цілому нагадує сучасний розвиток Європейського дослідницького простору. 
Сценарій 1, з точки зору розвитку наукової галузі, дуже нагадує ситуацію в Україні. Це 
створює додаткові труднощі для інтеграції національної дослідницької системи до 
Європейської, яка заснована на інших інтересах стейкхолдерів, та використовує власні 
інструменти для реалізації економічної політики. Чи зможе Україна вирівняти свою 
наукову політику, починаючи з системи управління та координації з Європейською 
науковою політикою після трьох років відсутності поступу в цьому напрямі, залишається 
під питанням. 
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Розвиток системи управління та координації Європейським дослідницьким та 
інноваційним простором. 

Поступальний рух просування партнерства ERA від Лісабонської стратегії до сучасної 
політики можна представити на наступній діаграмі.13 

 

 

Зосередимося на найбільш важливих віхах які є наріжними для функціонування 
Європейського дослідницького та інноваційного простору.  

 

Метод відкритої координації 14. 
Лісабонську стратегію сьогодні згадують в аспекті введення поняття Європейського 
дослідницького простору та необхідності досягнення фінансування досліджень з 
державних та приватних джерел в розмірі 3 відсотків від ВВП, але вона запропонувала ще 
Відкритий метод координації, зокрема для управління в сфері досліджень. 

                                                           
13 Daimer, S./ Gheorghiu, R./ Ordonez-Matamoros, H.G./ Laredo, P./ Giesecke, S./ Popper, R./ 
Loikkanen, T./ Molas-Gallart, J./ Haegeman, K./ Degelsegger, A. (2015): VERA Final Report. 
Report of the Forward Visions on the European Research Area (VERA) project. Karlsruhe – 53 
pp./p.8 -  http://eravisions.archiv.zsi.at/object/news/75/attach/VERA_Final_Report_2015-06-
30_public.pdf 
 
14 The Open Method of Coordination/ European Parlament. At glance- October2014/ - 
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-
FINAL.pdf  
 

http://eravisions.archiv.zsi.at/object/news/75/attach/VERA_Final_Report_2015-06-30_public.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/object/news/75/attach/VERA_Final_Report_2015-06-30_public.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/object/news/75/attach/VERA_Final_Report_2015-06-30_public.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
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Його метою є спрямування національних політик на реалізацію певних спільних цілей. В 
рамках цієї форми міжурядового співробітництва дії одних держав-учасників оцінюються 
іншими державами ЄС ( «Peer pressure») а роль Комісії обмежується наглядом за цим 
процесом. 

Найважливішими компонентами Відкритого методу координації є: 
- визначення та формулювання спільних цілей (за згодою Ради); 
- спільно встановлені інструменти оцінки (методи статистики, індикатори, керівництва); 
- встановлення точок відліку або «бенчмаркінг» (від англ. Benchmarking), тобто 
порівняння характеристик держав-учасників, а також обмін досвідом (під наглядом 
Комісії). Використання кращих практик. 

Тобто замість інтеграції через прийняття відповідних законів, реалізується процес 
інтеграції через добровільну координацію. Інтеграція не є тільки компетенцією 
наднаціональних органів, а намагається об’єднати національні політики в новий проект з 
врахуванням всіх національних особливостей, переваг та взаємозв’язків. Такий метод, 
безумовно, потребує проактивну позицію всіх країн, що входять в спільноту. В програші 
залишаються ті країни, що замикаються у власній національній квартирі. 

Наслідком Відкритого методу координації стало впровадження комітології – способу 
взаємодії представників країн в рамках Ради Міністрів та відповідних його структур з 
Єврокомісією. 

Прийняття рішень Єврокомісією в даному випадку відбувається через впровадження 
процедур консультування та процедури управління або процедури тестування проектів15 
рішень у відповідних комітетах. Остання процедура, фактично є правом вето комітетів 
при Раді Міністрів на проекти рішень Єврокомісії поки вони не прийдуть до спільно 
узгодженого рішення. 

                                                           
15 Laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member 
States of the Commission’s exercise of implementing powers/REGULATION (EU) No 182/2011 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 February 2011/Article 5. - 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R0182 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R0182
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Управління партнерством ЄДП 
З 2012 року, після широкої дискусії в ЄС, було прийнято рішення прискорити побудову 
Європейського дослідницького простору до кінця 2014 року шляхом створення з одного 
боку партнерства Єврокомісії та країн-членів ЄС, а з іншого боку з Європейськими 
науковими об’єднаннями – стейкхолдерами ЄДП. З 2013 до них на рівних були залучені і 
Асоційовані країни до Рамкової програми з науково-технічного співробітництва.  

За процедурою комітології побудовані всі органи координації ЄДП. Загальна схема 
представлена нижче на малюнку.16  

                                                           
16 JRC- IPTS: Karel Haegeman, Elisabetta Marinelli, Susana Elena Perez and Gérard Carat/ 
ZSI: Alexander Degelsegger and Gorazd Weiss Fraunhofer/ ISI: Philine Warnke (2012): VERA 
(Forward Visions on the European Research Area)- D6.1 - ERA Fabric Map – 67 pp./p.9 -
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/0_D6.1_-_ERA_Fabric_Map.pdf 
 

http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/0_D6.1_-_ERA_Fabric_Map.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/0_D6.1_-_ERA_Fabric_Map.pdf
http://eravisions.archiv.zsi.at/page/7/attach/0_D6.1_-_ERA_Fabric_Map.pdf
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Єврокомісія опікується Програмним комітетом Горизонт 2020 та має при собі 
консультативні органи та групи. Рада міністрів ЄС через Раду з конкурентоспроможності 
опікується комітетами та групами з розробки наукової політики як в цілому, так і за 
кожним пріоритетом ЄДП, в яких безпосередньо беруть участь по два делегата (від уряду 
та розпорядників державних коштів в сфері науки) від кожної країни-члена ЄС та 
Асоційованих країн. Делегати від Асоційованих країн беруть в них участь в якості 
спостерігачів, окрім двох важливих форумів з дослідницьких інфраструктур (ESFRI)17 та 
е-інфраструктур (e-IRG)18 де вони мають права ухвального голосу. 

Перелік комітетів та необхідна кількість делегатів та експертів для Асоційованої країни до 
Горизонт 2020 наведений в таблиці нижче. 

Всі делегати члени та спостерігачі є представниками всієї країни, а не власних інтересів 
чи лобістами будь-яких груп. Делегати повинні мати вплив на розвиток науки у своїй 
країні 

  

                                                           
17   Activities and Procedural Guidelines (revision 2015) for the European Strategy Forum on 
Research Infrastructures/Approved during the 52nd Meeting of ESFRI, Brussels, 17 April 2015/ 
http://www.esfri.eu/how-esfri-works 
 
18 Bylaws for the e-Infrastructure Reflection Group/Approved 26 April 2016/ http://e-
irg.eu/bylaws 
 

http://www.esfri.eu/how-esfri-works
http://www.esfri.eu/how-esfri-works
http://www.esfri.eu/how-esfri-works
http://e-irg.eu/bylaws
http://e-irg.eu/bylaws
http://e-irg.eu/bylaws
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Назва 
комітету/групи 

Завдання групи Статус делегата 
асоційованого члена 
та кількість 
представників 

Хто надає 
мандат 
представникам 

ERAC Координація ERA: 
реалізація дорожньої 
карти та моніторинг; 
Європейський семестр; 
H2020 Policy Support 
Facility; Управління ERA 
та взаємодія ERAC та 
робочих груп за 
пріоритетами 

Спостерігача. Два 
делегата та два 
експерта 

Мандат МОН 

ERA-related    

European 
Strategy Forum 
on Research 
Infrastructures 
(ESFRI) 

Стратегія розвитку та 
дорожня карта 
Європейських 
дослідницьких 
інфраструктур; 
(пріоритет 2б ERA) 

Членство. Два 
делегата та два 
експерта. 

Мандат МОН 

High Level 
Group for Joint 
Programming 
(GPC) 

Framework for the Long 
Term Strategy of JPIs 

Proposal for JP in the WP 
2018-2020 

Proposal for JP in the next 
FP; пріоритет 2а ERA 

Спостерігача.  Два 
представника (два 
альтернативних 
представника) + 
консультанти 

Мандат МОН 

Steering Group 
on Human 
Resources and 
Mobility 
(SGHRM) 

Пріоритет 3 ERA Спостерігача. Два 
делегата та два 
експерта 

Мандат МОН 

Helsinki Group Пріоритет 4, гендер Спостерігача. Два 
делегата та два 
експерта 

Мандат МОН 
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Назва 
комітету/групи 

Завдання групи Статус делегата 
асоційованого члена 
та кількість 
представників 

Хто надає 
мандат 
представникам 

WG on Open 
Science and 
Innovation 

Пріоритет 5 Спостерігача. Два 
делегата та два 
експерта 

Мандат МОН 

Strategic Forum 
for International 
S&T Cooperation 
(SFIC) 

Пріоритет 6 Спостерігача. Два 
делегата та два 
експерта 

Мандат МОН 

Other Groups    

e-IRG Стратегія розвитку е-
інфраструктур 

Членство. Два 
делегати 

Мандат від 
уряду або від 
Міністерства, 
якому 
делеговано це 
право 

 

Не залишився без повноважень у сфері науки і Європарламент та Європейський 
соціально-економічний комітет, в складі якого приймають участь профспілки.. 

Всі ці комітети та групи розглядають  всі пропозиції, які надходять від Європейських 
організацій – стейхолдерів ЄДП, які, зокрема, беруть участь в консультуванні всіх 
структур управління при формуванні складу стратегічних груп та Рад для Єврокомісії. 
Наприклад, при формування Європейської наукової ради та останньої Групи 
консультантів високого рівня Механізму наукових консультацій Європейської комісії 
(SAM).19 

Загальною практикою на національному рівні є формування дзеркальних експертних груп 
для супроводження своїх делегатів на Європейському рівні та для відкритої взаємодії з 
національними стейкхолдерами. Прикладом є Форум ЄДП Австрії.20 На малюнку вище, 
червоним шрифтом, представлена можлива структура робочих груп при Національній раді 
з науки та технологій. 

                                                           
19 About the Scientific Advice Mechanism/ Web-site: European Commission/Research & 
Innovation/SAM/ https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=about 
 
20ERA Observatory Austria/ Web site: ERA Portal Austria/Governance/ 
https://era.gv.at/directory/166 
 

https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=about
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=about
https://era.gv.at/directory/166
https://era.gv.at/directory/166
https://era.gv.at/directory/166
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Останні цілі сталого розвитку до 2030 ООН21 значно підвищили участь громадянського 
суспільства в усіх економічних, екологічних та соціальних питаннях, що мають підвищити 
безпеку та зменшити вплив можливих кризових явищ в цих сферах. Однією з процедур 
такої участі є Механізм сприяння розвитку технологій22, де представники громадянського 
суспільства виступають модераторами проведення щорічного форуму з науки, технологій 
та інновацій для цілей сталого розвитку. На жаль цей механізм не використовується на 
регіональному рівні, наприклад, між ЄС та Україною для зменшення технологічного 
розриву.  

Формування взаємодії з громадянським суспільством  
Аналогом цих процедур є прийняття Радою Європи рекомендацій23 щодо взаємодії 
громадянської суспільства з владою через процедури інформування, консультування, 
діалогу та партнерства на всіх етапах прийняття рішення та його впровадження. В Україні 
використовуються тільки перші дві процедури з 2012 року. Безумовно, використання 
процедури партнерства при прийнятті спільних рішень потребує, щоб громадянське 
суспільство відповідало певним вимогам, а в країні були створене відповідне правове 
середовище.24 

                                                           
21Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development/Web site: 
SUSTAINABLE DEVELOPMENTKNOWLEDGE PLATFORM/United Nations - Department of 
Economic and Social Affairs/ 
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
 
22Technology Facilitation Mechanism/ Web site: SUSTAINABLE 
DEVELOPMENTKNOWLEDGE PLATFORM/United Nations - Department of Economic and 
Social Affairs/ https://sustainabledevelopment.un.org/tfm 
 
23  КОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ/ Ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи на 
засіданні 1 жовтня 2009 року/ Conference of INGOs of the Council of Europe – 19 pp/ 
https://rm.coe.int/16802eeddb 
 
24КОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК Участі громадськості у процесі прийняття 
рішень/Promotion/ https://rm.coe.int/16802eee47 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://rm.coe.int/16802eeddb
https://rm.coe.int/16802eeddb
https://rm.coe.int/16802eeddb
https://rm.coe.int/16802eee47
https://rm.coe.int/16802eee47
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«Чотири принципи, що необхідні для зміцнення конструктивних взаємовідносин:  

УЧАСТЬ: НУО збирають і поширюють погляди громадян. Це цінний вклад в процес 
прийняття політичних рішень, зміцнення якості, розуміння і довгострокової реалізації 
політичних ініціатив.  

ДОВІРА: Відкрите і демократичне суспільство засноване на чесній взаємодії між 
учасниками та секторами. Хоча НУО та органи державної влади покликані відігравати 
різні ролі, їх спільна мета – покращення життя людей – може бути успішно досягнута 
лише у тому разі, якщо вона буде ґрунтуватися на довірі, що передбачає прозорість, 
повагу та взаємну надійність сторін. 

 ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ: Діяльність на підтримку громадських інтересів 
вимагає відкритості, відповідальності, ясності та підзвітності – як з боку НУО, так і з боку 
органів державної влади, при дотриманні принципів прозорості на всіх етапах.  

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: НУО повинні бути визнані як вільні і незалежні органи відносно їх 
цілей, рішень і діяльності. Вони мають право діяти незалежно і виступати з позицій, що 
відрізняються від позицій властей, з якими вони можуть, тим не менш, співпрацювати»25 

  
                                                           
25 КОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК Участі громадськості у процесі прийняття 
рішень/Promotion/p.4- https://rm.coe.int/16802eee47 
 

https://rm.coe.int/16802eee47
https://rm.coe.int/16802eee47
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Зміна в системах оцінювання ефективності фінансування досліджень. Лейденський 
маніфест. 

 

Довга дискусія в європейській спільноті щодо використання різних систем оцінювання 
досліджень як при базовому їх фінансування, так і проектному здається в останні роки 
приходить до завершення. Поступово з 2011 року, коли група вчених Парижської 
Академії наук, основні роботи яких були пов’язані із способами використання бібліометрії 
для оцінювання якості досліджень, прийшли до висновку, що використання бібліометрії 
для оцінювання дослідників, а тим більше наукових інституцій неможливо без 
використання експертів. Бібліометрія може використовуватися для оцінювання тільки як 
додатковий інструмент і тільки за потребою в ньому експертів. Фактично, ця група 
підтвердила правильність закону Гудхарта, що був відкритий в 1975 року в економіці, 
щодо порушення закономірностей на яких базується певний показник, якщо його 
використовують в якості цілей політики. Те саме відбувається і з бібліометричними 
показниками, коли їх почали використовувати в якості індикаторів рівня дослідників та 
якості досліджень. Беручи до уваги поширення наукового співробітництва та його 
фінансування на Європейський та глобальний рівні, забезпечення певних принципів та 
використання міжнародної експертизи стало стрижнем для оцінювання якості досліджень 
інвесторами, а розповсюдження залучення міжнародних експертів стало, в свою чергу, ще 
одним способом розширення міжнародного співробітництва для наступної участі в 
спільних проектах. 

Форум Європейська наукова фундація розробила підручник26 з найкращих практик 
оцінювання якості досліджень за допомогою експертів. Зокрема вони описали методи 
організації експертних панелей, які мають убезпечити від конфлікту інтересів між 
замовниками, експертами та піддослідними, а також навели приклади їх використання для 
8-ми фінансових інструментів - від фінансування окремого дослідника до дослідницьких 
інфраструктур та центрів передового досвіду (Centres of Excellence). 

Таблиця. Перелік фінансування типових проектів, для яких наведені методики 
оцінювання26: 

Інструмент Опис 
Індивідуальні 
дослідницькі 
проекти 

Фінансуються проекти, що подані одним дослідником або їх 
групою від однієї команди і включають як правило одні цілі, 
робочий план та бюджет 

Спільні 
дослідницькі 
проекти 

Фінансуються проекти. що складаються з груп заявників, які 
посилюють національне/міжнародне співробітництво в рамках 
конкретних дослідницьких проектів 

                                                           
26 European Peer Review Guide. Integrating Policies and Practices into Coherent 
Procedures/European Science Foundation – Strasbourg, March 2011/p.10 - 
http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide
_01.pdf 
 

http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf
http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf
http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf
http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf
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Інструмент Опис 
Можливості для 
розвитку кар’єри 

Фінансуються проекти призначені для підтримки кар’єрного росту 
дослідників та вчених через нагороди, стипендії, призначення, 
професорство, керівництво та інші 

Створення центрів 
або мереж 
передового досвіду 

Фінансуються проекти, що представлені великою групою 
дослідників та спрямованих на створення інституційних або 
регіональних центрів або мереж для певних напрямів досліджень 

Гранти для 
передачі та 
поширення знань 

Фінансуються проекти, що підтримують трансфер результатів від 
науки до промисловості або інших приватних /державних секторів 

Створення або 
вдосконалення 
наукових мереж 

Фінансуються проекти для сприяння створенню мереж дослідників 
у формі зустрічей, конференцій, семінарів, обмінів та інші 

Створення або 
вдосконалення 
дослідницької 
інфраструктури 

Фінансуються проекти спрямовані на розвиток, вдосконалення , 
технічного обслуговування та/або експлуатації дослідницьких 
інфраструктур  

Значні призи чи 
нагороди 

Фінансуються проекти призначені для нагородження видатного 
внеску одного дослідника та/або групи дослідників 

 

Даний документ став певним проміжним результатом використання таких методів при 
взаємному оцінюванні проектів в Європейських ініціативах спільного програмування, 
Європейської дослідницької ради, оцінювання інституцій в Товаристві Макса 
Планка27 та Лейбніця28, а також оцінювання наукових досліджень університетів в 
Великобританії. (REF 2014)29  

Оцінювання наукових інституцій базується на розподілі на блоки: експертного 
оцінювання якості досліджень, показників стану забезпечення досліджень та стратегій 
розвитку інституцій і їх впливу на суспільство. Як правило, ваговий коефіцієнт блоку 
оцінювання якості досліджень становить не менше 60 % від загальної оцінки, хоча він 
може бути меншим для інституцій, що займаються прикладними дослідженнями за 
державний кошт, оскільки їх потенціал до безпосередньої комерціалізації результатів 
може переважати інші показники. .  

В 2015 році для забезпечення розуміння цих проблем (використання бібліометрії замість 
експертної оцінки) на рівні Європейських фінансових агенцій, вчені, в сфері використання 

                                                           
27 Evaluation. The procedures of the Max Planck Society./ München- September 2015 – 24 pp./ 
https://www.mpg.de/9704321/evaluation2015en.pdf 
 
28 Evaluation/Leibniz Association/Division Evaluation Committee/Websitte: https://www.leibniz-
gemeinschaft.de/en/about-us/evaluation/ 
 
29 Research Excellence Framework/Web site: REF 2014 – UK/Page last updated 20 March 2015/ 
http://www.ref.ac.uk/ 
 

https://www.mpg.de/9704321/evaluation2015en.pdf
https://www.mpg.de/9704321/evaluation2015en.pdf
https://www.mpg.de/9704321/evaluation2015en.pdf
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/evaluation/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/evaluation/
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бібліометричних показників та їх відповідності якості досліджень, прийняли Лейденський 
маніфест30, в якому навели 10 принципів (обмежень) щодо їх використання, а саме: 

1. Кількісна оцінка має доповнювати якісну, експертну оцінку. 
2. Вимірюйте якість з урахуванням дослідницьких цілей організації, групи або вченого. 
3. Відстоюйте наукову якість у дослідженнях, важливих для того чи іншого регіону. 
4. Використовуйте відкриті, прозорі і прості процедури збору й аналізу даних. 
5. Давайте можливість дослідникам перевірити дані і результати аналізу. 
6. Враховуйте, що дисципліни відрізняються одна від одної за практикою публікацій і 

цитування. 
7. При оцінюванні окремих дослідників враховуйте їхні резюме. 
8. Уникайте зайвої конкретності і помилкової точності оцінок. 
9. Враховуйте вплив використання одних і тих самих індикаторів на оцінювану систему 
10. Регулярно перевіряйте та переглядайте індикатори. 
 

  

                                                           
30 Hicks D., Wouters P., Waltman L., de Rijcke S., Rafols I. Bibliometrics:The Leiden Manifesto 
for research metrics. Nature. 2015.520(7548): 429./ https://www.nature.com/news/bibliometrics-
the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351 
 

https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
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Лундська декларація 2009 та 2015 років.  

Наступною віхою на історичному шляху була Лундська декларація 2009 року, яка внесла 
значний внесок у зменшення фрагментації зусиль шляхом заклику до країн зосередитися у 
спільних діях на вирішенні великих соціальних проблем. «Європейські дослідження 
повинні зосередити увагу на великих викликах нашого часу, що виходять за рамки 
поточних жорстких тематичних підходів. Це вимагає нової угоди між європейськими 
установами та державами-членами, в якій європейські та національні інструменти добре 
узгоджуються, а співпраця грунтується на прозорості та довірі. Визначення та реагування 
на великі виклики має залучати зацікавлених сторін як з державного, так і з приватного 
секторів в рамках прозорих процесів з урахуванням глобального виміру.»31 Декларація 
зіграла важливу консолідуючу роль і стала основою для Стратегії Європа 2020 і програми 
Горизонт 2020. 

Перехід від будівництва ЕДП на європейському рівні до етапу його імплементації на 
національних рівнях, оголошення нового порядку денного його використання для 
інновацій через відкриті інновації, відкрита наука, відкритість до світу призвело до 
необхідності підвести підсумок Лундській декларації 2009 року і відновити її в 2015 році 
через звернення не тільки до країн ЄС, а й до асоційованих країн про готовність через 
інновації та сучасні інфраструктури вирішувати соціальні проблеми. Підсумком стала 
Лундська декларація 2015 року32 зі чотирма пріоритетами і 11-ти діями, які пропонується 
ввести в національні плани реформ і в імплементацію дорожньої карти ЕДП. В них 
підкреслюється також значна роль громадянського суспільства для її реалізації. 

Головними пріоритетами для України на сучасному етапі розвитку являються перші два 
пріоритети Лундської декларації 2015 : 
 - вирівнювання інструментів на політичному, правовому і організаційному рівнях, 
включаючи поширення Відкритого методу координації і на національні рівні для більшої 
гнучкості і врахування різноманіття при прийнятті рішень і створенні стратегій.. 
 - передова наука, доступ до кращої світової дослідницької інфраструктури та участь в її 
будівництві, створення нової генерації дослідників з новими навичками і яка могла б 
відновити старіючий людський потенціал, зробити відкритість науки і забезпечити доступ 
до даних і баз знань через е-інфраструктуру. 

Про впровадження  наступних двох пріоритетів говорити передчасно до виконання  
першого домашнього завдання.  

                                                           
31  The Lund Declaration: EUROPE MUST FOCUS ON THE GRAND CHALLENGES OF OUR 
TIME/lund declaration – july 2009/ 
 http://www.vr.se/download/18.7dac901212646d84fd38000336 
 
32 The Lund Declaration 2015:EUROPE MUST SPEED UP SOLUTIONS TO TACKLE GRAND 
CHALLENGES THROUGH ALIGNMENT, RESEARCH, GLOBAL COOPERATION AND 
ACHIEVING IMPACT/ The Lund declaration – december 2015/ 
https://www.vr.se/download/18.43a2830b15168a067b9dac74/1454326776513/The+Lund+Decl
aration+2015.pdf 
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Розвиток Європейських дослідницьких інфраструктур. 

Дорожня карта Європейських дослідницьких інфраструктур 2016 
На початку 2016 року Форум ESFRI представив оновлену дорожню карту Європейських 
дослідницьких інфраструктур33: 21 в ранзі проектів та 29 в ранзі віх. Дослідницькі 
інфраструктури охоплюють 6 напрямків і забезпечують вирішення соціальних викликів, 
які розглядаються, в тому числі, в 10 Європейських ініціативах спільного програмування 
та проривних напрямках розвитку науки та технологій.  

На малюнки представлені ті інфраструктури, які вже знаходяться на операційному етапі 
або перейдуть до цього етапу в найближчі 2-3 роки, де кольором визначені ті хто мають 
власну е-інфраструктуру або мають потреби в інтенсивній обробці даних. Позначка ERIC 
наведена там, де отримана реєстрація в формі ERIC або вони знаходяться в стадії 
оформлення. 

 

Форма Консорціумів Європейських дослідницьких інфраструктур (ERIC)34 є найбільш 
природною формою для розподілених дослідницьких інфраструктур і міжурядовою 
організацією, яка має певні пільги при перетині товарів та послуг через кордон у випадку 
їх визнання в національному законодавстві країни-учасника. На відмінність від 
міжнародних організацій, участь в кожній з яких потребує ратифікацію парламентом 
країн, участь в міжурядовій організації в формі ERIС потребує тільки рішення уряду, 
якщо сама форма ERIC визнана парламентами учасників. Тим самим зберігається 
дорогоцінний час в процесі їх формування. Разом з тим в міжурядових організаціях ERIC 
Асоційовані країни (до Горизонт 2020) мають однакові права з країнами – членами ЄС як 
щодо керівництва структурами, так і можуть бути хостом організації, як це недавно 

                                                           
33 ESFRI Roadmap 2016/ European Strategy Forum on Research Infrastructures: The StR-
ESFRI project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement n° 654213 – 2016/ http://www.esfri.eu/roadmap-
2016 
 
34European Research Infrastructure Consortium.Policy/Web site: European 
Commission/Research & Innovation/ Infrastructures/ Policy/ ERIC / 
 https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric 
 

http://www.esfri.eu/roadmap-2016
http://www.esfri.eu/roadmap-2016
http://www.esfri.eu/roadmap-2016
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric
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зробила Норвегія для двох дослідницьких інфраструктур. CESSDA(Consortium of European 
Social Science data Archives ) (https://www.cessda.eu/), ECCSEL (European Carbon Dioxide 
Capture and Storage Laboratory Infrastructure)( http://www.eccsel.org/) 

Кількість дослідницьких інфраструктур в формі ERIC наблизиться до 50 % в наступні два 
– три роки. Для локальних дослідницьких інфраструктур використовуються спеціальні 
законодавчі форми, що існують в окремих країнах для міжнародного співробітництва та 
зменшення податкового навантаження при перетині кордонів. 

Визначення дослідницьких інфраструктур 35  
Дослідницькі інфраструктури є об'єкти, ресурси і послуги, які використовуються в 
наукових спільнотах для проведення досліджень і стимулювання інновацій у визначених 
областях. Там, де це доречно, вони можуть бути використані за межами дослідження, 
наприклад, для освіти або надання громадських послуг. Вони включають в себе: головне 
наукове обладнання (або набори інструментів); ресурси, засновані на знаннях, такі як 
колекції, архіви або наукові дані; е-інфраструктури, такі як дані та обчислювальні системи 
і мережі зв'язку; і будь-яка інша інфраструктура унікальної природи, яка необхідна для 
досягнення переваг в галузі досліджень та інновацій. Такі інфраструктури можуть бути 
«локально розташовані», «віртуальні» або «розподілені». 

Дослідницькі інфраструктури відіграють дедалі більшу роль у просуванні знань і 
технологій та їх експлуатації35. Пропонуючи дослідницькі послуги високої якості для 
користувачів з різних країн, за рахунок залучення молодих людей до науки і мережевих 
об'єктів науково-дослідницькі інфраструктури допомагають структурувати наукове 
співтовариство і грають ключову роль в побудові ефективної науково-дослідницького та 
інноваційного середовища. Через їх здатність зібрати «критичну масу» людей, знання і 
інвестиції, вони сприяють національному, регіональному і європейському економічному 
розвитку. Дослідницькі інфраструктури також грають ключову роль у наданні допомоги 
Європі щодо глобального руху до відкритої взаємозалежної науки та техніки, що керована 
інтенсивними обчисленнями та даними. Е-інфраструктура зробить кожного європейського 
дослідника цифровим, підвищить його творчий потенціал та ефективність досліджень і 
подолає розрив між розвиненими і менш розвиненими регіонами 

З прискоренням впровадження ІТ технологій та їх використання для забезпечення роботи 
дослідницьких інфраструктур, а також надання ними віддаленого доступу, е-
інфраструктури для досліджень поступово підвищують свій рівень технологічної 
готовності до 8-го рівня (система повністю завершена та кваліфікована через іспит та 
демонстрацію), тобто за крок до комерційного використання. Прийнята групою з розвитку 

                                                           
35  STRATEGY REPORT ON RESEARCH INFRASTRUCTURES – Roadmap-2016/European 
Commission. Directorate-General for Research and Innovation - B-1049 Brussels, Belgium – 
210 pp./p.10; pp.16-20 
 http://www.esfri.eu/sites/default/files/20160308_ROADMAP_single_page_LIGHT.pdf 
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наукової політики е-інфраструктур e-IRG дорожньої карти 2016 року36 визначила 
найближчу мету створити е-інфраструктуру, що управляється спільнотою через 
використання грід та клауд технологій, а також створення системи розподіленого та 
сталого зберігання даних для їх повторного використання всіма дослідниками Європи. 
Для п’яти е-інфраструктур Європи Україна має аналогічні інфраструктури на 
національному рівні та має відповідні угоди для інтеграції на технологічному рівні з 
двома: EGI37 та GEANT38. 

 

Роль дослідницьких інфраструктур 39  
Дослідницькі інфраструктури: 

- підтримують дослідження на міжнародному високому рівні і підвищують критичну масу 
наукових співтовариств. 

- підвищують основу для досліджень, розробок та інноваційної діяльності, стимулюють 
high-tech промислові технології для розробки продуктів і послуг.  

- зміцнюють науково-дослідну експертизу, створюють бізнес-ідеї і нові робочі місця та 
підтримують стартовий етап підприємницької діяльності, наприклад через пілотні і 
демонстраційні проекти. 

- у поєднанні з добре організованим управлінням і фінансуванням, спільне їх 
використання дозволяє проводити рентабельну, високоякісну операційну діяльність 
протягом усього життєвого циклу дослідницької інфраструктури. 

- підвищують міжнародну інтеграцію національних досліджень, наприклад, шляхом 
надання доступу до мереж передової міжнародної експертизи. 

- створюють дослідницьке середовище у країні, яка є більш привабливою для кращих 
дослідників країни і закордонних.  

- сприяють забезпеченню відкритого доступу до даних досліджень  

 

                                                           
36 e-IRG Roadmap 2016. Paving to way towards  a  general purpose European e-infrastructure/ 
Final.Version 5.3/ e-IRG secretariat - The Netherlands- December 22, 2016/ http://e-
irg.eu/documents/10920/12353/Roadmap+2016.pdf 
 
37 EGI /Web site:  https://www.egi.eu/ 
 
38 GEANT./Web site: http://www.geant.org/ 
 
39  Finland’s Strategy and Roadmap for Research Infrastructures 2014–2020/ Academy of 
Finland. Helsinki, Finland – 75 pp. /p.9-  
http://www.aka.fi/globalassets/awanhat/documents/firi/tutkimusinfrastruktuurien_strategia_ja_ti
ekartta_2014_en.pdf 
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Впровадження парадигми Відкрита наука з 2013 по 2017 роки. 

Цифрова наука. Відкритий доступ до даних за державне фінансування. Open science 
commons, e-інфраструктура commons, права інтелектуальної власності. 

Парадигма Відкритої науки мала декілька етапів за останні чотири роки. Перший – в 2013 
році DG Connect підготував до програми Горизонт 2020 концептуальний документ 
Цифрова наука в Горизонт 202040, де було надано узагальнення терміну цифрова наука, 
який об’єднав е-науку, відкриту науку та науку 2.0 як засобу використання е-
інфраструктур суспільством через нові інструменти інтенсивних обчислень, обробки 
та зберігання даних, способи відкритості досліджень та нові способи масового 
співробітництва в дослідженнях які кардинально змінюють спосіб їх проведення40.  

 

В 2014 році було проведено опитування щодо використання науки 2.041, проблеми 
існуючої підтримки та визначення нової назви для цих інструментів та способів відкриття 
та співробітництва в дослідженнях. В результаті замість цифрової науки з’явився термін 
Відкрита наука, а також проведені дослідження, які намагалися знайти відмінності 

                                                           
40  Digital science in Horizon 2020. March 2013/ Concept paper – 30 pp./ [Online]:Annex 1,p.7- 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2124 
 
41  Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in 
Transitio/European Commission – 2014 - 38 pp./[pdf] -  
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9407 
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використання в світі термінів Цифрова наука, Відкрита наука та Відкрита цифрова 
наука.42  

В 2015 році Єврокомісар Моедаш проголошуючи нову ініціативу до терміну Відкритої 
науки додав два головних інструмента її функціонування: Європейська хмара відкритої 
науки і цілісність даних та досліджень43. 

В лютому 2016 року була прийнятий проект Європейського порядку денного Відкритої 
науки44 з розвитку п’яти напрямів політики на Європейському та національних рівнях. В 
кінці 2016 року на конференції в Амстердамі була прийнятий призив щодо впровадження 
цього порядку денного, що складався з 12 пунктів45, які мають усунути бар’єри для 
відкритої науки, провести розробки необхідних дослідницьких інфраструктур, 
сформувати стимули для відкритої науки, зробити мейнстрім просування політики 
відкритої науки, стимулювання та впровадження відкритої науки для досліджень та 
суспільства. 

Паралельно з розробкою нової політики Відкритої науки, розробляється політика 
розвитку е-інфраструктур та система управління інфраструктур спільнотою: е-
infrastructure Commons46, а також система управління даними та знаннями спільнотою - 
Open Science Commons47: е-інфраструктур, даними, науковими інструментами, що 
виробляють дані та знаннями і людськими мережами, що використовують перші три 
складові. 

Всі ці напрями намагаються вирішити головне питання: як найкращим чином створити 
цифровий Європейський дослідницький простір, забезпечити систему його управління 
спільнотою на кшталт сучасного Інтернет, а також з яких джерел забезпечувати 

                                                           
42  E. Prem, F.S.Sanz, M. Lindorfer, D. Lampert, J. Irran/Open Digital Science/(SMART 
2014/0007) -Final Study Report/Vienna, May 2016 – 95 pp./[pdf] -   
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16018 
 
43 Open Innovation, Open Science, Open to the World/ European Commission – Speech 22 June 
2015, Carlos Moedas – Commissioner for Research, Science and Innovation/ Web site: Press 
Release Database. European Commission./ [Online]: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-5243_en.htm 
 
44 Draft European Open Science Agenda  /Web  site: https://ec.europa.eu /European 
Commission/Research & Innovation/Open ScienceOpen Science Policy Platform  - Relevant 
Documents/ DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION (RTD) - 
February 2016 /  - https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-
policy-platform 
 
45Amsterdam Call for Action on Open Science/EU-2016/Amsterdam -2016/ 
https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science 
 
46 e-Infrastructure Commons/e-IRG – 2013/ 3 pp./ http://e-irg.eu/documents/10920/290578/e-
Infrastructure+Commons+summary.pdf 
 
47  Open science commons/ Web site: https://www.opensciencecommons.org/about/ 
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фінансування його інфраструктури, яка має бути відкрита і доступна, що найменше для 
1,7 млн. дослідників Європи, а також її використання для промисловості та уряду.  

Інструменти Відкритої науки: Європейська хмарна ініціатива. Принципи побудови 
Європейської хмари відкритої науки та інфраструктури даних для вчених, бізнесу, уряду 
та суспільства. 

В 2016 році в рамках Стратегії з розбудови цифрового єдиного ринку була запропонована 
Європейська хмарна ініціатива48 як частина пакету пропозицій з цифровизації 
промисловості. Ініціатива пропонує створити єдину е-інфраструктуру Європи для 
досліджень та економіки, що керується даними. Хмарна ініціатива складається з двох 
частин: Європейської хмари відкритої науки, яка в основному забезпечується державно-
державним партнерством та Європейської інфраструктури даних, основою якої має стати 
суперкомп’ютери exaflops потужності, які будуються на основі державно-приватного 
партнерства. Європейська хмара відкритої науки будується шляхом створення федерації 
існуючих європейських е-інфраструктур та Європейських дослідницьких інфраструктур, 
які можуть надавати цифрові віддалені сервіси. Федерація має забезпечувати потреби 
управління інтенсивними даними, так і даними «довгого хвоста». Європейська 
інфраструктура даних вже має забезпечити інтенсивну обробку даних не тільки для 1,7 
млн. дослідників, але і для 70 млн. фахівців Європи в різних сферах цифрового ринка. 
Європейська інфраструктура даних має випереджаючи забезпечити майбутні вимоги до е-
інфраструктур від впровадження Індустрії 4.049 та е-урядування. 

  

                                                           
48European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in 
Europe/COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS/COM(2016) 178 final -Brussels, 19.4.2016/  - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0178 
 
49Digitising European Industry:Reaping the full benefits of a Digital Single 
Market/COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS/COM(2016) 180 final -  Brussels, 19.4.2016/ - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180 
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Впровадження парадигми Відкритих інновацій з 2013-2017 роки. 

Дублінський маніфест – Відкриті інновації 2.0 та щорічні форуми з впровадження 
відкритих інноваційних екосистем. Парадигма Відкриті інновації 2.0 (Open Innovation 2,0) 
була введена Дублінською декларацією 2013 року50 в якості нової інноваційної моделі, що 
проголошує відхід від кластерної моделі до відкритої інноваційної екосистеми, від 
потрійної спіралі до чотирьох спіралей (громадянське суспільство), від моно 
дисциплінарних до міждисциплінарних інновацій, від управління до оркестрування. 
Парадигма Відкриті інновації 2.051, що заснована на моделі чотирьох спіралей: влада, 
бізнес, наука&освіта та громадянське суспільство і створення відкритих інноваційних 
екосистем замість локальних кластерів базується на п’яти елементах: мережа; співпраця 
всіх акторів; корпоративне підприємництво; проактивне управління об'єктами 
інтелектуальної власності; дослідження і розробки. 

Відкрита інновація 2.0 нова парадигма заснована на інноваційній моделі чотирьох 
спіралей ( Quadruple Helix), де уряд, бізнес, наука та громадяни працюють разом, щоб 
передбачити майбутнє і проводити структурні зміни далеко за рамки того, що може 
зробити окремо сама організація чи людина. Ця модель включає в себе орієнтовані на 
користувача інноваційні моделі, щоб повною мірою скористатися ідеями «перехресного 
запилення», що ведуть до проведення експериментів та прототипування в реальній 
обстановці світу. Відкриті інновації 2.0 базуються на принципах інтегрованого 
співробітництва, спільного створення загальної вартості, культивування інноваційних 
екосистем, розробки та використання експоненційних технологій і надзвичайно швидке 
прийняття інновацій. Це має бути дисципліною для багатьох, а не мистецтвом для 
одиниць. Відкриті інновації 2.0 грунтуються на поняттях спільної вартості (М.Портер, 
2011)52 та спільного бачення. Відкриті інновації 2.0 розвиваються завдяки глобальним 
тенденціям, таким як цифровизація, масової співучасті та співробітництва в галузі 
інновацій. Інформаційні технології відіграють особливу роль для забезпечення єднання і 
можливостей соціальної мережі серед новаторів і громад, які вони обслуговують. Виникає 
необхідність впровадження нової культури, що зосереджена на команді, співпраці та 

                                                           
50Martin Curley & Bror Salmelin/Introducing Open Innovation 2.0/EU OISPG/Dublin 
Declaration/Open Innovation 2.0 – Sustainable Economy&Society – 
Stability,Jobs,Prosperity/Dublin,Irlend –May 20-21 2013, 19 pp./- 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2150 
 
51 Martin Curley, Bror Salmelin /Open Innovation Strategy and Policy Group/Open Innovation 
2.O:A New Paradigm – 2013,  12 pp./ - 
 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2182 
 
52 Michael E. Porter and Mark R. Kramer/Creating Shared Value/ Harvard Business Review – 
january-february  2011 – pp.17/- 
https://myhbp.org/leadingedge/d/cla?&c=24811&i=25967&cs=e3c4e5ddc7e9cb91d18872a098
ee63b6 
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обміну53. Новим елементом в моделі Quadruple Helix є роль громадянського суспільства та 
громадянина, яке визначається загальним терміном «користувач»54: 

Громадяни, користувачі і організації громадянського суспільства відіграють центральну і 
об’єднуючу роль в забезпеченні інновацій на ринку. Вони створюють попит на 
інноваційні продукти і послуги, можуть їх фінансувати і/або фінансувати проекти, які 
мають відношення до них, можуть бути джерелом інноваційних ідей вартих для 
поширення і масштабування, і можуть мати право голосу у визначенні, що дослідження 
має сенс для них і може вплинути на їхнє життя." 

Складові Відкритих інновацій 2.0 щодо бізнес моделей, відкритості, співробітництва та 
використання ІТ мереж наведені на малюнку нижче55: 

 

                                                           
53 Open Innovation, Open Science, Open to the World - – a vision for Europe/Directorate-
General for Research and Innovation. Directorate A – Policy Development and Coordination. 
Unit A1 – Internal and external communication/EUROPEAN COMMISSION - B-1049 Brussels 
– 2016 – 108pp./pp.14-15 - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1 
 
54 Open Innovation, Open Science, Open to the World - – a vision for Europe/Directorate-
General for Research and Innovation. Directorate A – Policy Development and Coordination. 
Unit A1 – Internal and external communication/EUROPEAN COMMISSION - B-1049 Brussels 
– 2016 – 108pp./p.17 - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1 
 
55 Martin Curley, Bror Salmelin /Open Innovation Strategy and Policy Group/Open Innovation 
2.O:A New Paradigm – 2013,  12 pp./pp.8-10 – 
 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=2182 
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В 2016 році Комітет регіонів Європейського Союзу оприлюднив роботу щодо 
використання підходу чотирьох спіралей для прискорення трансферу результатів 
досліджень та інновацій в регіональному зростанні56. В роботі проаналізовано вплив 
кожної з спіралей на регіональне зростання інновацій в містах Європи. Був 
запропонований Інноваційний індекс взаємодії чотирьох спіралей, який складається з 15 
параметрів та відповідних статистичних даних, що вже використовуються в Європі. Це є 
суттєве просування моделі чотирьох спіралей на управлінський рівень регіонів. 
Просування цієї моделі на рівень міждержавної взаємодії щорічно обговорюється на 
Європейському форумі з Відкритих інновацій 2.0. Для запобігання міждержавним 
бар’єрам пропонується використовувати метод (Innovation deal) інноваційного ділу, який 
використовує спеціальні угоди з співробітництва на політичному, науковому, бізнесовому 
та на рівні відповідних громад, що створюють спеціальні міждержавні живі екосистеми. 
Проміжний підсумок розвитку Відкритих інновацій 2.0 був наданий у двох працях за 
ініціативою Єврокомісара К.Моедаша: нового бачення інноваційного розвитку в 2016 
році57 та аналізу можливостей для нового майбутнього Європи від експертів високого 
рівня з досліджень та інновацій (RISE) при Єврокомісії 2017 року58. 

  

                                                           
56 Simona Cavallini, Rossella Soldi, Julia Friedl, Margherita Volpe/ Using the Quadruple Helix 
Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth/ 
Committee of the Regions of European Union – 2016, pp.163/ - 
 http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/quadruple-helix.pdf 
 
57 Open Innovation, Open Science, Open to the World - – a vision for Europe/Directorate-
General for Research and Innovation. Directorate A – Policy Development and Coordination. 
Unit A1 – Internal and external communication/EUROPEAN COMMISSION - B-1049 Brussels 
– 2016 – 108pp./pp.9-30 – 
 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-
01aa75ed71a1 
 
58 Europe’s Future : Open Innovation, Open Science, Open to the World/ Reflections of the 
Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) High Level Group - March 2017, pp. 
228/ - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/527ea7ce-36fc-11e7-
a08e-01aa75ed71a1 
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Європейський дослідницький та інноваційний простір та Світ. 

Політичні форуми в сфері науки, технологій та інновацій: Організації економічного 
розвитку та співробітництва 2015-2016 років, G7 (2016 рік) 
 
Відкритість до світу 
 

Світ за останні роки швидко змінюється, що вимагає таких же швидких дій від урядів 
країн. Останнє засідання міністрів науки та технологій країн G7 визнав59 , що Відкрита 
наука може змінити сам спосіб досліджень та розробок, яким вони проводяться, вплинути 
на інклюзивні інновації, вирішення глобальних викликів щодо здоров’я, розвиток 
людських ресурсів для розвитку науки та технологій, майбутнє морів та океанів, а також 
чистої енергії. Інклюзивні інновації через ІКТ можуть ліквідувати розрив між країнами та 
між окремими групами суспільства в середині країн. 
Науковий форум Міністрів науки та технологій країн Організації економічного 
співробітництва та розвитку прийняли в 2015 році Теджонську декларацію60 щодо 
розвитку науки та технологій в Глобальному та цифровому світі, де, зокрема зазначили 
прихильність до підтримки науки, технології та інновацій для забезпечення сталого 
економічного зростання, створення нових робочих місць і підвищення добробуту. 
Визнали, що зміни в галузі науки і інновацій, під впливом цифрових технологій і 
глобалізації, вимагають, щоб наші національні і міжнародні політичні програми і 
інструменти були оновлені. Погодилися, що наука, технології та інновації в даний час 
зазнають революційні зміни вслід за швидким розвитком цифрових технологій, які 
змінюють спосіб роботи вчених, їх співпраці та оприлюднення результатів; збільшують 
залежність від відкритості доступу до наукових даних і публікацій ( «відкритої науки»); 
відкривають нові можливості для залучення громадськості та її участі в сфері науки та 
інновацій ( "громадянська наука"); сприяють розвитку науково-дослідницького 
співробітництва між промисловістю і державним сектором; сприяють перетворенню 
способу для інновацій ( «відкрити інновації»). Все це сповіщає про наступну промислову 
революцію, що суттєво перетворить наші економіки, щоб підтримати стійке зростання та 
здоров’я. Зокрема в декларації визнали необхідність:  
- спільної політики державних досліджень та заохочення встановлення тісних 
зв’язків між науковими колами, промисловістю та суспільством з метою посилення 
впливу науки та техніки.  
- адекватного довгостроково фінансування фундаментальних та прикладних 
досліджень навіть в умовах бюджетних обмежень. 
- розробки стратегії підтримки позитивного впливу цифрових технологій в області 
наукових досліджень та інновацій , щоб сприяти розвитку «Відкритої науки» 
-  розширення міжнародного співробітництва, яке має вирішальне значення для 
вирішення глобальних проблем, а також розробки нових механізмів координації, 
фінансування та управління для кращого використання відкритої науки, кращих 
інвестицій в глобальні дослідницькі інфраструктури та прискореного реагування на кризи 

                                                           
59 Tsukuba Communiqué/ G7 Science and Technology Ministers’ Meeting in Tsukuba, Ibaraki - 
15‐17 May 2016 – pp.8/- http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communique.pdf 
 
60 Daejeon Declaration on Science, Technology, and Innovation Policies for the Global and 
Digital Age/ World Science Forum./  OECD Ministerial Meeting Daejeon 2015, / - 
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm 
 

http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communique.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communique.pdf
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
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- інклюзивної направленості управління міжнародного науково-технічного 
співробітництва на економіки, що розвиваються, які мають найбільші інноваційні 
можливості, а тому вони повинні брати більш активну участь в порядку денному та 
встановлення пріоритетів досліджень в співробітництві та більш сильну роль в 
координації глобальної політики та встановлення правил. 
 
 

  



43 
 

Висновки. 

Європейський Союз за останні 15 років пройшов шлях з формування п’ятої ступені 
свободи – вільного переміщення знань в будь-якій формі: дослідників, інфраструктур та 
знань  

Європейський Союз сформував механізми боротьби з розпорошеністю зусиль та їх 
дублювання серед 28 країн ЄС та запропонував долучитися і асоційованим країнам  

Відкритий метод координації забезпечив можливість співпраці із забезпеченням 
принципів субсидіарності та пропорційності міри впливу між країнами ЄС та 
наднаціональними органами управління. 

Лундська декларація забезпечує створення єдиного бачення щодо спільного вирішення 
глобальних проблем, яке є консолідуючим механізмом співробітництва та забезпечення 
конкурентоспроможності на світовому рівні 

Спільні дослідницькі та е-інфраструктури стали потужною складовою вирішення 
глобальних викликів, розвитку проривних напрямів та інновацій, а також механізмом 
зменшення технологічного розриву між країнами з різним рівнем достатку. Структурні 
фонди та фонд Єднання мають важливу роль для підвищення рівня досліджень на 
національному та європейському рівнях з врахуванням Стратегії розумної спеціалізації. 

Остання дорожня карта Європейських дослідницьких інфраструктур 2016 року 
забезпечила охоплення всіх пріоритетних напрямів та розширила сервісну функцію 
дослідницьких інфраструктур для бізнесу. Останньою новацією став механізм 
формування технологічних інфраструктур для промисловості на основі участі декілька 
дослідницьких інфраструктур в державно-приватному партнерстві. Дослідницькі 
інфраструктурі стають засобом для формування критичної маси дослідників та ресурсів 
для вирішення глобальних викликів та створення центрів компетенції. 

Європейські е-інфраструктури змінюють свої стратегії, щоб надавати сервіси та 
супроводжувати дослідницькі інфраструктури та створення банків даних наукових 
спільнот, які забезпечують зберігання, обробки та повторне використання даних для 
спільнот, що створюють ці дані та з інших дисциплін. Формування е-інфраструктурами 
хмарних сервісів підвищують їх рівень технологічної готовності для задоволення вимог 
Горизонт 2020 щодо подолання «долини смерті» між дослідженнями і виробництвом та 
для можливості безпосереднього комерційного їх використання за принципом надання 
мінімально гарантованої якості послуг замість максимально можливого, як це є звичайно 
для наукової спільноти.  

Найбільших змін в баченні розвитку зазнали система обміну і трансферу знань та 
технологій. 

Загальна цінність створена з «натовпом» на рівні бізнесу, відкритість кордонів та спільне 
вирішення глобальних проблем, а отже і ефективність використання значних коштів на 
отримання великої кількості даних, що потребує убезпечити від дублювання зусиль, 
призвело до формування загальних благ та інфраструктур, як загальне благо. 
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Хоча це виглядає як формування не капіталістичного укладу, але насправді є новим 
розвитком капіталізму, який має більший довгостроковий зиск від спільного створення 
цінностей ніж механізм короткострокового отримання максимального прибутку.61 Процес 
був започаткований при створенні корпоративної етики та покращення відношення 
працівників та їх сімей до власної продукції, що стимулювало підприємців до створення 
соціальних благ для своїх робітників та розвитку місць їх проживання. Потім це отримало 
розвиток шляхом залучення постійних покупців до співтворення нового продукту. Крауд 
фандинг та краудсорсинг замкнули коло фінансовими взаємовідносинами та постачанням 
ресурсів. ІТ технології розширили ці процеси на невизначені загальним виробництвом 
спільноти та території. Створення спільної цінності є процесом, який ініціює не тільки 
бізнес чи держава, але й наука та громадянське суспільство. 

Парадигми Відкритої науки та Відкритих інновацій, що базуються на ІТ технології та е-
інфраструктурах, зазнають швидких змін та розвитку, а також переосмислення філософії 
шляхів створення нових знань та інновацій і необхідності зняття бар’єрів між 
інституціями та державами, включно із законодавством про інтелектуальну власність. 

Переосмислення успішних проектів в США – Кремнієвої долини в сучасних умовах та в 
Європі та світу – ЦЕРН, який забезпечив відкриття бозону Хіггса та опосередковано 
створив цілий спектр технологій від ІТ та медицини до промислових датчиків, а також 
нові механізми масового співробітництва та відкритості даних та повторного їх 
використання у співпраці. 

Створення нового механізму державно-приватного партнерства в спільнотах 
Європейського інституту Інновацій та технологій, проект Helix-Nebula – The science cloud, 
Проект з створення квантових суперкомп’ютерів потужності exaflopps, проект Attract з 
створення датчиків та візуалізації в різних сферах промисловості, міжнародні живі 
лабораторії – все це прояви нового мислення та нової промислової революції, що вже 
стукається в двері. 

Якщо Україна не буде копіювати весь шлях, який поступово проходила Європа та світ, 
щоб прийти до нового мислення, яке найкраще відповідає новому технологічному укладу, 
а швидко долучиться до спільного обговорення та формування нового шляху, нових 
навичок співробітництва та формування нового законодавства для нового укладу, то вона 
має шанс зробити спільний стрибок жаби з Європою. 

Що для цього потрібно? Системний підхід до Євроінтеграції, який першим кроком 
передбачає участь в спільному формуванні наукової та інноваційної політики, замість того 
щоб перекладати та впроваджувати застарілу законодавчу базу Європи та застарілі 
механізми співробітництва, які присутні в Європі разом з новими механізмами. 
Руйнування «веж з слонової кістки» потребують не тільки наука, але і державні інституції, 
бізнес та громадянське суспільство, які ніяк не можуть вийти з національної парадигми 
                                                           
61   Michael E. Porter and Mark R. Kramer/Creating Shared Value/ Harvard Business Review – 
january-february  2011 – pp.17/- 
https://myhbp.org/leadingedge/d/cla?&c=24811&i=25967&cs=e3c4e5ddc7e9cb91d18872a098
ee63b6 
 

https://myhbp.org/leadingedge/d/cla?&c=24811&i=25967&cs=e3c4e5ddc7e9cb91d18872a098ee63b6
https://myhbp.org/leadingedge/d/cla?&c=24811&i=25967&cs=e3c4e5ddc7e9cb91d18872a098ee63b6
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власної значущості. Час стрімко спливає. Чи встигнемо ми зрозуміти, що інтеграція в 
Європейський дослідницький та інноваційний простір – це державна інвестиція в 
майбутнє України, яка потребує відповідних коштів та спільних зусиль держави, науки, 
громадянського суспільства та бізнесу у спільній європейській інноваційній екосистемі? 


	Резюме
	Вступ
	Новий старт Європи: Відкриття ERA інновацій
	Сценарії розвитку ЄДП
	Сценарій 1 Приватні знання - глобальні ринки
	Сценарій 2. Глобальні виклики - спільні дії
	Сценарій 3 Окремі рішення – локальне є кращим.
	Сценарій 4. "Часи криз - експерти за кермом".

	Розвиток системи управління та координації Європейським дослідницьким та інноваційним простором.
	Метод відкритої координації 13F .
	Управління партнерством ЄДП
	Формування взаємодії з громадянським суспільством

	Зміна в системах оцінювання ефективності фінансування досліджень. Лейденський маніфест.
	Лундська декларація 2009 та 2015 років.
	Розвиток Європейських дослідницьких інфраструктур.
	Дорожня карта Європейських дослідницьких інфраструктур 2016
	Визначення дослідницьких інфраструктур 34F
	Роль дослідницьких інфраструктур 38F

	Впровадження парадигми Відкрита наука з 2013 по 2017 роки.
	Впровадження парадигми Відкритих інновацій з 2013-2017 роки.
	Європейський дослідницький та інноваційний простір та Світ.
	Висновки.

