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Дорожню карту  Європейського дослідницького простору 2015-2020  потрібно розглядати 
в якості цілісної системи взаємно залежних пріоритетів та відповідних дій з їх реалізації.    
Найкращою формулою для цього може бути трохи осучаснений  принцип Гарнака,  який 
реалізує Товариство Макса Планка вже більше 100 років:  

«Кращу науку роблять кращі вчені, які мають можливість: 

• вільно обирати тему досліджень,   
• вільного  доступ до найсучаснішої  дослідницької  інфраструктури,  
• отримати необхідні  ресурси для залучення  молодих талантів,  
• вільного та швидкого обміну знаннями з іншими кращими вченими та бізнесом. 

  Кращих вчених мають визначати найкращі міжнародні експерти, що не мають конфліктів  
інтересів.» 

 

1. Переваги участі України в Європейському дослідницькому просторі. 

Переваги участі України в Європейському дослідницькому просторі можуть забезпечити: 

• приєднання до спільної стратегії розвитку науки в інноваційній економіки 5-6 –го 
технологічних укладів, до яких Україна не перейшла 

• створення критичної маси людського капіталу та ресурсів на перспективних 
напрямах для вирішення глобальних викликів та спільне використання результатів 
досліджень 

• участь та набуття навичок роботи в спільних інноваційних екосистемах та 
використання їх результатів, в тому числі через Цифровий Єдиний ринок. 

Україна ніяк не може зайти вихід з порочного колу, в основі якого лежить  дисбаланс між  
рівнем розвитку науки та рівнем розвитку економіки. Сировинний характер економіки  не 
дає розвиватися науці та набувати нових навичок взаємодії з економікою  6-го 
технологічного укладу. Епоха масового співробітництва, цифровізації та досягнення цілей 
сталого розвитку суттєво змінює інструменти проведення наукових досліджень. ЄДП дає 
можливість зробити перші кроки для пошуку цього виходу з порочного кругу. 

Ключовий перший крок, це – зміна наукової політики України  шляхом її узгодження з 
науковою політикою ЄДП. Серед основних урядових пріоритетів має появитись визнання 
випереджаючого розвитку науки, яка буде на початку спиратися на розвиток європейської 
спільноти та  Європейського Єдиного ринку. На цьому етапі українська спільнота стає 
складовою частиною Європейської спільноти, а створення умов для широкого та вільного 
обміну «мізками» має прийти на заміну відтоку талановитих науковців різного віку. Такі 
зміни в реальному житті можуть відбутися тільки при зміні способу мислення і дій у 
вчених, влади та суспільства в цілому. 

Другий крок, це - широка інтернаціоналізація  системи організації наукових досліджень,  
розробка стратегії розумної спеціалізації України у рамках Європи,  концентрація  
необхідних ресурсів для забезпечення робіт у проривних напрямах з врахуванням зусиль 
ЄС. 

  



Інтероперабельність національної дослідницької та інноваційної системи з 
Європейською забезпечується  шляхом реалізації пріоритетів Європейського 
дослідницького простору, а також переходу до розвитку Європейської Відкритої 
інноваційної екосистеми на основі квадрупольної інноваційній моделі (влада, бізнес, 
наука&освіта, громадянське суспільство) та розвитку міжнародного співробітництвіа.  
Умовами впровадження такої системи є забезпечення: 

• міжнародної експертизи при оцінюванні  досліджень для надання базового і 
проектного фінансування; 

• міжнародної експертизи при відборі та побудові довготермінових проектів – 
ініціатив спільного програмування, дослідницьких інфраструктур, центрів 
передового досвіду та ключових лабораторій,  

• доступу до сучасних коштовних великих  дослідницьких інфраструктур. 

Створення «інформаційного пулу» у розподіленій системі країн ЄС та Асоційованих 
країн покладається на реалізацію концепції Відкритої науки та відкритих інновацій. В 
рамках цієї концепції забезпечується принципи FAIR відкритих даних досліджень,  
перехід до масового співробітництва і широкої взаємодії між складовими квадрупольної 
інноваційної моделі у Відкритій інноваційній екосистемі як за певними  напрямами, так і 
між дисциплінами  та секторами.  Участь у розбудові Європейської хмари відкритої науки 
та Європейської інфраструктури даних забезпечить відкритим доступом до сучасних 
інструментів та даних всіх зацікавлених осіб в Україні: вчених, уряд, освітян, бізнес та 
окремих громадян.  Цифровізація науки та її дослідницької інфраструктури,  відкриття 
доступу до неї малому бізнесу мають підтримати перехід до нової промислової революції 
у цифровій економіці. 

1.1 Статус Європейського дослідницького простору у Стратегії  Європа 2020 

Стратегія Європи 20201 має на меті забезпечити розумне, стійке і всеосяжне зростання 
як спосіб подолання структурних недоліків в економіці Європи, підвищення її 
конкурентоспроможності та продуктивності і підтримки сталого розвитку соціальної 
ринкової економіки.  Розбудова Європейського дослідницького простору було головною 
метою флагманської ініціативи 2010 року – Інноваційний Союз2.  Реалізація пріоритетів 
Європейського дослідницького простору стала одним з провідних розділів Національних 
програм реформ країн ЄС з 2015 року, які спільно готуються шляхом реалізації  
процедури Європейського семестру.  

 

 

 

1 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth/ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
EUROPE 2020/ COM(2010) 2020/Brussels, 3.3.2010 - 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf  

2 Там же, сторінка 10  
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Новий старт Європи в сфері досліджень та інновацій з 2015 року набуває чітких 
форм переходу від побудови Європейського дослідницького простору до побудови 
Європейської інноваційної екосистеми, яка заснована на парадигмі Відкритих інновацій, 
Відкритої науки та Відкритості до світу3.  
З 2012 року Європейський дослідницький простір є партнерством між Єврокомісією, 
країнами ЄС, Асоційованими країнами до Рамкової програми з науково-технічного 
співробітництва, Європейськими організаціями стейкхолдерами ERA4. З 2013 року 
Асоційованим країнам надані рівні права щодо розробки спільної наукової політики для 
побудови дослідницьких та е-інфраструктур, а також  введено зміни на законодавчому 
рівні щодо рівних прав участі в Європейських консорціумах дослідницьких інфраструктур 
в їх керівних органах  та можливості розміщення в країні хост-організації5.  Нова дорожня 
карта Європейських дослідницьких інфраструктур 20166  має на меті забезпечити 
спільними ресурсами, експертизою для досліджень та надання сервісів бізнесу  для 
вирішення глобальних викликів  та розвитку інновацій у промисловості. Фактично, це 
створення  надструктури в європейському масштабі для співпраці  наукових установ, 
університетів та малого і середнього бізнесу, які мають  забезпечити  перехід від відкритої 
науки до відкритих інновацій і створення  великих технологічних  інфраструктур7 
європейського та глобального рівня для промисловості. 
Фінансування Європейського дослідницького простору відбувається шляхом поєднання 
національних, регіональних та європейських ресурсів. Серед Європейських ресурсів 
головними є:  

3 Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe/ Directorate-General for Research and 
Innovation. European Commission/B-1049 Brussels – 2016, pp.106 - 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16022  
4 ERA IN PARTNERSHIP/ site -European Research area/  - http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm  
5 Amending Regulation (EC) No 723/2009 concerning the Community legal framework for a European Research 
Infrastructures Consortium (ERIC)/COUNCIL REGULATION (EU) No 1261/2013, 2 December 2013 - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464858864496&uri=CELEX:32013R1261  
6 ESFRI Roadmap 2016/ - http://www.esfri.eu/roadmap-2016 

7 AMICI ‘Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation’/Olivier Napoly, CEA/Irfu – 
18.01.2017/ - 
https://indico.cern.ch/event/595751/contributions/2428189/attachments/1397440/2138142/Introduction_-
_18jan17.pdf  

Часова шкала та процедура Європейського семестру: у листопаді поточного року 
Єврокомісія формулює пріоритети та рекомендації до проекту Програм до осені 
наступного року; у лютому комісія публікує звіти по кожній країни ЄС, в яких оцінюють 
економічну та соціальну політику; в березні-квітні країни ЄС надають програми 
національних реформ та програми стабільності/конвергенції; у травні-липні кожна країна 
отримує індивідуальні рекомендації з економічної та бюджетної політики; в серпні-жовтні 
національні уряди імплементують рекомендації у свої плани реформ та національні 
бюджети на наступний рік. 
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• Європейські структурні фонди, які  фінансують тільки країн- членів ЄС,  
• Рамкова програма науково-технічного розвитку, яка фінансує всіх її учасників за 

рахунок їх членських внесків,  
• Ініціативи спільного програмування , програма COST та EUREKA, що 

фінансується кожною країною, а в окремих випадках можуть впроваджуватися 
механізми взаємного фінансування з відповідними спільними структурами 
оцінювання результатів. 

 Європейські дослідницькі та е-інфраструктури також фінансуються комбінованим 
способом за рахунок: національних, регіональних та європейських ресурсів, а також 
приватними  ресурсами у випадках державно-приватного партнерства. 
Згідно Аналізу трендів розвитку Європейського дослідницького простору8 найбільш 
активно розвиваються напрями: координація та гармонізація наукових політик через 
відповідні комітети та групи з розвитку стратегії в сфері науки та інновацій; дослідницькі 
та е-інфраструктури Європейського інтересу; широкий обмін знаннями та технологіями 
через впровадження парадигми Відкритої науки, Відкритих інновацій 2.0, Відкритість до 
світу. 
 
1.2 Намагання інтеграції України в ЄДП за доповідями Інституту Стратегічних 

досліджень до щорічного  Послання Президента України до ВР. 

 
Починаючи з 2010 року в документах Президента та уряду постійно згадується про 
необхідність інтеграції до ЄДП.  За звітами інституту  стратегічних досліджень найбільш 
потужними задумками були в 2010 та 2011 роках.  
В Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки,  в частині програми реформ в сфері 
науки та інновацій,  була визначена  ціль: «підвищити конкурентоспроможність сектору 
наукових досліджень і розробок, забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору наукових 
досліджень у Європейський дослідницький простір». 
В доповіді ІСД до Послання Президента України до ВР в 2011 році визначено, що в 
умовах наявного розриву у розвитку інноваційної науки в порівнянні з розвитком  
економіки, яка потребує тільки модернізацію,  «перспективним шляхом збереження і 
нарощування наукового потенціалу є пріоритетний розвиток різноманітних форм 
міжнародного співробітництва, участь у двосторонній, багатосторонній, зокрема, 
загальноєвропейській, кооперації наукових досліджень та інженерно-технічних 
розробок. Ефективне вирішення цього завдання зробить українську науку потужним 
локомотивом позитивних змін в економіці, передусім у розвитку вітчизняної 
високотехнологічної промисловості, поліпшенні інвестиційного клімату, а також у 
сприянні прогресивним структурним перетворенням.»9 
Після  розчарувань в 2012 р в доповіді зазначається що найкращим способом збереження 
наукового потенціалу  є  об’єднання (?)  його з освітою.  Стратегія сталого розвитку – 
Україна 2020 дещо заплутала вектор розвитку науки, бо віднесла реформу науки і 
інновацій в розділ «Гордість» та визначив в якості індикатору прогресу Глобальний індекс 
боротьби за таланти (?). 

8 Аналіз трендів розвитку Європейського дослідницького простору/Шевченко А. -2017/-  

9 Там же 

  

                                                           



Безумовно,  2015 рік з підписанням рамкової програми був найбільш значущим в цьому 
напрямі, але став як і 2016 рік роками втрачених можливостей  та роками неефективного 
використання коштів у вигляді членського внеску.  В рекомендаціях Аудиту PSF  про це 
було м’яке нагадування, що потрібно використовувати участь в рамковій програмі не 
тільки безпосередньо, але й для формування та гармонізації наукової політики, 
забезпечення доступу до сучасної дослідницької та е-інфраструктури, використання 
спільної експертизи та створення критичної маси ресурсів для вирішення глобальних 
викликів та трансферу знань, даних та технологій між державами та бізнесом. 
Уряд в середньостроковому плану дій визначив головні проблеми розвитку науки,  але 
тільки три заходи включив до плану, які не є тою золотою ланкою, що може витягти весь 
ланцюг. 
В звіті ІСД 2016 року нарешті згадуються про існуючи раніше завдання в сфері 
міжнародного наукового співробітництва, які так і не були виконані. Наданий в доповіді і 
перелік основних проблем: «Старіння наукової інфраструктури, скорочення наукових 
кадрів, незначна наукоємність національного продукту свідчать про руйнування 
наукового потенціалу України та формують загрози національній безпеці» . Для інтеграції 
в світовий науковий простір в доповіді  відмічають несистемний та спорадичний характер  
міжнародної співпраці і звертають увагу на стратегічні напрями міжнародного 
наукового співробітництва  в науково-інноваційній сфері: 

• забезпечити системну державну  підтримку  участі  вчених  в роботі 
міжнародних наукових центрів ( прикладом є співпраця з ЦЕРН),  організаціях та 
міжнародних проектах, що відкриє українцям доступ до сучасного унікального 
наукового обладнання та створить можливості для майбутніх технологічних 
проривів; 

• сформувати  інституційну  основу  для  розвитку міжнародного співробітництва 
через створення офіційних структур  та  вдосконалення правового поля, 
закріплення правил комерціалізації і трансферу інновацій; 

• знайти можливості створення спільної наукової бази у перспективних секторах 
інноваційної економіки,   

• розробити та реалізувати  спільні  науково-дослідні  проекти  на основі запитів 
ринку і замовлень,  

• створити  спільні  лабораторій та наукові осередки  на основі сучасних 
інформаційних технологій, організувати віртуальні  кластери  у формі науково-
інноваційних мереж. 

    Для зміцнення матеріально-технічної бази  пропонується:  «нестачу ресурсів за 
нинішніх складних економічних умов слід компенсувати поширенням практики 
створення центрів колективного користування науковим обладнанням…. 
формуванням загальної відкритої бази даних експериментального обладнання…. 
інформаційної інфраструктури із запровадженням системи відповідних грантів на їх 
модернізацію».  

Для подолання інноваційно-технологічного розриву пропонується: «Наслідуючи 
досвід світових технологічних лідерів, Україні варто послідовно поглиблювати 
доступність до глобальних цифрових мереж та використовувати принципово нові 
можливості реалізації технологічного потенціалу, які відкриваються з доступом до 

  



глобального середовища. У цьому контексті забезпечення технологічної 
конкурентоспроможності має набути статусу найвищого державного пріоритету.»   
 
1.3 В чому можуть допомогти пріоритети ЄДП для вирішення середньострокового 

плану дій уряду. 
 

Середньостроковий план дій уряду до 2020 в сфері науки має багато протиріч з 
іншими напрямами розвитку економіки, і, в першу чергу, з її інноваційної складової,  яку 
готувало Мінекономрозвитку.  В розділі про зміну системи управління наукової сфери 
нема відповіді на головне питання - як наукова галузь має розвиватися при відсутності 
умов для інноваційного розвитку економіки. Тобто, не була надана відповідь на 
головне питання  з 2010 року – першого року після світової кризи - що робити науці, 
фінансування якої  постійно знижується, на яку відсутній запит з боку суспільства, але 
бути готовою дати відповідь  на сучасні та майбутні світові виклики  вищих 
технологічних укладів? Витрати на відновлення наукового потенціалу, наукових шкіл 
та сучасної науково-технічної інфраструктури з кожним роком підвищуються, а 
терміни починаються від 10 років….  Тільки в останніх версіях програми дій уряду 
з’явилося згадування про необхідність формувати дорожню карту ЄДП та впроваджувати 
її на основі Наказу МОН (?).  Не зрозуміло тоді виглядає надання іншого статусу 
документу для впровадження рекомендацій Аудиту PSF Horizon 2020 – Постанова КМУ. 
Це є не зрозумілим з двох причин: реалізація дорожньої  карти  ЄДП стосується багатьох 
міністерств, а не тільки МОН; не відповідність Постанові  ВР №182-19 від 11.02.2015 
року. 

  Постанова ВР «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та 
законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави"  
рекомендує «провести засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглянути 
питання щодо:  

4.1.1. розвитку науково-технічного потенціалу, його участі у становленні 
конкурентної економіки та забезпеченні національної безпеки держави, із залученням 
експертів з Європейського Союзу (зокрема, Європейської дослідницької ради) та 
Організації Об’єднаних Націй щодо адаптації науково-технічної сфери держави до 
стандартів ЄС; 

4.1.2. виконання угоди з Європейським Співтовариством у сфері науки та 
технологій щодо інтеграції до європейського дослідницького простору (зокрема, 
розробити план заходів на виконання статей 374-376 глави 9 розділу V угоди про 
асоціацію з ЄС).» 
 
 Згідно Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» до інтеграції  
України у Європейський дослідницький простір мають відношення: 

- Національна Рада готує пропозиції щодо інтеграції, розглядає стан виконання 
пріоритетів ЄДП  та дає пропозиції щодо плану їх реалізації на наступний рік 
(стаття 20 пункти 7.3 и 7.8) 

- Кабінет міністрів визначає пріоритетні напрями розвитку науки та техніки, 
забезпечує розроблення, виконання та затверджує  державні цільові  наукові та 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2356%23n2356


науково-технічні програми, а також розглядає рекомендації Національної ради 
та приймає за ними рішення 

- ЦОВВ забезпечує інтеграцію в Європейській дослідницький простір (стаття 42 
пункт 1.7); 

Інтеграція до ЄДП входить до основних цілей державної політики (стаття 45 пункт 1.9), 
яку держава і забезпечує (стаття 45 пункт 2.14). А стаття 66 пункт 4 уточнює, що 
державна підтримка стосується Інтеграції до ЄДП шляхом реалізації його 
пріоритетів, де перелічені всі основні пріоритети, що включені до Дорожньої карти ЄДП 
2015-2020. 

В середньостроковому плану дій уряду визначаються наступні проблеми розвитку науки: 
• неефективність управління науковою  сфери, 
• застарілість  дослідницької інфраструктури,  
• стан  кадрового потенціалу, 
• неефективне  використання   наявних ресурсів,  
• відтік кваліфікованих наукових кадрів. 
Визначено завдання для науки  -  стати основним інструментом технологічного та 

соціально-економічного розвитку держави. 
Чи адекватні проблемам пропонуються заходи, до яких не входять забезпечення 

оновлення дослідницької інфраструктури та механізмів відновлення кадрового 
потенціалу? Звичайно,  нічого не пропонується і щодо механізмів генерації нового 
покоління наукових кадрів, які здатні працювати в нових технологічних укладах, 
цифровізації та нової промислової революції. 
 

План дій уряду містить, зокрема  два заходи: розробка плану імплементації до 
дорожньої карти ЄДП та імплементація рекомендації Аудиту PSF Горизонт 2020. Зміст 
цих документів перетинається один з одним та мають відношення до проблем, які 
визначені урядом.  В плані дій не наведені  механізми, заходи та необхідні ресурси для  їх 
вирішення. Нижче наведена порівняльна таблиця трьох документів. 

Порівняльна таблиця   

Середньостроковий план 
уряду до 2020 

Рекомендації Аудиту 
PSF Horizon 2020 

Пріоритети ERA та відповідні заходи 

Проблеми Рекомендації Пріоритети: 

Відсутність координації 
між органами державної 
влади, наукою, бізнесом та 
громадянським 
суспільством під час 
вирішення стратегічних  
питань розвитку наукової 
сфери. 
Відсутність реальної 
фінансової автономії 
наукових установ у частині 
використання власних 
коштів. 

Рекомендації 1,8, 22 -  
розвиток стратегії за 
допомогою інструментів 
Національної ради, НАН 
України та формування 
спільних інституцій з 
вирівнювання наукової 
політики у координатцій-
них групах Європейського 
дослідницького простору 
за кожним з його 
пріоритетів. 

Пріоритет 1 
Стратегія розумної спеціалізації щодо 
забезпечення критичної маси ресурсів та 
людського потенціалу на перспективних 
напрямах. 
Вирівнювання стратегій національних політик. 
Участь в групах ERA з розробки стратегій (16 
делегатів та 16 експертів). 
Участь делегатів в групах програмного комітету 
Horizon 2020. 

  



Відсутність  оцінювання 
ефективності діяльності 
наукових установ та 
наукової діяльності вищих 
навчальних закладів щодо 
бюджетного фінансування;  
застаріла та неефективна 
система проектного 
фінансування   

Експертне оцінювання 
проектів за участю 
міжнародних експертів 
(рекомендації 2,3,4); 
Експертне оцінювання 
якості досліджень при 
базовому фінансування за 
участю міжнародних 
експертів (рекомендації 
5,6,14 – університети,  
9,13 – наукові установи 
Академій наук); 
Академічна свобода 
(рекомендації 7,16); 
Координація 
розпорядників державних 
коштів (рекомендація 25). 

Пріоритет 1 
Оцінювання якості досліджень при проектному 
та базовому фінансуванні в наукових установах 
та університетах за найкращими практиками та 
із залученням міжнародних експертів, 
 ефективний розподіл базового та проектного 
фінансування. 

Застаріла дослідницька 
інфраструктура, 
осучаснення якої потребує 
значних коштів та 
визначення стратегії її 
розвитку, 
Не системність  дій у 
напрямі інтеграції України 
до Європейського 
дослідницького простору та 
комплексного використання 
його можливостей 

Спільне програмування, 
соціальні виклики 
(рекомендації 17,18,23) 
Інвестиції у спільні 
дослідницькі 
інфраструктури 
(рекомендація 20). 

Пріоритет 2 та 6(5+1) 
Розробка стратегії, законодавчого  забезпечення 
та участь в Європейських ініціативах спільного 
програмування. Узгодження з пріоритетами 
державних цільових програм. Розповсюдити ці  
правила на білатеральні програми.  Розробка 
Стратегії, законодавчого забезпечення (зокрема 
ERIC та AISBL) та участь в Європейських 
дослідницьких та е- інфраструктурах (зокрема в 
Європейській хмарній ініціативи).  Формування 
дорожньої карти Дослідницьких інфраструктур. 
Участь в ESFRI та її восьми робочих групах, е-
IRG. Створення  Національної ради з е-
інфраструктур для досліджень 

Відтік 
висококваліфікованих 
кадрів, зокрема молодих 
вчених 

Вільний ринок для 
дослідників, обмін та 
меритократичні принципи 
працевлаштування.   
Збільшення заробітної 
плати, програми обміну, 
виплата  винагород «за 
видатні дослідження в 
Україні» (рек.15). 
Забезпечити реальні 
можливості долучення до 
міжнародної системи НТІ 
(рек.19), співпраця з 
діаспорою (рек.21), 
програми мобільності 
науки та промисловості 
(рек.29) 
 

Пріоритет 3.  
Приєднання до Європейської хартії для 
дослідників та роботодавців, стратегії людських 
ресурсів для досліджень HRS4R; системи 
підготовки докторської підготовки для 
інновацій, до програм академічного обміну 
дослідниками за принципами Фонду 
Гумбольдта, інформаційної та комунікаційної 
платформи взаємодії молодих вчених, 
пенсійного забезпечення  мобільних дослідників, 
участь в групі ERA SGHRM, вдосконалення 
законодавства  для міжнародної академічної 
мобільності вчених, аспірантів, студентів. 

Відсутність дієвого 
механізму комерціалізації 
досліджень, обміну даними 
та знаннями між наукою, 
економікою (бізнесом) та 
суспільством (розв’язання 
соціальних проблем); 

Відкриті інновації 
(рекомендації 
24,26,27,28,30) 

 Відкрита наука 
(рекомендації 10,12) 

Пріоритет 5а та б.  
Стратегія, організаційне та законодавче 
забезпечення парадигми відкритих інновацій та 
відкритої науки. Перехід   "від трансферу знань 
до відкритих інновацій". Забезпечення  
державно-приватного партнерства у відкритих 
інноваційних екосистемах, для цього відповідні 
зміни до законодавства про інтелектуальну 
власність, створення хот-спотів в Україні від 
KIC Європейського інституту інновацій та 
технологій EIT: Climate-KIC, EIT Digital, EIT 
Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Raw 

  



Materials; розробка дорожньої карти центрів 
передового досвіду (excellence) чи ключових 
лабораторій, участь в Європейській хмарній 
ініціативі для використання переваг цифровізації 
науки та промисловості. 

 
 

 

1.4 Перехід від ЄДП до імплементації дорожньої карти 2015-2020 на національному 
рівні  

Побудова ЄДП, тобто формування європейських інституцій, в 2014 році поставило на 
порядок денний імплементацію ЄДП на національний рівень та використання ЄДП для 
вирішення глобальних викликів і для інноваційного розвитку промисловості. Країни ЄС 
кожний рік звітували про реалізацію пріоритетів  ЄДП у складі загального звіту щодо  
виконання Національних планів  реформ.  Перехід до формування Дорожньої карти 2015-
2020 характеризується більш чітким визначенням цілей імплементації, заходів та 
індикаторів їх виконання.  Наступним кроком  стає впровадження механізму взаємного 
оцінювання згідно методу відкритої координації та порівняння розвитку країн між собою.  
Одним з таких елементів є використання інструменту PSF Horizon 2020, який має три 
складових: безпосереднього оцінювання експертами національної системи  НТІ, спільного 
навчання та тренування країн,  а також проведення спеціалізованого оцінювання способу 
подолання існуючих проблем.   

Дорожня карта, в першу чергу, має забезпечити  системну інтероперабельність 
національної та Європейської дослідницьких систем, тобто реалізувати п’яту ступінь 
свободи: вільне переміщення знань у будь-якій формі (знань, технологій, інфраструктур, 
людських ресурсів) для забезпечення підвищення спільної бази для вирішення глобальних 
викликів та розвитку  інновацій у промисловості. Це відповідає статті  374 Угоди про 
Асоціацію.  Як показали останні дослідження різних форм управління щодо сприяння 
розвитку інновацій на  національному та міжнародному рівнях10,   управління між 
особистими відносинами  краще сприяє інноваціям на національному рівні, в той час як 
для розвитку  інновацій на міжнародному рівні краще сприяє  механізм управління 
формальними та мережевими відносинами Саме тому, розвиток управління 
формальними та мережевими відносинами при реалізації пріоритетів ЄДП  на 
національному та Європейському рівнях мають підвищити  ефективність відкритих 
інноваційних екосистем.  Система узгодження національних наукових політик в групах 
ЄДП, Ініціативи спільного програмування, участь в програмі COST, створення спільних 
дослідницьких та е-інфраструктур, розбудова Цифрової ERA, Відкритої науки та 
Відкритих інновацій – це все елементи такого управління.  Тому на Європейському рівні 
приділяють  особливу увагу  стратегії інтероперабельності11 між країнами  на 
політичному, законодавчому, організаційному, семантичному та технологічному рівнях. 

10https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Clauss/publication/275332220_Open_Innovation_Networks_Gover
nance_Mechanisms_for_Enhancing_Innovation_Generation/links/564c90d908ae4ae893ba7567/Open-Innovation-
Networks-Governance-Mechanisms-for-Enhancing-Innovation-Generation.pdf  
11 https://ec.europa.eu/isa2/eif_en  
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Іншим елементом методу відкритої координації є визначення країни конкурента, з якою 
порівнювати власні досягнення. 

 Визначення країни конкурента може відбуватися за декількома напрямами: 

a) За кількістю населення в країні: Польща, Іспанія 
b) За кількістю дослідників в країні: Нідерланди, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, 

Португалія 
c) За індексом конкурентоспроможності у боротьби за таланти, що визначений  в 

Стратегії Україна 2020 - увійти в 30 кращих  країн, за даними 2014 року 
Україна посідала 71 сходинку:  Словаччина (31),  Іспанія (30), Словенія (26), 
Чехія (24). 

Цікавий досвід в цьому напрямі мають країни Австрії, Фінляндії, Швеції, що конкурують  
між собою та співробітничають для представлення на Європейському та світовому 
ринках, зокрема у розвитку досліджень та інновацій. 

Щодо використання досвіду інших країн для найкращої реалізації  пріоритетів ERA, то 
потрібно аналізувати кращі практики з врахуванням національних особливостей  та 
оцінювати можливість їх використання в сучасних умовах України. Наприклад,  Чехія, за 
останній час,  дуже сильно опікується розвитком  матеріально-технічної бази для 
досліджень і скеровує на це 25 % від всіх коштів на науку. Фінляндія максимально 
використовує участь в Європейських дослідницьких інфраструктурах, в яких ми не 
беремо участь зовсім.  Хорватія тільки почала рухатися в напряму забезпечення сучасної 
матеріально-технічної бази для досліджень, а тому максимально намагається 
використовувати участь в Європейських електронних інфраструктурах та  їх віртуальних 
спільнотах.    

 В наступних розділах обговорюються пріоритети ЄДП за наступною схемою (де це 
можливо): 

• На вирішення яких проблем націлений пріоритет? 
• Які заходи пропонується ЄК для вирішення цих проблем? 
• Запропоновані інструменти чи механізми та відповідні документи, якими 

регламентується інструменти та механізми 
• Що потрібно зробити, щоб впровадити  відповідний інструмент чи механізм? 
• Як вони можуть допомогти вирішити національні проблеми, що вказані в програмі 

дій уряду? 
• Перелік рекомендацій. 

 

 

 

 

 

  



2. Підвищення ефективності національних дослідницьких систем. 

 

В документі Директорату  ЄК з досліджень та інновацій12  представлені головні проблеми 
ЄДП за першим пріоритетом та  рекомендовані заходи країн ЄС за допомогою яких 
розраховують забезпечити узгодження позицій для синергії зусиль у цьому напряму.  
Головні проблеми сформульовані наступним чином: 

• Обмежені державні ресурси для науково-технічних досліджень та розробок. 
• Недостатня конкуренція в національних дослідницьких системах 
• Значна різниця в частці конкурентно-спрямованого фінансування в ЄС 
• Недостатнє  інституційне фінансування на основі критеріїв ефективності 
• Сильне перекриття напрямів досліджень в RFO та RPO організаціях, немає 

спеціалізації. 

 

Головними заходами для вирішення цих проблем ЄК  вважає : 
• стратегію розвитку  досліджень,  
• принципи  їх фінансування,  
• способи впровадження конкуренції  та системи їх оцінювання,  
• стратегію розумної спеціалізації на національному рівні та  в ЄДП.  

 Останній пункт став важливим з 2014 року, коли наявність Стратегії розумної 
спеціалізації стала головною умовою розгляду запитів на підтримку від Європейських 
структурних фондів. Асоційовані країни не мають доступу до структурних фондів, але це 
не зменшує її важливості для кожної країни. Рекомендації подання на деякі конкурси  
Програми Горизонт 2020 пропонують  узгодити свій проект з наявною в країні такої 
Стратегії. 

  

2.1.Координація представників країн для формування спільної наукової 
політики 

Створення  організаційних структур з координації та розробки спільної наукової 
політики. 

Наукова політика Європейського дослідницького простору – це живий механізм, який 
постійно змінюється для отримання найбільших переваг від співробітництва країн-ЄС, 
Асоційованих країн,  Єврокомісії та Європейських організацій для забезпечення 
конкурентоспроможності на зовнішньому ринку з передовими інноваційними центрами 
світу: США, Японія, Китай. 

Розробка спільної стратегії ЄДП відбувається  в групах партнерства з розробки наукових 
політик за кожним пріоритетом.  В  Партнерстві ЄДП за перший пріоритет відповідає 

12 Assessment of progress in achieving ERA in Member States and Associated Countries. Final Report to DG 
Research and Innovation/ 8 May 2015, - http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-
communication/era_final_report_2015.pdf 

  

                                                           



головний Координаційний комітет ERA – ERAC, який координує роботу інших груп з 
наукової політики ЄДП.   Для України участь в достатньо великій кількості  міжнародних 
структур з розробки спільної наукової політики є новим викликом і потребує формування 
відповідних національних інституцій із підтвердженням делегування повноважень.   
Розробка наукової політики ЄДП відбувається у 8-ми комітетах та групах, кожний з яких 
відповідає за певний пріоритет.  Особливості є у другому пріоритеті, за який відповідають 
дві групи, одна – GPC -  розглядає Ініціативи  Спільного програмування та створення 
мереж, а друга – Стратегічний форум ESFRI – розглядає інвестиції і побудову 
дослідницьких інфраструктур та розробляє Дорожню карту розвитку Європейських 
дослідницьких інфраструктур.  Ще одна група була створена на стику  інтересів ЄДП та 
Цифрового порядку денного Європи і відповідає за розробку політики в побудові е-
інфраструктур для досліджень – е-IRG. 

В додатку 1, наданий перелік комітетів та груп, де вказані основні напрями їх 
відповідальності та можлива форма участі в них України.  

ERAC, окрім   координації всіх пов’язаних з ERA груп, опікуються розробкою політики в 
рамках першого пріоритету ERA. 

Делегати, які беруть участь у ERAC мають бути обізнані з усіма напрямами роботи  на 
національному рівні у сфері інтеграції до ERA і мають координувати роботу відповідних 
груп за кожним пріоритетом  на національному рівні.  Самий простий спосіб професійної 
підтримки делегатів – це створення,  дзеркальних до європейських,   національних 
структур. Ці структури мають додатково координувати свою діяльність з 14-ю 
конфігураціями програмного Комітету Горизонт 2020, а також з комітетами 
співробітництва у сфері науки та техніки, що супроводжують відповідні угоди України з 
ЄС:  

• Угода   між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і 
технологічне співробітництво13,  

• Угода між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі 
Європейського Союзу Горизонт 202014, 

• Угода  між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії 
про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі 
наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018)15. 

Незважаючи на те, що функція номінації делегатів (два в кожній групі)  до груп ERA 
належить МОН, в багатьох країнах до цього долучають Національні дослідницькі ради, 
Національні Академії наук та інші наукові товариства. На національному рівні 
створюються форуми,які об’єднують всі ці структури для узгодження спільної позиції.  
Покладатися на одну людину - Міністра чи заступника міністра, яка (чи який) буде брати 
участь у всіх існуючих комітетах та групах і таким чином координувати та  контролювати 
всі процеси  є не розумним, бо втрачається гнучкість та можливість використання 

13 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_194  
14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_018  
15http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956_005 
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колективного розуму представників наукової громади.    Прикладом може бути  
Обсерваторія ERA в Австрії16. 

Узгодження Національної наукової політики  на Європейському рівні є першим 
етапом для формування системних дій у сфері інтеграції до ERA, на необхідність якої 
вказано в Середньостроковому плану дій уряду.   

Європейський аудит PSF Horizon 2020 у своїй Рекомендації 22 також звернув увагу 
на необхідність участі представників України в групах ЄДП.  «…для України критично 
важливими є ретельне спостереження за діяльністю груп, пов’язаних із Європейським 
дослідницьким простором (ЄДП), і всебічне вивчення їхнього досвіду у сфері розробки 
політик та методологій.» (стор.61 Аудиту)  Уряд має визначити з наявних інструментів 
найкращий спосіб для співпраці щодо гармонізації наукових політик в таких групах та 
забезпечити делегатів від України потужною експертною підтримкою. 

Згідно Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 
функціями Національної ради з питань науки та технологій є підготовка пропозицій щодо 
інтеграції до ЄДП та  підготовка щорічної доповіді про стан виконання пріоритетів ЄДП 
та надання плану реалізації на наступний рік (стаття 20 параграф 7 пункти 3 та 8). 
Національна Рада є платформою взаємодії наукового та адміністративного комітету. До 
останнього входять перші заступники Міністерств, які розглядають Євроінтеграційні  
питання, а головою є Прем’єр міністр.  Тому,  можна рекомендувати створити  постійні 
робочі групи Національної Ради   для супроводження делегатів у відповідних групах 
ERA, згідно наступної схеми (Малюнок 1). 

 

Відсутність досвіду в Україні з реалізації пріоритетів ЄДП потребує певного 
супроводження та методологічної підтримки з боку стейкхолдерів ЄДП.  Проведення 
щорічного міжнародного  форуму з представників стейкхолдерів  Національного та 
Європейського дослідницького простору  під патронатом КМУ, на якому розглядалися 
проблеми  та процедури реалізації пріоритетів стало б дієвим механізмом для підвищення 
довіри донорів України до проведених реформ та до Національної системи НТІ. 

16 https://era.gv.at/directory/166  
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Малюнок 1.Створення механізмів спільної  реалізації  прийнятих стратегій. 

Реалізація політики ЄДП вимагає наявність коштів та людських ресурсів, тому важливу 
роль грає координація зусиль на рівні розпорядників державних коштів в сфері науки. В 
Німеччині така розпорошеність в сфері науки та інновацій вирішується шляхом укладання 
Пакту з досліджень та інновацій, в якому  учасники беруть на себе зобов’язання з 
досягнення спільних цілей.   

В Середньостроковому плану пріоритетних  дій уряду визнано наявність в Україні 25  
розпорядників державних коштів, що мають вплив на фінансування досліджень, між 
якими відсутня  необхідна  координації зусиль для реалізації спільних цілей.  Приклад 
створення Координаційного центру з підтримки реалізації угоди про участь у Рамковій 
Програмі Горизонт 2020 можна поширити і на реалізацію  Плану імплементації дорожньої 
карти ЄДП 2015-2020. Для цього потрібно  прийняти зміни до Розпорядження КМУ з 
створення Координаційного центру. Кращою практикою є впровадження горизонтального  
механізму взаємодії шляхом укладання угоди між розпорядниками державних коштів, де 
кожний учасник чітко б окреслив свої обов’язки та ресурси, які будуть використані для 
реалізації  спільної мети та плану дій. ЗННТД  у статті 66 пункт 4 зобов’язує державу 
реалізувати  інтеграцію  національного дослідницького простору до ЄДП шляхом 
виконання Національного плану дій з імплементації  дорожньої карти ЄДП 2015-2020 
(НПД ДК ЄДП), яка має бути розроблена у відповідності до  Середньострокового плану 
пріоритетних дій Уряду  до 2020 року.   

Стратегія розумної спеціалізації 

  



Стратегія розумної спеціалізації в ЄС, в якості методу регіонального інноваційного  
розвитку  використовувалася раніше незалежно від Рамкової програми з досліджень та 
інновацій. Головним джерелом фінансування регіонального інноваційного розвитку були 
Структурні фонди ЄС в рамках стратегії  Єднання та інклюзивного зростання. Більше 
того, одночасне фінансування одного проекту  Рамковою програмою та структурними 
фондами не дозволялося.  Програма Горизонт 2020  не тільки дозволяє в певних проектах 
часткове використання одночасного фінансування структурними фондами, наприклад 
інфраструктури, але й включає до вимог конкурсу узгодженість проекту із Стратегіями  
розумної спеціалізації  країн – учасників. Незважаючи на те, що Україна, як Асоційована 
країна, не має доступу до структурних фондів ЄС, але вона може претендувати на 
підтримку інших  фондів, що зараз впроваджуються в ЄС  для підтримки співробітництва 
з країнами-сусідами. Наприклад, 25 вересня 2017 року створюється Європейський фонд 
сталого розвитку для реалізації ЄС зовнішніх інвестицій для країн Африки та країн – 
сусідів.  

Фонд17 має забезпечити створення робочих місць та зростання в цих країнах, відсутність 
яких  є першопричинами міграції до країн ЄС. Сектори фінансування включають такі, як  
енергетика, транспорт, соціальна інфраструктура, цифрова економіка, стале використання 
природних ресурсів, сільське господарство та місцеві служби. 

«Розумна спеціалізація» це стратегія регіонального (область,країна) економічного 
розвитку, що залучає знання в якості активів. Структури «Triple &Quadruple Helix” грають 
визначальну роль у цьому процесі: університети, дослідницькі організації та бізнес кола 
повинні взаємодіяти з державними і регіональними органами влади та громадянським 
суспільством, щоб  визначити оптимальні стратегії розвитку. Якщо знання та дослідження 
мають глобальний характер, то інновації здебільшого мають локальний характер, тому 
вважається, що поява на локальному рівні центрів компетенції світового рівня не може 
залишитися без уваги підприємницьких структур, які й повинні впровадити «відкриті 
інновації» (створення нових продуктів та/або послуг за рахунок  використання науки як 
загальне благо).. 

Стратегія «Розумної спеціалізації» дозволяє при інвестуванні перейти від концепції «і я 
теж», яка призводить до надлишкового дублювання та фрагментації зусиль, до створення 
взаємно-сумісних центрів компетенції світового рівня в регіонах, а як наслідок,  
посилення ролі Європи в конкуренції з світовими центрами та покращення соціального 
розвитку регіонів. 

Широке впровадження ІТ технологій та цифрової економіки розширює можливості для 
створення міжнародних інноваційних екосистем для підтримки критичної маси ресурсів в 
кожній «спіралі»  та загального фінансування екосистеми. 

Участь в Рамковій програмі ЄС  «Горизонт 2020» дозволила Україні підписати угоду  між 
НАНУ та  JRC  і  долучитися до розробки Стратегії розумної спеціалізації за допомогою 
експертів ЄС та розгляду  напрямів, де Україна може бути конкурентоспроможною на 
Європейському рівні18.  JRC в рамках двохрічного пілотного проекту, яке він фінансує, 

17 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2017-INIT/en/pdf  
18 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/ukraine-events?inheritRedirect=true  

  

                                                           

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2017-INIT/en/pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/ukraine-events?inheritRedirect=true


бере участь у розробці дослідницької та інноваційної політики для платформи Розумної 
спеціалізації. Україна має відповідну сторінку на Платформі Розумної спеціалізації19. 

Проект розпочався у 2017 році і на цій стадії потребує цілеспрямованої  підтримки  в 
складанні карт економічної та дослідницької структури країни, а країна має 
організовувати  узгоджений підхід та координувати відповідні зацікавлені сторони за 
допомогою «процесу  підприємницького відкриття». Місцеві зацікавлені сторони мають 
отримати компетенції, необхідні для продовження розробки стратегії і її майбутнього 
впровадження.  Створено  Міжвідомчу  координаційну групу, до складу якої залучено 
представників усіх зацікавлених міністерств і відомств. Запропоновано концепцію  
Програмної ініціативи «Передові довговічні матеріали для транспорту, енергетики, 
медицини і охорони довкілля» - «Ресурсні матеріали»20,  яка викликала зацікавленість 
Єврокомісії та низки організацій ЄС в  якості одного з пріоритетних напрямів 
спеціалізації України на Європейському ринку.  (Постанова Президії НАНУ №254).  

Україні необхідно налагодити навчання за методичними рекомендаціями Платформи 
розумної спеціалізації як для розвитку досліджень та інновацій21, так і для промислової 
модернізації22. 

 

Рекомендації: 
(1).1   Головним розпорядникам державних коштів (МОН, МЕРТ, НАНУ), що мають 
вплив на формування та реалізацію наукової політики, номінувати делегатів до всіх груп 
ЄДП: ERAC – 1 делегат +1 експерт  від МОН, 1 делегат + 1 експерт  від НАНУ;  GPC – 1 
делегат від МОН, 1 делегат від НАНУ, ESFRI – 1 делегат +1  експерт від МОН, 1 делегат + 
1 експерт від НАНУ,  WG ERAC Open science &Innovation – 1 делегат + 1 експерт від 
МЕРТ(Open Innovation) , 1 делегат + 1 експерт (Open science)  від НАНУ;  e-IRG – 1 
делегат від МЕРТ, 1 делегат від НАНУ. 

(1).2 Національній раді – створити дзеркальні  до груп ЄДП  постійні робочі групи з 
супроводження НПД з імплементації ЄДП для координації дій та моніторингу. 

(1).3. Розширити функції Координаційного центру сприяння Горизонт 2020 – 
координація ресурсів та дій з реалізації Дорожньої карти ЄДП 

(1).4  КМУ – забезпечити проведення щорічного  міжнародного  форуму  з 
представниками стейкхолдерів  ЄДП щодо реалізації Дорожньої карти 

(1).5 Формування фонду ресурсів для реалізації пріоритетів ЄДП (стаття 66 пункт 4 
Закону про науку)) 

19 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/UA/tags/UA  
20http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/185795/High_tech_materials.pdf/82c4ae73-05c6-4f0d-bb39-
03b823697b64  
21 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-
752aef77e7b4  
22 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/221350/jrc108028_hegyi_rakhmatullin_.pdf/f5b2f333-ce42-
4a50-b871-8b1f41a84124  
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(1).6 Проведення навчання для регіональних органів влади, університетів, наукових 
установ та бізнесу із залученням громадянського суспільства за напрямами Платформи 
розумної спеціалізації для  розвитку досліджень та інновацій і тематичної платформи  
модернізації промисловості. 

 

2.2.Реалізація єдиних принципів експертного оцінювання якості досліджень. 

 

Інструментом для підвищення ефективності національних дослідницьких систем в ЄС 
вважають  міжнародне експертне оцінювання якості досліджень для базового і проектного 
фінансування. Оцінювання має бути засновано на використанні  Європейських  кореневих 
принципів проведення експертизи, забезпечення  якості процедур оцінювання,  
відповідної  структури   управління процесом, цілісності  процесу експертизи та 
відповідної  методології.  European Science Foundation опублікував звіт аналізу найкращих 
практик з експертного оцінювання до 2012 року, який залишається актуальним  до цього 
часу23.   В другому розділі цього документу наведена практика використання для п’яти 
інструментів проектного фінансування від індивідуальних дослідників до центрів 
передового досвіду (Centres of Excellence)  та дослідницьких інфраструктур. 

Цей документ можна покласти в основу Положень проведення конкурсів майбутнього 
Національного фонду досліджень та внесення змін до Положень з проведення конкурсів 
розпорядників державних коштів. 

Така методологія експертного оцінювання  була впроваджена в різних установах Європи 
для підвищення конкуренції  і при базовому  фінансуванні досліджень.  Найкращими 
практиками для наукових інститутів вважається методологія  Товариства Макса Планка24 
та Асоціації Лейбніца25.  Відмінність цих методологій  існує  у відсотковому залученні 
міжнародних експертів,  де Товариство Макса Планка використовує максимальну 
кількість – більше 80 % міжнародних експертів  з найкращих центрів світу. Міжнародні 
експерти із задоволенням беруть участь в проведенні оцінювання якості досліджень 
наукових інститутів Німеччини, оскільки це стає важливим досвідом для самих експертів 
та забезпечує підвищення довіри до праць наукових установ Німеччини.   НАН України 
розробила власну методику оцінювання  на основі методології Асоціації Лейбніця та за 
участю  провідних експертів Асоціації,  які дали високу оцінку цій розробці.  Зараз 
методологія проходить успішне тестування  в наукових інститутах  НАН України.  
Залишилося узгодити цю Методику з оцінювання якості досліджень  з Положенням МОН 
про проведення атестації наукових організації, а саме, внести зміни до Положення МОН 
щодо атестації всіх наукових організацій, які пройшли оцінювання  якості досліджень за 
методикою НАН України. Наприклад, в Положення МОН пропонується додати пункт, що 
атестація всіх наукових установ відбувається на основі оцінювання якості досліджень за 
методикою НАН України. 

23 http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf  
24 https://www.mpg.de/9704321/evaluation2015en.pdf  
25 https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/evaluation/the-evaluation-procedure-conducted-by-the-senate-
of-the-leibniz-association/principles-of-the-evaluation-procedure/  
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Наступним кроком необхідно розповсюдити цю методику на оцінювання наукової 
діяльності в університетах, особливо при наданні університетам статусу дослідницький. 

Особливість використання цих принципів для університетів була визначена в Англійській 
методології   REF 201426, а зараз у  Великобританії  впроваджується нова методологія  
REF 202127.  Головними особливостями є оцінювання якості досліджень  співробітників  
університетів, що постійно займаються дослідженнями не менше 20% від повного часу 
зайнятості: 

• оцінка не більше чотирьох завершених робіт від однієї особи,  
• обрання фіксованої кількості дослідників  для оцінювання за кожною з визначених 

дисциплін  досліджень.  

Оцінка якості досліджень складає 65% загальної оцінки, 20%  - якість дослідницького 
середовища та  15% - вплив досліджень на зовнішнє середовище: економіку, культуру та 
інше. 

Статистичні форми в Україні, на сьогодні не дозволяють використання одиниці виміру 
FTE, що відображає реальну відсутність розподілу навантаження науково-педагогічних 
співробітників та оплати їх праці  за дослідницькою та освітньою складовою. Згідно 
статистичних форм збираються дані щодо виконання дослідницьких робіт за основним 
місцем роботи та за сумісництвом без кількісної частки від повного робочого часу. Нема 
такого розподілу і на рівні окремих університетів. Це приводить до неможливості 
порівняння якості наукової діяльності науково-педагогічих працівників ВНЗ та  
викривлення міжнародних статистичних даних. В результаті  статистичні дані ООН дають 
кількість дослідників у вищих навчальних закладах України  за 2015 рік  5272 осіб, а в 
одиницях FTE –  4043 одиниці. В той же час,  в статистичному збірнику «Наука та 
інновації в Україні»  дається  така сама  цифра кількості дослідників  (близько 5 тисяч 
осіб) у вищих навчальних закладах за основним  місцем праці і значно більшу цифру 
дослідників (близько 45  (!) тисяч осіб) у вищих навчальних закладах, що виконують 
наукові роботи за сумісництвом. З огляду на загальну кількість дослідників в Україні за 
даними ООН   53835 осіб (43016 в одиницях FTE), врахування дослідників у вищих 
навчальних закладах, що працюють за сумісництвом, а саме науково-педагогічних 
працівників, мають суттєво змінити ці кількісні показники. Суттєво зміняться і показники, 
які обчислюються з використанням даних про кількість дослідників в різних одиницях 
виміру. Приведення системи збору даних у відповідності до Світових стандартів є 
нагальною справою для порівняння стану речей в національній дослідницькій системі з 
іншими країнами світу. 

Рекомендації: 
(1).7 Внести зміни до положення про атестацію наукових установ – Методика 
оцінювання діяльності наукових установ (розроблена НАНУ) є основою для проведення 
атестації 

(1).8 Впровадити методику експертного оцінювання проектів на основі ESF в якості 
рамкової методики для конкурсного фінансування, зокрема  НФД. 

26 http://www.ref.ac.uk/2014/ 
27 http://www.ref.ac.uk/ 

  

                                                           



(1).9 Розробити методику оцінювання для університетів на основі REF 2014 (документи 
розроблені на сайті REF 2014 ) 

 

 

3. Другий пріоритет ЄДП: Оптимальна транснаціональна кооперація та 
конкуренція. 

Головними проблемами ЄДП, на вирішення яких націлений другий пріоритет, є:  
• Низька сумісність і взаємодія  національних дослідницьких програм 
• Недостатність потенціалу та дублювання за основними напрямами досліджень 
• Недостатнє фінансування інновацій за рамками досліджень 
• Різні фінансові можливості країн  інвестувати в дослідницьку інфраструктуру 
• Доступ до дослідницької інфраструктури визначається на основі національних 

преференцій  

Головними заходами, що пропонуються ЄК для вирішення цих проблем є наступні: 
• Впровадження спільних планів дослідження. Вдосконалення умов платформи для 

JPI та іншого міждержавного співробітництва при проведені досліджень. 
• Спільне визнання процедур оцінювання, які узгоджені з міжнародними 

стандартами проведення експертизи. Усунення законодавчих та інших бар’єрів, для 
забезпечення  реалізації практик оцінювання, які узгоджені з міжнародними 
стандартами експертизи 

• Запровадження принципів спільного фінансування, щоб зробити національні 
дослідницькі програми сумісними, інтероперабельними  між державами та 
простими для участі  дослідників.  Активніше використовувати інші інструменти і 
платформи для між державної   кооперації  (ERA-NET, COST). Підтримка 
національними фінансовими організаціями міжнародну кооперацію. 

• Виконання фінансових зобов’язань для побудови та операційної діяльності 
дослідницьких інфраструктур  ESFRI, національних, регіональних дослідницьких 
інфраструктур пан-європейського інтересу. Резервування  бюджету  для 
підготовки, розвитку та підтримки  проектів  дорожньої карти ESFRI.  

• Забезпечення доступу до дослідницьких інфраструктур пан-європейського 
інтересу. Зняття законодавчих, технічних та інших бар’єрів між державного  
доступу до дослідницьких інфраструктур. 

 

3.1.Стратегії та ініціативи  спільних мультинаціональних програм для вирішення 
глобальних викликів. 

Оскільки Україна не має багатосторонніх угод в рамках Ініціатив спільного 
програмування (JPI), а отже не має навичок узгодження на державному рівні  
національних політик для спільного вирішення глобальних викликів, то доцільно надати 
короткий опис головних документів з практичного досвіду  країн ЄС. 

  



В рамках процесу узгодження міждержавного співробітництва, ЄС  пропонує спільно 
формувати  Стратегічні порядки денного згідно існуючих глобальних викликів. Цьому 
присвячений документ «Добровільні рекомендації щодо основних умов для спільного 
програмування в наукових дослідженнях 2010 року»28, який підготовлений головою 
Групи GPC з спільного програмування.   

В документі  представлено : 
• порядок проведення експертних оцінок, 
• форсайтні дослідження,  
• оцінка спільних програм,  
• способи фінансування транскордонних досліджень,  
• поширення та використання результатів досліджень,  
• захист, управління та розподіл прав інтелектуальної власності. 

Для того, щоб спільне програмування було успішним, фінансові органи повинні 
прийняти ефективні та життєздатні механізми, які можуть бути застосовані однаково 
для всіх країн. 

Наприклад,  обговорюються механізми фінансування за принципами гроші  йдуть за 
дослідником, гроші йдуть за проектом, формування спільних фондів: кожна країна 
фінансує власних дослідників, фондів взаємного фінансування на кшталт Рамкової 
програми, а також змішані, які намагаються вирішити проблему різних внесків 
країн і вирівняти фінансування за принципом якості пропозиції.   Також 
використовується принцип відкриття Національних програм для участі закордонних 
дослідників.  

За моделлю "Реальний Спільний банк" країни об'єднують свої внески, і таким чином 
фінансуються найкращі пропозиції щодо досліджень, виявлені шляхом експертної оцінки 
та незалежно від національних міркувань 

Експертна оцінка пропозицій є основою будь-якої політики та практики досліджень на 
базі передового досвіду та прийняття рішень з фінансування досліджень. Порядок 
проведення експертного огляду може відрізнятися в різних країнах-членах та 
асоційованих країнах, що ускладнює порівняння потенціалу та досягнень на 
європейському рівні у випадках спільних досліджень, коли кожна країна фінансує власних 
дослідників.  

Досвід  оцінювання проектів в ініціативах спільного програмування був першим, який 
аналізувався ESF при формуванні Європейських принципів експертного оцінювання 
якості досліджень. (див. пріоритет 1). 

Сучасний проект  ERA-LEARN 202029, присвячений поглибленому аналізу процедур, які 
використовуються в процесі вирівнювання (гармонізації) національних політик.  В 
документі наведено:  етапи розвитку  міждержавного співробітництва та класифікація 30 
дій та інструментів процесу гармонізації політик.  

28 http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/voluntary_guidelines.pdf 
29 https://www.era-learn.eu/alignment/definition-
typology/D4.1_ReportontheDefinitionandTypologyofAlignment_INRA_final_Nov2015.pdf 

  

                                                           



Визначається підвищення рівня взаємодії в залежності від кількості процедур, які 
використовуються в процесі гармонізації. (див. малюнок.). 

 

В 2016 році був використаний механізм PSF Horizon 2020 для проведення протягом року 
спільного навчання країн ЄС та Асоційованих країн щодо координації національних 
стратегій, впровадження та реалізації спільних багатосторонніх програм на основі 
існуючих  найкращих практик. За результатом першого етапу навчання був 
оприлюднений фінальний звіт «Вирівнювання та сумісність національних дослідницьких 
програм30.» 

Ініціатором такого навчання стала група з спільного програмування GPC, де Україна може 
брати участь в якості  спостерігача і брати участь в спільному навчанні, як це робить 
Асоційована країна Норвегія. 

Разом з тим Україна має дуже велику кількість двосторонніх угод  та виконання спільних 
програм за принципом «кожна країна фінансує власних дослідників».  Рівень 
фінансування українських вчених в декілька раз менша ніж фінансування дослідників в 
країні-партнері, що не йде на користь  отримання та використання  спільних результатів.  
В двосторонніх угодах відсутня і процедура спільного чи взаємного оцінювання 
результатів спільних програм та використання їх результатів.  

Рекомендація 23 від PSF Horizon 2020  пропонує стосовно двосторонньої співпраці 
визначити кілька ключових партнерів у сфері науки та техніки  на середньострокову 
перспективу, а  у короткостроковій перспективі існуючі двосторонні договори з 
партнерами з ЄС намагатися спільно трансформувати  до створення трьох- та 
багатосторонніх дослідницьких консорціумів для підготовки ґрунту для подальшої 
роботи за програмою «Горизонт 2020»».   

30 https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/MLE-AI_final%20report_KI-AX-17-010-EN-N.pdf 

  

                                                           



З  існуючих 10 ініціатив спільного програмування  Україна може брати участь в декількох 
ініціативах  за темою досліджень, в  яких українські вчені приймають участь у 
міжнародних програмах, наприклад, щодо сталого розвитку водокористування 
(ЮНЕСКО), дослідження хвороби Альцгеймера  та інші. 

Існуюча  в Україні проблема мобільності вчених та  участі у спільних міжнародних 
мережах дослідників може бути частково вирішена через участь у програмі COST, яка є 
гарним прикладом формування спільних програм для подання проекту до Горизонт 2020,  
а також наступної підтримки мережі за межами терміну фінансування проекту.  Це 
достатньо жвава міждержавна Програма 36 країн, яка базується на постійно діючих 
конкурсах чотирирічних проектів, до яких можна долучатися протягом перших трьох 
років . Кожний проект націлений на фінансування спільних заходів, конференцій, 
семінарів, взаємних обмінів. Проект  може отримати підтримку, якщо його підтримують 
не менше семи країн Програми COST. Максимальний рівень підтримки одного проекту  
складає 130 тисяч євро на чотири роки. Пропозицію Україні увійти до Наукового комітету 
Програми COST  було сформульовано в Рекомендації Аудиту, учасником якого є дійсний 
член Наукового комітету COST. 

Рекомендації: 
З огляду на це пропонується в дорожню карту написати наступні  заходи:  

(2а).1 Номінація в групу GPC.  Номінувати двох делегатів від МОН та НАНУ, які 
відповідають на національному рівні за формування держаних цільових науково-
технічних програм, для участі в групі GPC.  Сформувати дзеркальну систему експертної 
підтримки в цілому та за кожної Стратегічної ініціативи спільного програмування, які 
будуть прийняти для розгляду. Залучити до цих ініціатив і керівників відповідних 
міністерств, наприклад, МЗ, Мінекології та інших.  

(2а).2  Розробити Концепцію участі України в Європейських ініціативах спільного 
програмування та відповідні законодавчі акти (зміни до існуючого законодавства) щодо  
зняття бар’єрів для участі в цих ініціативах та процедур з оцінювання результатів 
досліджень та їх спільного використання.  (відповідає рекомендації 17 пункт 9 PSF 
Horizon 2020) 

(2а).3  Навчання органів управління держаними програмами. Провести навчання із 
залученням  європейських експертів за результатами проекту MLE PSF Horizon 2020 
(«MLE Alignment and Interoperability  of  National Research  Programmes : National 
Coordination») та взяти участь в наступному спільному навчанні з координації 
національних політик при вирішенні глобальних викликів. 

(2а).4 Підготовка до підписання угод,  формування команд та ресурсів для участі в 5-ти 
Ініціативах спільного програмування, наприклад, Alzheimer and other Neurodegenerative 
Diseases (JPND), Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE), Water Challenges 
for a Changing World    (Water), Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for 
Europe  (CH), Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to 
Human Health  (AMR ), які мають найбільшу кількість  країн – учасників, наявний 
потенціал в Україні та спільні проблеми.  (відповідає рекомендації 17 пункт 9 PSF Horizon 
2020) 

  



(2а).5 Підписання угоди  з Програмою COST ,просування цієї можливості участі в 
міжнародних мережах серед українських вчених та наукових організацій. Розробити 
процедуру участі та моніторингу участі в цій Програмі. (відповідає рекомендації  18  PSF 
Horizon 2020) 

(2a).6  Провести Аналіз трансферу двосторонніх короткострокових угод  до 
середньострокових з ключовими партнерами та до трьох і багатосторонніх консорціумів, 
що мають на меті участь в Горизонт 2020.  (відповідає рекомендації  23  PSF Horizon 2020) 

 

 

3.2.Оптимальне використання (між)державних інвестицій в дослідницькі та е-
інфраструктури 

Поняття дослідницьких інфраструктур в Україні достатньо широко використовується  в 
якості загального терміну для матеріально-технічної бази досліджень, які існують в 
наукових інститутах та університетах, а також центрах колективного використання 
наукових приладів та обладнання.  Разом з тим в ЄС термін дослідницькі інфраструктури  
служить для означення відповідних окремих організаційних структур, що проходять 
повний життєвий цикл (проектування, будівництва, використання та надання послуг, 
розвитку та оновлення або ліквідації). В країнах колишнього соціалістичного  табору  такі 
інфраструктури називають Великими дослідницькими інфраструктурами. Підвищення  
необхідних витрат на будівництво та підтримку сучасних дослідницьких інфраструктур,  
при обмежених ресурсах бюджетів країн, буде доцільним за умови ефективного їх 
використання для великої кількості дослідників з різних установ та організацій.  Тобто, 
виникла потреба розглядати певні дослідницькі інфраструктури як унікальні на 
національному або європейському чи навіть світовому рівні. Це змінює процедуру їх 
створення, підтримки, використання  та надання доступу третім особам, а також потребує 
проведення навчання для роботи з такими дороговартісними  установками.  Використання 
ІТ технологій  призвело до створення цифрових інфраструктур, які допомагають 
проводити спільні дослідження на цьому обладнанні, а також дозволили надати 
віддалений доступ та можливість об’єднати  віддалено географічно наукові центри у 
форматі спільної дослідницької інфраструктури.  

В Програмі Горизонт  2020 спеціально було надане визначення терміну «дослідницькі 
інфраструктури», який охоплює всі вище наведені особливості. Те саме визначення є в 
Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність».  Разом з тим в Законі є 
також визначення Ключових лабораторій, яке, з першого погляду, здається охоплює і 
дослідницькі інфраструктури в загальному визначенні матеріально-технічного 
забезпечення досліджень.  Мабуть саме це стало приводом  для такої фрази в заходах 
Уряду – створення ключових лабораторій як елементу дослідницьких інфраструктур.  

В Європі  розглядаються такі терміни для визначення  організаційних структур: 
дослідницькі інфраструктури, що займаються розвитком та надання доступу  вченим та 
бізнесу до наукового обладнання;  центри передового досвіду (centres of  Excellence), 
вже сформували критичну масу людських ресурсів найвищої кваліфікації  на визначених 

  



проривних напрямах для вирішення глобальних проблем або технологічних проривах в 
промисловості.  В окремих країнах розглядають такі центри також для формування 
центрів компетенції в освіті, наприклад, в фундаментальних науках  шляхом  об’єднання  
наукових установ та університетів.  Центри передового досвіду, як правило, 
використовують існуючі національні чи європейські дослідницькі інфраструктури або 
технологічні інфраструктури, що  можуть формуватися з використанням багатьох 
дослідницьких інфраструктур.  

В середньостроковому плану дій уряду  в реченні:  «застаріла дослідницька 
інфраструктура, осучаснення якої потребує значних коштів та визначення стратегії її 
розвитку», поняття дослідницької інфраструктури використовується як загальне, а не як 
по відношенню до організаційної структури.  Разом з тим розвиток  Національної 
дослідницької інфраструктури дійсно потребує стратегії та коштів.  Саме тому,  учасники 
Європейського дослідницького простору пропонують для слаборозвинутих країн Європи 
(включно з Асоційованими країнами до Рамкової Програми) спільне використання 
існуючих дослідницьких інфраструктур, дорожня  карта, яких  була оновлена в 2016 
році31,  та буде оновлюватися кожні два роки32 згідно з прийнятої стратегії розвитку їх в 
Європі та пропозиціям країн-учасниць.  Країни-учасниці ERA,  країни ЄС та Асоційовані 
країни,  спільно розробляють політику розвитку дослідницьких інфраструктур в рамках 
форуму ESFRI.  Україна може брати участь в цій групі з правом ухвального (!) голосу. В 
групі беруть участь два делегата, що розвивають в своїй  країні дослідницькі 
інфраструктури та залучаються ще двох експертів для участі в 6-ти  робочих групах за 
тематичними напрямами.  В останній час, з’явилася також групи з е-інфраструктур та з 
використання  дослідницьких інфраструктур для інновацій.  До цього часу  політика з 
розвитку е-інфраструктур для досліджень розроблялася  тільки в групі e-IRG, в якій   
Україна також може брати участь з ухвальним голосом. Два делегати, що номінуються 
урядом країни, мають відповідати за розвиток  е-інфраструктур для досліджень на 
національному рівні.  Участь України в цих групах з огляду на застарілість власної 
дослідницької інфраструктури та відсутність коштів на її побудову потребує інших 
підходів для забезпечення  дослідників. Перехід від  принципу CAPEX до OPEX,  
впровадження масового співробітництва для проведення досліджень на передовому краю 
науки та своєчасного доступу до сучасного обладнання і даних досліджень для їх 
використання, в тому числі міждисциплінарному,  стають основними елементами нового 
підходу як для розвинутих так і слаборозвинутих країн. Відсутність коштів  в 
слаборозвинутих країнах  чи їх нестача потребує не розпорошувати  їх в  багатьох 
організаціях, а об’єднувати зусилля для створення спільних національних інфраструктур, 
ефективного використання обладнання через  розвиток сервісних функцій, формування 
банків даних з результатів досліджень, відкривати доступ до них, якщо вони були 
отримані за державний кошт і не становлять безпосередній  комерційний інтерес для 
негайного їх впровадження. Таким же шляхом йдуть і економічно розвинуті країни. 

     Практика невеликих країн Європи показує їх активну участь в Європейських 
дослідницьких інфраструктурах на операційній стадії і не високу активність на стадії 
будівництва.  На сьогодні зареєструвалися 50 Європейських дослідницьких інфраструктур 

31 http://www.esfri.eu/roadmap-2016  
32 http://www.esfri.eu/roadmap-2018  
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(ESFRI)  в сфері енергетики, збереження навколишнього середовища, безпеки здоров’я та 
харчових продуктів, фізичних наук та інженерії, соціальних та культурних інновацій. 11 
дослідницьких інфраструктур є лідерами розвитку власних цифрових інфраструктур в 
сфері наук про життя, астрономії  та фізики. До кінця 2018 року на операційній фазі вже 
будуть   знаходитися  22 дослідницькі інфраструктури, з яких 18 мають організаційну 
форму ERIC, яка найкраще застосована для рівних прав Асоційованих країн з країнами ЄС 
як в їх управлінні , так і щодо можливості  надання штаб-квартири в країні.    Нещодавно 
зареєструвався в формі  ERIC  Консорціум Європейських соціальних наук з потужною 
технологічною основою обробки архівних даних соціологічних наук. Консорціум має 
штаб-квартиру в Асоційованій країні до рамкової програми – Норвегії. 

           Європа має ще розвинуті е-інфраструктури, які покривають надання 
високошвидкісних мереж (GEANT  та національні мережі), високопродуктивних 
обчислень (PRACE, що включають шість потужних суперкомп’ютерів Європи),  обробка 
даних та обчислення з високою пропускною здатністю (EGI, що включають грід 
інфраструктуру та федерацію національних «хмар»), збереження та надання відкритих 
даних для спільнот (EUDAT, OPENAIRE). 

 

 

 

 

Таблиця. Європейські дослідницькі інфраструктури, які знаходяться на операційній стадії 

 

Європейська грід інфраструктура (EGI)  для України може бути дуже цікавою, оскільки 
вона вже три роки розбудовує  цифрові послуги  для дослідницьких інфраструктур, більше 

  



200 віртуальних організацій Європи за різними напрямами входять до Федерації EGI, 
інфраструктура   надає послуги бізнесу та проводить навчання на передовому краю науки 
в центрах компетенції.  Інфраструктура   є ініціатором розвитку Open Science Commons  та 
активно приймає участь у будівництві Європейської хмари відкритої науки.   Вступ до цієї 
цифрової інфраструктури дозволить надати віддалений  доступ до сучасної  
інфраструктури даних, визначитися з необхідністю участі у багатьох дослідницьких 
інфраструктурах Європи та прийняти участь в розвитку амбітного проекту – побудови, в 
рамках Європейської хмарної ініціативи,  цифрової інфраструктури для 1,7 млн. 
дослідників та 70 млн. фахівців Європи з уніфікованим  доступом для кожного. 

Україна  має 5-ти річний досвід взаємодії  з EGI на технологічному рівні, має 40 
ресурсних центрів Українського національного Грід  в наукових організаціях та 
університетах в різних містах країни. Не використати цю можливість для забезпечення 
доступу українських вчених та бізнесу до сучасних Європейських цифрових 
«інфраструктур як сервіс», «платформа як сервіс», «програмне забезпечення як сервіс»  та 
«дані як сервіс»  є неприпустимим.   

     Україна не має достатніх навичок в будівництві національних дослідницьких 
інфраструктур за найкращими практиками управління та надання сервісів, тому участь в  
Європейських дослідницьких інфраструктурах є визначальним для здобуття досвіду в їх  
управлінні та розвитку. 

Ще одним напрямом для доступу до сучасних дослідницьких інфраструктур є участь в 
Європейських міжурядових та міжнародних дослідницьких організацій – EIRO. До них 
входять 8-м таких організацій: CERN, EMBL, EUROfusion, ESA, ESO, ESRF, European 
XFEL, ILL. Україна приймає участь в якості Асоційованого члена  в CERN та стала 30-м 
членом консорціуму EuroFusion.  Прикладом координації спільних зусиль  для участі в 
EuroFusion став створений   на базі ННЦ ХФТІ Український дослідницький центр 
(Ukrainian Research Unit), що здійснює координацію робіт у 7 українських наукових 
установах: ННЦ ХФТІ, Інститут ядерних досліджень НАН України, Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Львівська 
політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Прозоре та відкрите функціонування відповідної координаційної Ради є запорукою 
справедливого доступу до сучасної інфраструктури для проведення досліджень як 
українських так і закордонних дослідників, оскільки роботи виконуються в 30 
лабораторіях з різних країн світу за спільною програмою. 

Реалізація цього пріоритету має вирішити визначену в Урядовому середньостроковому 
плану пріоритетних дій щодо застарілої дослідницької інфраструктури та відсутності 
системності у діях у напрямі інтеграції України до Європейського дослідницького 
простору та системного використання його можливостей. 

Рекомендація 20 Аудиту PSF також пропонує  МОН докласти зусилля щодо підписання 
вигідних  договорів із європейськими дослідницькими інфраструктурами та отримати 
необхідні бюджети, в тому числі з ЄС та інших міжнародних джерел. Це дозволить 

  



українським дослідникам отримувати доступ до об’єктів сучасної дослідницької 
інфраструктури та проводити за їх допомогою спільні дослідження з ученими з інших 
країн. 

Рекомендації: 
З огляду на викладене пропонується включити до дорожньої карти за пріоритетом 2б  
наступне: 

(2б).1  Номінувати  двох делегатів від МОН та НАНУ , що відповідають за розвиток 
державних дослідницьких інфраструктур в Україні, для участі з правом ухвального(!)  
голосу в форумі ESFRI, який розробляє наукову політику з розвитку Європейських 
дослідницьких інфраструктур. 

(2б).2 Номінувати урядом двох делегатів від МЕРТ та НАНУ, що відповідають за 
розвиток державних  цифрових інфраструктур для досліджень в Україні, для участі з 
правом ухвального(!)  голосу в групі e-IRG, яка розробляє наукову політику з розвитку е-
інфраструктур для досліджень в Європі.  

(2б).3  Сформувати відповідну постійну експертну  робочу групу в Україні для 
підтримки делегатів в групах з розвитку дослідницьких та е-інфраструктур. 

(2б).4  Надати повноваження цій постійній експертній робочій групі розробити дорожню 
карту державних дослідницьких  та е-інфраструктур з зазначенням необхідних 
фінансових ресурсів  для базового та проектного фінансування.  Запропонувати сучасні 
моделі фінансування і залучення коштів для сталого фінансування визначених 
дослідницьких та е-інфраструктур .  Для проведення оцінки  існуючого стану та 
пропозицій з  підтримки існуючих та нових  дослідницьких та е-інфраструктур 
сформувати міжнародну комісію  для надання рекомендацій експертній робочій групі. 
Подати відповідні дані до затвердження Національній раді з питань  науки та техніки. 

(2б).5  МЕРТу  провести переговори про вступ до EGI та надати мандат керівнику 
Українського національного Грід  укласти угоду про  членство в EGI. Визначити МЕРТ 
головним міністерством з підтримки та супроводження угоди з EGI.  Сформувати 
державну цільову  науково-технічну  програму з розбудови  на базі УНГ цифрової 
інфраструктури для досліджень 8-го рівня технологічної готовності для надання 
інфраструктури як сервіс згідно з узгодженими з EGI процедурами. 

(2б).6 Національній раді з питань науки та техніки визначити  6-ть Європейських 
дослідницьких інфраструктур, що відповідають перспективним напрямам досліджень, 
передбачити необхідні фінансові ресурси в бюджеті для науки, наприклад, для участі в 
Європейських дослідницьких інфраструктурах:  BBMRI, DARIAH, LifeWatch, INSTRUCT, 
ELIXIR, EPOS.  Розробити систему доступу до дослідницьких інфраструктур, що 
відповідає Європейській декларації  з відкритого доступу до Європейських дослідницьких 
інфраструктур. 

(2б).7 Національній раді з питань науки та техніки розробити Проект  Закону  про 
визнання можливості функціонування   організацій за юридичною  формою  ERIC та 
подати його до ВР. Запропонувати схеми ресурсного (фінансового) забезпечення участі та 

  



підтримки з надання сервісів дослідницькими інфраструктурами (базове фінансування, 
проектне фінансування, міжнародна технічна допомога,…). 
 (2б).8  Розглянути процес формування Національних дослідницьких інфраструктур, 
наприклад, на основі центрів колективного використання обладнанням, які мають бути 
реорганізовані для їх віддаленого використання та формування баз даних для 
багаторазового їх використання. 

 

   4.Відкритий ринок праці для дослідників. 

ЄС визначає наступні проблеми, на які мають бути націлені зусилля: 

- Низький рівень прозорості та меритократичних принципів підбору дослідників 
- Низький рівень автономії штатних співробітників у багатьох наукових організаціях. 
- Адміністративні, правові, візові та мовні бар'єри для дослідників без громадянства та 

з третіх країн 
- Низька мобільність національних дослідницьких грантів 
- Непривабливі робочі та договірні умови 
- Різноманітні та несумісні кар'єрні структури 

Головними заходами в цьому пріоритеті ЄК вважає ті, які відповідають меті ЄС, що 
визначена в ERA: забезпечити висококваліфікованим дослідникам можливість вільно 
переміщатися через кордони, сектори, зокрема академічні та індустріальні, дисципліни, 
щоб найкращим чином використовувати свої таланти  для просування знань та підтримки 
інновацій по всій Європі і за її межами. Досягнення цієї мети зробить дослідження 
привабливим варіантом кар’єри в Європі, а дослідники отримають гнучкі навички, що 
відповідають сучасним та майбутнім потребам33.  

Відкритий, прозорий та заснований на заслугах  відбір дослідників для працевлаштування 
має суттєвий вплив на  привабливість дослідницької кар’єри, сприяє мобільності, 
гендерній рівності та ефективністі дослідницької діяльності.   Відсутність мобільності та 
відповідних процедур найму, що засновані на заслугах може мати згубні наслідки на 
якість досліджень  та призводити до «інбридинга» дослідників в дослідницьких 
колективах34 (академічний інбридинг – прийняття на роботу в університет вченого, який 
отримав в цій же установі вчену ступінь. Дослідження стверджують зменшення 
ймовірності появи нових ідей у вчених з таким кар’єрним зростанням, так само як 
генетичний інбридинг зменшує ймовірність появи нових генів в популяції35). 

В Україні, в умовах суттєвих обмежень фінансування науки, в т.ч.   на довгострокові 
відрядження  у передові світові наукові центри  така процедура найму на роботу стає дуже 
важливим елементом для уникнення такого «інбридинга» в середині країни. 

33 https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf  стор.11 
34 https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm_final_report_0.pdf  стор. I 
35http://vrtl12546.servidoresdns.net/sites/default/files/hugohortadeepeningourunderstandingofacademicinbreeding.p
df 
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Ще одним фактором підвищення ефективності досліджень є підвищення міжгалузевої 
мобільності між державними та приватними дослідницькими інституціями в обох 
напрямах і на всіх етапах кар’єри36.  Це можна вирішити на національному рівні  шляхом 
впровадження принципів інноваційної підготовки в аспірантурі (див. р4.2). 

 

4.1.Стратегія розвитку людського потенціалу для науки на основі меритократичних 
принципів 

Дорожня карта ЄДП 2015 -2020 пропонує на національному рівні  

- Вилучити  юридичні та інші бар'єри для застосування відкритого, прозорого та 
заснованого на заслузі найму  дослідників 

- Виключити правові та інші бар'єри, які перешкоджають міждержавному  доступу та 
мобільності національних грантів 

- Підтримати  імплементацію  Декларації про сприяння забезпеченню координованої 
індивідуальної інформації та послуг для дослідників через загальноєвропейську мережу 
EURAXESS 

Кожна з країн ЄС які прийняли Кодекс поведінки роботодавців має власну практику його 
застосування.  Спектр практик відкритого, прозорого, заснованого на заслугах відбору 
дослідників має відмінності у відношенні до трьох основних етапах відбору: 

- чи публікуються всі дослідницькі вакансії? чи вони опубліковані централізовано на 
Euraxess? чи включають вони чіткі посадові інструкції та вимоги? 

- Чи включають експертів з інших установ? Чи публікується  склад  експертної комісії? 
- Чи результати повідомляються заявникам? Чи є механізм подання скарг та 

відповідальні органи щодо  підтвердження, що набір був відкритим, прозорим та 
заснованим на заслугах? 

Проблеми, з якими стикаються в окремих країнах ЄС детально описані в доповіді 
«Дослідження впливу на різні сфери відкритих, прозорих  і заснованих на досягненнях 
набору дослідників»37. В доповіді  згадується і мовна проблема та проблеми нострифікації  
документів  щодо рівня кваліфікації  дослідника,  коли він приїздить в іншу країну або 
повертається в рідну країну, отримавши ступінь доктора філософії закордоном.  

В 2015 році група ERA Steering Group on Human Resources and Mobility (SG HRM) 
розробила розробила пакет «OTM-R Package»38 для впровадження на національному рівні, 
якій  включає: 

36 https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf  стор.12 
37 https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm_final_report_0.pdf 
38Report of the Working Group of the Steering Group of Human Resources Management under the European 
Research Area on Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers OTM-R/ - 
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf 

  

                                                           

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf


• Обґрунтування: чому необхідний відкритий, прозорий і заснований на заслугах 
заклик (OTM-R)? 

• Принципи та рекомендації: яка повинна бути хороша система OTM-R? 
• Контрольний список для установ в якості інструменту  самооцінки: якій  поточний 

стан процедур ? 
• Інструментарій: покрокове керівництво по вдосконаленню методів ОТМ-R 
• Приклади кращої практики 

Пакет  OTM-R є важливим компонентом Стратегії досліджень людських ресурсів для 
дослідників (HRS4R)39, яка має використовуватися у  науково-дослідних установах  та 
фінансових  організаціях,  щоб впроваджувати політику та принципи Хартії та Кодексу на 
практиці.  HRS4R40 - це п'ятиетапний процес, за допомогою якого наукові організації  
можуть узгоджувати свою політику з людськими ресурсами та з принципами, 
викладеними в Статуті та Кодексі. Європейська комісія нагороджує наукові організації, 
які реалізують  цей процес знаком (знак якості)   "HR Excellence", що свідчить про їх 
досягнення. 

У звіті про прогрес ЄДП у 2013 році зазначено, що "Держави-члени та установи повинні 
координувати зусилля для забезпечення того, щоб усі дослідження на місцях були 
відкритими, прозорими та заснованими на заслугах". У звіті про прогрес ЄДП  у 201441 
році, на підставі даних  підсумкового звіту  "Інноваційного союзу" 2014 року, 
передбачається, що відкритість та інновації йдуть рука об руку, тобто країни з відкритими 
та привабливими дослідницькими системами є сильними виконавцями з точки зору 
інновацій, і це підтверджується висновками  моніторингу «Інноваційного союзу»  2015  
року. 

 

4.2.Підтримка створення та функціонування структурованих інноваційних програм 
підготовки докторантів за принципами інноваційного докторантури 

ЄС визначив, що 90 % вчених, які  захищають ступінь PhD,  потім працюють у  різних 
галузях промисловості, соціальній сфері та у сфері державного управління.  В цілому, для 
країн Європи, які  будують суспільство та економіку, що засновані на знаннях це 
відповідає поставленій меті.  Проблема полягає в існуючих програмах підготовки PhD, 
які, на думку Єврокомісії та стейкхолдерів ЄДП, мали б краще відповідати такому стану 
речей через надання відповідних  навичок для  роботи в промисловості,  бізнес-
середовищі чи соціальній сфері.  В 2011 році країни ЄС запропонували  головні принципи 
інноваційної докторської підготовки42. Ці принципи полягають в наступному: 

39 Report of the Expert Group on ‘Shaping the Future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R’ / 
- https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/experts-report-strengthened-hrs4r-9-2015_0.pdf   
40 Draft Guidelines to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers 
(HRS4R) February 2016 / - https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/hrs4rguide-process16-2-
2016.pdf  
41ERAC Mutual Learning Workshop on Human Resources and Mobility Brussels, 26th March 2014 /- 
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/erac_final_report.pdf  
42 https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5141476  
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Досконалість  дослідженнь.  Прагнення до досконалих досліджень, що визначаються на 
основі експертної оцінки  дослідницьким  середовищем, яке становить необхідну  
критичну масу у визначеному напряму. Представники нового  покоління дослідників 
мають бути творчими, з критичним мисленням, автономними та здатними до 
інтелектуального ризику  суб’єктами, що змінюють межі досліджень. 

Привабливе  інституційне середовище.  Кандидати в докторантуру повинні знайти хороші 
умови роботи, щоб мати можливість стати незалежними дослідниками, які б взяли на себе 
відповідальність за обсяг, напрямок і хід свого проекту. Середовище має надати 
можливість  розвитку кар'єри відповідно до Європейської хартії дослідників і Кодексом 
поведінки для найму дослідників. 

Міждисциплінарні дослідження.  Докторантура повинна бути вбудована у  відкрите 
дослідницьке середовище і культуру, щоб забезпечити  можливості для взаємного 
збагачення між дисциплінами, а також вплив промисловості та інших секторів (від 
промисловості до бізнесу, уряду, неурядових організацій, благодійних та організацій 
культури). Це може включати:  різне розміщення  дослідницької підготовки; участь в  не 
академічній  спільноті відповідної  галузі, викладання і нагляду; додатковий фінансовий 
внесок  відповідної галузі в докторантуру; стимулювання від мереж випускників 
(наприклад, схеми наставництва), а також широке коло людей  з  технології  передачі 
знань. 

Міжнародна мережа.  Докторантура повинна забезпечувати можливості  участі в 
міжнародних мережах шляхом спільних досліджень, спільних тренувань, подвійних і 
спільних ступенів. Мобільність має стимулюватися участю в конференціях, коротким  або 
більш тривалими  відрядженнями  для проведення досліджень закордоном. 

Навчання навичкам, які можуть бути використані в інших секторах та дисциплінах 
(трансфер навичок між секторами та дисциплінами). Вкрай важливо забезпечити 
дослідників достатньою кількістю навичок, необхідними для економіки, заснованої на 
знаннях. Наприклад, навички спілкування, спільної роботи, підприємництва,  управління 
проектами, ПІВ, етики, стандартизації та інше. Можливо спільне формування з бізнесом 
навчальних програм та докторантури, щоб навички краще відповідали потребам галузі. 

 

Гарантія якості процедури підготовки PhD. Мета полягає в забезпеченні якості 
дослідницького  середовища,  забезпеченні прозорих і підзвітних процедур для прийому, 
нагляду, отримання ступеня доктора і розвитку кар'єри.  

Аналіз впровадження цих принципів в програми підготовки PhD був зроблений у 2015 
році43 і в цілому підтвердив їх користь та відзначив їх необхідність, особливо щодо 
досконалості досліджень, привабливе інституційне середовище та оцінку якості процедур 
підготовки.  Перелік необхідних навичок з часом змінюються та доповнюються. За 
останній час це має відношення до розвитку Відкритої науки та Відкритих інновацій.  
Швидкий розвиток науки та економіки, що засновані на даних, призвів до суттєвого 
розриву в кваліфікації між провайдерами цифрових інфраструктур та їх користувачами. 

43 https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/principles_for_innovative_doctoral_training.pdf  
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ЄС визначив, в якості першочергового завдання,  для будівництва Європейської хмари 
відкритої науки  необхідність підготувати 80  тисяч фахівців (один фахівець на 20 
вчених)44, які фактично можуть бути «посередниками»   між провайдерами цифрових 
інфраструктур та вченими в кожній дисципліні.  

Існуючий технологічний розрив між Україною та розвинутими країнами ЄС ставить на 
порядок денний впровадження принципів інноваційної докторської підготовки з таких 
нових напрямів досліджень та потребує забезпечити стажування у сучасних міжнародних  
наукових та промислових центрах для надання необхідних навичок роботи в сучасному 6-
му технологічному укладі Європи. Україна повинна  бути готовою  інвестувати час та 
фінанси  у реалізацію цих принципів. 

 

 

Рекомендації: 
 

(3).1 Номінувати двох делегатів, що відповідають за забезпечення мобільності вчених та 
спільних програм підготовки докторів філософії від МОН та НАНУ в групу Standing 
Working Group on Human Resources and Mobility of ERAC   

(3).2 Створити національний портал EURAXESS-UKRAINE для індивідуальної 
підтримки мобільних дослідників та створити відповідні центри допомоги в 3-х установах 
Києва та в  існуючих Наукових центрах  НАН та МОН України: Донецький науковий 
центр НАН України та МОН України; Західний науковий центр НАН України та МОН 
України; Південний науковий центр НАН України та МОН України; Північно-Східний 
науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки 
України; Придніпровський науковий центр НАН України та МОН України наукових 
центрах України   

(3).3 Розробити Національну цільову  програму стимулювання  впровадження 
відкритих, прозорих та заснованих на заслугах процедуру найму на роботу у наукові 
установи та університети на основі пакету OTM-R.  Зняти існуючи  законодавчі бар’єри 
для мобільності вітчизняних та закордонних вчених в Україні, а також забезпечити 
мобільність вчених закордон на термін до двох років, а для структурованих інноваційних 
докторських програм  не менше півроку. 

(3).4  Провести спільне навчання з країнами ЄС  (механізм MLE PSF Horizon 2020) щодо 
кращих практик впровадження стратегії розвитку людських ресурсів та розвитку кар’єри 
вченого. 

(3).5  Розробити Національну цільову  програму  створення структурованих 
інноваційних докторських програм для підготовки кадрів вищої кваліфікації у сфері 
вирішення глобальних проблем та «нової промислової революції». Програма має 

44 http://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-448/edison2016-07-champs-conf-
v02.pdf  
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передбачати не менше 6 місяців стажування у відповідних інноваційних центрах 
передових країн Європи. 

 

  5.Оптимальна циркуляція та трансфер наукових знань. 

Головними проблемами на рівні  ЄС вважаються: 
- проблеми доступу до наукових знань та відсутності відкритого доступу; 
- підвищення вартості наукових знань, яке  шкодить SMEs  та невеликим інституціям; 
- відсутність визначення та узгодження національної політики щодо відкритого 

доступу та збереження наукової інформації;  
- відсутність передачі знань між державними дослідницькими установами та 

приватним сектором. 

ERAC визначив наступну топ мету для цього пріоритету: «усунення правових, політичних 
і технічних бар'єрів для більш широкого поширення і більш широкого використання знань 
призведе до зростання і конкурентоспроможності Європи».    

За час, що пройшов з публікації  ERAC  власних оцінок щодо вирішення цих проблем, ЄС 
суттєво просунувся на шляху розуміння  спільного руху.  Ідея  Єврокомісара  К.Моедаша  
з розвитку Інноваційного Союзу - Відкриті інновації, Відкрита наука, Відкритість до світу, 
що була представлена в  тому ж  2015 році   на конференції присвяченій завершенню  
формування Європейського дослідницького простору,  була у наступному 2016 році 
підтримана у рамках Стратегії цифрового Єдиного ринку Європи та розвитку парадигми 
Відкритих інновацій 2.0.  Заходи, що передбачаються у рамках цієї ініціативи охоплюють 
вирішення проблем, що  наведені вище і йдуть значно дальше до забезпечення взаємодії 
всіх зацікавлених сторін та співучасників  інноваційного розвитку: державного 
управління, науки, освіти, бізнесу та громадянського суспільства. 

В цілому, реалізація цього пріоритету буде мати вплив на наступну проблему, що 
визначена в середньостроковому плану дій уряду до 2020 року: відсутність дієвого 
механізму комерціаліазації досліджень, обміну даними та знаннями між наукою, 
економікою (бізнесом) та суспільством (розв’язання соціальних проблем). 

 

5.1.Імплементація політики трансферу знань для максимального їх використання 
(Відкриті інновації) 

Аудит PSF Горизонт 2020, що досліджував науково-технічну систему України, зазначив 
обмеженість розвитку інновацій окремими стейкхолдерами (МОН, МЕРТ, НАНУ).  НАНУ 
та МОН розглядають «інновації як засіб використання у приватному секторі результатів 
наукової і дослідницької діяльності, проведеної в державних дослідницьких організаціях».  
МЕРТ розглядає «інновації головним чином у виді стартапів, зокрема як розробки 
інформаційно-комунікаційних і технологічних прикладних програм».  Але цього 
«недостатньо для підтримки розгортання  «відкритої інновації»….. яка створюється в 
результаті співробітництва між багатьма сторонами: компаніями, дослідницькими 

  



установами усіх типів, користувачами, неурядовими організаціями, громадянським 
суспільством та державними установами (так звана «інноваційна екосистема»)»45.  Роль 
уряду – впровадити відповідні інструменти, щоб  забезпечити функціональність та 
підтримку такої системи. Таким чином,  Аудит PSF Horizon 2020 , вперше на офіційному 
(урядовому)  рівні в Україні, дав короткий опис елементів нової Європейської концепції 
Відкриті інновації 2.046.  Незважаючи на те, що створення умов для інноваційного 
розвитку та комерціалізації досліджень постійно перебуває в сфері інтересів уряду, 
університетів та НАН України,  нова (2013 року) концепція Відкритих інновацій 2.0, від 
якої очікується зменшення необхідних ресурсів та пришвидшеня розвитку інновацій, не 
розглядається в переліку необхідних  реформ та узгодження з існуючими 10-річними 
концепціями інноваційного розвитку      

На останньому щорічному  Європейському форумі «Відкриті інновації 2.0»  було 
відзначено, що «Open Innovation 2.0 є новою парадигмою поза межами відкритої інновації, 
оскільки вона також включає аспект методологічного перетворення….необхідність 
залучення всіх зацікавлених сторін - промисловості, установ, академічних кіл, громадян у 
всіх їх ролях.  …Open Innovation 2.0 - це підхід до створення нових ринків, нових 
продуктів, нових послуг, а не лише вдосконалення того, що вже існує. …Open Innovation 
2.0 - це перехід від лінійних інновацій до паралельних, інноваційних процесів…. нам 
потрібні …ті відкриті інноваційні екосистеми, які здатні об'єднати зацікавлених сторін 
для спільної справи».  «Open Innovation 2.0 - це платформа для цифрових інновацій!  
….нам потрібно інтегрувати принципи політики ‘3O’, існуючі інструменти політики, такі 
як Living Labs та Digital Innovation Hubs.»  Нам…  впровадити концепцію "Відкриті 
інноваційні екосистеми як сервіс"47.  

В Україні приклади такого рівня взаємодії між різними учасниками інноваційного 
процесу відбувається тільки  при виникненні небезпеки для країні: волонтерський рух 
громадянського суспільства, малого бізнесу та науки може забезпечити початковий 
прорив.   Є окремі приклади використання таких форм як  Living Lab та Цифрових хабів.  
Разом з тим в Україні відсутня підтримка цієї парадигми на рівні виконавчої влади  та 
фінансового державного чи приватного капіталу.   Більшість  заходів, що пропонуються 
знаходяться  на рівні трансферу знань, а перехід до відкритих інновацій та відкритих 
інновацій 2.0 навіть не  розглядаються.  Таке відставання від головного напряму 
інноваційної думки в світі призводить до розробки законів, особливо у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності, які можуть заважати сучасним методам розвитку інноваційної 
діяльності.   

Найкращою можливістю з реалізації цього пріоритету на методологічному та 
практичному рівнях  є налагодження тісних зв’язків з Європейським Інститутом Інновацій 
та Технологій, якій навчає та підтримує інноваційні екосистеми на Європейському та 
національному рівнях на основі впровадження парадигми Відкритих інновацій 2.0.  
Напрями спільнот, що розвиваються цим інститутом, відповідають пріоритетним 

45 https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/KI%20AX%2016%20008%20UK%20N%20Transl.pdf  
стор.63 
46 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-%E2%80%93-new-paradigm-and-
foundation-sustainable-europe 
47 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=46198  

  

                                                           

https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/KI%20AX%2016%20008%20UK%20N%20Transl.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=46198


напрямам розвитку в Україні.  Участь в таких спільнотах може  стати основою для 
державної політики у цій сфері та поєднати напрями дій окремих міністерств, органів 
виконавчої влади міст, територіальних громад  та громадянського суспільства в 
цілому.Україна потенційно має три з п’яти необхідних елементів для  реалізації Відкритих  
інновацій  2.0 . Два інших можуть бути залучені на європейському рівні48.   

Існуюча в ЄС мережа Living Labs49 дозволяє розробити державну програму підтримки 
Living lab в Україні та створення міжнародних інноваційних екосистем разом з 
Європейськими Living Labs. 

Інший напрямок інноваційного розвитку через створення Digital Innovation Hub50 
потребує розвитку національних цифрових інфраструктур для досліджень та інновацій, а 
також забезпечення інтероперабельності з відповідними об’єднаннями Європейських  
цифрових інфраструктур, які поєднують передові дослідження та бізнес. 

Одним з таких інструментів є формування Центрів передового досвіду (Centres 
Excellence), що використовують  дослідницькі та е-інфраструктури для досліджень, які 
можуть стати точками зростання  переваг для  інноваційного бізнес середовища. Чи 
зможуть виконати цю  роль визначені в Законі України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» ключові лабораторії чи потрібно впроваджувати додаткові інструменти 
покаже час. ЄС має достатньо прикладів державно-приватного партнерства, які можуть 
бути використані,  від побудови венчурних підприємств, спін-офф компаній та стартапів  
до стратегічних партнерств з великими транснаціональними компаніями на кшталт 
створення суперкомп’ютерів екзафлопс потужності.  

Рекомендації: 
З огляду на викладене пропонується включити до дорожньої карти за пріоритетом 
(5а)  наступне: 

(5а).1  Стратегія, організаційне та законодавче забезпечення парадигми відкритих 
інновацій 2.0 .  Забезпечить перехід   "від трансферу знань до відкритих інновацій" 

(5а).2  законодавче та організаційне забезпечення  державно-приватного партнерства у 
відкритих інноваційних екосистемах,  

(5а).3 створення хот-спотів в Україні від KIC Європейського інституту інновацій та 
технологій EIT: Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Raw 
Materials; 

(5а).4  розробка дорожньої карти центрів передового досвіду (excellence) чи ключових 
лабораторій. 

 

5.2.Відкритий доступ до публікацій та даних в контексті Відкритої науки 

48 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-20  
49 http://www.openlivinglabs.eu/node/1429  
50 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs  
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Аудит PSF Horizon 2020 визначив необхідність підвищити рівень відкритості та рівень 
взаємодії  з суспільством (Рекомендація 10), а також підняти рівень публікацій в 
закордонних журналах англійською мовою.  Зокрема, в рекомендації 12 відзначено: «..слід 
враховувати, що світ наукових публікацій перебуває у процесі запровадження нових 
бізнес-моделей. Інтернет сприяє встановленню абсолютно нових шляхів комунікації між 
ученими всього світу. З'являються журнали з відкритим доступом, і йде інтенсивне 
обговорення можливостей публікації відкритих даних. Це докорінно знецінює цінність 
статей у журналах, що не мають широкої аудиторії, і лише у деяких випадках редагуються 
з метою підтримки престижу кількох впливових дослідників, часто у несуттєвих сферах, 
якщо їх порівнювати з пріоритетами країни.» 

 Проблема відкритого доступу до знань та стратегія відкриття доступу до публікацій та 
даних також не є тривіальною і потребує державних рішень та узгодження з науковим 
середовищем. 

ЄС вирішує це питання шляхом впровадження принципів Відкритої науки. В рамках 
найпростішого дискурсу пропонується відкрити доступ до публікацій досліджень, що 
виконувалися за державний кошт та змінити схему фінансування витрат на публікацію. 
Для цього розроблені дві схеми51: 

Gold – публікація відкритого доступу – стаття негайно публікується в режимі відкритого 
доступу. Оплата витрат на публікацію зміщується на передплатників 

Green –  само архівування  – автор або представник архівує статтю що публікується, або 
остаточний рецензований рукопис поміщається  в он-лайн сховище до, одночасно з 
публікацією або після неї. Деякі видавці вимагають, щоб відкритий доступ надавався 
тільки після закінчення терміну ембарго.    

Витрати на публікацію відкритого доступу можуть покриватися  за рахунок субсидій або 
інших моделей фінансування. 

В рамках програми Горизонт 2020 намагаються впровадити  правило відкритого доступу 
до всіх публікацій, що були виконані  в рамках виконаних проектів Програми.  Вони 
включають також журнальні статті, що рецензуються, документи конференцій, та набори 
даних. Для цього була створена цифрова інфраструктура  OPENAIRE52. 

Разом з тим, перед початком Програми Горизонт 2020 була прийнята концепція цифрової 
науки53, яка відображає відкриту систему взаємодії суспільства та е-інфраструктур за 
трьома напрямами: використання нових інструментів з обробки даних та  результатів 
досліджень, відкриття  методів  досліджень та нові способи співробітництва у великих 
колективах з віддаленим доступом.  Для імплементації цієї концепції, яка з 2014 року 
отримала назву Open science замість Science 2.0, був прийнятий порядок денний Відкритої 
науки, що включає 5-ть пріоритетів54: сприяння розвитку відкритої науки; усунення 

51 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-
guide_en.pdf  
52 https://www.openaire.eu/  
53 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2124  
54https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/draft_european_open_science_agenda.pdf#view=fit&pagemod
e=none  
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бар'єрів для розвитку відкритої науки; розробка досліджень та інфраструктури для 
відкритої науки; надання доступу до результатів   досліджень – основи відкритої науки; 
поєднання відкритої науки 3 суспільством.   

Ініціатива єдиного цифрового ринку Європи підтримує впровадження цифрової 
інфраструктури для відкритої науки – Європейську  хмару відкритої науки – дещо змінила 
наведені пріоритети55: впровадження системи  винагороди; вимірювання якості та впливу: 
altmetrics; зміна бізнес-моделей для публікації; принципи  FAIR для відкритих даних; 
Європейська хмара відкритої науки; цілісність досліджень; громадянські науки; відкрита 
освіта та навички. 

Розбудова політики відкритої науки та цифрової інфраструктури для неї відбувається за 
участю країн-членів ЄС та Асоційованих країн в групах ESFRI та e-IRG (див. пріоритет 
2б), а також в постійній групі ERAC- Відкриті наука та інновації.   

Методика побудови Європейської хмари відкритої науки заснована на: інтеграції та 
консолідації е-інфраструктур;  створення федерації існуючих дослідницьких 
інфраструктур та наукових хмар; розвиток заснованих на хмарних технологіях сервісів 
для відкритої науки; підключення інфраструктур ESFRI до EOSC.  Влітку була прийнята 
декларація EOSC56 та лист першочергових дій57, до яких пропонується приєднатися 
стейкхолдерам  для побудови EOSC.   

Україна не бере участь в жодній  дослідницькій  інфраструктурі, що має власну цифрову 
інфраструктуру. Разом з тим Україна має дві академічні оптоволоконні  мережі УРАН та 
Уарнет, а також Українську грід інфраструктуру (УНГ).  УРАН має угоду з GEANT, 
УарНЕТ з польською інфраструктурою PIONEER, а УНГ має  укладений Меморандум про 
взаємопорозуміння з EGI на технологічному рівні.  В цілому, Україна може взяти участь в 
EOSC.  Але для цього потрібно інфраструктурам: 

-  увійти на політичному,  законодавчому, організаційному, технологічному  та 
семантичному рівнях з структурами GEANT, EGI, EUDAT; 

- пройти міжнародний  аудит щодо рівня технологічної готовності; 
- консолідувати існуючи цифрові інфраструктури на національному рівні та 

забезпечити єдиний доступ до них; 
- створити координаційний комітет Національної хмари відкритої науки  та 

номінувати делегата до координаційного комітету Європейської хмари відкритої 
науки 

- прийняти національну дорожню карту розвитку та узгодити її з Європейською 
дорожньою картою EOSC, яка має бути  розроблена до середини 2018 року 

 

В кінці вересня 2017 року на саміті Міністрів з розвитку науки  країн G7  був підтриманий 
розвиток Відкритої науки та цифрової інфраструктури для неї:  «…розвиток ІКТ, 
оцифрування та широка доступність даних, зусилля щодо просування наукових меж та 
необхідність вирішення складних економічних та соціальних проблем трансформують те, 

55 http://e-irg.eu/documents/10920/382077/1+-+e-IRG-Malta-Andreozzi.pdf  
56 https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none  
57 https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration-action_list.pdf#view=fit&pagemode=none  
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як наука виконується в напряму парадигми  Відкритої науки. Ми згодні з тим, що 
міжнародний підхід може допомогти швидкості та послідовності цього переходу, і що він 
має бути спрямований, зокрема, на два аспекти. По-перше, стимулювати відкритість  
дослідницької екосистеми: оцінювання дослідницької кар'єри повинна краще визнавати та 
винагороджувати діяльність  Open Science. По-друге, інфраструктури для оптимального 
використання дослідницьких даних: всі дослідники повинні мати можливість зберігати, 
отримувати доступ та аналізувати наукові дані в різних галузях та в глобальному 
масштабі, а дані досліджень повинні дотримуватися принципів FAIR, тобто бути 
доступними для пошуку, мати доступ до їх використання, сумісними, і багаторазовими.»58 

Рекомендації: 
  З огляду на викладене пропонується включити до дорожньої карти за пріоритетом 
(5б)  наступне: 

(5б).1 Розробити національний порядок  відкритого доступу до публікацій та даних 
(Gold, Green) 

(5б).2. Розробити національний порядок денний впровадження  Відкритої науки 

(5б).3  Приєднатися до декларації з побудови Європейської хмари відкритої науки  

(5б).3 Розробити дорожню карту Національної хмари відкритої науки, консолідувати 
існуючи цифрові інфраструктури на національному рівні та забезпечити єдиний доступ 
до них всіх дослідників та фахівців України. 

(5б).4 Номінувати двох делегатів до Постійної робочої групи ERAC Відкрита наука та 
інновації 

(5б).5 Створити координаційну Раду з розвитку Національної хмари відкритої науки, 
до якої залучити представників провайдерів цифрової інфраструктури (8), представників 
користувачів цифрової інфраструктури (8), представники уряду (4 від різних міністерств), 
представників громадянського суспільства (4). 

(5б).6 Провести  аудит рівня технологічної готовності як окремих цифрових 
інфраструктур , так і Національну хмару відкритої науки в цілому. 

 

 

 

    

58 http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Science%20Communiqu%C3%A9.pdf   пункт 19 
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6.Міжнародна кооперація 

«Ефективне міжнародне співробітництво з третіми країнами необхідне як на 
національному, так і на європейському рівнях для вирішення великих соціальних 
проблем, полегшення доступу до нових ринків, що розвиваються, та збільшення 
привабливості наукових організацій  для талановитих умів та інвесторів у всьому світі. 
Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що Європа в цілому, а також окремі країни-члени 
та асоційовані країни, зможуть максимально скористатися кращими можливостями 
досліджень та інновацій на глобальній основі.»59 

Отже, національні стратегії можуть бути визначені через використання інших 
інструментів ERA, там де беруть участь треті країни разом з країнами ЄС та Україною. 

Наприклад, це можуть бути відповідні ініціативи спільного програмування для вирішення 
соціальних проблем  (в дорожніх картах за 2014 рік є участь третіх країн в JPI60, 
Європейські дослідницькі інфраструктури, що мають глобальний інтерес, або глобальні 
інфраструктури61, участь в GEANT та EGI, де приймають участь Канада, США, Латинська 
Америка, Південна Африка, Тайвань.  Зараз активну участь в побудові Європейської 
хмари відкритої науки приймають Японія. Певна частина програм Горизонт 2020 також 
присвячена спільним проектам з третіми країнами. 

ERAC пропонує визначити національні стратегії багатосторонньої співпраці з третіми 
ключовими країнами з метою створення критичної маси та максимізації впливу, в тому 
числі на вирішення соціальних проблем62. 

Україна має проаналізувати укладені двосторонні угоди з такими країнами як США, 
Японія, Канада, Китай, Бразилія та інші з точки зору розширення їх до співпраці  в складі 
країн ЄС. Для цього потрібно узгодити їх з договорами, що є в інших країнах ЄС та 
Європою в цілому шляхом координації дій  у відповідній робочій групі ERA 
(Стратегічний форум міжнародної співпраці у сфері науки і технології –SFIC63). Потрібно 
краще використати результати багатосторонніх проектів ЄС та міжурядових проектів із 
міжнародним виміром. 

Опитування країн ЄС в 2014 році щодо пріоритетів міжнародної діяльності визначило три 
основні пріоритети: Відкритий доступ, дослідницькі інфраструктури та цілісність 
досліджень64.  

Засідання міністрів з науки країн G7 також визначають напрями співробітництва. 

Так зокрема у 2016 році засідання було присвячене впливу науки та цифрових технологій 
на вирішення глобальних проблем, зокрема було наголошено на таких напрямах, які 
потребують спільних зусиль країн G765 так і інших країн світу: 

59 https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf  
60 http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/annex_roadmaps_sep-2014.pdf  
61 https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/gso_progress_report_2017.pdf#view=fit&pagemode=none  
62https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/com_2012_497_communication_from_commission_to_inst_en.p
df  
63 https://era.gv.at/object/document/2557/attach/SFIC_opinion_on_Open_to_the_World_agenda.pdf  
64 https://era.gv.at/object/document/1898/attach/ST01357_EN15.pdf  
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- обмін кращими практиками у сфері активного старіння, збереження соціальної 
активності людей похилого віку, соціальних досліджень у цій сфері, допомоги у 
сфері медичного догляду з використанням ІТ та робототехніки; 

- дослідження знехтуваних  тропічних  хвороб  та захворювань, пов’язаних з бідністю; 
- дослідження у сфері антимікробної стійкості  до ліків; 
- фундаментальні та прикладні дослідження функцій мозку та його хвороб; 
- використання відкритої науки для публікації матеріалів про вікові порушення мозку; 
- посилення глобального спостереження за морем і океаном для моніторингу, зокрема, 

зміни клімату і морського біорізноманіття; 
- сприяти відкритій науці і вдосконаленню  глобальної інфраструктури обміну даними 

для забезпечення відкритості, доступності та функціональної  сумісності  широкого 
спектра океанічних і морських даних; 

- сприяти дослідженням та обміну інформації про екологічно чисті енергетичні 
технології; 

- обмін досвідом з використання інклюзивних інноваційних рішень у сфері 
інфекційних захворювань, проблем морів та океанів, енергетики, харчової безпеки, 
зменшення небезпеки від лиха. Залучення академічної, бізнесової спільноти та 
студентської молоді до підвищення цифрових навичок у галузях; 

- розвиток Глобальної системи спостереження за Землею та інфраструктур із збору, 
аналізу, збереження та розповсюдження даних досліджень у рамках Відкритої науки; 

- сприяти міжнародній координації та співпраці з розвитку відповідних технологій, 
інфраструктури, включаючи цифрові мережі, а також людських ресурсів для 
ефективного використання відкритої науки на благо всіх. 
 

Рекомендації: 
З огляду на викладене пропонується включити до дорожньої карти за пріоритетом 
(6)  наступне: 

(6).1 Номінувати двох делегатів до групи ERA SFIC; 

(6).2 Створити координаційну групу експертної підтримки та проаналізувати існуючі 
угоди України з країнами G7 та OECD, які не є країнами ЄС, щодо створення 
багатостороннього співробітництва разом з країнами ЄС та порівняти з відповідними 
угодами країн ЄС. 

(6).3 Розробити стратегію розвитку багатостороннього співробітництва з країнами G7 та 
ЄС за напрямами, що оновлюються на самітах G7, та узгодити з напрямами 
співробітництва з ЄС за іншими пріоритетами ЄДП. 

(6).4 Зробити інтероперабельними цифрові інфраструктури Українського національного 
Гріду, Американської (США) інфраструктури Open science Grid, Канадської грід 
інфраструктури  та Європейської грід інфраструктури  

65 http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communique.pdf  
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(6).5 Створення багатостороннього співробітництва  з обробки зображень головного мозку 
з США, Канади та ЄС  щодо вивчення  військового синдрому та інших захворювань мозку 
(Хвороба Альцгеймера, Розсіяний склероз та ін.)  

(6).6 Розробка спільних проектів з питань екології та прогнозування стихійного лиха з 
Японією, США, ЄС. 

 

7. Вибір форми подання ДК 

Структура дорожньої карти від кожної країни була запропонована в документі «Оцінка 
прогресу у досягненні ЄДП у державах-членах та асоційованих країнах» 66  в додатку  9.2,  
де пропонується в загальній частині визначити контекст та існуючі проблеми, визначити 
стратегічні цілі плану імплементації ДК, визначити індикатори, за якими будуть 
відслідковувати прогрес у виконанні плану, які ресурси необхідні для реалізації та хто є 
відповідальними за імплементацію дій. Пропонується визначити за кожним пріоритетом 
існуючи проблеми, цілі, заходи та етапи виконання.  В цьому документі у додатку 7 
описано логіку дій за кожним пріоритетом, існуючі проблеми на рівні ЄДП,  заходи та  
який вплив розраховує  ЄК отримати в результаті у короткостроковій, середньостроковій 
та довгостроковій перспективі. В додатку 8 аналізуються можливі індикатори за кожним 
пріоритетом. Особливу увагу звертають на простоту збору інформації з відкритих джерел, 
а також визначають найкращі індикатори, які можна рекомендувати для впровадження 
при оновлені статистичних даних чи на основі проведення незалежного  опитування. На 
основі аналізу Національних планів імплементації ДК ЄДП було визначено, що об’єм 
документу не перевищує 50 сторінок. Головними зауваженнями були визначені 
відсутність відповідальних та необхідного розміру ресурсного забезпечення.   Найкращою 
формою представлення ДК була визначена Австрійська дорожня карта, яка має звичну для 
України форму представлення Плану пріоритетних дій уряду.  Потрібно взяти до уваги, 
що в більшості країн формування дорожньої карти відбувалося протягом 6 місяців.  

8.Формування механізму сприяння розробки, прийняття та впровадження дорожньої 
карти ЄДП. 

Дорожня карта ЄДП є частиною Стратегії розвитку національної науково-технічної 
системи, а також документом, що націлений на реалізацію спільних пріоритетів  ЄДП для 
забезпечення синергії дій країн ЄС та Асоційованих країн, зменшення дублювання та 
фрагментації зусиль.  Згідно Закону України про наукову  та науково-технічну діяльність 
за процес інтеграції до ЄДП відповідає Національна Рада, ЦОВВ в сфері науки, Уряд в 
цілому. Отже, для забезпечення інтеграції потрібна координація зусиль між 
стейкхолдерами на етапі формування наукової політики, законодавчому рівні, 
формування фінансових ресурсів, реалізації плану заходів на виконавчому рівні, а також 
узгодження з науковими інституціями. Система взаємодії між країнами потребує 
узгодження на стратегічному, законодавчому організаційному, семантичному та 
технологічному рівнях.  Найкращим способом є створення дзеркальних структур з 
розробки наукової політики на національному рівні, формування координації 

66 http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era_final_report_2015.pdf  
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розпорядників державних коштів, а також проведення щорічних міжнародних форумів  
між стейкхолдерами національного та Європейського дослідницького просторів.  
Допомогти у проведені таких форумів може аналог  механізму сприяння технологіям для 
цілей сталого розвитку ООН67.  Враховуючи на нестачу національних фінансових ресурсів  
для проведення масштабного реформування національної науково-технічної системи, 
відсутності запиту від національної економіки ув середньостроковій перспективі,  НПД з 
імплементації ДК ЄДП можна використати  в якості готового бізнес-плану з індикаторами 
моніторингу його виконання  для отримання технологічної допомоги від донорів України.  
Залучення українського бізнесу до Єдиного ринку може створити відповідний  
колективний запит від національного та європейського бізнесу  до науки для наукового 
супроводження нової промислової революції та вирішення спільних соціальних проблем. 

Рекомендації: 
8а Формування постійної робочої групи з інтеграції до ЄДП при НР. (див. пріор. 1) 

8б Створення координаційного комітету між  розпорядниками державних коштів шляхом 
укладення угоди  щодо об’єдання  фінансових, організаційних та  людських ресурсів для 
досягнення спільної мети -  реалізація та супроводження ДК ЄДП (див. пріор. 1) 

8в  Реалізувати механізм сприяння розвитку технологій для цілей сталого розвитку щодо 
формування порядку денного та проведення щорічного форуму з реалізації ДК ЄДП (див. 
пріор.1) 

8г  Створити спільний міжнародний фонд з донорами України  для цілей інтеграції в ЄДП 
згідно відповідної  ДК та його ключових показників  її реалізації. (пріор.1) 

  

67 https://sustainabledevelopment.un.org/tfm 

  

                                                           



Додаток 1 

 

 

Комітети науково-технічного співробітництва  з підтримки угод та групи з 
узгодження наукової політики ЄДП. 

 

1. Комітет науково-технічного співробітництва (Угода про науково-технічне 
співробітництво)68, який входить до кластеру 4 (співробітництво у сфері науки та 
технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та 
молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури)69  підкомітету 
Комітету Асоціації з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, має 
розробляти дорожню карту співробітництва, збиратися не рідше одного разу на рік та 
готувати щорічний відповідний звіт співробітництва. Беручи до уваги, що регламент 
Європейського семестру розглядає плани та підсумки два рази на рік, то мабуть і збори 
цього комітету мають бути узгоджені з регламентом Європейського семестру. 

2. Комітет Україна - ЄС з досліджень та інновацій згідно Угоди про Асоційоване 
членство до програми Горизонт 2020 70(Діяльність Спільного Комітету доповнює та 
відповідає роботі органів, створених відповідно до Угоди про партнерство і 
співробітництво між Україною та ЄС, а також Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)  
має розглядати всі питання в рамках угоди, формувати дорожню карту співробітництва з 
цих питань та розглядати її виконання. Україна може брати участь  в 14 конфігураціях 
Програмного комітету в якості спостерігача.  

3. Комітет Україна - Євратом з досліджень та інновацій71 (Діяльність Спільного 
Комітету доповнює та відповідає роботі органів, створених відповідно до Угоди про 
партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та до Угоди про Асоціацію з ЄС.)  
Розгляд та оцінка виконання угоди про участь в програмі Євратом. 

68 Угода   між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво/ Про 
відновлення дії Угоди на додатковий п'ятирічний період додатково див.  Угоду ( 984_017 ) від 03.03.2015/  
Стаття 6/ - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_194  
69 Підкомітети/ Двосторонні органи асоціації Україна – ЄС/Урядовий портал/11.10.2016 | 10:50/ - 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248626503&cat_id=247749488  
70 УГОДА між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу 
Горизонт 2020 - Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020)/{Угоду ратифіковано Законом № 
604-VIII від 15.07.2015}/ Стаття 5/ - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_018  
71 УГОДА  між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну 
співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-
2018)/{Угоду ратифіковано Законом № 1542-VIII від 22.09.2016}/ - 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956_005  
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4. Комітет з координації Європейського дослідницького простору (ERAC)72 та 
відповідні групи. Проводять засідання чотири рази на рік. Україна може приймає участь 
в якості спостерігача з правом дорадчого голосу в кількості двох делегатів в кожній групі..  

4.1. Група GPC73 узгоджує міждержавну політику  з ініціатив спільного 
програмування цільових програм з вирішення глобальних викликів 

4.2. Група SGHRM74  узгоджує міждержавну політику з розвитку мобільності 
дослідників на основі меритократичних принципів (за оцінкою заслуг) та формування 
структурованих програм з підготовки інноваційних докторів наук 

4.3. Група Helsinki75 узгоджує міждержавну гендерну політику в сфері досліджень та 
участі в прийнятті рішень в галузі  

4.4. Група ERAC WG  Відкрита наука та інновації76 узгоджує міждержавну політику 
в сфері розбудови  структур Відкритої науки та інновацій. Ця група замінила групу з 
трансферу знань. 

4.5. Група SFIC77  - узгоджує міждержавну політику  міжнародної кооперація ЄДП з 
іншим світом – США, Японією, Бразилією, Китаєм, Індії, Африки 

5.  Комітет з розробки стратегії розвитку Європейських дослідницьких 
інфраструктур (ESFRI)78. Проводять засідання чотири рази на рік. Україна (Асоційована 
країна)  може приймати участь в якості повноправного члена з ухвальним голосом. 
Форум має 8 груп за різними напрямами, а також комітет з підтримки ERIC. Від кожної 
країни беруть участь два делегати та можуть залучати до 2 експертів. 

5.1. Група  з реалізації дорожньої карти ESFRI 201679 

5.2. Група інновацій - Стратегія взаємодії дослідницьких інфраструктур з 
промисловістю80 

72 Revised Rules of Procedure for the European Research Area and Innovation Committee (ERAC)/ EUROPEAN 
RESEARCH AREA AND INNOVATION COMMITTEE/ Secretariat/EU/Brussels, 20 June 2016/ ERAC 1207/16/ 
https://era.gv.at/object/document/2730/attach/Revised_RoP_st01207_en16.pdf  
73 Rules of Procedure of the High Level Group on Joint Programming (GPC)/ EUROPEAN RESEARCH AREA AND 
INNOVATION COMMITTEE. High Level Group for Joint Programming/Secretariat/Brussels, 17 May 2016/ERAC-GPC 
1308/16/ - https://era.gv.at/object/document/1293/attach/RoP_ST01308_EN16.PDF  
74 Mandate of the Standing Working Group on Human Resources and Mobility of the European Research Area and 
Innovation Committee (ERAC)/ EUROPEAN RESEARCH AREA AND INNOVATION COMMITTEE/Secretariat/ 
EU/Brussels, 9 June 2017/ERAC 1204/17/ - https://era.gv.at/object/document/3343/attach/0_Mandate.pdf  
75 Mandate of the Standing Working Group on Gender in Research and Innovation of the European Research Area 
and Innovation Committee (ERAC)/ EUROPEAN RESEARCH AREA AND INNOVATION COMMITTEE/Secretariat/ 
EU/Brussels, 9 June 2017/ERAC 1205/17/ - https://era.gv.at/object/document/3344/attach/1_Mandate.pdf  
76 Mandate of the Standing Working Group on Open Science and Innovation of the European Research Area and 
Innovation Committee (ERAC)/ EUROPEAN RESEARCH AREA AND INNOVATION COMMITTEE/Secretariat/ 
EU/Brussels, 4 May 2016/ERAC 1206/16/ - https://era.gv.at/directory/243/attach/Mandate.pdf  
77 Rules of Procedure of the Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC)/  EUROPEAN RESEARCH AND 
INNOVATION AREA COMMITTEE. Strategic Forum for International S&T Cooperation/Secretariat/EU/Brussels, 14 
March 2014/ERAC-SFIC 1351/14/ - https://era.gv.at/object/document/1999/attach/SFIC_rules_of_procedure.pdf  
78 Activities and Procedural Guidelines (revision 2015) for the European Strategy Forum on Research 
Infrastructures/ Approved during the 52nd Meeting of ESFRI/ EU/Brussels, 17 April 2015/ - 
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/how_esfri_works/esfri_procedural_guidelines.pdf#view=f
it&amp;pagemode=none  
79 ESFRI WORKING GROUP ON IMPLEMENTATION/ - http://www.esfri.eu/working-groups/implementation  
80 ESFRI WORKING GROUP ON INNOVATION/ - http://www.esfri.eu/working-groups/innovation  
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5.3. Група розробки стратегії дослідницьких інфраструктур в енергетиці81 

5.4. Група розробки стратегії дослідницьких інфраструктур в науках про навколишнє 
середовище82 

5.5. Група розробки стратегії дослідницьких інфраструктур в науках про охорону 
здоров’я та харчових продуктів83 

5.6. Група розробки стратегії дослідницьких інфраструктур для соціальних та 
культурних інновацій84 

5.7. Група розробки стратегії дослідницьких інфраструктур в фізичних науках та 
інженерії85 

5.8. Група e-INFRA WG – Стратегія інвестицій в е-інфраструктури86 

5.9. Група з довгострокової стійкості дослідницьких інфраструктур87 

5.10.   Група WG GROUP DATA, COMPUTING AND DIGITAL RESEARCH 
INFRASTRUCTURES - з Інформаційних обчислювальних та цифрових дослідницьких 
інфраструктур88 

5.11.   Група WG NEUTRON LANDSCAPE -  з еволюції інфраструктур нейтронного 
розсіяння89  

6. Комітет з розробки стратегії розвитку е-інфраструктур для досліджень – e-
IRG90.  Комітет проводить засідання чотири рази на рік. Україна (Асоційована країна) 
може брати участь в якості члена та з правом ухвального голосу. Два делегати. Два рази 
на рік комітет проводить відкриті робочі наради  із залученням зацікавлених сторін. 
Комітет співпрацює з ESFRI на рівні участі голови комітету в засіданнях. 

 

 

81 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP ON ENERGY/ - http://www.esfri.eu/working-groups/energy-0  
82 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP ON ENVIRONMENT/ - http://www.esfri.eu/working-groups/environment  
83 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP ON HEALTH AND FOOD/ - http://www.esfri.eu/working-groups/health-and-
food  
84 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP ON SOCIAL AND CULTURAL INNOVATION/ - http://www.esfri.eu/working-
groups/social-and-cultural-innovation  
85 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP ON PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING/ - http://www.esfri.eu/working-
groups/physical-sciences-and-engineering  
86 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP INVESTMENT STRATEGIES IN EINFRASTRUCTURES/ - 
http://www.esfri.eu/working-groups  
87 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP LONG TERM SUSTAINABILITY/ - http://www.esfri.eu/working-groups  
88 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP DATA, COMPUTING AND DIGITAL RESEARCH INFRASTRUCTURES/ - 
http://www.esfri.eu/working-groups      
89 ESFRI STRATEGY WORKING GROUP NEUTRON LANDSCAPE GROUP / - http://www.esfri.eu/working-groups  
90 Bylaws for the e-Infrastructure Reflection Group/ e-IRG/ - http://e-irg.eu/bylaws  
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	3.2. Оптимальне використання (між)державних інвестицій в дослідницькі та е-інфраструктури
	Рекомендації:


	4.Відкритий ринок праці для дослідників.
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