
Коли обговорюються питання співробітництва України й Росії, 

чомусь усі думають, що йдеться про енергетику. Водночас, у ХХІ ст. 

основу економічного зростання становлять інноваційні виробництва й нові 

технологічні уклади, які, у результаті, і перемагають у міжнародній 

конкуренції. Про це сказав академік РАН, радник президента Російської 

Федерації з питань регіональної економічної інтеграції С. Глазьєв під час 

круглого столу «Інновації у сфері високих технологій: умови діяльності та 

можливості для бізнесу», який відбувався у рамках I Міжнародної бізнес-

конференції «ABC: Ukraine & Partners». 

Як зазначив С. Глазьєв, глобальні виклики посткризової сучасності не 

визнають кордонів. Навпаки, вони вимагають інтенсивного й 

продуктивного міждержавного діалогу, поглибленого партнерства. Радник 

президента Російської Федерації з питань регіональної економічної 

інтеграції підкреслив, що всі перспективні точки економічного розвитку 

так чи інакше є спільними проектами й підтримуються міжнародною 

науково-технічною кооперацією. Він поінформував, що з цією метою на 

просторі СНД успішно працює Антикризовий фонд Євразійського 

економічного співтовариства, а також створена міждержавна 

інфраструктура підтримки інноваційних стартапів у вигляді Центру 

високих технологій ЄврАзЕс, Банку розвитку і венчурної компанії «Центр 

інноваційних технологій ЄврАзЕс». 

С. Глазьєв також зазначив, що в рамках СНД працює Програма 

інноваційного розвитку, що сприяє поєднанню науково-технічних капіталів 

обох країн. 

Академік РАН констатував, що, згідно з нещодавнім дослідженням 

ЄБРР, між Україною і Росією збережено 1500 коопераційних зв’язків у 

науково-технічній сфері. Це космічні технології, авіаційна промисловість, 

електроніка, атомна енергетика й багато інших. Сьогодні вже очевидно, що 

потенціал Росії – це не нафта й газ, а потенціал України – не металургія і 

вугілля, а зовсім інші ресурси. Цими ресурсами є інтелект, наука, інновації і 

технології. 

За словами С. Глазьєва, обидві країни неодноразово заявляли про 

безальтернативність інноваційного сценарію економічного й соціального 

розвитку. Цей вибір зумовлений необхідністю витримувати жорстку 

конкуренцію на світових ринках. Тому необхідно направити спільні зусилля 

на те, щоб у найближчому майбутньому Україна й Росія змогли створити 

сучасну та ефективну інвестиційну інфраструктуру в інтегрованому 

міждержавному інноваційному просторі (С. Глазьєв: Потенціал 

економічного зростання Росії і України – в інноваціях і технологіях // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 14.06). 


