
Відбулося перше засідання Українсько-вірменської комісії з 

науково-технічного співробітництва. 

1 листопада в м. Єреван, Республіка Вірменія, під співголовуванням 

першого заступника голови Держінформнауки Б. Гриньова та голови 

Державного комітету з науки Міністерства освіти і науки Республіки 

Вірменія С. Арутюняна відбулося перше засідання Українсько-вірменської 

комісії з науково-технічного співробітництва, під час якого була підписана 

Програма співробітництва в галузі науки і технологій між Державним 

агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та 

Державним комітетом з науки Міністерства освіти і науки Республіки 

Вірменія. У засіданні комісії також узяв участь посол України в Республіці 

Вірменія І. Кухта. 

Під час засідання учасники обмінялися інформацію щодо стану науково-

технічної та інноваційної сфери, а також особливостей науково-

організаційної діяльності Вірменії та України, обговорили питання 

доцільності вдосконалення системи проведення експертизи спільних 

науково-дослідних проектів і можливості співпраці в зазначеному напрямі. 

Вірменську сторону було також поінформовано про розвиток інформатизації 

та інформаційного суспільства в Україні.  

Під час засідання учасники приділили увагу участі обох країн у 

міжнародних організаціях, насамперед в Об’єднаному інституту ядерних 

досліджень (Держінформнауки та Держкомітет науки МОН Республіки 

Вірменія – відомства, що відповідають за співробітництво з цією 

організацією). З метою підвищення ефективності участі України та Вірменії в 

роботі ОІЯД сторони виробили спільну позицію на майбутньому засіданні 

фінансового комітету ОІЯД.  

Для активізації участі країн у європейському науковому просторі 

сторони підкреслили необхідність налагодження роботи щодо участі в 

програмі «Horizon 2020». 

На запрошення вірменської сторони, українська делегація відвідала 

провідні наукові організації, підпорядковані Держкомітету науки МОН 

Республіки Вірменія, а саме Науково-виробничий центр «Армбіотехнологія» 

та Центр досліджень з використанням синхротронного випромінювання, де 

ознайомилась з досягненнями вірменських учених. Вірменською стороною 

було продемонстровано ефективне використання держаних коштів, 

вкладених у наукові напрями, у яких країна має потужні наукові школи. Це 

знайшло відображення у визначенні пріоритетних напрямів конкурсу 

спільних науково-дослідних проектів на 2015–2016 рр., який буде 

проведений у наступному році, а саме: 



– інформаційні та комунікаційні технології;  

– біотехнології; 

– фізика та техніка прискорювачів (Відбулося Перше засідання 

українсько-вірменської комісії з науково-технічного співробітництва // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 1.11). 

 


