
В. Семиноженко, голова Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України, академік НАН України: 

«…Рік, що минає, видався доволі складним, але плідним для сфери 

науки, інновацій та інформатизації.  

Знакова для держави подія – 28 лютого Міжнародна корпорація ICANN 

делегувала Україні національний кириличний домен верхнього рівня .УКР. 

Наприкінці серпня в домені .УКР розпочалася реєстрація державних органів 

влади, весь цей час перелік реєстрантів поступово розширювався, і вже на 

початку наступного року реєстрація в національному домені стане 

загальнодоступною. Але цьому передував досить тривалий і трудомісткий 

шлях. Весь цей час велася відповідна робота, готувалася технічна 

інфраструктура, розроблялося нормативно-правове поле. Тому отримання 

Україною національного домену, без перебільшення, є подією світового 

масштабу в інтернет-спільноті. 

Україна у 2013 р. стала асоційованим членом Європейської організації 

ядерних досліджень (ЦЕРН) – відповідну угоду підписано в жовтні. Мушу 

наголосити, що українські фізики добре відомі в ЦЕРН завдяки успішній 

участі в низці напрямів, а останніми роками – у рамках проекту Великого 

адронного коллайдера (ВАК). Більше того, до відкриття бозона Хіггса, яке 

зроблене на коллайдері і за яке цьогоріч присуджено Нобелівську премію, 

причетні й українські вчені. Тому надання Україні статусу асоційованого 

члена було логічним і очікуваним кроком, який упевнено закріпив нашу 

країну на науковій карті світу. Також хочу наголосити, що Україна – перша 

країна серед держав СНД, яка стала асоційованим членом ЦЕРН. Я вважаю 

цю подію одним з найбільших досягнень року. 

Для колективів молодих учених у 2013 р. ми оголосили перший конкурс 

проектів наукових досліджень та науково-технічних розробок за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, які претендуватимуть на 

отримання грантів уряду.  

У 2013 р. також вручено перші премії заснованої нещодавно Премії 

Кабінету Міністрів України за розробку та впровадження інноваційних 

технологій. Присуджується вона за особливі досягнення в розробці та 

впровадженні інноваційних технологій у виробництво і виведення на ринок 

вітчизняної інноваційної продукції в рамках реалізації інноваційних проектів. 

Ця премія стала додатковим стимулом для українських учених та інноваторів 

і є, по суті, другою за значущістю в країні після Державної премії у галузі 

науки і техніки. 

Надзвичайно велике значення мало збільшення вдвічі державного 

замовлення на підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій, 



спрямоване на збільшення кількості й поліпшення якості підготовки 

спеціалістів. 

Крім того, вважаю знаковим поглиблення співробітництва нашої 

держави з країнами-членами СНД у науково-технічній та інноваційній 

сферах. Цьому посприяло засідання Міждержавної ради з питань 

співробітництва у науково-технічній та інноваційній сферах країн-учасниць 

СНД, яке відбулося в грудні у Москві і на якому представника України було 

обрано головою ради. Зазначу, що представник України вперше за історію 

функціонування Міждержавної ради очолює цей орган. Країни СНД мають 

величезний науково-технічний та інноваційний потенціал, і важливо, що 

Україна фактично очолила роботу з метою його розкриття. 

На жаль, недостатній обсяг фінансування потреб науки не дозволив 

реалізувати ряд проектів. 

…Держінформнауки і я, як його керівник, продовжимо працювати 

насамперед над розпочатими у 2013-му та в попередні роки проектами.  

Ідеться, зокрема, про законодавчу роботу. Дуже сподіваємося, що у  

2014 р. парламент прийме нову редакцію Закону “Про наукову і науково-

технічну діяльність”. Сьогодні законопроект перебуває на остаточних етапах 

міжвідомчого погодження. Цей документ дозволить істотно поліпшити стан 

фінансування наукової галузі. А розширення грантового фінансування 

наукових проектів створює нові можливості для цілих галузей. Зміни також 

покликані стимулювати розвиток технологічного напряму та введення в 

господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності державних наукових 

установ. 

Наступним важливим моментом, який фактично є продовженням раніше 

започаткованої роботи, є ратифікація Верховною Радою вищезгаданої угоди 

про асоційоване членство України в ЦЕРН. Процедура ратифікації запустить 

у дію угоду з ЦЕРН і активізує двостороннє співробітництво. 

Триватиме робота над створенням міжурядової організації 

міжнародного інноваційного розвитку “МИР”, ініційованої українською 

стороною під час засідання Міждержавної ради з питань співробітництва у 

науково-технічній та інноваційній сферах країн СНД, що відбулося цього 

місяця в Москві. Це дозволить створити принципово новий інструмент 

міжнародного співробітництва в інноваційній сфері та забезпечити механізм 

реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-

учасниць СНД до 2020 р. Ми розраховуємо, що вже березні – квітні 2014 р. 

відповідну угоду буде підписано. 

Окрему увагу хочу приділити розвитку вітчизняної ІТ-галузі, яка 

насамперед залежить від людського капіталу. Тому для прискорення 



розв’язання проблем ІТ-освіти необхідно збільшувати підготовку фахівців з 

урахуванням регіональних потреб. Також ідеться про нове законодавство, яке 

повинно створити реально пільгові умови для розвитку цієї галузі»               

(Суржик Л. Рік у науці: влада пітьми // Дзеркало тижня. Україна 

(http://gazeta.dt.ua/science/rik-u-nauci-vlada-pitmi-_.html). – 27.12.2013. – 

17.01.2014). 

 


