
20 березня відбулося засідання Громадської ради при Державному 
агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації під керівництвом 
М. Стріхи – голови Ради. Участь у засіданні взяли перший заступник голови 
Держінформнауки Б. Гриньов, заступник завідувача Секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і освіти М. Шевченко, директор 
Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС О. Коваль, 
члени Громадської ради та представники Держінформнауки. 

Під час засідання директор департаменту науково-технічного розвитку 
Держінформнауки Д. Чеберкус доповів про стан, основні проблемні питання 
та перспективи подальшого розвитку наукової та науково-технічної сфери 
України. Зокрема, учасники засідання були поінформовані про основні 
показники у 2012 р., зокрема, щодо кількості наукових організацій, 
чисельності їхніх працівників, динаміки цих показників упродовж останніх 
років; обсягів і структури фінансового забезпечення вітчизняної науки, у 
тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України; розпорядників 
бюджетних коштів, які спрямовують найбільші обсяги фінансування у науку, 
а також про напрями підтримки такої діяльності безпосередньо 
Держінформнауки. 

Крім того, Д. Чеберкус акцентував увагу на найбільш важливих 
проблемних питаннях, які мають місце в науковій і науково-технічній сфері 
та потребують термінового їхнього розв’язання, а також запропонував низку 
заходів, які необхідно здійснити вже в найближчий час з метою 
вдосконалення нинішньої системи фінансового забезпечення вітчизняної 
науки в Україні, забезпечення її подальшого інституційного розвитку та 
розвитку інфраструктури. 

Досягнення України з релевантних питань у міжнародній сфері було 
представлено заступником начальника управління міжнародного 
співробітництва та аналітичного забезпечення Держінформнауки – 
Ю. Волковою. У контексті загальної картини співробітництва основна увага 
приділялась проблемним питанням, зокрема, було відзначено питання 
виконання вже взятих Україною зобов’язань у 2014 р., таких як: проведення 
запланованих засідань, сплата внесків до організацій, членами яких є Україна 
та продовження фінансування вже затверджених двосторонніх проектів. 

До відома Громадської ради було доведено інформацію про необхідність 
повторного погодження та ратифікації Угоди між Україною та Європейською 
організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу 
асоційованого члена в ЦЕРН, у зв’язку зі зміною уряду. Також було 
наголошено на необхідності вирішення питання щодо урегулювання 
діяльності Українського науково-технологічного центру (УНТЦ). 



Ще одним розглянутим питанням, була участь українських учених у 
рамкових програмах Європейського Союзу. Зокрема, одним з гострих питань 
обговорення стала новостворена мережа Національних контактних пунктів 
нової Рамкової програми «Горизонт 2020» (далі – НКП) та її відповідність 
вимогам Європейської комісії. З цього приводу було запропоновано зробити 
ґрунтовний аналіз діючих НКП і надати пропозиції щодо поліпшення їхньої 
діяльності. 

Наприкінці заходу учасниками було окреслено майбутні можливості 
розвитку наукової діяльність та її підтримки на території України, які мають 
бути опрацьовані найближчим часом і запропоновані до виконання 
(Відбулося засідання Громадської ради при Держінформнауки // Державне 
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 
(http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 20.03).  

 


