
Підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій Програмі 

ЄС з досліджень та технологічного розвитку (РП 7) і перспективи участі в 

Програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020» 

На черговому засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 р. члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь віце-

президента НАН України академіка НАН України А. Загороднього про 

підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій Програмі ЄС з 

досліджень та технологічного розвитку (РП 7) і перспективи участі в Програмі 

ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020». 

У виступах академіка НАН України Б. Патона, заступника міністра освіти і 

науки України доктора фізико-математичних наук М. Стріхи, академіка-

секретаря Відділення хімії НАН України, директора Інституту хімії поверхні ім. 

О. О. Чуйка академіка НАН України М. Картеля, директора Інституту 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України члена-кореспондента 

НАН України В. Туркевича, директора Інституту космічних досліджень НАН 

України та ДКА України члена-кореспондента НАН України О. Федорова, 

голови Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України 

академіка НАН України В. Семиноженка, голови Західного наукового центру 

НАН України та МОН України, директора Фізико-механічного інституту                     

ім. Г. В. Карпенка НАН України академіка НАН України З. Назарчука, 

директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» академіка НАН України В. Гейця зазначалося, що питання взаємодії з 

організаціями Європейського Союзу – одне з найважливіших у міжнародному 

співробітництві академії. 

На щорічних сесіях загальних зборів НАН України неодноразово 

наголошувалося, що активна співпраця з провідними зарубіжними науковими 

центрами, фондами та програмами дає змогу вітчизняним ученим підтримувати 

належний рівень досліджень, працювати на унікальному обладнанні, 

отримувати доступ до світових баз даних, фінансову та матеріально-технічну 

підтримку наукових проектів. І особливе значення має участь у програмах 

Єврокомісії. 

Було підкреслено, що багатосторонні проекти Сьомої рамкової програми 

сприяли додатковому розвитку досліджень учених академії на багатьох 

сучасних наукових напрямах. Окремі проекти РП 7 були спрямовані також на 

створення передумов для включення науковців установ НАН України до 

подальших європейських дослідних програм. 

Президія НАН України наголосила, що після набуття Україною 

асоційованого статусу в Програмі ЄС «Горизонт-2020» відкриваються нові 

можливості для серйозного розширення участі науковців у зазначеній програмі. 

Для ефективної реалізації цих можливостей украй необхідно й надалі 

підтримувати постійний діалог з окремими директоратами Єврокомісії, 



забезпечити широке представництво академії в програмних і стратегічних 

комітетах. 

Слід використати всі можливості для започаткування спеціальних 

конкурсів у рамках нової Програми ЄС «Горизонт-2020». Це має стати одним з 

важливих напрямів роботи Комісії НАН України з питань євроінтеграції на чолі 

з академіком НАН України А. Загороднім. 

Треба також наполегливо працювати разом з Міністерством освіти і науки 

України над тим, щоб ліквідувати всі перешкоди нормативного та 

організаційного характеру, які ускладнюють інтеграцію українських учених у 

європейський дослідницький простір. 

Президія НАН України зазначила, що секції, відділення та наукові 

установи НАН України повинні докласти всіх зусиль для широкої участі 

науковців академії в Програмі «Горизонт-2020» і приділяти цьому постійну 

увагу. Загалом активна участь установ академії в Програмі «Горизонт-2020» 

має розглядатися як важливий показник при оцінюванні їхньої наукової та 

науково-організаційної діяльності.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови (Прес-

реліз за підсумками засідання президії НАН України 21 жовтня 2015 р. // 

Національна академія наук України (http://g.ua/DAdE). 
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