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Зустріч з представниками Світового Банку
6 лютого 2017 р. у Президії НАН України відбулася зустріч віцепрезидента НАН України академіка НАН України А. Загороднього з делегацією
Світового Банку (Національна академія наук України).
У зустрічі з української сторони взяли участь начальник відділу
міжнародних зв’язків НАН України А. Мирончук, національний координатор
НКП Горизонт 2020 Є. Дубинський, керівник сектору забезпечення досліджень
і спеціальних робіт НОВ Президії НАН України В. Майстренко, завідувач
відділу Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
Д. Махновський, керівник відділу інноваційної політики, економіки і
організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАН
України І. Єгоров.
Світовий Банк представляли: керівник проекту та спеціаліст з питань
інновацій у регіоні Європи та Центральної Азії департаменту торгівлі та
конкурентоспроможності (T&K) Анвар Аріді (Anwar Aridi), провідний
економіст відділу (І&П) департаменту T&K Хав’єр Чірера (Xavier Cirera),
старший консультант Девід Чіні (David Cheney), консультант Мір’яна
Станкович (Mirjana Stankovic), консультант Ірина Кузьміна (Iryna Kuzmina).
У вступному слові віце-президент НАН України академік НАН України
А. Загородній зазначив, що це вже друга зустріч з експертною комісією
Світового Банку (попередня зустріч відбулася 10 листопада 2016 р. – Ред.). За
словами академіка, НАН України зацікавлена у поглибленні співробітництва з
цією міжнародною фінансовою установою.
Сторони обговорили деякі особливості нормативно-правової бази України,
що регулює науково-дослідну діяльність, трансфер технологій, а також права
інтелектуальної власності. За словами Анвара Аріді, Світовий Банк має
значний досвід у допомозі різним країнам ЄС щодо створення та розвитку
інноваційного сектору економіки. За роки діяльності отримано велику кількість
«історій успіху» у цій сфері, якими міжнародні експерти хочуть поділитися з
Україною. Але необхідно зрозуміти, яких саме змін потребує нормативноправова база України для стимулювання розвитку інновацій.
Учасники зустрічі також обговорили всі наявні інструменти НАН України,
які стосуються виконання досліджень і впровадження інновацій. У фокусі уваги
перебували задачі щодо співпраці Академії з Об’єднаним дослідницьким
центром Європейської комісії (JRC), зокрема в частині реалізації в Україні
Стратегії розумних спеціалізацій Європейського Союзу.
«Академією проведена значна робота з підготовки пропозицій
Об’єднаному дослідницькому центру Європейської комісії щодо долучення
України до Стратегії розумних спеціалізацій. Ми підготували вичерпний

список наших досліджень, які можуть бути реалізовані як інновації», – зазначив
академік А. Загородній.
«Ми використовували досвід багатьох країн ЄС, які вже підготували
пропозиції для Стратегії розумних спеціалізацій включно з аналізом їхніх
практик інноваційної діяльності, трансферу технологій, захисту прав
інтелектуальної власності. Наш пакет пропозицій до JRC невдовзі буде
остаточно сформовано», – додав національний координатор НКП Горизонт
2020 Є. Дубинський.
На завершення зустрічі сторони обговорили питання державних витрат на
науку, технології та інновації, шляхи взаємодії між наукою та промисловістю, а
також наголосили на необхідності подальшої співпраці між Національною
академією наук України та Світовим Банком.

