
ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ EUREKA 
 

Біловол А. О., студент, ФММ, гр. УС-51 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 

artem.bilovol@gmail.com 
 

Сьогодні Україна перебуває в умовах затяжної кризи у більшості сфер діяльності суспільства: 
військовий конфлікт на сході України, глибока економічна криза, розчарування громадян у політиці уряду 
та загострене політичне протистояння. В таких умовах наша держава змушена використовувати кожну 
можливість для покращення ситуації, зокрема особливу увагу приділити науковому розвитку держави. 

Нині Україна є членом великої кількості наукових організацій, але серед них різко виділяється EUREKA 
— Європейське агентство координації досліджень. Дана організація вирізняється тим, що до її учасниками 
є не просто держави, а науково-освітні організації та підприємства цих держав. Агентство, координуючи 
засоби своїх членів проводить наукові дослідження, якими надалі користуються всі зацікавлені учасники. 
Така система дає змогу проводити дослідження швидко, ефективно та з достатньою кількістю ресурсів. 

Організація була створена у 1985 р. країнами Західної Європи з метою зменшення науково-технічного 
відставання від США та Японії, з чим організація успішно справляється. Нині членами EUREKA є 41 
держава світу, серед яких Європейський Союз у повному складі. Найбільш активними учасниками 
організації є Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Швейцарія та Нідерланди — 
високорозвинені у науковій сфері держави [1]. 

З огляду на наведені вище переваги активної участі в організації залишається незрозумілою пасивність 
української влади щодо неї. Україна стала членом агентства у 2006 р. — значно пізніше своїх сусідів, 
причому бере участь у проектах в галузях транспорту, металургії та енергетики, які не відносяться до 
наукомістких галузей і навряд чи зможуть суттєво змінити ситуацію з економікою нашої країни. Окрім того, 
Україна бере участь у дуже малій кількості проектів — 34, тоді як Німеччина — у 1435, Франція — у 1160. 
Навіть Російська Федерація, що зараз під санкціями ЄС, бере участь в 104 проектах агентства. Більша 
частина наукових проектів України реалізується у співпраці з Польщею та Литвою, а не з 
західноєвропейськими державами, що також робить свій відбиток на якості проведених досліджень [2]. 

Враховуючи таку ситуацію, український уряд повинен негайно почати змінювати свою політику в даній 
сфері. Зокрема, необхідні такі дії: 

— популяризація серед університетів, науково-дослідних інститутів та підприємств переваг від їх участі 
в EUREKA (як додаткового поштовху до розвитку технологій, так і поліпшення зв’язків з іноземними 
партнерами); 

— розгортання наукового співробітництва із західноєвропейськими країнами, враховуючи користь від 
високого наукового та економічного розвитку цих країн. Насамперед це стосується Німеччини, як основного 
рушія EUREKA; 

— допомога організаціям, що займаються дослідженнями у наукомістких галузях; 
— зменшення податкового тягаря для високотехнологічної продукції національного виробництва; 
— підтримка на всіх рівнях науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт, в 

особливості при участі в них іноземних організацій; 
— усунення бар’єрів для імпортерів капіталу, що мають на меті дослідження та виробництво у 

наукомістких сферах; 
— підвищення ефективного мита. 
Ще одним фактором відносин України з EUREKA є зовнішньополітичний напрямок нашої держави. Як 

відомо, українська влада проголосила курс на євроінтеграцію, і однією з важливих умов полегшення даного 
курсу є укріплення зв’язків між Україною та ЄС у всіх сферах діяльності. Агентство EUREKA є хорошим 
варіантом для розширення МНТС між нашою країною та Євросоюзом, тому йому має бути приділена 
особлива увага. 

Таким чином, Україна має дуже корисну можливість укріпити своє становище в економічній та науковій 
сферах та сприяти власній євроінтеграції за рахунок участі в агентстві EUREKA. Тому українська влада 
сьогодні повинна переглянути свою позицію щодо цієї організації та підтримувати її діяльність на території 
нашої держави. 
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