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Петренко К. В., Кот М. В. Пріоритети та результативність європейської інтеграції в науково-технічній сфері
Метою статті є дослідження теоретико-методичних основ науково-технічної інтеграції та результативності діяльності країн – членів ЄС і 
України з її перспективою на євроінтеграцію в даній сфері. Методологічною основою для проведення даного дослідження виступають наукові 
праці вчених, статистичні дані офіційних сайтів, нормативно-правові акти у сфері науково-технічної інтеграції країн – членів ЄС. У результа-
ті дослідження було охарактеризовано значення інтеграційних процесів у науково-технічній сфері. Визначено основні напрями пріоритетності 
євроінтеграції у сфері науки та технологій. Проаналізовано результативність діяльності країн – членів ЄС на основі міжнародних індексів і за-
гальних показників розвитку НДДКР. Досліджено сучасний стан науково-технічної сфери в Україні. Визначено перспективні напрями розвитку 
країн – членів ЄС у сфері науки та технологій і потенціал втілення євроінтеграційних реформ в українському науковому просторі. Перспективами 
подальших досліджень у даному напрямі є створення багатоаспектної стратегії долучення України до європейського дослідницького простору, 
а також деталізація заходів, які мають бути втілені державними органами для забезпечення сталого розвитку суспільства та підвищення 
конкурентоспроможності на світовій арені. Подальший розвиток науково-технічної євроінтеграції може привести до створення ще тісніших 
зв’язків між країнами – членами ЄС та Україною.
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Petrenko K. V., Kot M. V. The Priorities and Effectiveness of the European Integration in the Scientific and Technological Sphere
The article is aimed at studying the theoretical and methodological bases of scientific-technological integration and the effectiveness of the activities of the 
EU Member States and Ukraine with its prospects for the European integration in this sphere. The methodological basis for this study are scientific works of 
scholars, statistical data from official websites, normative legal acts in the field of scientific-technological integration of the EU Member States. As a result of the 
study, the significance of integration processes in the scientific-technological sphere is characterized. The main directions of priority of the European integration 
in the field of science and technology are defined. The effectiveness of the activities of the EU Member States based on international indices and general indica-
tors of R&D development is analyzed. The current state of scientific-technological sphere in Ukraine is examined. Perspective directions of development of the 
EU Member States in the field of science and technology and potential of implementation of the European integration reforms in the Ukrainian scientific space 
are determined. Prospects for further research in this direction are the creation of a multi-aspect strategy for Ukraine’s participation in the European research 
space, as well as the details of measures to be implemented by the State authorities to ensure sustainable development of society and increase competitive-
ness on the world stage. Further development of the scientific-technological European integration can lead to the creation of even closer ties between the EU 
Member States and Ukraine.
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Сучасні тенденції розвитку світової економіки 
приводять до постійного пошуку та створення 
нових конкурентних переваг у кожній країні. 

Основною сферою, яка здатна підвищити рівень кон-
курентоспроможності на міжнародній арені, є наука 
та технології, тобто науково-технічний прогрес. Саме 
він здатний забезпечити значні перспективи розвитку 
в майбутньому. Також науково-технічний потенціал 
країни приводить до сталого розвитку економіки та 
трансформації процесів у даній сфері. Зважаючи на 
це, дослідження результативності науково-технічної 
сфери країн ЄС і перспектив інтеграції до їхнього до-
слідницького простору України є досить актуальним.

У процесі дослідження було використано праці 
вітчизняних і закордонних економістів, які займали-
ся вивченням даної проблематики, а саме: С. Ревуць-
кого, В. Лозового, Н. Климовича та інших. 

Метою статті є визначення пріоритетів і ре-
зультативності європейської інтеграції в науково-
технічній сфері.

В умовах постійного зростання розширення ви-
робничих процесів у світі інтеграція та кооперація 
набувають усе більшого значення, оскільки це може 
забезпечити підтримку та підвищення конкуренто-
спроможності на світовій арені. Досить важливим ас-
пектом економічної інтеграції, яка постійно посилю-
ється у зв’язку з глобалізацією, є інтеграційні процеси 
у сфері науки та технологій, оскільки це є підґрунтям 
стійкого науково-технічного та суспільного прогресу.

Інтеграційні процеси функціонують як один ме-
ханізм, у якому взаємодіють усі національні науково-
технічні сфери та світовий простір, що ґрунтується 
на постійних тісних зв’язках з міжнародним ринком 
стосовно високотехнологічних товарів і наукоміст-
ких послуг. Варто зауважити, що характер спрямова-
ності та глибина взаємодії даних сфер визначається 
на національному рівні, оскільки саме тут відбуваєть-
ся формування сприятливих передумов і дієвих меха-
нізмів міжнародної науково-технічної інтеграції.

Розвинуте міждержавне середовище, що по-
єднує в собі національні та міжнародні інститути, 
інституції та організації, сприяє посиленню глобалі-
заційних процесів. Основними сучасними властивос-
тями, що притаманні міжнародній науково-технічній 
інтеграції, є такі:
 глибока взаємодія та переплетення науково-

технічних потенціалів національних систем 

управління зі сталим розвитком даних дер-
жав;

 високий рівень міжнародних взаємозв’язків 
науково-технічного й економічного характеру 
на всіх стадіях проведення науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), 
інноваційного та виробничого процесів на 
основі міжнародної спеціалізації та кооперації;

 формування основних засад розвитку зако-
нодавчої, правової та організаційної систем 
міждержавного та наддержавного регулюван-
ня зв’язків у сфері науки та техніки;

 координація науково-технічних стратегій і 
політичних засад країн, що є учасницями ін-
теграційних процесів;

 проведення організаційних заходів щодо фор-
мування спільних структур, які можуть забез-
печити інтеграцію науково-технічної сфери в 
реальне виробництво;

 сприяння побудові й оптимізації науково-тех-
нічних та інноваційно-виробничих зв’язків між 
державними суб’єктами, які інтегруються [1].

Сучасне зростання масштабів виробництва, 
витрат на проведення науково-технічних розробок, 
масове впровадження інновацій у виробництво, роз-
ширення міжнародної мережі комунікаційних тех-
нологій створюють передумови для обов’язкового 
здійснення обміну науковими досягненнями. Якщо 
відмовитися від дослідження зовнішньоекономічних 
факторів, то буде гальмуватися загальноекономічний 
потенціал і знижуватися рівень життя населення. 

Європейська політика науково-технічного роз-
витку є досить важливою сферою європейсько-
го законодавства з моменту підписання перших 

Договорів про співтовариство і до продовження на 
початку 1980-х років, коли було створено європейську 
рамкову програму досліджень (European framework 
programme for research). З 2014 р. більшість досліджень 
ЄС було профінансовано в рамках програми «Horizon 
2020», 8-ї Рамкової програми ЄС з досліджень та ін-
новацій, що охоплює період 2014–2020 рр., яка спря-
мована на забезпечення конкурентоспроможності ЄС 
на світовій арені. Її наступницею є програма «Horizon 
Europe», що має стартувати у 2021 р. [2].

Для досягнення цієї мети ЄС заохочують під-
приємства, дослідницькі центри та університети до 
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високоякісної науково-дослідної та технологічної ді-
яльності, оскільки вона підтримує зусилля ЄС щодо 
співпраці між його країнами-учасницями. Основни-
ми напрямами науково-технічної інтеграції ЄС для 
надання можливості підприємствам повною мірою 
використати потенціал внутрішнього ринку є так:
 вільний рух і співпраця дослідників на тери-

торії ЄС;
 відкриття національних державних контрак-

тів; 
 визначення спільних стандартів;
 усунення правових і фіскальних перешкод для 

науково-технічної співпраці.
Для сприяння науково-технічному прогресу, 

промисловій конкурентоспроможності та реалізації 
своєї політики Європейський Союз розробляє євро-
пейську космічну політику. Для досягнення цієї мети 
він сприяє спільним ініціативам і координації зусиль, 
дослідженням і технологічному розвитку з питань 
космічної сфери.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності 
Європейського Союзу є створення як для 
його членів, так і для третіх країн багаторіч-

них рамкових програм з наукових досліджень і техно-
логічного розвитку. Відповідно до статті 182 Догово-
ру про функціонування Європейського Союзу багато-
річна рамкова програма приймається Європейським 
Парламентом і Радою Європи. Рамкова програма 
повинна чітко встановити науково-технічні цілі, ви-
значити відповідні пріоритети, вказати напрями ді-
яльності та визначити максимальну загальну суму 
на її втілення, а також детально окреслити правила 
фінансової участі ЄС у ній [3].

Країни – члени Європейського Союзу займають 
одне з провідних місць у загальному науково-техніч-
ному прогресі суспільства. Результати їхньої продук-
тивної й ефективної діяльності можуть бути підтвер-
джені низкою міжнародних показників.

Одним із найбільш відомих показників оцін-
ки технологічного розвитку, інноваційного та люд-

ського потенціалів є Глобальний інноваційний ін-
декс (Global Innovation Index – GII), що розроблений 
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності 
(WIPO) у 2007 р. Можна спостерігати, що найбільш 
інноваційними серед країн ЄС є Швеція, Нідерланди, 
Данія, Фінляндія та Німеччина. Варто зауважити, що 
ефект від науково-технічної діяльності досить від-
різняється. Наприклад, Нідерланди за вхідним індек-
сом займають 11 місце, проте ефект від даного виду 
діяльності вищий, тому за вихідним індексом країна 
займає 4 позицію. Така ж ситуація спостерігається і в 
Німеччині, а обернена у – Данії й Австрії [4].

Іншим досить вагомим показником оцінки рівня 
науково-технічної діяльності є загальнодержавні 
витрати на проведення НДДКР (рис. 1). Станом 

на 2019 р. найбільші витрати на науково-технічну ді-
яльність (у кількісному вимірі) в ЄС здійснюють такі 
країни: Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Шве-
ція, Іспанія, Бельгія, Австрія, Данія, Польща.

Динаміка витрат НДДКР як співвідношення з 
ВВП досить відрізняється залежно від крани. Станом 
на 2019 р. витрати на НДДКР у Фінляндії становили 
3,5% від ВВП, у Швеції – 3,28%, в Австрії та Данії – 
близько 3%, що є найвищим у регіоні Європейського 
Союзу. Позитивна тенденція до зростання даних ви-
трат притаманна Франції, Німеччині та Данії, проте 
перша значно відстає від інших країн у фінансуванні 
науково-дослідної діяльності. Основним джерелом 
фінансування для проведення НДДКР в ЄС є під-
приємницький сектор (більше 50%). На другому міс-
ці перебуває державний сектор (близько 30% фінан-
сування), на третьому – сектор вищої освіти (19%),  
і на останньому – приватний некомерційний сектор 
(приблизно 1%) [5].

Такі дані свідчать про те, що основним каталі-
затором науково-технічного прогресу в Європі є кор-
порації та приватний бізнес. Держава менш активно 
бере участь в інноваційній діяльності.

Людський капітал є ключовим фактором тех-
нологічного розвитку будь-якої країни. Станом на 
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Рис. 1. Рейтинг країн – членів ЄС за загальними витратами на НДДКР
Джерело: складено на основі [5].
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кінець 2019 р. чисельність зайнятих у сфері науки 
та технологій в ЄС сягала близько 3 млн осіб [5]. Ця 
кількість постійно зростає (протягом останніх 10 ро-
ків), що свідчить про посилення діяльності в даному 
сегменті. Найбільша кількість науковців серед країн –  
членів ЄС у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах.

Досить вагоме місце в міжнародній торгів-
лі країн ЄС займає hi-tech індустрія, яка становить 
близько 18% від загального експорту в країнах даного 
регіону [5]. До hi-tech галузей належить аерокосміч-
на, обчислювальна, інформаційно-телекомунікаційна 
та фармацевтична. Станом на кінець 2019 р. основну 
частку в експорті наукоємної продукції займає про-
дукція ІКТ (44%). Далі йде обчислювальна техніка для 
офісів (комп’ютери, принтери тощо), яка становить 
23%. Дещо меншу частку займає експорт фармацев-
тичної продукції (21%). Аерокосмічна галузь стано-
вить близько 12%, що свідчить про високий рівень 
участі країн ЄС у космічній промисловості [5]. 

Особливістю Європейського Союзу є те, що 
він розробляє рамкові програми досліджень 
для вдосконалення науково-технічної та ін-

новаційної сфер у країнах-членах. Перша рамкова 
програма була створена ще в 1983 р. Протягом на-
ступних 30 років успішні програми забезпечували 
фінансову підтримку даних сфер ЄС, і як результат – 
стали основною частиною дослідницької співпраці в 
ЄС, поступово збільшуючись у масштабах і амбіціях. 
На даний час завершилася програма «Horizon 2020» 
з бюджетом майже 80 млрд євро [2]. Основою даної 
програми є три аспекти:
 відмінна наука (виділення з бюджету ЄС 25 

млрд євро для наукової галузі та збільшення 
фінансування Європейського дослідницького 
центру (ERC));

 промислове лідерство (інвестиції в розмірі 
близько 15 млрд євро в найбільш важливі тех-
нології для ЄС, посилення державно-приват-
ного партнерства, підтримка малого та серед-
нього бізнесу);

 вирішення суспільних викликів (виділено 
близько 30 млрд євро на охорону здоров’я, де-
мографічний добробут, сталий розвиток, біо-
економіка, боротьба з кліматичними змінами 
тощо) [2].

Крім «Horizon 2020», існують інші програми 
ЄС, що пропонують можливості в науково-технічній 
сфері. Наприклад, програми Європейських структур-
них та інвестиційних фондів, «COSME», «Erasmus+», 
«LIFE», «Connecting Europe» та програми ЄС у галузі 
охорони здоров’я. 

Удосконаленою та перспективною наступницею 
програми «Horizon 2020» є «Horizon Europe», яка на-
цілена на боротьбу зі зміною клімату, досягнення 
основних принципів сталого розвитку та підвищен-

ня конкурентоспроможності та зміцнення ЄС. Нова 
дослідницька та інноваційна програма ЄС матиме 
бюджет близько 95,5 млрд євро на 2021–2027 рр., 
що на 30% більше, ніж фінансування «Horizon 2020». 
Найбільшу частку у фінансуванні рамкової програ-
ми займає сфера вирішення глобальних викликів та 
підвищення індустріальної конкурентоспроможності 
ЄС (56%), далі йде відмінна наука (26,2%), інноваційна 
сфера – 14,2%, розвиток європейського дослідниць-
кого простору – 3,6% [9]. 

Варто зауважити, що у зв’язку з глобальною 
пандемією, яка розпочалась у 2019 р. і триває 
донині, «Horizon Europe» має у своїй структу-

рі перспективну програму «Next Generation Europe» 
щодо підвищення темпів відновлення економік кра-
їн – членів ЄС унаслідок негативного впливу світової 
кризи. На неї націлено близько 5,4 млрд євро в різ-
них сферах, а також вона має фінансове підкріплення  
в розмірі близько 4,5 млрд євро [2].

Розроблений країнами ЄС план дій на наступні 
10 років акцентує увагу на таких п’яти областях: 
 адаптація до змін клімату, включаючи соці-

альні перетворення; 
 боротьба з раком; 
 захист від забруднення океанів, морів і вну-

трішніх вод; 
 створення кліматично нейтральних і розум-

них міст; 
 підтримка родючості ґрунтів і продовольство 

[9]. 
На основі цього можна стверджувати, що най-

більш перспективними є цілі щодо забезпечення 
сталого розвитку, охорони здоров’я та захисту навко-
лишнього середовища.

Основними інструментами розвитку науково-
технічної сфери за умов євроінтеграції є створення 
спільних проєктів, програм, спільне фінансування та 
державно-приватне партнерство. Тому значною пер-
спективою для посилення євроінтеграції є впрова-
дження даних заходів за умови, що вони будуть стра-
тегічно направлені та матимуть системний підхід. 

Якщо розглядати в цьому контексті Україну, то 
можна стверджувати, що вона належить до тих країн, 
яка має значні науково-технічні та людські ресурси, 
проте існують певні проблеми, які призупиняють да-
ний процес. Згідно з індексом людського розвитку 
Україна належить до країн із середнім рівнем розви-
тку [6]. Індекс конкурентоспроможності показує, що 
Україна є не досить конкурентоспроможною на сві-
товій арені, займаючи у 2019 р. 85 місце [7]. Досить 
непогане місце Україна займає за індексом інновацій-
ності (45 місце в 2020 р.), що свідчить про значний ін-
новаційний потенціал держави [4]. 

Незважаючи на місця України за міжнародними 
показниками, на жаль, фінансування інноваційної ді-
яльності та НДДКР перебуває в занепаді. Так, напри-
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клад, у 2020 р. во становило лише 0,41% від ВВП (в єв-
ропейських країнах середнє значення близько 2,5%) [8]. 
У кількісному вимірі спостерігається певне зростання, 
проте воно, насамперед, пов’язано із дестабілізацією 
української валюти, тому фактичного зростання не-
має. У відсотковому співвідношенні з ВВП спостері-
гається протилежна тенденція до зменшення (рис. 2).

Основним джерелом коштів для проведення 
НДДКР протягом останніх 10 років залиша-
ються власні кошти підприємств. Держава 

майже не фінансує науково-технічну діяльність на 
підприємствах, а нестабільна політико-економічна 
ситуація відвернула від України іноземних інвесторів, 
що є катастрофічним. Також лише 13% українських 
підприємств упроваджують інновації, у той час, як у 
розвинених країнах цим займаються близько 70–80% 
підприємств [8]. 

Як зазначалося раніше, людський потенціал  
у сфері науки та технологій в Україні є досить потуж-
ним. Проте існує проблема щодо скорочення науко-
вих кадрів (рис. 3). Якщо у 2010 р. чисельність науко-
вого персоналу досягала 180 тис. осіб, то вже у 2019 р.  
їх кількість скоротилося до 80 тис. осіб, або на 55%. 
Така тенденція спостерігалася й у 2020 р. 

Це, насамперед, пов’язано зі скороченням чи-
сельності дослідників, технічних працівників і до-
поміжного персоналу в Україні через «відтік мізків» 
закордон, оскільки в країні не сформована наукова 
інфраструктура на належному рівні, а також відсутня 
жодна підтримка вченим.

Досить важливою проблемою для України є 
той факт, що на міжнародній арені вона виступає як 
експортер сировинної, а не кінцевої продукції, тобто 
експорт hi-tech продукції займає досить малу частку. 
Станом на 2020 р. основними товарами експорту для 
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Рис. 2. Динаміка витрат на НДДКР в Україні
Джерело: складено на основі [8].
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Джерело: складено на основі [8].
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України є: продукти рослинного походження (24%), 
недорогоцінні метали та вироби з них (18%), жири та 
олії (12%) [8]. Якщо порівняти експорт з 2010 р., то 
можна дійти висновку, що Україна стала більш аграр-
ною країною, ніж індустріальною, що є досить нега-
тивним для національної економіки. На відміну від 
експорту, основну частку імпорту в Україні становить 
група товарів з високою доданою вартість: машини, 
обладнання та механізми (21%), мінеральні продук-
ти (16%), хімічна продукція (14%), засоби наземного 
транспорту (11%) тощо [8].

Трансфер технологій є невід’ємною частиною 
міжнародного науково-технічного співробітництва, 
до якого Україна слабко долучена. Це можуть під-
твердити дані щодо кількості переданих нових техно-
логій в Україні та за її межами. Низьке значення по-
казника кількості переданих технологій свідчить про 
недостатній рівень присутності вітчизняних техно-
логій на світовій арені та низький попит на українські 
технології. За останні 10 років найбільше технологій 
було передано у 2015 р., проте надалі спостерігається 
негативна тенденція до скорочення. 

На основі вищепроведеного аналізу сучас-
ний стан науково-технічної сфери в Украї-
ні можна характеризувати як кризовий, що 

пов’язано з великою кількістю національних проблем 
і відсутністю чітко координованої стратегії розвитку. 
Даний інноваційно-технологічний розрив з країна-
ми Європи та іншими високорозвиненими держава-
ми спричинює деградацію наукового потенціалу, що 
призводить до зниження рівня національної безпе-
ки в країні. Проте, незважаючи на наявні проблеми, 
Україна намагається імплементувати різні реформи 
для євроінтеграції у сфері науки та технологій. 

З цією метою Україна взяла участь у таких про-
грамах ЄС, як «EUREKA» та «Horizon 2020». Від-
повідно до даних МОН на даний час Україна взяла 
участь у виконанні 32 проєктів і співпрацювала біль-
ше, ніж із 30 країнами, які є учасницями «EUREKA». 
Україна досить активно діяла у програмі «Horizon 
2020». Наприклад, загалом протягом 2014–2019 рр. 
було подано близько 1434 проєктів (694 учасники),  
з яких для 100 українських організацій було передба-
чено фінансування в сумі 21 млн євро [10].

Варто зауважити, що, згідно з даними МОН,  
з 2014 до 2020 рр. учасники з України отримали 182 
гранти (на суму 31,8 млн євро). Відповідно до рис. 4 
основну частину серед учасників займали малі та се-
редні підприємства (16,1 млн євро), наукові установи 
(7,1 млн євро), заклади вищої освіти (5,6 млн євро), 
інші установи (1,6 млн євро) та органи виконавчої 
влади (1,5 млн євро) [10].

На основі проведеного дослідження можна 
стверджувати, що Україна є активним учасником між-
народних проєктів, тому наступним перспективним 
кроком є долучення до програми «Horizon Europe». 

Це в майбутньому може забезпечити створення єди-
ного дослідницького простору з країнами – членами 
Європейського Союзу. 

Для долучення до європейського дослідницько-
го простору (ЄДП) у 2018 р. було створено Дорожню 
карту інтеграції України до ЄДП (ERA-UA) [11]. Від-
повідно до результатів досліджень сучасного стану 
та проблем науково-технічної та інноваційної сфер в 
Україні було встановлено основні напрямки вдоскона-
лення та пріоритети для української науки (табл. 1).  
Проаналізувавши дані табл. 1, можна стверджувати, 
що всі ці завдання є довгостроковими перспектива-
ми розвитку, які потребують значного рівня фінансу-
вання та розробки гнучкої й ефективної загальнодер-
жавної стратегії.

ВИСНОВКИ
Відповідно до проведеного аналізу сучасного 

стану науково-технічної інтеграції ЄС було визначе-
но, що його країни-члени займають одне з провідних 
місць у загальному науково-технічному прогресі сус-
пільства. Результати їхньої продуктивної та ефектив-
ної діяльності підтверджуються низкою міжнародних 
показників. Розвиток науково-технічної євроінтегра-
ції досить динамічний і перспективний. Тому для 
України важливо долучатися до всіх трансформацій 
у даній сфері. Проте для досягнення цієї мети першо-
черговим завданням є стабілізація внутрішньоеконо-
мічного середовища.                    
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Джерело: складено на основі [10].
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Таблиця 1

Пріоритети та основні заходи для інтеграції України до ЄДП

Пріоритет Основні заходи та перспективи 

Ефективність дослідницької 
системи держави

1. Підтримання високого рівня інтеграції національної дослідницької системи до ERA.  
2. Розробка системи оцінювання науково-технічної діяльності в ЗВО та наукових 
установах відповідно до стандартів ЄС.  
3. Збільшення фінансування НДДКР і впливу науки на соціально-економічний розви-
ток держави.  
4. Посилення зв’язку науки та бізнесу

Спільне вирішення глобальних 
викликів

1. Раціональне використання НДДКР ресурсів України для вдосконалення міжнарод-
ної співпраці.  
2. Стимулювання співпраці з країнами ЄС для мінімізації витрат і ефективного вико-
ристання спільних ресурсів 

Оптимізація державного інвес-
тування в інфраструктуру

1. Розроблення стратегії для розвитку сучасних науково-технічних інфраструктур.  
2. Впровадження відкритого доступу до співпраці з європейськими дослідницькими 
інфраструктурами

Вільний ринок праці науковців

1. Упровадження стимулів для реалізації Стратегії у сфері людських ресурсів для до-
слідників згідно із законодавством ЄС.  
2. Забезпечення кар’єри для молоді у сфері науки.  
3. Залучення зарубіжних науковців в Україну та підвищення мобільності українських 
учених.  
4. Гармонізація законодавства для справедливого, прозорого та заснованого на ре-
зультатах найму дослідників і науковців в Україні.  
5. Модернізація загальних принципів обчислення робочого часу працівників у ВНЗ 
на основі врахування часу, що витрачається ними на проведення розробок (дослі-
джень)

Забезпечення гендерної рівності

1. Залучення жінок до вступу та проведення досліджень у природничих і технічних 
сферах.  
2. Розробка системи заохочення та соціальної підтримки для професійної реалізації 
обох статей у сфері НДДКР.  
3. Надання конкурентних переваг для жінок при займанні керівних посад у науково-
технічній сфері

Оптимальний трансфер  
наукових знань

1. Удосконалення національної політики у сфері інноваційної та технічної діяльності 
відповідно до практики ЄС.  
2. Упровадження відкритих інноваційних екосистем.  
3. Забезпечення високого рівня трансферу технологій за кордон і посилення впливу 
на даний процес Центрів трансферу технологій (ЦТТ).  
4. Гармонізація законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності,  
а також жорсткий контроль за ним

Відкрита наука та цифрові  
інновації

1. Розробка системи відкритого доступу до публікацій.  
2. Долучення до Європейської хмари відкритої науки.  
3. Підтримка держави участі українських дослідників і центрів у цифровій інфра-
структурі

Міжнародне співробітництво
1. Укладання угод з ЄС у сфері науки та технологій і забезпечення їхньої імплементації.  
2. Підвищення активності участі в міжнародних програмах Європейського Союзу.  
3. Вступ у COST (European Cooperation in Science and Technology)

Джерело: складено на основі [11].
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