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В ЄС відбувається створення

потужної високопродуктивної

обчислювальної індустрії та

інфраструктури даних.

Очікується, що до 2020 року 

вартість економіки даних 

збільшиться до 739 млрд. євро,

що становить 4% ВВП ЄС

(більш ніж подвоєння) 

Європейський Парламент та Рада надали політичну підтримку ініціативам, які мають відновити 

лідерство ЄС та забезпечити високопродуктивні обчислювальні потужності у першій світовій трійці до 

2022-2023 рр. Штучний інтелект, великі дані, Інтернет речей, суперкомп’ютери, швидкі канали 

передачі даних стають основою побудови цифрової економіки та суспільства в ЄС.



Digital single market:
tearing down regulatory walls and moving from 28 national markets to a single one

У квітні 2016 року Єврокомісія оприлюднила Communication on the 'European Cloud Initiative' як

частину Стратегії побудови Цифрового єдиного ринку ЄС, де з метою отримання переваг

цифрової науки, що керована даними було запропоновано

створення Європейської хмари відкритої науки (EOSC) – віртуального середовища (платформи)

зберігання, обміну, менеджменту, аналізу та повторного використання даних для 1,7 мільйона

дослідників та 70 мільйонів науково-технічних фахівців з Європи незалежно від дисциплін та

кордонів.

















Згідно статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, 

дослідницька інфраструктура — сукупність засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які 

використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, що 

охоплює найважливіші об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, 

що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), 

інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери, програмне забезпечення і 

мережевий зв’язок), та інші структури унікального характеру.

«цифрові інфраструктури» — комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують 

обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі. Визначення «цифрових 

інфраструктур» міститься в тексті Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018—2020 

роки (схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р). Цифрові 

інфраструктури є основою цифрової економіки.

Е-інфраструктура – це цифрові інфраструктури для досліджень

унікальна інфраструктура на базі інформаційних технологій, яка надає користувачам легкий та

безпечний веб-доступ до ресурсів, інструментів, методів та засобів, необхідних для дослідження, і тим

самим сприяє перетворенню досліджень на ще більш складні, глобальні та міждисциплінарні.



Українські е-інфраструктури включають в себе:

 Національну цифрову інфраструктуру для розподілених

обчислень Український Національний Грід (УНГ);

 Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ);

 Українську науково-освітню телекомунікаційну мережу

(УРАН) та Українську академічну і дослідницьку мережу ІФКС

НАН України (УарНЕТ).

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку українських е-інфраструктур до 2022 року.



Цифровий порядок денний Європи в сфері ІКТ досліджень та 
інновацій визначає три напрями для спільних зусиль країн ЄС та 
інших зацікавлених країн, що будують разом Європейській 
дослідницький та інноваційний простір:

■ Розбудова інтероперабельних е-інфраструктур для науки, інноваційних кластерів 

в ключових областях і використання хмарних обчислень для уряду та науки, напр. 

розбудова освітньої мережі GEANT та системи розподілених обчислень, збору, 

зберігання та обробки даних Європейської грід інфраструктури (EGI).

■ Відкриття доступу до даних та публікацій, отриманих за рахунок державного 

фінансування,  створення технологічних дорожніх карт державно-приватного 

партнерства, комерціалізації наукових розробок для промисловості та соціальних 

проблем. 

■ Розробка відкритих і інтероперабельних цифрових рішень для запуску та 

розвитку інноваційних екосистем у секторах промисловості, розробка та 

використання відкритих стандартів та платформ для нових продуктів та послуг.    

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/organic-and-large-area-electronics
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/organic-and-large-area-electronics
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/organic-and-large-area-electronics
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/organic-and-large-area-electronics


Щоб відповідати цим трендам, Україні 
необхідно:

■ забезпечити розвиток власної цифрової інфраструктури та інтероперабельних
цифрових рішень. 

Для розбудови такої інфраструктури варто вибрати пріоритетні напрями досліджень в яких 
очікується високотехнологічне зростання . Механізм сталого фінансування досліджень в 
сфері ІКТ повинен поєднувати як бюджетну підтримку фундаментальних досліджень, так і 
конкретні механізми формування запиту на високотехнологічні прикладні розробки з 
боку держави (державні закупівлі, е-урядування, галузеві та регіональні інформаційні 
системи), та інших зацікавлених сторін в нових знаннях, технологіях та цифрових 
сервісах: ІКТ-бізнесу, індустрії, МСБ. 

■ Доцільно в рамках реалізації пілотного проекту на першому етапі обрати кілька 
пріоритетних напрямків та побудувати стійку схему співпраці для 
високоінтелектуальних розробок в рамках державно-приватного партнерства чи 
міжнародних проектів науково-технічного співробітництва. 



Наукові дослідження у сфері цифрових 
технологій

■ аналіз науково-технічного потенціалу та наявних розробок;

■ формування «Центрів трансферу технологій»;

■ участь у спільних наукових програмах ЄС, наприклад, в таких сферах як наноелектроніка, 
органічна електроніка і фотоніка; 

■ розробка «технологічних дорожніх карт» відповідно до галузі науки; 

■ конкуренція за фінансування та впровадження пріоритетних досліджень; 

■ прозорий механізм залучення  дослідників до проектів; 

■ державна підтримка участі кращих вчених та дослідницьких центрів в національних та 
європейських цифрових інфраструктурах

■ участь у проектах ЄС з довгострокових досліджень, що в майбутньому стануть джерелом 
інновацій та відкриттів, таких як:

■ зосередження досліджень в таких сферах як органічна електроніка великих площ, фотоніка, 
кібер-фізичні системи, складні обчислення, «розумне виробництво» також можуть бути 
потенційно корисними для розвитку української економіки. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/organic-and-large-area-electronics


ПЛАН ЗАХОДІВ щодо реалізації Концепції розвитку українських е-
інфраструктур до 2022 року.
1. Розробка базових критеріїв для визначення дослідницьких інфраструктур як е-інфраструктур

2. Встановлення переліку українських е-інфраструктур, важливих для забезпечення потреб розвитку науки, 
економіки, національної безпеки та оборони України;

3. Створення механізму сталої фінансово-організаційної підтримки українських е-інфраструктур протягом їх повного 
життєвого циклу

4. Створення центрів компетенції для популяризації проведення досліджень з використанням е-інфраструктур, їх 
розвитку, навчання та підтримки користувачів

5. Розробка механізму стимулювання дослідників до використання українських е-інфраструктур в процесі проведення 
своїх досліджень

6. Розробка пілотного проекту державно-приватного партнерства з можливістю доступу бізнесу до 
дослідницьких даних, технічних сервісів і людського капіталу для впровадження інновацій та цифровізації 
промисловості.

7. Проведення оцінки відповідності рівня технологічної готовності та можливостей інтероперабельності українських е-
інфраструктур з основними аналогами ЄДП

8. Розробка Концепції платформи всеукраїнського цифрового наукового простору.

9. Розробка та реалізація пілотного проекту українського хабу\ініціативи Європейської хмари відкритої науки 
(EOSC-хабу) із залученням кластерів УНГ та інших наукових цифрових інфраструктур

10. Підготовка Національного плану з Відкритої науки з урахуванням сучасних нормативних актів ЄС в сфері відкритих 
даних.

11. Розробка пілотної програми впровадження принципів FAIR в роботу репозитаріїв відкритих даних.

12. Створення освітньої програми з підготовки стюартів даних

13. Забезпечення участі українських представників в Групі з розвитку дослідницьких е-інфраструктур Європи e- IRG, 
Європейському стратегічному форумі з розвитку дослідницьких інфраструктур ESFRI, Комітеті з питань 
Європейського дослідницького простору ERAC та інституційних органів управління Європейською хмарою 
відкритої науки EOSC.

















Центри досліджень КАУ (в стадії розбудови)

1. Центр досліджень даних (Data Science Research Center):  

2. Центр квантових технологій (Quantum Research Center): ІТФ, ФТІНТ, ІМФ...

3. Лабораторія електронного приладобудування (базується в ІМФ ім. Г.В. 
Курдюмова НАН України): прилади для ультразвукової ударної обробки 
поверхні металевих виробів, зварних швів + ІМФ + ІЕЗ
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Інституції  учасники  проекту:
Київський академічний університет  (кафедра математики ) (КАУ)
Інститут математики НАН України (ІМ)
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
Інститут  молекулярної біології та генетики НАН України (ІМБГ)
Інститут теоретичної фізики НАН України (ІТФ)
Український національний грід (УНГ)

Проект НАНУ "Створення віртуального 
центру цифрової науки " 

Віртуальний центр цифрової науки це пілотний проект міждисциплінарного Центру

дослідження даних КАУ для застосування наук про дані, чисельних методів та хмарних

грідсервісів в системній біології, вирішенні еволюційних задач та задач моделювання

навколишнього середовища.

У 2019 році планується розширення для бізнесу: агро, еко, біо-мед, промисловість.

Віртуальний центр цифрової науки це пілотний проект перших кроків створення
Національної хмари відкритої науки в рамках проекту ЕС Європейської хмари
відкритої науки (European Open Science Cloud)



Thematic Service in
UNG-Cloud

1. Atmos-DAM: atmospheric data analysis and modelling

2. IGEA: a web-based tool for Integrative Gene Expression 

profiles Analysis

3. Digital science center: analysis, research and education on 

Data science 

4. UA Cloud collaborative IoT-platform

http://ung.in.ua/services (в розробці)

Access mode: 

http://ung.in.ua/ua/
http://ung.in.ua/ua/


Basso, A., MITO Technology Baltar, E.,Andonova, E., 

Joint Research Centre



Open Innovation 2.0 в дорожній карті
інтеграції України в ЄДП.

залучення до інноваційного процесу у відкритих інноваційних екосистемах (ВІЕ) усіх 

заінтересованих сторін – промисловості, державних установ, академічних кіл, 

громадян для створення нових ринків, продуктів, послуг за рахунок переходу від 

лінійних інновацій до паралельних взаємопов’язаних інноваційних процесів. 

Отже, ВІЕ – суб’єкт інноваційної інфраструктури, комунікаційний 

інструмент публічно-приватного партнерства, спрямований на 

об’єднання засобів і ресурсів та надання різного виду послуг 

суб`єктами інноваційної діяльності, що взаємодіють між собою на 

договірних засадах, усім зацікавленим сторонам для створення нових 

знань, продуктів, послуг, технологічних ринків за рахунок переходу від 

лінійних інновацій до паралельних взаємопов’язаних інноваційних 

процесів. 








