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Наукові з д об утки як ф унд амент 
програми урядових зверше нь

М іжнар о дне  співр о біт ни цтво

Ус та но в ами Н А Н  У кр а їни прот ягом  баг атьох років у  сп і в пр аці 
з  Європейським  цен тром я дерних  до сліджень ( ЦЕРН) та  Об’єдна-
ним  і нститутом ядерних д осл іджень (О ІЯ Д)   здійсню ют ься важ ливі 
міждис ц и пл ін а рні наукові д ослідж е ння в гал узі високих енергій 
та яде рної фіз ики. Учені НАН Укр аїни були з адіяні та п родовж у ють 
брати у часть як у  р озробці нау кових програм та модернізації облад-
нання  Великого  ад ронного кола йде ра ,  так і у  з дійсненні експ ер име нтів 
на н ь ому та  об робці оде рж аних д ан их . 

Нині к о ла й дер закр ивають на  м о де рнізаці ю,  однак н ау ковці  ус ього 
світ у,  у тому числі  вч ені Націон ал ьн ого науко вого центру «Харк івсь-
кий фізик о-т ех нічний інститут»  НАН України та  Інс титуту т е оретичної 
 ф із ики ім. М. М.  Бо го люб ова НАН Укра їни, п ро довжать о бробляти 
дані експ ер иментів (Нау кова  діяль н ість укра їнс ьких  вчених у  ЦЕРНі 
// Націо н альна академія  наук Укр аїни ( ht t p: / /www.nas. gov.ua ) . – 
2 01 3 . – 15.02 ) .

 
 ***

Мі жна родна с п івпраця українських учен их :  у перше на б орт 
МКС   д ос тавлено українс ьку наукову апарат уру . 

1 2 лютого  ва нтажним  кораблем « Прогрес М-1 8  М» на  Між народну 
 к о смічну  с танцію (МКС) доставлено плазмово-хвильовий комп-
лекс (П ВК ) для вико нання нау ко вого кос мі чного е ксперим енту «О б -
ст а новка-1» щодо  дос лідження в при по в ер хн евій зоні  М КС плазмово-
хв и льових п роцесів взаємо дії над ве ликих космічних а п ар атів з іон о-
 сф ер ою .

Міжна ро дний наук о вий експе ри мент « О бстановка-1»   з дійсн юють 
наук ові  установи з  Ро сі ї ,  України, Ш ве ці ї , Болга рі ї,  П ольщі, Швеці ї,  
 Угорщини та Англії .   Пі сля  розміще ння (орієнт овн о , 25 к  ві тня 2013 р.) 
б ло ків ПВК на з овніш ній  ст ороні Службо вого м од уля Російського 
сегм ента МКС пер едбача єт ься регулярне вим ірювання в аж л ивих п ара-
м ет рів «кос міч ної пог од и».

Українською с т о ро ною  ст ворено о р иг інальні д а вачі в исокої 
 чутлив ості (комб і но в аний хвил ьовий  з онд та  фер озондовий 
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магнітоме тр) ,  які п ризначені для  ви мірюва ння  магнітних і  ел ек тричних 
 характер истик  іо нос ф ери та  м агніто сф ер и.  Ці технічні  з асоби  ст ворені 
вченими Львів с ького цен тру І нституту  к о см ічних  до слідж ень 
НАН України та Д КА  У країни під час вик он ання Загаль н од е-
рж авної ц і льової  на у ково-т ех ні чної косм і чної прогр ами Укра-
їни на 2 008–2012  рр. (Між на родна  співпраця  ук ра їнсь ких вчених: 
Впе рше на борт М КС  д оставл ено  украї нс ьку наук ову апаратуру / / 
   Державне  ко смічне агент ство України (http://www.n k au . gov.u a). – 
  20 1 3 . –   14.0 2).

*** 
Европ ейская к омиссия начинает откр ытый проц есс поиска 

 экспертов во всех областях науки  для  ф ор мирова ния пове стки 
дня п р ог раммы «Гор и зонт-202 0 »,  б уд ущей п р ограммы ЕС по ф и-
нансированию  исс л едований и иннов а ц ий .  Эк спе рты консуль-
тат ивных  групп д олжны будут п редост авлять  в ыс о ко качествен ные 
и регул я рные консультации по подгот овке  кон ку рсов на финансиро в-
ание прое ктов в про г р амме « Гор из онт-2020».

Комиссия планирует организовать ряд консультативных групп 
как по тем а тике «крупных в ыз ов о в», так и по у зким тематическим 
направ лен иям програ ммы  «Гориз о н т-20 20 ».  Для распрос тр а не ния 
инфо р м ации на  мак симально широ кую  ау диторию экспертов и про-
чих заинтересованных сторон, чей профессиональный опыт позво-
ляет участвовать в ф ор м ирова нии видения и  це лей Евр опейс кого 
 С оюза при мен ительно к п рог рамме «Гориз он т-2 02 0 » , в том ч исле 
для обно вл ения экспертного состава  ко ми ссия  пр иглашает экспертов 
к выра же нию инте реса для  с ос тавления  сп иска в ысококва лиф ициро-
в ан ных экс пе ртов, кот орые смогут п р ин ять уча стие в раб оте к аж дой 
из  консультатив ных г руп п. 

Пригл аш ение к выраже нию интер еса останется  о ткрытым на про-
тяжении реа ли зации  всей программы « Г ор изонт-2 02 0» .  Экс перты 
 могут  регист ри ров ат ься в л ю бое вре мя , одн ако только те, кто проявил 
интерес не п о зднее  6 марта 2 013 г  . 1 7: 00  по б рюс сель скому времени, 
будут рассм от рены для у ча стия в  фо рм ировании  первых консуль тат-
ив ных групп п р ограммы. Выраж е ния заин т ер есо ван ности, получ ен ные 
после  ук аз анного времени, будут  ра ссмотрены для  об нов ления  с о става 
 групп по  истечении  ср ока полном о чий их членов.

Ф орма для выражения заинтересованности: htt p :/ /ec.
e  uro p  a .  eu/re  search/hor izon202 0/ index_en.c  fm ?p g  =h2020-ex-
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perts  (Эксперты в консульт а т ив ные группы п рограммы 
Hori zo n-2020:  при гл аше ние к  в ы ражению  з аинте-
ресованности / / Нац ио наль ный нау чно-технический пор-
тал Респу б л ики Бел ар усь (http: // www.scienceportal.or g. b y/ news/
c194 a0 a171 af41 fd.html).  – 2 013. – 2 0. 02 ).

***
На поч атку  січня 2014 р.  п очинає діяти нова Рамкова прог-

рама науково-т е хнічного спів ро біт ництва країн-членів ЄС «Гор и-
зо н т-2020». Спрощення п р оц е дури под ачі проек тів  сп риятиме роз-
шире нню кола її учасник ів .  Особливу увагу в п р ограмі при ділено 
виріш е нню п ро блем інду ст рі аль ного л ідерства  єв р опейс ьких 
к раїн, на що буде  вит рачено близько 8 0  млрд євро .

Остан нім ч а сом активно роз виває ться Сьома  рамкова  п рограма (F P7)  
–  прогр ама  сп і вробітниц тва країн-членів  Європе йсь кого  Союзу в галузі 
 н ау к ових досліджень на 2 007–201 3 рр.  У рамках цієї про гр ами перед-
ба чено  ви тратити понад 52 млрд євро на проведення багатофункціо-
нальних досліджень.

Слід зазначити, що з кожним роком українські науково-дослідні 
та промислові організації беруть щораз активнішу участь у виконанні 
проектів цієї програми. За статистикою проекту JSO–ERA (аналіз пері-
оду 2007–2011 рр.):

• українські дослідники беруть участь у майже всіх пріоритетних 
напрямах досліджень;

• 876 українських організацій подали заявки на фінансування про-
ектів у рамках FP7;

• українські організації взяли участь у 717 з 77 873 проектів, пода-
них на конкурси FP7, які було завершено до 16.02.2011;

• 177 українських організацій отримали фінансування ЄС в обсязі 
13,2 млн євро;

• виконання 134 проектів FP7 від бувається за участі українських 
дослідників;

• рівень успішності українських організацій (20,2  %) досить близь-
кий до середнього рівня успішності FP7 (20,7  %).

Найуспішнішими є пріоритетні напрями «Навколишнє середо-
вище» (рівень успішності – 16  %), «Транспорт» (рівень успішності – 
13  %). Майже половина поданих проектів за програмами мобільності 
для молодих учених отримує фінансування (рівень успішності – 48  %), 
проте такі пріоритетні напрями, як «Нанонауки, нанотехнології, 
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мате рі али та нові тех но ло гі ї», «Здо ро в’я», мають дуже низькі рівні 
успіш ності – 4 і 5  % від по відно. За пер шим напря мом вико ну ється 
лише п’ять про ек тів, що, без у мовно, не від по ві дає мож ли вос тям Ук-
ра їни як визнач ного мате рі а ло знав чого центру, від омого у сві то вому 
нау ко вому спів то ва ристві. Спо ді ва є мося, що участь укра ї нсь ких орга-
ні за цій у цих напря мах буде значно поси лена завдяки орга ні зо ва ним 
в Укра їні Наці о наль ним кон такт ним пун к там за різ ними тема ти ками.

30 лис то пада 2011 р. Євро пейська комі сія офі ційно ого ло сила про 
запо чат ку вання нової Рам ко вої про грами нау ково-тех ніч ного спів ро-
біт ництва «Гори зонт-2020», мета якої – об’єд нати фінан су вання нау ко-
вих дослі джень, роз роб лення нових тех но ло гій та інно ва цій ного про-
мис ло вого вироб ництва в ЄС у період із 2014 до 2020 р. Після її обго во-
рення з Євро пейсь кою радою та Євро пейсь ким пар ла мен том вона має 
замі нити Сьому рам кову про граму ЄС.

Єв ро пейська комі сія поста вила перед про гра мою «Гори зонт-2020» 
ряд нових завдань, з якими необ хідно озна йо мити укра ї нсь кого читача.

Одне з основ них її спря му вань випли ває з клю чо вих цілей як онов-
ле ної Ліса бонсь кої стра те гії, так і нещо давно при йн я тої Євро пейсь кою 
комі сією Стра те гії роз витку Європи до 2020 р. «Європа-2020» (Europe 
2020 Strategy)1. Варто зазна чити, що стра те гія являє собою план роз-
витку й еко но міч ного зрос тання Євро пейсь кого Союзу на дов го стро-
кову перс пек тиву, де про відну роль у досяг ненні постав ле них цілей 
від ігра ва ти муть освіта, наука та інно ва ції.

Укра їна як євро пейська дер жава має шанс при єд на тися до реа лі за-
ції трьох вза є мо по в’я за них пріо ри тет них завдань цієї стра те гії:

1) інте лек ту альне зрос тання (smart growth, роз ви ток еко но-
міки, що спи ра ється на знання й інно ва ції); 2) ефек тивне еко но мічне 
зрос тання (sustainable growth, роз ви ток еко но міки з ефек тив ним 
та ощад ли вим вико рис тан ням при род них ресур сів); 3) інклю зивне 
зрос тання (inclusive growth, роз ви ток соці ально орі єн то ва ної еко но-
міки з висо ким показ ни ком зайня тос ті). Для досяг нення зазна че них 
цілей соці ально-еко но міч ного роз витку витрати на роз ви ток нау ко-
вих дослі джень перед ба чено довести до рівня 3  % ВВП. Про грама 
«Гори зонт-2020» покли кана спри яти значно біль шій зорі єн то ва ності 
на євро пейські пріо ри тети роз витку нау ко вих дослі джень, полег шити 
нау ково-тех нічне спів ро біт ництво, спря мо ване на ство рення нових 
тех но ло гіч них рішень. З огляду на те що США та Китай про во дять 

1 Офіційний сайт http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm.
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активну полі тику в нау ково-тех ніч ній сфері, Європа, щоб не втра тити 
своїх про від них пози цій у нау ко вому світі, має зосе ре дити свою увагу 
на полег шенні спів ро біт ництва та запро ва дженні ради кально спро ще-
них умов участі в новій Рам ко вій про грамі, у тому числі й на реа лі за ції 
мар ке тин го вого під ходу до роз витку нових дослі джень.

У про грамі зазна чено, що Європа та весь світ сто ять перед без-
пре це дент ними викли ками, які потре бу ють інно ва цій них рішень. 
Від нов лення еко но міч ного зрос тання, під ви щення рівня зайня тості 
насе лення, подо лання соці ально-еко но міч них нас лід ків клі ма тич них 
змін потре бу ють невід клад них і ско ор ди но ва них дій. Над зви чайно 
акту альне питання для ЄС – збіль шення кіль кості людей пра це здат-
ного віку, оскільки, за оцін ками екс пер тів, до 2030 р. насе лення 
Європи, вра хо ву ючи еміг ра ційні про цеси, ско ро титься на 21 млн 
осіб. Без пе речно, Укра їна не може сто яти осто ронь вирі шення 
окрес ле них про блем, тому загаль но єв ро пейські виклики вима га ють 
від наці о наль них інсти ту тів влади при єд на тися до таких визна че-
них стра те гією іні ці а тив, як «Молодь у русі» (Youth on the Move) 
та «Нові навички для кра щого пра це влаш ту ван ня» (An Agenda 
on New Skills and Jobs).

Для прак тич ного вті лення стра те гіч них завдань роз витку ЄС до 
2020 р. і запро по но вано від по відну струк туру про грами «Гори-
зонт-2020», яка стане фінан со вим інстру мен том під тримки стра те гії 
«Європа-2020», спря мо ва ної на ство рення робо чих місць і забез пе-
чення ста лого й інтег ро ва ного зрос тання. Наріж ним каме нем про-
грами є кон цеп ція побу дови нового сус піль ства на основі фор му-
вання нового євро пейсь кого мис лення. Полег шення спів ро біт ництва 
та вза є мо ро зу міння гро ма дян Європи у вирі шенні про блем їхнього 
спіль ного май бу т нього, від по ві даль ність науки, біз несу, фінан со вих 
інсти ту тів та гро ма дянсь кого сус піль ства – основні фак тори успіш-
ної реа лі за ції про грами «Гори зонт-2020» про тя гом наступ них семи 
років. У вирі шенні цього питання клю чову роль від ігра ва ти муть 
дослі дження та інно ва ції.

Одне з най важ ли ві ших завдань про грами FP7, яке пере хо дить 
до про грами «Гори зонт-2020», – закін чити у 2012 р. ство рення так 
зва ного євро пейсь кого дослід ниць кого прос тору (ERA). ERA озна чає 
лік ві да цію всіх бар’є рів на шляху ство рення єди ного дослід ниць кого 
прос тору без дуб лю вання нау ко вої тема тики і пов’я за них із цим додат-
ко вих витрат. Єди ний дослід ниць кий прос тір пови нен об’єд нати нау-
кові потен ці али всіх 27 чле нів Євро пейсь кого спів то ва риства.
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Яке ж при зна чення про грами «Гори зонт-2020» за заду мом її роз-
роб ни ків? Ця про грама з очі ку ва ним бюдже том понад 80 млрд євро має 
три чітко визна чені цілі, що від по ві да ють її струк ту рі:

• зміц нення нау ко вої бази Європи;
• забез пе чення про мис ло вого лідерства у сфері інно ва цій;
• вирі шення основ них сус піль них проблем.
У про грамі перед ба чено, що в ній мають брати участь при наймні три 

різні орга ні за ції з різ них країн Євро со юзу (за умови висо кого інно ва цій-
ного внеску з їхнього боку). При цьому особ ливу увагу буде сфо ку со вано 
на соці аль них викли ках (напри клад, здо ро в’я людини, чиста енер ге тика, 
транс порт). Важ ливе також спро щення участі в про грамі всіма ком па ні-
ями, уні вер си те тами та інсти ту тами. Отже, учас ни ками про грами «Гори-
зонт-2020» можуть стати орга ні за ції, які вра хо ву ва ти муть у своїй діяль-
ності пере дові нау кові досяг нення, про мис лове лідерство та соці альні 
виклики. Пере дові нау кові досяг нення, на думку твор ців про грами, озна-
ча ють сучасні досяг нення науки висо кого рівня, при цьому євро пейські 
дослід ницькі орга ні за ції мають спри яти роз криттю нових талан тів і бути 
від кри тими для наяв них євро пейсь ких інфра струк тур.

На реа лі за цію цих завдань перед ба чено витра тити 13 268 млн 
євро (ідеться насам пе ред про най більш пере дові дослід ницькі про ек ти), 
для роз витку про гре сив них тех но ло гій (у тому числі й нові галузі знань) – 
3100 млн євро, на про граму Марії Кюрі для під ви щення освіти та кар’єр-
ного зрос тання – 5572 млн євро, для роз витку дослід ниць ких струк тур 
з най роз ви ну ті шими елект ро нними інфра струк ту рами – 2478 млн євро.

Важ ли вим завдан ням про грами «Гори зонт-2020» є досяг нення 
індуст рі аль ного лідерства євро пейсь ких країн. Наве дені вище цифри 
фінан су вання дещо ско ри го вані з ура ху ван ням про від них напря мів 
спів ро біт ництва: інфор ма ційні тех но ло гії (зок рема, фото ніка та мік-
ро елект ро ні ка) – 7939 млн євро; нано тех но ло гії, новітні мате рі али 
та їх вироб ництво – 3797 млн євро; біо тех но ло гії – 509 млн євро; 
кос мічні тех но ло гії – 1536 млн євро. До цього пере ліку треба додати 
і так звані пере дові тех но ло гії КЕТ, які дають змогу ого ло шу вати кон-
курси, що збі га ються з різ ними назва ними вище тех но ло гі я ми, – усього 
5894 млн євро. Вра хо вано також фінан сові ризики – 3538 млн євро, 
інно ва ції в малих і серед ніх під при ємст вах – 619 млн євро. Варто від-
зна чити й мож ли вість про ве дення спіль них акцій, таких як, напри клад, 
«Зеле ний авто мо біль» та «Е нер ге тично спри ят ливі будів лі».

За заду мом орга ні за то рів про грами, заходи, спря мо вані на вирі шення 
клю чо вих питань її лідерства, об’єд нані зде біль шого в муль ти дис цип лі-
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нарні про екти. Перед ба чено, що в разі отри мання пози тив них резуль та-
тів від вико нання про ек тів буде заді яно про цеси ком бі на ції та кон вер-
ген ції різ них нау ко вих під хо дів до вико рис тання інно ва цій них цик лів. 
Сти му лом для резуль та тив них нау ко вих дослі джень буде засто су вання 
нових про мис ло вих під хо дів. Важ ливе зна чення матиме під тримка наці-
о наль них або регі о наль них учас ни ків у рам ках загаль ної стра те гії.

Під час вико нання май бу т ньої про грами «Гори зонт-2020» велику 
увагу буде при ді лено і так зва ним соці аль ним викли кам. Це пов’я зано 
з тим, що полі тич них цілей про грами не можна досягти без інно ва цій-
ного під ходу. Такими цілями можуть бути: вирі шення про блем охо рони 
навко ли ш нього середо вища, клі ма тич них, енер ге тичних, транс порт-
них та ін. Пози тивні резуль тати мож ливі за умови між дис цип лі нар ного 
спів ро біт ництва із залу чен ням також і соці аль них наук. Кошти буде 
асиг но вано на вирі шення таких соці аль них викли ків: охо рона здо ро в’я, 
демо гра фічні зміни – 8033 млн євро; без пека про дук тів хар чу вання, 
агро куль тури, морські дослі дження та біо еко но міка – 4152 млн євро; 
без печна, ефек тивна й еко ло гічно чиста енер ге тика – 5782 млн євро; 
«розум ний» без печ ний транс порт – 6802 млн євро; клі ма тичні зміни, 
ефек тивне вико рис тання сиро вин них мате рі а лів – 3160 млн євро; інно-
ва ційне та захи щене сус піль ство – 3819 млн євро. Додат ково запла но-
вано 1788 млн євро на без пеку ядер них розробок.

Окремі фінан сові ресурси орга ні за тори перед ба чили для під тримки 
Євро пейсь кого інсти туту інно ва цій та тех но ло гії (European Institute 
of Innovation and Technology) – 1360 млн євро, так зва них спіль них нау-
ко вих центрів з питань інно ва цій ної діяль ності (JRC) – 1962 млн євро, 
а також на ком бі на цію дослі джень, інно ва цій і тре нінгу знань в інно ва-
цій ному сус піль стві – 1440 млн євро.

Від по відне фінан су вання, на думку роз роб ни ків про грами, буде 
поши рю ва тися на всі названі вище дослі дження, вра хо ву ючи спе ці-
альні та крос-цент рові про екти. Можна сфор му лю вати основні пра вила 
для учас ни ків про ек тів програми:

1) адап то ва ність про екту до всього дослід ниць кого та інно ва цій-
ного циклу;

2) фінан су вання про екту здійс ню ють як Євро союз, так і самі учас-
ники. Крім того, діє при нцип «о дин про ект – один рівень подат ків»;

3) спро щене оці ню вання про ек тів, де збе рі га ється сис тема «най-
вище нау кове досяг нення – вплив на роз ви ток – отри мані резуль та ти»;

4) нові форми фінан су вання, спря мо вані знач ною мірою на під-
тримку попе ре дніх комер цій них резуль та тів;
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5) полег шення між на род ного спів ро біт ництва лише в тому разі, 
коли воно буде вигід ним для чле нів Євро со ю зу;

6) спро щені пра вила фінан су вання гран тів учас ни ків;
7) полег шені пра вила конт ролю витрат та аудиту;
8) полег шені пра вила збе ре ження інте лек ту аль ної влас-

ності для учас ни ків, зок рема дотри мання балансу між сек рет-
ністю та легаль ністю, а також нові форми від кри того доступу 
до дослід ниць ких резуль та тів (Назу стріч новій Рам ко вій про-
грамі євро пейсь кого нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва «Гори-
зонт-2020» / Л. І. Чер ни шев, І. І. Білан, М. Я. Горо хо ватська, 
О. В. Кот // Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – № 11. – С. 47–50).

*** 
Бе ла русь и Укра ина про во дят кон курс сов ме с т ных научно-

тех ни чес ких про ек тов на 2014–2016 гг.
В рам ках Сог ла ше ния между пра ви тель ст вом Рес пуб лики Бела русь 

и пра ви тель ст вом Укра ины о сот руд ни честве в области науки и тех но-
ло гий и по дого во рен ности сто рон Госу дарст вен ный коми тет по науке 
и тех но ло гиям Рес пуб лики Бела русь (ГКНТ) и Госу дарст вен ное 
аге нтство по воп ро сам науки, инно ва ций и инфор ма ти за ции Укра ины 
про во дят кон курс сов ме с т ных бело рус ско-ук ра инс ких научно-тех ни-
чес ких про ек тов на 2014–2016 гг.

За явки на кон курс при ни ма ются с 1 марта по 15 апреля 2013 г.
Пред по ла га ется про фи нан си ро вать 8–10 сов ме с т ных про ек тов 

по сле ду ю щим при ори те т ным для обеих стран направ ле ни ям:
– на но тех но ло гии;
– ин фор ма ци он ные тех но ло гии;
– кос ми чес кие тех но ло гии;
– ла зе р ные тех но ло гии;
– би о тех но ло гии;
– но вые мате ри а лы;
– охрана окру жа ю щей среды;
– ме ди цина, фар ма ция (Бела русь и Укра ина про во дят кон курс 

сов ме с т ных научно-тех ни чес ких про ек тов на 2014–2016 годы // 
БелИ СА (http://www.belisa.org.by/ru/news/stnews/international/Bel_
Ukr_14–16.html). – 2013. – 21.02).
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*** 
Соз да ние меж го су дарст вен ного фонда нау ч ных исс ле до ва ний 

госу дар ств-участ ни ков СНГ пла ни ру ется завер шить в тече ние 
года. Об этом 20 фев раля сооб щил замес ти тель пред се да теля коор-
ди на ци он ного совета Рос сийс кой ака де мии наук по вза и мо дейст вию 
со стра нами СНГ, сек ре тарь Совета по сот руд ни честву в области фун-
да мен таль ной науки госу дар ств-участ ни ков СНГ М. Амир ха нов.

По его сло вам, сроки подго товки дого вора о соз да нии меж гос-
фонда зави сят от того, насколько быстро про ект дого вора будет сог-
ла со ван со стра нами, жела ю щими в нем участ во вать. М. Амир ха нов 
подчерк нул, что парал лельно с соз да нием меж гос фонда пла ни ру ется 
вести подго товку проектов.

Замп ред се да теля коор ди на ци он ного совета РАН по вза и мо дейст-
вию со стра нами СНГ расс ка зал, что уче ные Сод ру жества сов местно 
рабо тают по раз ви тию атом ной энер ге тики, соз да нию раз ли ч ных тех-
ни чес ких средств в элект ро нике, био ло гии и в дру гих сфе рах. Однако 
для повы ше ния эффек тив ности фун да мен таль ных исс ле до ва ний нужна 
чет кая сис тема реа ли за ции, роль кото рой возь мет на себя меж гос фонд.

Сог ласно про екту дого вора, фонд будет меж го су дарст вен ной 
неком мер чес кой орга ни за цией, дея тель ность кото рой направ лена 
на финан си ро ва ние про ек тов, отве ча ю щих меж го су дарст вен ным при-
ори те там нау ч ных исс ле до ва ний в СНГ.

Бю джет орга ни за ции пла ни ру ется фор ми ро вать за счет доб ро воль-
ных взно сов стран Сод ру жества, юри ди чес ких и физи чес ких лиц. Сред-
ства будут рас хо до ваться на финан си ро ва ние сов ме с т ных нау ч ных про-
ек тов, отоб ран ных на кон курс ной основе, а также на регист ра цию меж-
ду на ро д ных патен тов, изда ние нау ч ных тру дов по резуль та там исс ле до-
ва ний, про ве де ние меж ду на ро д ных сим по зи у мов, кон фе рен ций.

Пред по ла га ется, что фонд раз мес тится в Москве. Учре ди те лями орга-
ни за ции ста нут госу дарства СНГ, подпи сав шие дого вор о ее создании.

Идея об обра зо ва нии меж го су дарст вен ного фонда фун да мен-
таль ных исс ле до ва ний и инно ва ций появи лась еще в 2010 г. В дека-
бре 2011 г. на сове ща нии чле нов Совета по сот руд ни честву в области 
фун да мен таль ной науки было при нято реше ние сфор ми ро вать рабо-
чую группу для подго товки про ек тов учре ди тель ных доку мен тов, 
кото рые раз ра бо тала Рос сийс кая ака де мия наук. В 2012 г. прошло 
два засе да ния рабо чей гру ппы, в ходе кото рых про е кты доку мен тов 
были сущест венно дора бо таны (В Минске про хо дит засе да ние экс-
перт ной гру ппы по сог ла со ва нию про екта дого вора о соз да нии 
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Меж го су дарст вен ного фонда нау ч ных исс ле до ва ний госу дар-
ств-участ ни ков СНГ // Наци о наль ный научно-тех ни чес кий пор-
тал Рес пуб лики Бела русь (http://www.scienceportal.org.by/news/
be59 c77 c4196288 a.html). – 2013. – 21.02).

***
Про шед шая в подмос ков ной Дубне ІІІ Меж ду на род ная кон-

фе рен ция по сцин тил ля ци он ным мате ри а лам при влекла уче ных 
мно гих нау ч ных орга ни за ций мира. Темой встречи стали про блемы 
регист ра ции иони зи ру ю щего излу че ния в раз ли ч ных облас тях – 
от физики высо ких энер гий до меди цинс кой диаг нос тики и сис тем 
ради а ци он ной без о пас ности. В докла дах и выс туп ле ниях ее участ ни-
ков не раз подчер ки ва лось, что такие сло ж ные задачи уда ется успешно 
решать лишь общими уси ли ями исс ле до ва те лей раз ных стран. В этом 
смы сле пока за тельна сов мест ная работа двух кол лек ти вов – Объ е ди-
нен ного инс ти тута яде р ных исс ле до ва ний (ОИЯИ) в Дубне и харь-
ковс кого Инс ти тута сцин тил ля ци он ных мате ри а лов (ИСМА) НАН 
Укра ины, кото рые и выс ту пили орга ни за то рами кон фе рен ции. Тес ные 
и пло до тво р ные нау ч ные связи позво ляют рос сийс ким и укра инс ким 
физи кам зани мать веду щие пози ции в этом направ ле нии.

А. Оль шевс кий, док тор физико-ма те ма ти чес ких наук, дирек-
тор лабо ра то рии яде р ных про блем ОИЯИ:

«…У меня очень хоро шее впе чат ле ние от работ, кото рые ведутся 
под непос редст вен ным руко водст вом Б. Гри нева. То же могу ска-
зать и обо всей укра инс кой науке и той актив ности, кото рую про яв-
ляют наши кол леги при выпол не нии про ек тов. На мой взгляд, уро вень 
их исс ле до ва ний, тех но ло ги чес ких и инже не р ных раз ра бо ток отве чает 
самым высо ким меж ду на ро д ным тре бо ва ниям.

Об этом, в част ности, сви де тель ст вуют учас тие уче ных Инс ти тута 
сцин тил ля ци он ных мате ри а лов в работе Боль шого адрон ного кол лай-
дера, ини ци а тивы по сот руд ни честву с Япо нией в одной из перс пек-
ти в ных про грамм, кон та кты с Евро пейс ким центром по исс ле до ва нию 
ионов и анти про то нов (FAIR) в Дармш тадте. В рам ках нашего инс ти-
тута мы участ вуем в выпол не нии кру п ных меж ду на ро д ных про ек тов, 
пре жде всего, таких как НИКА.

<…> В ОИЯИ рабо тают около 30 сот руд ни ков из Укра ины. Вместе 
с уче ными из Рос сии и дру гих стран они ведут исс ле до ва ния по широ-
кому спектру про блем – при кла д ных и фун да мен таль ных. Что каса ется 
сот руд ни чества нашей лабо ра то рии с Инс ти ту том сцин тил ля ци он ных 
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мате ри а лов, то оно, в част ности, свя зано с соз да нием новых перс пек-
ти в ных мате ри а лов. Вместе мы опре де ляем направ ле ние поиска, потом 
они у себя про во дят экс пе ри ме нты, оце ни вают, что и как лучше сде-
лать. Снова соби ра емся, обсуж даем – в итоге вык рис тал ли зо вы ва ется 
какая-то новая идея.

Надо отме тить, что таких боль ших и уни каль ных обра зо ва ний, как 
Научно-тех но ло ги чес кий ком плекс “Инс ти тут моно крис тал лов”, в сос-
тав кото рого вхо дит ИСМА, в мире нем ного. Могу назвать еще кон-
церн Сен-Го бен – это меж ду на род ная про мы ш лен ная группа, со штаб-
квар ти рой в Париже. У ком па ний пар т нерс кие отно ше ния, их уче ным 
инте ресно друг с дру гом, но с точки зре ния ком мер ции они жест кие 
кон ку ре нты. На мой взгляд, то, что уда лось сох ра нить и раз вить такой 
мощ ный научно-тех но ло ги чес кий ком плекс, гово рит о пози тив ной 
поли тике Укра ины в отно ше нии нау ки».

Б. Гри нев, ака де мик НАН Укра ины, нау ч ный руко во ди тель 
Инс ти тута сцин тил ля ци он ных мате ри а лов:

«…На ука ста но вится все интер на ци о наль нее. В раз ли ч ных стра-
нах есть умные и обра зо ван ные люди. Ска жем, про чи тал физик ста тью 
в жур нале и чувст вует, что напал на жилу. Если ему не дать реа ли зо-
вать свою идею здесь, он будет искать дру гое место, где ему позво лят 
довести свое дело до конца, где для этого есть воз мож ности. К сча-
с тью, сей час уже уез жать совер шенно не обя за тельно. В стране соз-
дана миро вого уровня грид-сис тема, объ е ди ня ю щая мно жество ресур-
сов раз ных типов, доступ к кото рым можно полу чить из любой точки. 
В Интер нете про во дятся кол лек ти в ные обсуж де ния. Так что уче ные 
могут, не выходя из дома, про дол жать работу и решать, куда дви-
гаться дальше. К сожа ле нию, сей час в стране не реа ли зу ются боль-
шие физи чес кие про е кты. Видимо, потому, что пока не роди лись у нас 
такие герои-фи зики, кото рые могли бы возг ла вить и вести масш та б ные 
направ ле ния.

Та кие люди, конечно, у нас будут. Рабо тая в Госу дарст вен ном аге-
нтстве по воп ро сам науки, инно ва ций и инфор ма ти за ции Укра ины, 
я вижу свою задачу в том, чтобы содейст во вать их появ ле нию. Пред-
по сы лки для этого есть. Не за горами то время, когда страна ста нет 
ассо ци и ро ван ным чле ном ЦЕРН. Сей час нала жи ваем кон та кты с FAIR 
в Дармш тадте, над еемся стать участ ни ками боль ших исс ле до ва тель с-
ких про ек тов. Пусть мы не будем стро ить кол лай дер или супер кол лай-
дер, но это будут реаль ные шаги на пути к евро пейс кой интег ра ции 
нашей страны. В конеч ном счете, у нас снова появятся вели кие физики, 
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и мы, над еюсь, про ве дем свой экс пе ри мент в одном из миро вых цен-
тров» (Рожен А. Детек тор правду гово рит. Раз ра ботка рос сийс ких 
и укра инс ких физи ков помо жет пре дотв ра тить расп рост ра не-
ние ядер ного ору жия // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/sci-
ence/5305). – 2013. – 22.02).

*** 
Між ака де мічна кому ні ка ція вче них є одним з фак то рів інтег ра-

ції регі о наль ної науки у сві тове нау кове това риство, сприяє зміц-
ненню між на род них нау ко вих зв’яз ків, обміну досві дом і подаль-
шому роз витку від но син у напрямі спіль ного вико нання нау ко вих 
дослі джень на висо кому фахо вому рівні. Велике зна чення в цьому 
кон тексті мають між на родні семі нари, кон фе рен ції та сим по зі уми. 
Сьо го дні інно ва цій ний роз ви ток, фор му вання сус піль ства знань є пріо-
ри те том нау ко вої полі тики про від них євро пейсь ких країн. Змі ню ється 
і роль ака де міч ної науки неза лежно від форми її орга ні за ції – як гро-
мадсь ких об’єд нань уче них, так і спе ці а лі зо ва них на нау ково-дос лід ній 
роботі інсти ту тів, які здійс ню ють свою діяль ність через мережу нау-
ко вих уста нов. Остан нім часом поси лю ється кон суль та тивна функ ція 
ака де мій при вищих і міс це вих орга нах влади та управ ління. Біль шість 
євро пейсь ких уря дів не при ймає стра те гічно важ ли вих для подаль шого 
роз витку кра їни доку мен тів без кон суль та цій і схва лення їх ака де міч-
ним спів то ва рист вом, або ж залу чає ака де мії до вироб лення наці о наль-
них стра те гій.

Су часне сус піль ство вияв ляє знач ний інте рес до ака де міч ної форми 
орга ні за ції науки, яка є пред ме том дис ку сій, обго во рень, ана лі зу ючи 
місце і роль ака де мій наук у тепе рі ш ньому гло ба лі зо ва ному світі, еко-
но міч ному, нау ко вому, інно ва цій ному та куль тур ному роз витку тієї 
чи іншої кра їни. Усі ці питання від обра жа ються без по се ре д ньо на семі-
на рах, кон фе рен ціях і сим по зі у мах, орга ні зо ва них авто ри тет ними 
між дер жав ними і між ака де міч ними об’єд нан нями, такими як Між ака-
де мічна група з між на род них про блем (ІАР), а також між на род ними 
орга ні за ці ями, як-от Цен т раль но єв ро пейська іні ці а тива (CEI).

ІАР, засно вана в 1993 p., сьо го дні об’єд нує 105 наці о наль них ака-
де мій. У спів праці зі сво їми чле нами-ака де мі ями орга ні за ція прагне 
поси лити роль ака де міч ної науки в сус піль стві, кон со лі ду вати ака де-
мічне спів то ва риство у вирі шенні соці ально зна чу щих питань. Особ-
ливу увагу вона при ді ляє під тримці моло дих дослід ни ків.
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Ді яль ність CEI, яка є регі о наль ною гру пою країн Централь ної 
та Схід ної Європи, спря мо вана на нала го дження бага то сто рон ньої 
спів праці в полі тич ній, соці ально-еко но міч ній, нау ко вій і куль тур ній 
сфе рах, зміц нення ста біль ності та без пеки в регіоні.

<…> Між ака де мічне спіл ку вання пози тивно впли ває на роз ви ток 
нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва в кра ї нах Централь ної та Схід-
ної Європи, дає змогу обмі ню ва тися різ но біч ним ака де міч ним досві-
дом в умо вах гло баль них викли ків, що без по се ре д ньо від обра жа ються 
на напря мах діяль ності ака де мій, які в сучас них умо вах ста ють цен-
трами інно ва цій ного роз витку. Це озна чає, що висо ких нау ко вих стан-
дар тів можна досягти лише в умо вах тіс ної вза є мо дії еко но міки, науки 
та інно ва цій. У цьому сенсі від кри ва ються також нові перс пек тиви 
завдяки ство ренню інтег ро ва ного дослід ниць кого прос тору (Інди-
ченко Г. В. Між ака де мічна кому ні ка ція на при кладі регі о наль ного 
семі нару «А ка де мії наук Централь ної та Схід ної Європи та їх роль 
у знан нє вому сус піль ст ві» // Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – № 12. – 
С. 55, 63).

*** 
Два дцять років тому було ство рено Біб ліо течну асамб лею Євра-

зії (БАЄ) – неко мер ційну орга ні за цію, яка, спи ра ю чись на існу ючі 
тра ди ції пар т нерства між біб лі о те ками, роз ви ває не тільки сталі 
форми вза є мо дії, а й реа лі зує нові про екти, що об’єд ну ють біб лі о-
теки країн СНД. Серед бага тьох таких про ек тів вели кий інте рес ста-
но вить про ект «Куполи Спів друж ності: біб лі о те ки», без по се ред німи 
учас ни цями якого є й укра ї нські кни го збірні.

Скла до вою час ти ною цього про екту є «Вір ту альні читальні 
зали елект ро нної біб лі о теки дисер та цій Російсь кої дер жав ної біб-
лі о те ки», які над ають доступ до поточ них і рет ро спек тив них кан-
ди датсь ких і док торсь ких дисер та цій, що сприяє зни женню інфор-
ма цій ної нерів ності від да ле них корис ту ва чів, акти ві за ції нау ко-
вого і куль тур ного обміну в єди ному прос торі СНД. Завдяки цьому 
ресурсу, пред став ле ному у вели ких нау ко вих біб лі о те ках Укра-
їни (у т. ч. й у НПБУ), тисячі вче них, аспі ран тів, викла да чів і сту-
ден тів мають уні кальну мож ли вість отри мати нау кову інфор ма цію, 
сфор му вати свої погляди, вико рис то ву ючи знання, напра цьо вані 
про тя гом вели кого про міжку часу.

Дру гий аспект про екту «Куполи спів друж нос ті» – ство рення, 
за спри яння Фонду «Російсь кий світ», центрів російсь кої книги 
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в біб лі о те ках СНД. В Укра їні пра цює значна кіль кість російсь ких 
куль тур них центрів, однак мало кому від омо, що пер шим на тери то рії 
Укра ї нсь кої дер жави був центр, засно ва ний у 1990 р. у м. Львів (при 
російсь кому Пуш кінсь кому това рист ві). З часом вище за зна чені цен-
три за під тримки облас них рад і дер жав них адмі ніст ра цій почали 
функ ці о ну вати у бага тьох регі о наль них біб лі о те ках Укра їни: Кримсь-
кій рес пуб лі кансь кій уста нові «У ні вер сальна нау кова біб лі о тека 
ім. І. Я. Фран ка», облас них уні вер саль них нау ко вих біб лі о те ках Дніп-
ро пет ровсь кого, Донець кого, Лугансь кого регі о нів та ін.

<…> Важ ли вий аспект про екту «Куполи Спів друж ності: біб лі-
о те ки» – фор му вання інфор ма ційно-біб лі о теч ного прос тору на базі 
при кор дон них біб лі о тек країн СНД. Таке спів ро біт ництво перед ба чає 
вста нов лення якісно нових кон так тів при кор дон них регі о нів Укра їни 
із сусід німи кра ї нами впро довж захід них, пів ніч них і пів ден них дер-
жав них меж. Його метою є подо лання сте рео ти пів і про блем, що вини-
ка ють по обидва боки кор дону, а також лік ві да ція соці аль них, еко но-
міч них та куль тур них бар’є рів між кра ї нами, чому сприяє й про фе сійне 
біб ліо течне пар т нерство, осно вою якого є праг нення до роз витку наці-
о наль них куль тур них тра ди цій і зв’яз ків.

Біб лі о теки Укра їни, що роз та шо вані в при кор дон них регі о нах, 
є необ хід ним, невід’єм ним і ста лим еле мен том біб ліо теч ного прос тору 
країн Спів друж ності. Роз га лу жена інфра струк тура (наяв ність мережі 
біб ліо теч них установ, сус пільно-про фе сій них орга ні за цій, про фе сій-
них видань), єдина мова спіл ку вання, істо ричні, еко но мічні, куль турні 
зв’язки – усе це є кон со лі ду ю чим фак то ром уза є мо дії біб лі о тек Укра-
їни, Росії, Біло русі й Молдови.

Пуб лічні біб лі о теки Він ниць кої, Волинсь кої, Київсь кої, Донець кої, 
Лугансь кої, Одесь кої, Рів ненсь кої, Сумсь кої, Хар ківсь кої, Чер ні гівсь-
кої облас тей активно спів пра цю ють з коле гами з при кор дон них облас-
тей сусід ніх країн від по відно до наці о наль ного зако но дав ства дер-
жав СНД та між на род них угод. Їхня пар т нерська діяль ність базу ється 
на при нци пах фун да мен таль них сво бод та рів ного доступу до інфор ма-
ції і знань для всіх з ура ху ван ням куль тур них особ ли вос тей та наці о-
наль них цін нос тей кож ного окре мого народу.

<…> Роз ви ток пар т нерсь ких сто сун ків від кри ває великі перс пек-
тиви для пуб ліч них біб лі о тек, здійс нення їх соці о куль тур ної діяль-
ності. Спільні книж кові, художні та фото до ку мен тальні виставки, 
зустрічі з від омими в кра ї нах СНД людьми, колек ти вами видав ництв, 
пре зен та ції книг за участі авто рів тощо, без у мовно, спри я ти муть вза-
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є мо про ник ненню куль тур сло в’янсь ких наро дів і дадуть змогу окрес-
лити шляхи вза є мо дії в май бу т ньому.

Мож ли вості спів праці необ ме жені <…> Бага то річ ний досвід біб-
ліо теч ної спів праці пока зує, що зміц нення пар т нерсь ких про фе сій них 
зв’яз ків укра ї нсь ких біб лі о те ка рів з фахів цями з інших країн сприяє 
роз витку віт чиз ня ної біб ліо теч ної справи, фор му ванню пози тив ного 
імі джу Укра їни у світі (Вилег жа ніна Т. Укра ї нські пуб лічні біб лі о-
теки: пар т нерство – запо рука успіху роз витку біб ліо теч ної справи 
// Біб ліо течна пла нета. – 2012. – № 4. – С. 4–5).

***
На ці о наль ний центр «Мала ака де мія наук Укра ї ни» став 

пов но прав ним пар т не ром усе сві т ньо від омої ком па нії PHYWE 
на тере нах Схід ної Європи.

12 лютого в німець кому Гет тін гені було під пи сано дого вір про нау-
ково-ме то дичне спів ро біт ництво між Наці о наль ним центром «Мала 
ака де мія наук Укра ї ни» і про від ним сві то вим вироб ни ком навчально-
на у ко вого облад нання німець кою ком па нією PHYWE.

Ін фор ма цій ний і тех но ло гіч ний прос тір сучас ності дуже швидко 
напов ню ється тех ніч ними засо бами й новим супро від ним кон тен том. 
Від по відно до цього про цесу роз ши рю ються межі освіт ніх середо-
вищ в аспекті вико рис тання цих тех но ло гіч них про по зи цій. На гре бені 
хвилі тех ніч них рішень для модер ні за ції нау ко вого екс пе ри менту пере-
бу ва ють декілька сві то вих брен дів. Один із них – кор по ра ція PHYWE – 
від омий сві то вий бренд, який займа ється виго тов лен ням навчально-
на у ко вого облад нання для всіх навчаль них закла дів світу.

І. Чер нець кий, кан ди дат педа го гіч них наук, зав від ділу ство-
рення навчально-те ма тич них сис тем знань НЦ «Мала ака де мія 
наук Укра ї ни»:

«Деле га ція Наці о наль ного центру “Мала ака де мія наук Укра-
ї ни” пере бу вала на тери то рії заводу-ви роб ника кор по ра ції PHYWE в 
м. Гет тін ген. Ми позна йо ми лися без по се ре д ньо з тех ніч ними роз роб-
ни ками, які займа ються виго тов лен ням без по се ре д ньо облад нання, 
бачили всю вироб ничу лінію і мали мож ли вість над ати тех нічні кон-
суль та ції, які сто су ються саме їхнього облад нання. І це було сприй-
нято не як кри тика, а як наші гарні поба жання в плані роз витку нашої 
спів пра ці».

Кор по ра ція PHYWE, заці ка вив шись досві дом Наці о наль ного 
центру «Мала ака де мія наук Укра ї ни», під пи сала з ним угоду про те, 
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що будь-які мето дичні роз робки, які з’яв ля ються в НЦ «МАНУ» 
на основі облад нання PHYWE, упро ва джу ва ти муться у сві тову прак-
тику. Також німецькі фахівці пого ди лися на те, що будь-які роз робки 
кор по ра ції PHYWE буде пре зен то вано на тере нах Укра їни прак тично 
без кош товно. Педа гоги й нау ко вці Малої ака де мії наук мати муть змогу 
не тільки озна йо ми тися з ними, а й упро ва дити їх у мето дику викла-
дання при род ни чих дис цип лін.

Цей випа док є уні каль ним: лише вдруге (після угоди НЦ «МАНУ» 
з ком па нією Fourier Education) сві това кор по ра ція всту пає в пере го вори 
без по се ре д ньо з укра ї нсь ким пар т не ром і готова над авати свої послуги 
на тере нах Укра їни. Отже, Наці о наль ний центр «Мала ака де мія наук 
Укра ї ни» став пов но прав ним пар т не ром кор по ра ції PHYWE на тере-
нах Схід ної Європи (Кут ня кова Т. Наці о наль ний центр «Мала ака-
де мія наук Укра ї ни» став пов но прав ним пар т не ром все сві т ньо  ві до- 
 мої ком па нії PHYWE на те  ре нах Схід ної Європи // Мала ака де мія 
наук Укра їни (http://man.gov.ua). – 2013. – 18.02).

*** 
Ви нят кову мож ли вість пройти   н авчання на най су час ні шому 

облад нанні отри мали укра ї нські вчи телі хімії і біо ло гії. Таку домов-
ле ність досяг нуто під час робо чого візиту деле га ції Наці о наль ного 
центру «Мала ака де мія наук Укра ї ни» до екс пе ри мен таль ної лабо-
ра то рії XLab на базі Гет тін генсь кого уні вер си тету (Німеч чи на), 
що від бувся 11 лютого.

Під час поїз дки було під пи сано про граму спів праці Наці о наль ного 
центру «Мала ака де мія наук Укра ї ни» з XLab. Від по відно до попе-
ре дньо укла де ної угоди, у лабо ра то рії м. Гет тін ген з 15 по 28 липня 
2013 р. навча ти муться 12 укра ї нсь ких шко ля рів, які про во дять дослі-
дження за зга да ними напря мами й на висо кому рівні воло ді ють анг-
лійсь кою мовою.

Важ ли вою новою домов ле ністю з дирек то ром лабо ра то рії XLab, 
від омою вче ною в галузі біо хі мії Є.-М. Неер, стало май бутнє ста жу-
вання в Гет тін гені укра ї нсь ких учи те лів хімії і біо ло гії, запла но ване 
на лис то пад 2013 р.

Як наго ло сив дирек тор Наці о наль ного центру «Мала ака де мія наук 
Укра ї ни» О. Лісо вий, на тери то рії німець кої лабо ра то рії зібрано най су-
час ніше нау кове облад нання з вузь кого про філю ней ро фі зі о ло гії, моле-
ку ляр ної хімії і гене тики. Оскільки ця тема тика від зна чена Нобе левсь-
кою пре мію, учні та вчи телі з Укра їни навча ти муться на най ви щому, 
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піко вому рівні сві то вих досяг нень. Отри мавши уні кальну прак тику 
роботи на цьому облад нанні, вони ста нуть репре зен тан тами між на-
род ного досвіду в галузі пере до вих наук, пов’я за них з біо ло гією (Кут-
ня кова Т. Гет тін генські лабо ра то рії з ней ро фі зі о ло гії, гене тики 
і моле ку ляр ної хімії від кри ва ють двері для укра ї нсь ких учи те лів 
хімії і біо ло гії // Мала ака де мія наук Укра їни (http://man.gov.ua). – 
2013. – 17.02).

На ука – вироб ницт ву

Уста нови НАН Укра їни успішно спів пра цю ють з під при ємст-
вами вугіль ної про мис ло вості в напрямі впро ва дження новіт ніх 
нау ко вих роз ро бок та тех но ло гій. Одним з таких при кла дів є засто-
су вання роз роб ле ної вче ними ака де мії тех но ло гії опорно-ан кер ного 
кріп лення гір ни чих виро бок вугіль них шахт.

За реко мен да ці ями, над аними фахів цями Інсти туту гео тех ніч-
ної меха ніки ім. М. С. Поля кова НАН Укра їни, про ве дено більш ніж 
510 гір ни чих виро бок із засто су ван ням анкер ного і анкерно-рам ного 
кріп лення. Сумар ний фак тич ний еко но міч ний ефект від впро ва дження 
нової тех но ло гії на шах тах ПАТ «ДТЕК Пав ло град ву гіл ля», ПАТ 
«Крас но дон ву гіл ля», ТОВ «Крас но ли мансь ке» за період з 2006 р. ста-
но вив понад 100 млн грн. На сьо го дні про во дяться роботи з впро ва-
дження роз роб ле ної тех но ло гії опорно-ан кер ного кріп лення на шах тах 
інших вугіль них об’єд нань України.

Еко но мічна доціль ність тех но ло гії анкер ного кріп лення визна ча-
ється тим, що його впро ва дження не потре бує вели ких капі таль них 
витрат. Засто су вання роз роб ле них конс трук цій анкер ного кріп лення 
дає змогу під ви щити стій кість під го тов чих та капі таль них гірсь ких 
виро бок, ско ро тити витрати на їх про ве дення та під тримку про тя гом 
усього тер міну служби і під ви щити без пеку праці гірників.

На у кові основи тех но ло гії кріп лення анкер ними сис те мами можуть 
засто со ву ва тися в будів ництві, метро, при осво єнні під зем ного прос-
тору міст та інших галу зях про мис ло вості для закріп лення вироб ле ного 
прос тору, а також кріп лення машин та конс трук цій для фун да мен тів 
за шпу ро вою тех но ло гією. Нові конс трук ції анкер них штанг можуть 
засто со ву ва тися для зміц нення уко сів, гре бель тощо, а також у моно-
літ ному жит ло вому будів ництві як несу чої арматури.

Що важ ливо – завдяки засто су ванню анкер них сис тем кріп лення 
на поверхню вида ється менш забруд нене повітря, що пов’я зано зі 
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зни жен ням рівня виді лення шахт ного метану у вироб ле ний прос тір. 
Також завдяки засто су ванню анкер них сис тем кріп лення значно змен-
шу ється видача на поверхню шкід ли вої гір ни чої маси.

Ін сти тут гео тех ніч ної меха ніки ім. М. С. Поля кова НАН Укра їни 
є базо вою нау ко вою уста но вою, яка ство рила та роз ви ває нау ково-
тех нічні засади тех но ло гії сучас ного опорно-ан кер ного кріп лення 
гір ни чих виро бок, а також здійс нює його широ ко масш табне впро-
ва дження.

В Укра їні роботи зі ство рення нау ково-тех ніч них засад тех но ло гії 
сучас ного анкер ного кріп лення гір ни чих виро бок вугіль них шахт і її 
еле мен тар ної бази роз по ча лися у 1996 р. З того часу під егі дою інсти-
туту вико нано знач ний обсяг робіт щодо вдос ко на лення тех но ло гіч ної 
та еле мен тар ної бази анкер ного кріп лення, а також щодо впро ва дження 
тех но ло гії анкер ного кріп лення у вироб ництво (Вне сок уче них НАН 
Укра їни у під ви щення тех но ло гіч ного рівня віт чиз ня ної вуг ле ви до-
був ної галузі // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.
gov.ua). – 2013. – 7.02).

***
Між на род ний досвід демон струє те, що така роз ви нута мор-

ська дер жава, як Укра їна, з вели ким потен ці а лом від по від них 
тео ре тич них роз ро бок пови нна мати власну нау ково-ви роб ничу 
базу для ство рення, супро во дження та вироб ництва наці о наль ної 
колек ції наві га цій них карт різ них видів, що сприяє під ви щенню 
рівня без пеки суд но плавства у водах Укра їни і дає мож ли вість під-
няти рівень кра їни як потуж ної морсь кої держави.

Роз роб лення наці о наль ної колек ції морсь ких наві га цій них карт 
було роз по чато в 1995 р., а видання пер ших карт від бу лося в 1998 р. 
На вико нання Поста нови Кабі нету Мініст рів Укра їни від 28.01.2002 
№ 96 «Про схва лення Дер жав ної про грами вдос ко на лення функ ці о ну-
вання дер жав ної сис теми забез пе чення без пеки суд но плавства на 2002–
2006 роки» в час тині ство рення наці о наль ної колек ції морсь ких наві га-
цій них карт на аква то рії Чор ного та Азовсь кого морів цю роботу було 
про дов жено.

На той час тех но ло гічну лінію вироб ництва елект ро нних карт 
було об’єд нано з вироб ницт вом папе ро вих наві га цій них карт, 
видан ням лоцій, Повід ом лень море плав цям, наві га цій них посіб ни-
ків тощо. Спе ці а ліс тами ДУ «Держ гід рог ра фія» було роз роб лено 
тео ре тичну базову модель кар то гра фіч ної вироб ни чої лінії і від по-
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відне тех ніко-еко но мічне обґрун ту вання щодо впро ва дження сучас-
ного ком плекту про грам ного забез пе чення тех но ло гії вироб ництва 
наві га цій них карт та інших пуб лі ка цій у тра ди цій ному папе ро вому 
й циф ро вому вигляді від по відно до вимог між на род них стан дар тів. 
Про ве де ний моні то ринг вироб ни чих аспек тів гід ро гра фіч них служб 
інших дер жав допо міг чітко визна чити пріо ри тети, слабкі та потен-
ційно ризи ко вані тех нічні ланки і, що най го лов ніше, май бутні тен-
ден ції роз витку вироб ництва.

Сьо го дні кар то гра фіч ний вироб ни чий ком плекс у пов ному обсязі 
забез пе чує необ хідні аспекти вироб ни чих про це сів на всіх ета пах роз-
роб лення та видання морсь кої кар то гра фіч ної про дук ції й охоплює:

• ство рення всього спектра морсь ких наві га цій них карт, їх нових 
редак цій і пере ви дань, а також корек тур до них від по відно до вимог 
між на род них стан дар тів;

• постійне над ання послуг із забез пе чення корек тур ної під тримки 
карт на базі офі цій ного видання Повід ом лень море плав цям України;

• ство рення папе ро вих наві га цій них карт на основі елект ро нних 
від по відно до між на род них і наці о наль них вимог;

• збе рі гання та керу вання кар то гра фіч ними й гід ро гра фіч ними 
базами даних;

• над ання пов ного інтер нет-сер вісу, у тому числі лег кого та швид-
кого доступу до ката ло гів елект ро нних і папе ро вих карт з від обра жен-
ням меж карт (наріз ки) та інших пуб лі ка цій.

Усі від омі на сьо го дні вироб ничі ком плекси тією чи іншою мірою 
забез пе чу ють вико нання викла де них вище завдань з від мін ністю в наці-
о наль них стан дар тах і пріо ри тет них напря мах роз витку влас них гід ро-
гра фіч них служб (ГС). Як при клад можна навести той факт, що ГС Пів-
ден ної Аме рики (Чилі, Еква дор) зорі єн то вані на вироб ництво гід ро гра-
фіч них даних та їх ком плексне вико рис тання в спе ці а лі зо ва них базах 
гео прос то ро вих даних без кар то гра фіч ного вико рис тання. Євро пейські 
кра їни спря мо вані пере важно на тра ди ційну морську кар то гра фію 
з аспек тами кар то гра фу вання внут рі шніх вод них шля хів. Канада зорі-
єн то вана на кар то гра фу вання внут рі шніх вод них шля хів. Авст ра лія, 
Нова Зелан дія та Пів денно-Аф ри канська Рес пуб ліка від да ють пере-
вагу бати мет рич ним дослі джен ням оке ану, а тра ди ційна кар то гра фічна 
скла дова в цих кра ї нах є дру го ряд ною. Усі наве дені вище особ ли вості 
впли ва ють на роз міри, напов не ність, функ ці о наль ність та орі єн та цію 
вироб ни чих ком плек сів. Укра ї нсь кий ком плекс вигідно від різ ня ється 
від іно зем них насам пе ред гнуч кістю вироб ни чої лінії, її модуль ною 
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струк ту рою, впро ва джен ням влас них рішень тех но ло гіч них про це-
сів та, що най важ ли віше, бага то функ ці о наль ністю.

За резуль та тами роботи до 2009 р. було ство рено колек цію 
з 164 папе ро вих і понад 250 елект ро нних морсь ких наві га цій них карт 
із від по від ними реко мен да ці ями для плавання.

Щодо масш та бів реа лі за ції, тех ніко-еко но міч них показ ни ків та їх 
порів няння з най кра щими віт чиз ня ними й іно зем ними ана ло гами, 
а також досяг ну того еко но міч ного ефекту слід зазна чити, що за цей час 
вироб ництво морсь ких наві га цій них карт ста більно демон струє пози-
тивні резуль тати.

Ви хід морсь ких наві га цій них карт наці о наль ної колек ції на сві то-
вий ринок, почи на ючи з 2004 р., дав змогу значно збіль шити обсяги 
їх вироб ництва і реа лі за ції, забез пе чити валютні над хо дження до дер-
жави. Удо ско на лення тех но ло гіч ного про цесу й авто ма ти за ція праці 
спри яли ско ро ченню тру до вих, мате рі аль них та фінан со вих витрат.

По рів няння віт чиз ня ної кар то гра фіч ної про дук ції з про дук цією 
вироб ни ків з роз ви ну тих морсь ких дер жав під тве р джує від по від ність 
її сві то вому рівню. Гід ро гра фічні служби і цих дер жав, і Укра їни вико-
рис то ву ють у своїй діяль ності сучасні про грамні й тех но ло гічні засоби. 
Прак тично всі вироб ники, що є чле нами Між на род ної гід ро гра фіч ної 
орга ні за ції, у тому числі й Укра їна, у той чи інший спо сіб забез пе чу ють 
високу якість гото вої про дук ції на рівні між на род них стан дар тів, ура-
хо ву ючи якість і рівень витрат них мате рі а лів, тех но ло гіч них про це сів 
і під го товки пер со налу.

Де таль ний ана ліз заді я них тех но ло гій та оцінка вироб ни чих потуж-
нос тей сві то вих ліде рів у галузі морсь кої кар то гра фії пока зали, що за 
основу вироб ни чих про це сів узято пере дові роз робки сві то вих гео-
ін фор ма цій них тех но ло гій щодо про грам ного забез пе чення, які різ-
няться лише вироб ни ком. Це зумов лено тим, що зага лом усі тео-
ре тичні роз робки в галузі й новітні тен ден ції кар то гра фіч ної науки 
в цілому та морсь кої кар то гра фії зок рема мають одна кове спря му вання. 
Широ ко масш табне вико рис тання сучас них тех но ло гій у гео де зії, кар-
то гра фії, наві га ції та особ ливо потуж ний роз ви ток ком п’ю тер ної тех-
ніки потре бує впро ва дження і вико рис тання остан ніх тех ніч них роз-
ро бок (Роз роб лення та ство рення наці о наль ної колек ції морсь ких 
наві га цій них карт і Оке а но гра фіч ного атласу Чор ного та Азовсь кого 
морів / С. В. Симо ненко, В. М. Бело ко пи тов, О. Р. Бол та чов [та ін.] // 
Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – № 12. – С. 21–23).
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***
В Інсти туті кібер не тики ім. В. М. Глуш кова НАН Укра їни ство-

рено енер го е фек тив ний супер ко м п’ю тер СКІТ-4 з про дук тив ністю 
11,82 тераф лопс за тес том LINPACK, тобто майже 12 трлн опе ра-
цій за секунду при роз в’я зу ванні сис тем ліній них рів нянь. За вдвічі 
біль шої про дук тив ності СКІТ-4 спо жи ває вчет веро менше елект ро-
енер гії, ніж супер ко м п’ю тер попе ре днього поко ління СКІТ-3.

СКІТ-3 і СКІТ-4 разом ста нов лять клас тер ний ком плекс СКІТ, зв’я-
за ний висо ко швид кіс ною ака де міч ною мере жею з понад 20 інсти ту-
тами й уні вер си те тами, роз та шо ва ними в різ них регі о нах Укра їни. СКІТ 
є осно вою Ресур с ного центру Укра ї нсь кого наці о наль ного гріду (УНГ) 
і прой шов сер ти фі ка цію Євро пейсь кої грід-іні ці а тиви (EGI). Супер ко-
м п’ю тери СКІТ доступні для про ве дення обчис лю валь них екс пе ри мен-
тів і засто су вання в нау ко вих дослі джен нях уста но вами НАН Укра їни 
через УНГ і в режимі вико рис тання кластера.

За вдяки засто су ванню супер ко м п’ю те рів СКІТ, почи на ючи 
з 2005 р., нау ково-дос лідні інсти тути НАН Укра їни отри мали важ ливі 
фун да мен тальні й при кладні резуль тати з біо фі зики, біо хі мії, фізич-
ної хімії, кван то вої меха ніки, мате рі а ло знавства, меди цини, гео ло гії/
гео фі зики, нано тех но ло гій тощо. Супер ко м п’ю тери СКІТ вико рис-
то вують також для вирі шення загаль но дер жав них завдань (зов нішня 
роз відка, дер жав ний бюджет, опти мі за ція обслу го ву вання дер жав ного 
бор гу) і завдань висо ко тех но ло гіч них дер жав них під при ємств (АНТК 
«Анто нов», Укра ї нсь кий дер жав ний гео ло го роз ві ду валь ний інсти тут, 
НВП «Карат»). Упро ва джено засто су вання СКІТ в еко ло гії, енер го-
зб ере женні, гео ло гії й видо бутку корис них копа лин, метео ро ло гії тощо.

Об чис лю вальні ресурси СКІТ активно вико рис то ву ють понад 
15 орга ні за цій НАН і МОН мо ло дь с порт Укра їни (Супер ко м п’ю тери 
як інстру мент нау ково-тех ніч ного роз витку кра їни // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 21.02).

*** 
ННЦ «Харь ковс кий физико-тех ни чес кий инс ти тут» (ХФТИ) 

выд ви нул цикл своих работ на соис ка ние Госу дарст вен ной пре мии 
в области науки и тех ники. Об этом сооб щил гене раль ный дирек тор 
ХФТИ, ака де мик НАН Укра ины И. Неклю дов. По его сло вам, у цикла 
работ очень хоро шие перс пек тивы полу чить премию.

По дан ным Коми тета по Госп ре миям в об  ласти науки и тех ники, 
на соис ка ние выд ви нут цикл нау ч ных тру дов «Дина мика пуч ков 
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час тиц высо ких энер гий в крис тал ли чес ких струк ту рах, управ ле ния 
пара мет рами пуч ков и свойст вами гамма-из лу че ни я». Цикл сос тоит 
из 172 нау ч ных ста тей, опуб ли ко ван ных в 1971–2010 гг. В них гово-
рится об отк ры тии кана ли ро ва ния реля ти ви стс ких элект ро нов и позит-
ро нов в крис тал лах. Было поло жено начало новому направ ле нию 
в физике вза и мо дейст вия высо ко э нер ге ти чес ких час тиц с вещест вом, 
кото рое харак те ри зу ется осо бой ролью дина мики пуч ков заря жен ных 
час тиц в упо ря до чен ных атом ных струк ту рах, таких как крис таллы, 
нанот рубки, фуле риты. Ряд пред ска за ний новых явле ний и эффек-
тов, среди кото рых: коге рент ное излу че ние над ба рь е р ных элект ро-
нов в крис тал лах, были подт верж дены в недав них экс пе ри мен тах. 
Резуль таты имеют фун да мен таль ное зна че ние для физики вза и мо-
дейст вия час тиц высо ких энер гий с вещест вом и нашли прак ти чес-
кое при ме не ние в раз ли ч ных облас тях науки и тех ники. Общий эко-
но ми чес кий эффект от внед ре ния раз ли ч ных раз ра бо ток сос тав ляет 
76,26 млн грн (Гри щенко А. Харь ковс кий физико-тех ни чес кий инс-
ти тут выд ви нул цикл работ на соис ка ние Госп ре мии // STATUS 
QUO (http://www.sq.com.ua/rus/news/nauka_i_tehnologii/04.02.2013/
harkovskij_fi ziko_tehnicheskij_institut_vydvinul_cikl_svoih_rabot_na_
soiskanie_gospremii/ин с ти тут/). – 2013. – 4.02).

*** 
Ін сти ту том тех ніч ної теп ло фі зики НАН Укра їни роз роб лено 

повний ком плект робо чої доку мен та ції на серійне вироб ництво 
водо грій ного газо вого котла теп ло про дук тив ністю 1,25 МВт з ути-
лі за то ром теп лоти вихід них газів.

На сьо го дні біль шість місь ких коте лень у сис темі теп ло ко му не-
нерго в ава рій ному стані, устат ку вання прак тично всіх коте лень – 
це понад 10 тис. оди ниць кот лів – має знос понад 80  %, а кое фі ці єнт 
корис ної дії коли ва ється на межі доціль ності: майже дві тре тини укра ї-
нсь ких коте лень мають кое фі ці єнт корис ної дії (ККД) нижче 80  %.

В умо вах кри тич ного стану сис теми центра лі зо ва ного теп ло по-
ста чання питання роз роб лення віт чиз ня них тех но ло гій для цієї сфери 
потре бує рішень, що за своєю енер го е фек тив ністю від по ві да ють сві то-
вому рівню, а еко но мічно є більш доступ ними.

За під тримки Дер жін форм на уки в рам ках дер жав ного замов лення 
на ство рення новіт ніх тех но ло гій Інсти ту том тех ніч ної теп ло фі зики 
НАН Укра їни роз роб лено повний ком плект робо чої доку мен та ції 
на серійне вироб ництво водо грій ного газо вого котла теп ло про дук тив-
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ністю 1,25 МВт з ути лі за то ром теп лоти вихід них газів. Виго тов ле ний 
дослід ний зра зок уже вста нов лено в котельні одного з жит ло вих маси-
вів Київсь кого району м. Хар ків, успішно про ве дено теп ло тех нічні 
випро бу вання і сер ти фі ко вано.

За основ ними тех ніко-еко но міч ними харак те рис ти ками він пере-
вер шує показ ники роботи кот лів не тільки віт чиз ня них, а й імпорт-
них вироб ни ків. Спо жи вання при род ного газу на оди ницю потуж ності 
є у два рази мен шим, ніж у котла «НИИС ТУ-5» – одного з най більш 
роз по всю дже них у сис темі ЖКГ.

<…> Котел виго тов ля ється виключно з укра ї нсь ких ком плек ту ю-
чих. За умови серій ного вироб ництва його ціна буде нижча за імпортні 
ана логи на 30  %, віт чиз няні – на 10–15  % і ста но ви тиме бли зько 
230 тис. грн (у ком плек та ції з ККД у 92  %) і 310 тис. грн у ком плек та ції 
з ККД бли зько 98  %).

Ви трати на пере озбро єння котель ної, осна ще ної заста рі лими кот лами, 
за раху нок еко но мії на паливі окуп ляться за один опа лю валь ний сезон.

За оцін ками екс пер тів, сьо го дні в сис темі теп ло ко му не нерго Укра-
їни діє бли зько 9 тис. кот лів опа лення, які могли б бути замі нені новими 
кот лами роз роб ле ної конс трук ції, що в масш та бах кра їни може дати 
щорічну еко но мію в 1,6 млрд грн.

Уже в поточ ному році може бути орга ні зо вано вироб ництво 
до 100 кот лів на рік, з мож ли вістю його збіль шення у 2014 р. до 300–
400 (Дер жін форм на уки під три мує віт чиз няні новітні тех но ло гії / 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 11.02).

*** 
Одна из семи зональ ных струк тур НААН Укра ины отк рыта 

в Харь кове. Это Ле в о бе режно-ле сос теп ной научно-ин но ва ци он ный 
центр. Он функ ци о ни рует на базе Инс ти тута рас те ни е водства им. Юрь-
ева и обслу жи вает Харь ковс кую, Пол тавс кую, Сумс кую, Донец кую 
и Луганс кую области. В рам ках дея тель ности зональ ного научно-ин но ва-
ци он ного центра соз даны про гра ммы раз ви тия агро про мы ш лен ных ком-
плек сов Сло бо жан щины и Дон басса. В них сде лана ставка на внед ре ние 
в зем ле де лии поверх ност ной обра ботки почвы и и сп ол ьз ов ание с ел е кц-
ио нных сортов. Эти и нн ов ации д аже при н и зком уро вне з ак уп о чных цен 
на з е рно обе сп ечат с ел янам д ов ол ьно в ыс окую р е нт аб ел ьность. Прогр-
а ммы пре ду см а тр ив ают и р а зв итие скот ово д с тва на о сн ове при мен ения 
б и от е хн ол огий (Гук Н. П ос еять при вы чку и нн ов аций // Р аб очая г а-
з ета (http://rg.kiev.ua/page5/article26889). – 2013. – 23.02).
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 Н а ук ові конф ер е нції, н ар ади 
та і нші о рг ан із аці йні з ах оди

Пр ез идія НАН Укр а їни та н а ук ова р ада Компл е к сної прогр ами 
н а ук ових д осл іджень НАН Укр а їни «Н а ук ово-т е хн і чне, н о рм ат и вне 
та і нф о рм аці йне з абе зп ече ння ств оре ння гну чкої та ада пт и вної об’є-
дн аної ене рг ет и чної с и ст еми Укр а їни» (« Об’є дна ння-2») п ові до м-
л яють, що згі дно з п ост ан овою през идії НАН Укр а їни від 12.12.2012 р. 
№ 253 та роз пор ядже нням през идії НАН Укр а їни від 05.02.2013 р. 
№ 74 огол ош уєт ься конкурс про е ктів для вкл юче ння в н овий етап 
програми. У конк у рсі м ожуть брати участь і нст ит ути НАН України.

М ета прогр ами. Компл е к сна прогр ама н а ук ових д осл іджень НАН 
Укр а їни «Н а ук ово-т е хн і чне, н о рм ат и вне та і нф о рм аці йне з абе зп ече ння 
ств оре ння гну чкої та ада пт и вної об’є дн аної ене рг ет и чної с и ст еми Укр-
а їни» (д алі – Прогр ама) спр ям ов ана на пров еде ння д осл іджень, в ир іше-
ння і р е ал із ацію компл е ксу проблем, з ах одів і з ас обів для п ер етв оре ння 
об’є дн аної ене рг ет и чної с и ст еми (ОЕС) Укр а їни на ене рг ет и чну с и ст-
ему, яка зда тна і нт е гр ув ат ися з об’є дна нням ене рг ос и стем є вр опе йс ьких 
країн. О сн о вним н апр ямом прогр ами б удуть і нт ел е кт у ал ьні м ер ежі. 
З уси лля з ос ер едж ув ат имут ься в о сн о вн ому на з аст ос ува нні, п о-п е рше, 
гну чких к ер ов аних с ил ових елем е нтів ене рг ос и ст еми (т ир и ст о рних уст-
ан овок, акум ул ят орів, вст авок п ості йн ого стр уму, гну чких л іній еле к тр-
оп ер едач змі нн ого стр уму т ощо), а п о-др уге, і нф о рм аці йних техн ол огій, 
с и стем й уст ан овок для к ер ува ння ц ими гну чк ими с ил ов ими елем е нт ами 
в р е ал ьн ому ч асі (с и стем м он іт ор и нгу, д і а гн о ст ува ння, к о н тр олю, а вт о-
м ат из ов ан ого й а вт ом ат и чн ого к ер ува ння, з о кр ема АСУ ТП ене рг ет и-
чних об’є ктів і з ас обів прот иав арі йної а вт ом ат ики).

К і нц евою м етою Прогр ами є оде ржа ння н ових н а ук ових р езул ь-
т атів і техн і чних р ішень, роз ро бка й ш ир оке впр ов адже ння ств ор ених 
прогр а мних і техн і чних з ас обів для п ер етв оре ння ОЕС Укр а їни на в и-
с ок оеф е кт и вну с и ст ему, що з ад ов ол ьняє в им огам ЄС до с уча сних 
ене рг ет и чних систем.

Стр у кт ура програми:
– н а ук ові, екон ом і чні, м ет од и чні й н о рм ат и вно-пр ав ові о сн ови 

з абе зп ече ння р об оти об’є дн аної ене рг ет и чної с и ст еми Укр а їни з ура-
х ува нням є вр опе йс ьких вимог;

– і нф о рм аці йні техн ол огії і с и ст еми для з абе зп ече ння спост ер е ж-
л ив о сті й к ер ов ан о сті ОЕС Укр а їни в р а мках р е ал із ації конц е пції Smart 
Grid;
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– гн у чкі та ада пт и вні уст ан о вки для з абе зп ече ння сті йк ого й н аді-
йн ого ф у н кц і он ува ння ОЕС України;

– під вище ння н аді йн о сті й м ан е вр ен о сті о сн о вн ого г ен ер у юч ого 
о бл а дна ння ене рг ос и ст еми України з ура ху ван ням вимог ЄС;

– про гре сивні   т ех но ло гії і заходи зі змен шення впливу на довкілля 
енер ге тич них уста но вок (Пре зи дія НАН Укра їни та нау кова рада 
про грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Нау ково-тех нічне, 
нор ма тивне та інфор ма ційне забез пе чення ство рення гнуч кої 
та адап тив ної об’єд на ної енер ге тич ної сис теми Укра ї ни» повід ом-
ля ють про ого ло шення кон курсу про ек тів // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

***
Ого ло шу ється кон курс про ек тів за Цільо вою ком плекс ною 

про гра мою нау ко вих дослі   джень НАН Укра їни «Нау ково-тех-
ніч ний супро від роз витку ядер ної енер ге тики та засто су вання 
раді а цій них тех но ло гій в галу зях еко но мі ки». Тер мін дії про ек тів 
2013–2015 рр.

Пре зи дія НАН Укра їни та нау кова рада Цільо вої ком плекс ної 
про грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Нау ково-тех ніч ний 
супро від роз витку ядер ної енер ге тики та засто су вання раді а цій них 
тех но ло гій в галу зях еко но мі ки» повід ом ля ють, що на вико нання 
Роз по ря дження пре зи дії НАН Укра їни від 08.02.2013 р. № 76 «Про 
ого ло шення кон курсу про ек тів цільо вої ком плекс ної про грами нау-
ко вих дослі джень НАН Укра їни «Нау ково-тех ніч ний супро від роз-
витку ядер ної енер ге тики та засто су вання раді а цій них тех но ло гій 
у галу зях еко но мі ки» у 2013–2015 рр.» ого ло шу ється кон курс про ек-
тів за Цільо вою ком плекс ною про гра мою нау ко вих дослі джень НАН 
Укра їни «Нау ково-тех ніч ний супро від роз витку ядер ної енер ге тики 
та засто су вання раді а цій них тех но ло гій в галу зях еко но мі ки» (далі – 
Про гра ма).

Мета Про грами. Метою Про грами є про ве дення при клад них 
дослі джень для вирі шення про блем нау ково-тех ніч ного супро воду 
ядер ної енер ге тики й засто су вання раді а цій них тех но ло гій у різ них 
галу зях еко но міки.

Кон цеп ту ально Про грама перед ба чає об’єд нання нау ко вих і вироб-
ни чих ака де міч них колек ти вів для вирі шення потреб атомно-енер ге-
тич ного ком плексу України.

Ос нов ними завдан нями Про грами є:
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– за без пе чення нау ково-тех ніч ної під тримки без печ ного й над ій-
ного функ ці о ну вання і роз витку ядер ної енер ге тики Укра їни, її ресур с-
ної бази і вико рис тання раді а цій них тех но ло гій;

– роз робка ядерно-фі зич них уста но вок нового поко ління і про-
ве дення при клад них дослі джень з перс пек тив них напря мів ядер-
ної фізики, фізики плазми й при ско рю ва чів, раді а цій ного мате рі а ло-
знавства й при ла до бу ду вання, керо ва ного тер мо ядер ного синтезу.

Най важ ли віші нау ково-тех нічні про блеми, на роз в’я зання 
яких спря мо вана Програма:

1. Обґрун ту вання подов ження ресурсу й без пеки роботи основ ного 
облад нання АЕС, його модер ні за ція і роз робка мето до ло гіч них основ 
виве дення енер го бло ків з екс плу а та ції.

2. Роз ви ток сиро вин ної бази ядер ної енер ге тики.
3. Тех но ло гічні основи виго тов лення ядер ного палива з мате рі а-

лів, які видо бу ва ються на тери то рії Укра їни; нау кова під тримка будів-
ництва і функ ці о ну вання заводу з фаб ри ка ції ядер ного палива.

4. Роз робка нових раді а ційно стій ких конс трук цій них і функ ці о-
наль них мате рі а лів для потреб атом ної галузі.

5. Дослі дження і роз робка ядерно-енер ге тич них уста но вок чет вер-
того поко ління з висо кою ефек тив ністю і гаран то ва ною керо ва ністю, 
а також перс пек тив них палив них циклів.

6. Ство рення мето дик і тех но ло гій пере робки актив них від хо дів 
атомно-про мис ло вого ком плексу, а також іммо бі лі за ції висо ко ак тив-
них від хо дів для дов го стро ко вого збе рі гання і захо ро нення.

7. Роз робка нау ково-тех но ло гіч них рішень щодо будів ництва 
в Чор но бильсь кій зоні схо вища дов го стро ко вого збе рі гання від пра цьо-
ва ного ядер ного палива і висо ко ак тив них раді а цій них відходів.

8. Удо ско на лення сис тем моні то рингу й конт ролю щодо впливу 
під при ємств ядерно-па лив ного циклу на довкілля.

9. Ство рення і впро ва дження новіт ніх раді а цій них тех но ло гій для 
про мис ло вості, охо рони довкілля, мате рі а ло знавства, сільсь кого гос по-
дарства, меди цини, діаг нос тики мате рі а лів і тех но ло гіч них процесів.

10. Одер жання і вико рис тання корот ко жи ву чих радіо ак тив них ізо-
то пів для потреб меди цини й сільсь кого гос по дарства.

11. Удо ско на лення тех но ло гій фізич ного захисту ядер них мате рі-
а лів, ядер них уста но вок, радіо ак тив них від хо дів, дже рел іоні зу ю чого 
випро мі ню вання (Кон курс про ек тів за цільо вою ком плекс ною про-
гра мою нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Нау ково-тех ніч ний 
супро від роз витку ядер ної енер ге тики та засто су вання раді а цій них 
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тех но ло гій в галу зях еко но мі ки» // Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua).

***
8 лютого біля будинку Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о-

наль ного уні вер си тету   і мені Тараса Шев ченка від бу лася цере мо нія 
від криття пам’ят ної дошки видат ному укра ї нсь кому вче ному-сла-
вісту, філо логу, істо рику літе ра тури й театру, педа гогу, заснов нику 
слав ноз віс ного «Семі на рі я», ака де міку Петер бур зь кої та Укра ї-
нсь кої ака де мій наук В. Пере тцу (1870–1935). Дошку вста нов лено 
на фасаді Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Тараса Шевченка.

У цере мо нії від криття взяли участь рек тор Київсь кого наці о наль-
ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка ака де мік НАН Укра їни 
Л. Губерсь кий, гене раль ний дирек тор Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого ака де мік НАН Укра їни О. Они щенко, дирек-
тор Інсти туту літе ра тури ім. Т. Шев ченка НАН Укра їни ака де мік НАН 
Укра їни М. Жулинсь кий, дирек тор Інсти туту філо ло гії Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка Г. Семе нюк, член-
ко рес пон дент НАН Укра їни Р. Ради шевсь кий, голова Наці о наль ної 
спілки теат раль них дія чів Укра їни Л. Танюк, пред став ники посольств 
Польщі, Росії і Чехії в Укра їні, нау кові й гро мадські діячі.

Іні ці а тор вста нов лення дошки пре зи дент Асо ці а ції євро пейсь ких 
жур на ліс тів А. Рудзиць кий. Скуль п тори О. Сидо рук і Б. Кри лов (Від-
крито пам’ятну дошку ака де міку Воло ди миру Мико ла йо вичу Пере-
тцу // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 
2013. – 12.02).

***
Пре зен то вано новий кар то гра фіч ний твір «Атлас істо рії Укра-

ї ни». 29 січня в при мі щенні Музею істо рії Києва від бу лася пре зен та ція 
нового кар то гра фіч ного твору «Атлас істо рії Укра ї ни». На пре зен та ції 
були при сутні нау ко вці, викла дачі істо рії, жур на лісти.

Ви дання є спіль ним про ек том нау ково-ви роб ни чого під при ємства 
«Кар тог ра фі я», Інсти туту істо рії Укра їни НАН Укра їни, Інсти туту 
архе о ло гії НАН Укра їни та Наці о наль ного уні вер си тету «Києво-Мо ги-
лянська ака де мі я».

«Атлас істо рії Укра ї ни» є пер шою сис те ма ти зо ва ною збір кою 
карт від кам’я ного віку до наших днів, що видана в Укра їні. У ньому 
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виок рем лено сім роз ді лів за віхами істо рії Укра їни: «Давня істо рі я», 
«Середні віки», «Нові часи», «Укра їна в ХІХ – на початку ХХ ст.», 
«Укра їнська рево лю ція 1917–1921 років», «Укра їна в 1922–1991 роках» 
і «Укра їна неза леж на».

Ко жен з роз ді лів почи на ється кар тою Цен т рально-Схід ної Європи, 
що демон струє полі тичну ситу а цію навколо укра ї нсь ких земель у від-
по від ний період. Атлас акцен тує увагу на подіях воєн ної істо рії, змі нах 
кор до нів і тери то рі аль ного уст рою Укра їни в різні часи. Багато істо-
рич них сюже тів кар то гра фу ються вперше (Пре зен то вано новий кар-
то гра фіч ний твір «Атлас істо рії Укра ї ни» // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 1.02).

*** 
8 лютого в Києві від бу лася про світ ницька акція «Ми – за май-

бутнє без раку», при уро чена до Все сві т нього дня боро тьби проти 
раку. Її орга ні зу вали Інсти тут екс пе ри мен таль ної пато ло гії, онко ло гії 
і радіо бі о ло гії (ІЕПОР) ім. Р. Кавець кого НАН Укра їни, бла го дій ний 
фонд «Єдність проти раку» та Рада моло дих уче них інсти туту.

За хід перед ба чав інфор му вання широ ких верств насе лення, 
насам пе ред молоді, про ризики виник нення зло якіс них ново утво рень 
у зв’язку з веден ням нездо ро вого спо собу життя і шкід ли вими звич-
ками, а також про основні напрями про фі лак тики раку.

Ак ція, про ве дена 8 лютого, була лише пер шим кро ком вико нання 
вели кої про грами «Ми – за май бутнє без раку», іні ці йо ва ної Радою 
моло дих уче них. Дру гий крок вони пла ну ють зро бити у квітні – травні. 
Це буде «бар тер» на користь спорту: нау ко вці-он ко логи закли ка ти-
муть людей вийти з пабів, зали шивши там келихи з пивом, і при єд на-
тися до про біжки вули цями міста. Нау ко вці мають намір вийти за межі 
Києва, орга ні зу вавши все ук ра їнську акцію за май бутнє без раку (Ніко-
лай чук І. За май бутнє без раку про вели акцію молоді нау ко вці-он ко-
логи // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 
2013. – 12.02).

***
11 лютого в Інсти туті соці о ло гії НАН Укра їни від бувся круг-

лий стіл «Перс пек тиви модер ні за ції в Укра їні і тен ден ції змін сус-
піль ної сві до мос ті».

Ор га ні за то ром заходу є Інсти тут соці о ло гії НАН Укра їни (за інфор-
ма цій ної під тримки Фонду «Демок ра тичні іні ці а ти ви» ім. І. Куче рі ва).
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У круг лому столі взяли участь заступ ник дирек тора Інсти туту 
соці о ло гії НАН Укра їни член-ко рес пон дент НАН Укра їни М. Шульга, 
заступ ник дирек тора Інсти туту соці о ло гії НАН Укра їни Є. Голо ваха, 
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту соці о ло гії НАН Укра їни, 
дирек тор Фонду «Демок ра тичні іні ці а ти ви» ім. І. Куче ріва І. Бекеш-
кіна, заві ду вач від ділу соці аль ної пси хо ло гії Інсти туту соці о ло гії НАН 
Укра їни О. Зло біна, заві ду вач від ділу істо рії та тео рії соці о ло гії Інсти-
туту соці о ло гії НАН Укра їни В. Рез нік, голова прав ління Центру при-
клад них дослі джень «Пен та» В. Фесенко.

Учас ни ками круг лого столу були роз гля нуті такі питання: тен-
ден ції став лення гро ма дян Укра їни до при ва ти за ції; довіра до дер-
жавно-по лі тич них інсти ту тів і реформи в Укра їні; цін ності: мобі-
лі за ція «реа ліс тів»; кон тури й гори зонти май бу т нього в уяв лен нях 
укра ї нсь ких гро ма дян; соці ально-пси хо ло гічні гальма й ката лі за тори 
модер ні за ції.

Під час заходу були пред став лені резуль тати соці о ло гіч них моні то-
рин гів Інсти туту соці о ло гії НАН Укра їни, між на род них соці о ло гіч них 
дослі джень (Вчені-со ці о логи обго во рили важ ливі питання сус піль-
ного роз витку Укра їни // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://
www.nas.gov.ua). – 2013. – 20.02).

***
19 лютого в Центрі куль тури і мис тецтв НТУУ «КПІ» пройшла 

офі ційна цере мо нія від криття фіналь ної час тини наці о наль ного 
етапу між на род ного кон курсу нау ково-тех ніч ної твор чості шко ля-
рів Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) – най-
біль шого у світі щоріч ного між на род ного фес ти валю твор чих робіт 
юних дослід ни ків і вина хід ни ків.

Кон курс про хо дить під пат ро на том Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, Мініс терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни, Київсь-
кої місь кої дер жав ної адмі ніст ра ції та Голо вного управ ління освіти 
та науки м. Київ, Київсь кої малої ака де мії наук учнівсь кої молоді. Орга-
ні за тор наці о наль ного етапу кон курсу – Наці о наль ний тех ніч ний уні-
вер си тет Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут» (НТУУ «КПІ»). 
Без по се ре д ньо опі ку ються орга ні за цією заходу викла дачі, спів ро біт-
ники і сту денти Фізико-тех ніч ного інсти туту НТУУ «КПІ» (В НТУУ 
«КПІ» стар ту вав заключ ний тур кон курсу «Інтел-Техно Укра їна 
2013» // Наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет Укра їни «КПІ» (http://
kpi.ua/isef-13). – 2013. – 20.02).



32 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 2 (92)

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

***
13 лютого від бу лося перше засі дання робо чої групи Укра ї нсь-

кої біб ліо теч ної асо ці а ції (УБА) з етики, яка роз по чи нає роботу 
над про ек том нової редак ції Кодексу етики біб лі о те каря і при ймає 
про по зи ції щодо вдос ко на лення Кодексу етики біб лі о те каря, при-
йн я того УБА 1996 р. Нова редак ція Кодексу етики біб лі о те каря роз-
роб ля ти меться від по відно до Кодексу етики ІФЛА для біб лі о те ка рів 
та інших інфор ма цій них пра ців ни ків. УБА заохо чує про вести широке 
обго во рення етич них питань про фе сії в осе ред ках УБА, у колек ти вах 
біб лі о тек, навчаль них закла дах, у соці аль них мережах.

15 лютого від бу лося перше засі дання робо чої групи УБА з елект-
ро нних книг, яка роз по чи нає роботу над пілот ним про ек том «Е лект-
ронна книга у біб ліо те ці». Учас ники робо чої групи обго во рили про ект 
спіль ної заяви Укра ї нсь кої біб ліо теч ної асо ці а ції та Укра ї нсь кої асо-
ці а ції видав ців і кни го роз пов сю джу ва чів щодо доступу до е-кни жок 
у біб лі о те ках, нове видання УБА «Е лект ронні книжки та елект ро нні 
читанки (ріде ри) в біб ліо теці: з чого поча ти?» та умови над ання онлайн-
дос тупу до цього видання, мету й завдання пілот ного про екту «Е лект-
ронна книга у біб ліо те ці», кален дар ний план робіт (Нові робочі групи 
Укра ї нсь кої біб ліо теч ної асо ці а ції – з етики та з елект ро нних книг 
// Блог «Твор чість та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://
libinnovate.wordpress.com/2013/02/18/нові -  ро бочі-групи-ук ра їнсь кої-
бібліо). – 2013. – 18.02).

***
5 лютого у Все ук ра їнсь кому пре с-центрі Укра ї нсь кого наці о-

наль ного інфор ма цій ного аге нтства УКР ІН ФОРМ від бу лася пре с-
кон фе рен ція на тему: «Меш канці ще 157 насе ле них пун к тів Укра-
їни отри ма ють без кош тов ний Інтер нет у біб лі о те ках». З жур на ліс-
тами спіл ку ва лися дирек тор про грами «Біб лі о міст» М. Новак, дирек-
тор Місії Аге нтства США з між на род ного роз витку (USAID) в Укра їні, 
Мол дові та Біло русі Д. Бар тон, гене раль ний дирек тор Наці о наль ної 
пар ла ме нтсь кої біб лі о теки Укра їни Т. Вилег жа ніна, пре зи дент Укра-
ї нсь кої біб ліо теч ної асо ці а ції І. Шев ченко. Зок рема, ішлося про те, 
що на сьо го дні про грама «Біб лі о міст» повністю вико нала зобо в’я зання 
з над ання між на род ної тех ніч ної допо моги Укра їні за кошти Фун да ції 
Білла та Мелінди Гейтс, облад навши ком п’ю тер ною тех ні кою 1578 біб-
лі о тек в усіх регі о нах Укра їни. Облад нання додат ко вих 237 біб лі о тек 
стало мож ли вим завдяки під тримці орга нів централь ної та міс це вої 
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влади (Про грама «Біб лі о міст» і її пар т нери на пре скон фе рен ції // 
Блог «Твор чість та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://
libinnovate.wordpress.com/2013/02/05/про грама-біб лі о міст-і-її-па р-
тнери-н/). – 2013. – 5.02).

На у кова діяль ність у ВНЗ

11 лютого в залі коле гії Мініс терства освіти і наук и , молоді 
та спорту Укра їни роз по чато звітну кам па нію вищих навчаль них 
закла дів ІІІ– ІV рів нів акре ди та ції і нау ко вих уста нов, що нале жать 
до сфери управ ління МОН мо ло дь с порту, про резуль тати нау ко вої 
і нау ково-тех ніч ної діяль ності за 2012 р. Звітна кам па нія три ва тиме 
до 13 березня 2013 р.

Про рек тори з нау ко вої роботи кож ної уста нови мати муть змогу 
осо бисто про де мо нст ру вати нау кові здо бутки свого закладу. У вступ-
ному слові дирек тор депар та менту нау ко вої діяль ності та ліцен зу вання 
О. Яки менко при ві тав усіх з почат ком звіт ної кам па нії, ого ло сив поря-
док ден ний засі дання і закли кав про рек то рів з нау ко вої роботи у своїх 
допо ві дях зосе ре ди тися на кон к рет них нау ко вих резуль та тах завер ше-
них у 2012 р. нау ково-дос лід них робіт і їх прак тич ному засто су ванні.

О. Яки менко про ана лі зу вав резуль тати нау ко вої діяль ності кож ної 
нау ко вої уста нови та закли кав про рек то рів з нау ко вої роботи при ді ляти 
особ ливу увагу питан ням захисту об’єк тів інте лек ту аль ної влас ності, 
здо бу тих під час вико нання нау ко вих робіт (Роз по чато звітну кам-
па нію про резуль тати нау ко вої та нау ково-тех ніч ної діяль ності // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 12.02).

***
7 лютого від бу лося під пи сання Гене раль ної угоди між Дер-

жав ним під при ємст вом «Конст рук торське бюро «Пів ден не» 
і м . М. К. Янге ля» та 24 вищими навчаль ними закла дами Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни про спільні дослі-
дження в галузі ство рення ракетно-кос міч ної техніки.

Угоду з ДП «КБ «Пів ден не» ім. М. К. Янге ля» уклали: Дніп ро пет-
ровсь кий наці о наль ний уні вер си тет ім. Олеся Гон чара, Наці о наль ний 
аеро кос міч ний уні вер си тет «ХАІ» ім. М. Є.  Жу ковсь кого, Наці о наль-
ний тех ніч ний уні вер си тет «КПІ», Наці о наль ний авіа цій ний уні вер-
си тет, Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені Тараса Шев ченка, 
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Хар ківсь кий наці о наль ний уні вер си тет радіо елект ро ніки, Наці о наль-
ний тех ніч ний уні вер си тет «ХПІ», Хар ківсь кий наці о наль ний уні вер-
си тет ім. В. Н. Кара зіна, Івано-Фран ківсь кий наці о наль ний тех ніч-
ний уні вер си тет нафти та газу, Наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет 
«Львівська полі тех ні ка», Сумсь кий дер жав ний уні вер си тет, Донець-
кий уні вер си тет, Він ниць кий наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет, 
Севас то польсь кий наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет, Одесь кий 
наці о наль ний полі тех ніч ний уні вер си тет, Чер ні вець кий наці о наль ний 
уні вер си тет ім. Ю. Федь ко вича, Тер но пільсь кий наці о наль ний тех ніч-
ний уні вер си тету ім. І. Пулюя, Тав рійсь кий наці о наль ний уні вер си тет 
ім. В. І.  Вер надсь кого, Кри во рі зь кий наці о наль ний уні вер си тет, Наці-
о наль ний гір ни чий уні вер си тет, Запо рі зь кий наці о наль ний тех ніч ний 
уні вер си тет, При дніп ровська ака де мія будів ництва та архі тек тури, 
Наці о нальна мета лур гійна ака де мія, Укра ї нсь кий дер жав ний хіміко-
тех но ло гіч ний уні вер си тет.

Ос нов ними напря мами спіль них дослі джень на п’ять наступ них 
років визна че ні:

– на у кові і при кладні дослі дження у сфері сис тем ного про ек ту-
вання і конс тру ю вання ракет-но сіїв і кос міч них апаратів;

– при кладні дослі дження в галузі аеро ди на міки, теп ло ма со об міну 
та баліс ти ки;

– до слі дження в галузі тех но ло гії вироб ництва ракет-но сіїв і кос-
міч них апа ра тів, нових мате рі а лів, неруй нів них мето дів контролю;

– до слі дження у сфері забез пе чення міц ності конс трук цій ракет-
но сіїв, кос міч них апа ра тів і стар то вих ком плек сів;

– ство рення сучас них інфор ма цій них тех но ло гій роз роб лення 
та вироб ництва ракетно-кос міч ної техніки;

– до слі дження в галузі ство рення сис тем і алго рит мів керу вання 
раке тами-но сі ями і кос міч ними апа ра тами за новими при нци пами (без-
плат формні сис теми керу вання та ін.);

– до слі дження в галузі ство рення перс пек тив них дже рел жив лення, 
спо со бів пере тво рення енергії;

– спе ці альні дослі дження у сфері ство рення та випро бу вань рідин-
них, твер до па лив них і елект ро ре ак тив них двигунів;

– до слі дження в галузі ство рення та вико рис тання супут ни ко вих 
сис тем різ ного при зна чення (зв’я зок, теле ба чення, дис тан ційне зон ду-
вання Землі та ін.);

– роз роб лення реко мен да цій щодо впро ва дження сучас них еко но-
міч них моде лей та мето дів мене дж менту, у тому числі інно ва цій но го;
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– до слі дження в галузі вико рис тання кос міч ної тех ніки для вирі-
шення гло баль них про блем людства в рам ках перс пек тив них між на-
род них про ек тів за участі Укра їни (анти ас те ро їд ний захист Землі, 
вида лення тех но ген них від хо дів з навко ло зем ного прос тору, вида-
лення радіо ак тив них від хо дів у дале кий кос мос, про гно зу вання зем ле-
тру сів та ін.);

– до слі дження та уза галь нення мате рі а лів у галузі істо рії ство-
рення ракетно-кос міч ної техніки;

– пи тання під го товки фахів ців і нау ко вих кад рів вищої ква лі фі ка ції.
На ступ ним кро ком спіль ної роботи стане укла дання дво сто рон-

ніх дого во рів між ДП КБ «Пів ден не» та окре мими вищими навчаль-
ними закла дами Мініс терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни. 
Метою цих дого во рів буде прак тичне вико рис тання резуль та тів нау-
ко вих дослі джень у раке то бу ду ванні, під ви щення нау ково-тех ніч ного 
потен ці алу уні вер си те тів та якості під го товки фахів ців (КБ «Пів ден не» 
уклало гене ральну угоду з 24 вищими навчаль ними заклади Укра їни 
про спів ро біт ництво в галузі ство рення ракетно-кос міч ної тех ніки 
// Дер жавне кос мічне аге нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 
2013. – 8.02).

***
З 28 січня по 3 лютого в Наці о наль ному тех ніч ному уні вер си-

теті Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут» (НТУУ «КПІ») 
пере бу вала деле га ція Шень янсь кого аеро кос міч ного уні вер си-
тету (Китайська Народна Рес пуб лі ка). 

Під час офі цій ної зустрічі з керів ницт вом уні вер си тету були роз-
гля нуті перс пек тиви нау ково-тех ніч ної спів праці між двома уні вер си-
те тами. Фіналь ною подією візиту стало під пи сання Угоди між Наці о-
наль ним тех ніч ним уні вер си те том Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут» та Шень янсь ким аеро кос міч ним уні вер си те том про ство-
рення на базі Шень янсь кого аеро кос міч ного уні вер си тету Навчально-
на у ко вого центру НТУУ «КПІ» – «ШАУ». Центр має об’єд нати ресурси 
та зусилля уні вер си те тів для про ве дення спіль ної діяль ності у сфері 
науки, освіти, комер ці а лі за ції тех но ло гій, обміну сту ден тами та фахів-
цями (Бра ги нець С. Візит деле га ції Шень янсь кого аеро кос міч ного 
уні вер си тету // Наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет Укра їни 
«КПІ» (http://kpi.ua/13–01–28). – 2013. – 4.02).
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***
М. Згу ровсь кий, ака де мік НАН Укра їни, рек тор Наці о наль-

ного тех ніч ного уні вер си тету Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут»:

«…Ук ра їна вичер пала сиро вин но пе ре робні, низь ко тех но ло гічні 
напрями свого роз витку. Пере орі єн то ву ю чись на висо ко тех но ло гіч-
ний шлях подаль шого поступу, дер жава має зро бити ставку виключно 
на людсь кий капі тал, а не на при родні, інфра струк турні чи про мис-
лові ресурси, вклю чити кон ку рен то сп ро можну науку і пере дову освіту 
в число голо вних дви гу нів своєї еко но міки.

Тому на початку тре тього деся ти річчя неза леж ності кра їни при-
йшло роз уміння гро мадсь кості, що чин ний Закон Укра їни «Про вищу 
осві ту» вичер пав свій регу ля тор ний і рефор ма торсь кий ресурс та не 
від по ві дає вимо гам часу і між на род ним стан дар там. Виникла гостра 
потреба в пере орі єн та ції наці о наль ної сис теми вищої освіти і науки 
на під го товку такого людсь кого капі талу, який би забез пе чив інно ва-
цій ний роз ви ток кра їни за раху нок тіс ної вза є мо дії вищої освіти, науки, 
біз несу та влади. На часі роз ши рення уні вер си тетсь кої авто но мії від по-
відно до євро пейсь ких норм, вве дення у вищу освіту Укра їни загаль-
но єв ро пейсь кої сис теми обліку навчаль ної роботи сту ден тів [European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)], поси лення вза є мо дії 
вищої освіти і ринку праці, вста нов лення при нципу рів но сті ВНЗ усіх 
форм влас ності та їх про фе сорсько-вик ла даць кого складу, під ви щення 
соці аль ного захисту викла да чів і сту ден тів, роз ши рення доступу молоді 
до вищої освіти неза лежно від соці аль ного і мате рі аль ного стану, про-
ти дія коруп ції у вищій освіті та інші пере дові євро пейські норми.

Кон цеп ту ально рефор му вання вищої освіти могло б ґрун ту ва тися 
на таких засадах:

1.У цій новій моделі одним із най важ ли ві ших завдань є чітке роз-
ме жу вання пов но ва жень між трьома рів нями осві тянсь кої ієрар хії: 
орга нами дер жав ного управ ління осві тою, дер жав ними уста но вами, 
що забез пе чу ють якість вищої освіти і науки (ВАК, ДАК, Дер жавна 
інспек ція навчаль них закла дів Укра їни, Укра ї нсь кий центр оці ню вання 
якості осві ти) і ВНЗ.

На рівні дер жав ного управ ління осві тою має роз роб ля тися і вті лю-
ва тися дер жавна полі тика в галузі вищої освіти. Ця полі тика пови нна 
від по ві дати на такі запи тання: які зов нішні і внут рі шні виклики поста-
ють перед кра ї ною? Як від по вісти на ці виклики мож ли вос тями віт чиз-
ня ної науки і від по від ним чином під го тов ле ного людсь кого капі талу? 
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Які нау кові школи кра їни можуть під го ту вати цей людсь кий капі тал? 
Які умови необ хідно ство рити для цих нау ко вих шкіл, щоб вони вико-
нали постав лене завдання?

На при клад, Б. Обама після обрання на пер ший пре зи де нтсь кий тер-
мін у 2008 р. звер нув увагу уні вер си тетсь кої спіль ноти США на слабку 
мате ма тичну під го товку в уні вер си те тах Аме рики, що загро жу вало 
кра їні втра тою ролі гло баль ного лідера в стра те гіч ній перс пек тиві. 
У резуль таті були пере гля нуті уні вер си тетські про грами з мате ма тики, 
поліп шені умови навчання сту ден тів за цими про гра мами, під си лена 
їх моти ва ція.

Під міна функ ції напра цю вання осві т ньої полі тики дріб ним регу-
лю ван ням поточ ної діяль ності ВНЗ, з одного боку, при зво дить до ваку-
уму дійо вої дер жав ної полі тики у сфері освіти і науки, а з дру гого – 
позбав ляє уні вер си тети іні ці а тиви і праг нення до кре а тив ної праці.

Дру гому рівню осві тянсь кої ієрар хії від во диться напра цю вання 
стан дар тів вищої освіти, акре ди та ції напря мів, роз роб лення і вті лення 
кри те ріїв і мето дик оцінки якості осві т ньої і нау ко вої діяль ності, атес-
та ції нау ко вих кад рів вищої ква лі фі ка ції.

ВНЗ ж пови нні само стійно вико ну вати весь ком плекс навчально-
на у ко вої, вихов ної та інно ва цій ної діяль ності, напра цьо ву вати рішення 
щодо акту аль них питань роз витку сус піль ства, ґрун ту ю чись на заса-
дах уні вер си тетсь кої авто но мії та ака де міч них сво бод у вищій школі. 
При нци по вим є те, що нові, необ хідні для про гресу сус піль ства знання, 
можуть бути напра цьо вані лише у віль них ака де міч них середо ви щах, 
у центрах неза леж ної уні вер си тетсь кої думки. А дер жава має бути заці-
кав ле ною в існу ванні таких центрів неза леж ної думки, щоб вони могли 
напра цьо ву вати ці кри тичні знання. Озброю ючись ними, дер жава може 
забез пе чу вати подаль ший про грес сус піль ства. Такого типу пар т нерство 
між вла дою й ака де міч ною спіль но тою дасть змогу кра їні здійс нити най-
більш смі ливі і важ ливі пере тво рення і, навпаки, від но сини між вла дою 
й уні вер си те тами, побу до вані на жорст кому управ лінні, дріб ному конт-
ролі і регу лю ванні, при ве дуть кра їну до зане паду. У своїй резо лю ції від 
2006 р. Пар ла ме нтська асамб лея Ради Європи (ПАРЄ) наго ло сила: “Істо-
рія довела, що пору шення ака де міч ної сво боди та уні вер си тетсь кої авто-
но мії зав жди ведуть до інте лек ту аль ної порож нечі і, як наслі док, до соці-
аль ної та еко но міч ної стаг на ці ї”.

На часі вве дення в пов ному обсязі євро пейсь кої три рів не вої сис-
теми сту пе не вої освіти (бака лавр, магістр, док тор філо со фії) та загаль-
но єв ро пейсь кої сис теми обліку навчаль ної роботи сту ден тів ECTS. 
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При цьому мають бути збе ре жені тра ди ційні для Укра їни осві т ньо-ква-
лі фі ка цій ний рівень молод шого спе ці а ліста та нау ко вий сту пінь док-
тора наук. Над зви чайно важ ли вим є забез пе чення зв’язку сту пе не вої 
освіти Укра їни з Наці о наль ною рам кою ква лі фі ка цій та ECTS. Це дасть 
змогу, з одного боку, чітко роз уміти місце осві т ньо-ква лі фі ка цій них 
рів нів вищої освіти на ринку праці Укра їни (особ ливо бака лав ра), 
а з іншого – забез пе чу вати їх роз пі зна вання на євро пейсь кому прос торі 
освіти.

<…> 5. Голо вний меха нізм забез пе чення інно ва цій ного роз витку 
еко но міки і сус піль ства поля гає у поси ленні вза є мо дії між осві тою, 
нау кою, біз не сом і вла дою на основі їх вза єм ної заці кав ле ності  у спів-
праці. На жаль, за роки неза леж ності Укра їни зако но давчо не вибу до-
вані орга нічні зв’язки між ними. Тому на новому етапі дер жава має 
при ді лити велику увагу ство ренню потуж них регі о наль них осві т ньо-
на у ково-ін но ва цій них центрів на базі про від них уні вер си те тів або 
об’єд нань уні вер си те тів і нау ко вих уста нов, навколо яких пови нна 
зосе ре ди тися кон ку рен то сп ро можна освіта і наука, висо ко тех но ло гіч-
ний біз нес за коор ди ну ю чої ролі регі о наль ної влади.

У цій моделі робо то давці мають роз ши рю вати свою участь у під-
го товці навчаль них про грам ВНЗ, у роз робці і затвер дженні стан дар тів 
вищої освіти за кож ною галуззю освіти і науки, у фор му ванні кри те-
ріїв ком пе тент ності випуск ни ків вищої школи, у забез пе ченні місць 
прак тики сту ден тів, у роз витку мате рі аль ної бази, у спів праці в галузі 
наук та інно ва цій. Виправ да ним було б вве дення подат ко вих та мит них 
пільг для біз несу в його спів праці з віт чиз ня ною уні вер си тетсь кою нау-
кою. На баланси уні вер си те тів в обо в’яз ко вому порядку мають ста ви-
тися ство рені в їх нау ко вому середо вищі нема те рі альні активи у формі 
інте лек ту аль ної влас ності та запро ва джу ва тися ефек тивні меха нізми 
її комер ці а лі за ції в біз нес-се ре до вищі. Через спільну участь у забез пе-
ченні ака де міч ної ком по ненти в під го товці док то рів філо со фії мають 
бути ство рені реальні умови для тіс ної спів праці уні вер си те тів, наці о-
наль ної і галу зе вих ака де мій наук.

7. У час тині євро пейсь кої інтег ра ції Укра їна має про дов жити узго-
дження наці о наль ної сис теми вищої освіти з ECTS та з ENQA. Пови-
нні ство рю ва тися умови для повер нення в Укра їну гро ма дян, які здо-
були освіту за кор до ном, шля хом визнання на уні вер си тетсь кому рівні 
іно зем них дип ло мів про вищу освіту, про нау кові сту пені та вчені 
звання при зара ху ванні на навчання та/або при йн ятті на роботу. Через 
поліп шення вивчення іно зем них мов (насам пе ред анг лійсь кої) та кра-
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ї но знавства має істотно роз ши ри тися ака де мічна мобіль ність і участь 
у між на род них освіт ніх і нау ко вих про ек тах викла да чів, нау ко вців, 
сту ден тів.

<…> Ці та інші кон цеп ту альні засади могли б лягти в основу 
реформи вищої освіти на сучас ному етапі. З огляду на ту обста вину, 
що від цієї реформи, без пере біль шення, зале жить май бутнє нашої кра-
їни, новий Закон “Про вищу осві ту” має кон со лі ду вати най кращі поло-
ження напра цьо ва них остан німи роками шести від омих авто рів зако но-
про ек тів. Він має уві брати в себе про по зи ції орга нів дер жав ної влади, 
навчаль них і нау ко вих уста нов, між на род них про фе сій них орга ні за цій 
і гро мадсь кості. У про цесі доопра цю вання й обго во рення зако но про ект 
має бути від кри тим для сус піль ства в інтер нет-прос торі. Маємо усві-
до мити: життя схва лить тільки ті його поло ження, які будуть напра-
цьо вані і при йн яті шля хом гро мадсь кого кон сен су су» (Згу ровсь кий 
М. Вища освіта на зламі сус піль ного роз витку // Дзер кало тижня. 
Укра їна (http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vischa-osvita-na-zlami-
suspilnogo-rozvitku.html). – 2013. – 8–15.02).

***
В. Рас по пов, кан ди да т   ф ізико-ма те ма тич них наук, дирек-

тор Нау ково-нав чаль ного центру при клад ної інфор ма тики 
НАН України:

«Модель дослід ниць кого уні вер си тету. <…> Про блема залу-
чення молоді у віт чиз няну науку стала вже хро ніч ною для Укра їни. 
Цю про блему, на жаль, не вда лося вирі шити за допо мо гою чис лен них 
уря до вих поста нов, ухва ле них за всі роки пере бу дови і неза леж ності. 
Нині серед ній вік нау ко вців, які пра цю ють у нау ково-дос лід них уста-
но вах Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, неухильно набли жу ється 
до пен сій ної позначки. І якщо най ближ чим часом не вжити рішу чих 
захо дів – ство рити спри ят ливі умови для непе ре рвної твор чої освіти 
і посту по вого вхо дження в науку амбіт ної молоді – при зе рів шкіль них 
пред мет них олім піад, пере мож ців кон кур сів-за хис тів нау ково-дос лід-
 них робіт Малої ака де мії наук (МАН), ліде рів зов ні ш нього неза леж-
ного оці ню вання знань (ЗНО), – то дер жава може на довгі роки позбу-
тися наяв них нау ко вих шкіл.

Ба гато мініс терств і від ом ств на базі колиш ніх від ом чих інсти ту тів 
під ви щення ква лі фі ка ції або кур сів пере ква лі фі ка ції ство рили галу зеві 
вищі навчальні заклади, у яких сьо го дні, зде біль шого на само окуп ній 
основі, навча ють необ хід них їм фахів ців із пере січ них випуск ни ків 
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серед ньої школи. Але їхнім досві дом під го товки про фе сій ної зміни 
навряд чи можна ско рис та тися, коли мова йде про від тво рення нау ко-
вої еліти, хоча б тому, що не всі випуск ники шкіл мають необ хідні при-
родні здіб ності для нау ко вої роботи.

За останнє деся ти річчя діяль ність Малої ака де мії наук було 
реально під три мано на дер жав ному рівні. Завдяки цьому сьо го дні 
в Укра їні успішно діє цілісна сис тема проф орі єн та цій ного від бору 
і під го товки до нау ко вої роботи твор чої шкіль ної молоді. Пред метні 
олім пі ади і кон курси МАН фак тично про во дять серед стар шо клас ни ків 
селек цію – най та ла но ви тіші мають мож ли вість після закін чення школи 
про дов жити навчання у ВНЗ на бюджет ній основі за обра ним фахом. 
На пер шому курсі вони зазви чай додат ково отри му ють вагому доплату 
до сти пен дії – від Пре зи дента Укра їни або від міс це вих держ ад мі ніст-
ра цій. ЗНО, яке щорічно охоп лює до пів міль йона май бут ніх абі ту рі єн-
тів ВНЗ, також визна чає 60–70 най здіб ні ших із най ви щим рей тин гом. 
Ана ло гічну функ цію вико ну ють і шкільні пред метні олім пі ади – від 
район ного рівня до все ук ра їнсь кого і між на род ного. На жаль, наявна 
сис тема моні то рингу подаль ших твор чих досяг нень вихо ван ців МАН, 
при зе рів шкіль них пред мет них олім піад, ліде рів ЗНО, які вже стали 
сту ден тами, “про бук со вує” і не забез пе чує належ ного орга ні за цій ного 
та нау ково-ме то дич ного супро воду тих сту ден тів, які з шкіль них років 
мрі яли стати нау ко вцями, що й демон струє неза до віль ний кін це вий 
резуль тат – реаль ний стан справ з “о мо ло джен ням” віт чиз ня ної науки.

<…> При чина того, що шко лярі з неор ди нар ними твор чими здіб-
нос тями і схиль ністю до нау ко вої діяль ності зго дом дуже швидко втра-
ча ють інте рес до подаль шої кар’єри нау ко вця, поля гає в тому, що, 
ставши сту д ен тами, вони потрап ля ють в ото чення сту де нтсь кої молоді 
з рядо вими твор чими здіб нос тями і зовсім не ака де міч ними амбі ці ями. 
Адже нинішнє сту де нтство самим жит тям зорі єн то ване пере важно 
не на здо буття якіс ної фун да мен таль ної освіти, не на напо лег ливе 
навчання по 12–16 годин на день, а радше – на швидкі заро бітки <…> 
Гонитва за грішми, а не за знан нями, засмок тує юні таланти. Зго дом 
це не може не від би тися на загаль ній якості їхньої ака де міч ної освіти, 
яка, як від омо, для май бу т нього нау ко вця в при нципі немож лива без 
напо лег ли вої щоден ної само під го товки, бага то го дин ної само стій ної 
роботи над під руч ни ками, у біб ліо теці тощо. Так посту пово, за два-три 
роки навчання змі ню ються жит тєві орі єн тири тала но ви тої сту де нтсь-
кої молоді, на яку дер жава покла дала надію як на май бутню нау кову 
зміну.



41

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

Ви хід із ситу а ції, що скла лася, автор вба чає в тому, щоб на базі 
НЦ “МАН Укра ї ни”, НБУ ім. В. І. Вер надсь кого, нау ково-дос лід них 
інсти ту тів і про філь них нау ково-нав чаль них центрів, які вже діють 
у НАН Укра їни, ство рити в Укра їні хоча б один дослід ниць кий уні вер-
си тет сві то вого рівня, на навчання в який запро шу ва ти муть абі ту рі єн-
тів із при зе рів шкіль них пред мет них олім піад, пере мож ців кон кур сів-
за хис тів нау ково-дос лід них робіт МАН, ліде рів ЗНО.

При цьому навчання тала но ви тих сту ден тів у дослід ниць кому 
уні вер си теті має здійс ню ва тися винят ково на бюджет ній основі.

На етапі ста нов лення, поки буде визна чено необ хідну мате рі ально-
тех нічну базу, ство рено базові кафедри, сфор мо вано про фе сорсько-
вик ла даць кий колек тив, дослід ниць кий уні вер си тет може функ ці о-
ну вати як гро мадська інсти ту ція при НЦ «МАН Укра ї ни». При нципи 
непе ре рвності й наступ ності в освіті еліт ної нау ко вої молоді будуть 
забез пе чені, якщо сту денти I–III кур сів мати муть мож ли вість творчо 
спіл ку ва тися і один з одним, і з нау ко вцями НАН Укра їни в гурт ках 
МАН, про дов жу ючи нау ково-дос лідну діяль ність, до якої вони долу-
чи лися, готу ю чись до кон кур сів-за хис тів нау ково-дос лід них робіт 
МАН. У сту де нтсь кому середо вищі дослід ниць кого уні вер си тету має 
домі ну вати культ знань, а не май бут ніх висо ких заро біт ків» (Рас по-
пов В. Щоб вивчи тись на нау ко вця // Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – 
№ 12. – С. 44–46).

***
В. Шин ка рук, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор Київсь кого 

наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шевченка:
«У 2000 р. Укра їна при єд на лася до гло бально визна них “Цілей 

роз витку тися чо літ тя” і взяла на себе полі тичні зобо в’я зання щодо 
їх досяг нення і реа лі за ції до 2015 р. Серед восьми визна че них цілей 
дру гою названо забез пе чення якіс ної освіти впро довж життя. Як вона 
реа лі зу ється в Україні? 

Якість вищої освіти роз гля да ється насам пе ред як від по від ність 
реаль них освіт ніх потреб усіх суб’єк тів осві т ньої діяль ності (сту дента, 
регі о наль ної осві т ньої сис теми, дер жа ви) отри му ва ному резуль тату. 
Звідси випли ва ють основні показ ники якості: задо во ле ність сту ден тів 
і випуск ни ків рів нем набу тої освіти; кон ку рен то сп ро мож ність на ринку 
освіт ніх послуг випуск ни ків і вищого навчаль ного закладу, який надає 
освітні послуги. Зро зу міло, що якіс ний рівень освіти дає змогу краще 
реа лі зу вати себе на ринку праці. За даними Орга ні за ції еко но міч ного 
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спів ро біт ництва й роз витку, вища освіта в кра ї нах Європи під ви щує 
рівень дохо дів дип ло мо ва них фахів ців не менше ніж у пів тора-два 
рази. Від сут ність такої коре ля ції в Укра їні накла дає від би ток на моти-
ва цію сту ден тів при здо бутті вищої освіти. Дип лом, на жаль, роз гля-
да ється лише як фор мальне під тве р дження рівня освіти, а не як доказ 
спра в ж ньої про фе сій ної ква лі фі ка ції.

За даними дослі дження Фонду «Демок ра тичні іні ці а ти ви» 
ім. І. Куче ріва, 70,5  % рес пон ден тів оці ню ють якість вищої освіти 
в Укра їні як низьку й середню. Резуль тати соці о ло гіч ного опи ту вання, 
про ве де ного Інсти ту том еко но міки та про гно зу вання НАН Укра їни, 
демон стру ють, що понад 70  % май бут ніх фахів ців в уні вер си те тах опа-
но ву ють певну сукуп ність знань, можуть їх шаб лонно засто со ву вати, 
але не здатні вирі шу вати незна йомі для них завдання; 20  % випуск ни-
ків укра ї нсь ких ВНЗ дуже погано орі єн ту ються в обра них про фе сіях 
через власну недба лість і неба жання вчи тися; 10  % – це випуск ники, 
які добре ово ло діли мето дом само на вчання і само вдос ко на лення.

Ці факти гово рять про наяв ність сер йоз ної про блеми в Укра їні. 
Зни ження якості навчання може при звести до неви знання євро пейсь-
кою спіль но тою дип ло мів наших уні вер си те тів, які не будуть спро мож-
ними пройти зов нішню екс пер тизу. Наслі док – зни ження мобіль ності 
їхніх сту ден тів і випуск ни ків на євро пейсь кому просторі.

Галь му ють роз ви ток якості освіти й недо статня сфор мо ва ність 
ринку освіт ніх послуг; брак меха ніз мів орі єн та ції на потреби сус піль-
ства; недо стат ність нау ково-ін фор ма цій ного й кад ро вого забез пе чення 
вищої про фе сій ної освіти та її інно ва цій ної бази.

Лише за раху нок роз роб лення стра те гіч ної Дер жав ної про грами 
від нов лення про фе сій ного потен ці алу Укра їни, а також реа лі за ції про-
грами перс пек тив ного й поточ ного про гно зу вання потреб вироб ництва 
у фахів цях з вищою осві тою і про грами інфор му вання насе лення щодо 
про гноз них потреб на ринку праці можна подо лати існу ючі роз біж-
ності.

<…> Вирі шення про блеми якості вищої освіти перед ба чає широ-
кий ком плекс від по від них дій. Потрібна сильна і послі довна ком-
плексна дер жавна полі тика. Нава жуся запро по ну вати ряд необ хід них 
основ них захо дів для забез пе чення якіс ної освіти.

По-перше, рест рук ту ри зу вати сис теми серед ньої загаль но ос ві т ньої 
про філь ної школи, про фе сійно-тех ніч ної і вищої освіти в їх тіс ному 
вза є мо зв’язку, оскільки виник знач ний роз рив між потре бами сус піль-
ства й освітою.
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По-друге, ство рити нові стан дарти вищої освіти, адже лише за цих 
умов можна почи нати фор му вання інно ва цій них про грам, навчаль них 
пла нів і діаг рам під го товки бака лав рів, магіст рів, док то рів і рефор му-
вання сис теми керу вання у вищій школі.

По-третє, удо ско на лити тру дове зако но дав ство від по відно до дво-
сту пе не вості вищої освіти (бака лавр – магістр), оскільки в Укра їні від-
сутня узго дже ність осві т ньо-ква лі фі ка цій них рів нів бака лавра й магі-
стра з вимо гами робо то дав ців. Також ство рити ефек тивну сис тему 
піс ля дип лом ної освіти, яка б задо воль няла потреби рин ко вої еко-
но міки.

По-чет верте, усу нути істотні дис про пор ції сис теми вищої освіти 
і вдос ко на лити мережу вищих навчаль них закла дів. Бо масо вість вищої 
освіти поро джує про блему якості. Ефек тив ним шля хом до під ви щення 
інсти ту цій ної спро мож ності закла дів щодо здійс нення якіс ної під го-
товки, досяг нення кри тич них пара мет рів їх основ ної діяль ності, що не 
потре бує додат ко вих інвес ти цій, потрібно визнати кон цент ра цію, 
укруп нення дріб них, неефек тив них і без перс пек тив них закла дів, які 
вво дять в оману і сту ден тів, і бать ків, і робо то дав ців, і дер жаву щодо 
якості своїх дип ло мо ва них випуск ни ків.

По-п’яте, ство рити неза лежну аген цію з оці ню вання якості освіти, 
про ве дення сер ти фі ко ва них освіт ніх ауди тів. Визна чити її ста тус, 
завдання і функ ції, роз ме жу вати пов но ва ження з централь ним орга ном 
вико нав чої влади з фор му вання дер жав ної полі тики в галузі освіти. 
Оці ню вання якості осві т ньої діяль ності в Укра їні пови нна бути від кри-
тою і пуб ліч ною про це ду рою, а резуль тати пере ві рок і моні то рин го вих 
дослі джень мають бути від омі гро мадсь кості, замов ни кам і спо жи ва-
чам освіт ніх послуг.

По-шосте, роз ро бити ком плексні кри те рії оцінки якості осві т нього 
процесу.

Ви рі шення про блеми якості вищої освіти перед ба чає широ кий ком-
плекс від по від них дій. Потрібна сильна й послі довна ком плексна дер-
жавна полі тика, зок рема, у перс пек тив ному про гно зу ванні й прак тич-
ному про ек ту ванні наці о наль ної вищої шко ли» (Шин ка рук В. Шлях 
до якіс ної вищої освіти // Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.
dt.ua/EDUCATION/shlyah-do-yakisnoyi-vischoyi-osviti.html). – 2013. – 
22.02–1.03).
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Оцінки ефек тив ності науки в Укра ї ні

 На у кова пері одика Укра ї ни 
в інфор ма ційно-ана лі тич ній сис те мі 
«Російсь кий індекс нау ко вого циту ван ня»

Ро сійсь кий індекс нау ко вого циту вання вико нує функ ції інстру-
менту для оцінки діяль ності окре мих уче них і нау ко вих орга ні за цій 
на основі дже рел біб ліо гра фіч ної інфор ма ції з нау ко вої пері одики. 
Кіль кість жур на лів, що індек су ються в рам ках про екту, досягла 36 тис., 
опра цьо ва них ста тей – 16 млн, а кіль кість поси лань – 118 млн. Такі 
високі показ ники досяг нуто завдяки мож ли вості вклю чення до про-
екту будь-якого нау ко вого видання, що від по ві дає ряду фор маль них 
кри те ріїв.

Біб ліо мет ричні показ ники для авто рів, орга ні за цій і жур на лів роз-
ра хо ву ються на всьому масиві пуб лі ка цій, що нале жать до Російсь-
кого індексу нау ко вого циту вання, але в май бу т ньому перед ба ча ється 
роз ра хо ву вати показ ники на основі пев ним чином сфор мо ва ного ядра 
з 1500 най ав то ри тет ні ших російсь ких нау ко вих жур на лів, від ібра них 
на основі роз ра хунку ком плекс ного показ ника, який вра хо вує імпакт-
фак тор жур налу, особ ли вості циту вання в цій пред мет ній галузі, рівень 
само ци ту вання, авто ри тет ність поси лань і нерів но мір ність напов нення 
бази даних за різ ними тема тич ними напря мами.

Не об хідно від зна чити, що Російсь кий індекс нау ко вого циту вання 
набу ває ста тусу між на род ного. У ньому опра цьо вано понад 7,5 тис. 
російсь ких пері одич них видань і 28,5 тис. зару біж них. Серед них 
7,8 тис. – із США, 4 тис. – з Вели кої Бри та нії, 1,3 тис. – з Німеч чини, 
1,2 тис. – з Нідер лан дів, 1 тис. – з Франції.

Ви сока по пуляр ність Російсь кого індексу нау ко вого циту вання 
обу мо вила заці кав ле ність країн СНД у вклю ченні до цієї інфор ма-
ційно-ана лі тич ної сис теми своїх нау ко вих пері одич них видань. Зок-
рема, у ній пред став лено понад 300 укра ї нсь ких часо пи сів. Однак 
Російсь кий індекс нау ко вого циту вання, ста ном на поча ток 2013 р., 
роз ра хо вано лише для 16 українських жур на лів (інші в ста дії опра-
цю ван ня). Пере лік цих жур на лів і їхніх біб ліо мет рич них показ ни ків 
висвіт лено в таблиці.
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№ 
п/п

На зва пері одич-
ного видан ня

Кількість
статей

Кількість
цитувань

Імпакт-
фактор

1. Фи зика низ ких 
тем пе ра тур

1556 6269 0,529

2.
Те о ре ти чес кая 
и экс пе ри мен-
таль ная химия

435 1551 0,450

3.
Из вес тия выс-
ших уче б ных 
заве де ний. Ради-
о э лект ро ни ка

1304 1878 0,409

4. Тер мо елект ри ка 621 171 0,250

5.
Гео ло гія і корисні 
копа лини Cві-
то вого оке а ну

340 179 0,221

6. Biopolymers 
and cell

635 771 0,195

7. Фи зи чес кое вос пи-
та ние сту ден тов

540 142 0,163

8.
Фи зи чес кое вос-
пи та ние сту ден-
тов твор чес ких 
спе ци аль нос тей

826 249 0,116

9. Мор фо ло г iя 320 46 0,083

10.
Сов ре мен ное 
про мы ш лен ное 
и граж данс кое 
стро и тель ст во

160 12 0,042
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11. Ме та лли чес кие 
конс трук ции

173 29 0,037

12.
Труды Одес ского 
поли тех ни чес кого 
уни вер си те та

890 200 0,026

13.

Пе да го гика, пси-
хо ло гия и медико-
би о ло ги чес кие 
про блемы физи-
чес кого вос пи-
та ния и спор та

3089 562 0,021

14. Ма те ма ти чес кие 
машины и сис те мы

497 237 0,021

15.
Эко но мика стро-
и тель ства и горо-
дс кого хозяйст ва

198 6 0,017

16.

Вест ник Харь-
ковс кого наци о-
наль ного авто мо-
бильно-до рож ного 
уни вер си те та

1126 4 0,004

Із 16 наве де них у таб лиці нау ко вих пері одич них видань шість 
є часо пи сами уста нов НАН Укра їни, 10 – жур на лами й збір ни ками нау-
ко вих праць вищих навчаль них закла дів (Дже рело інфор ма ції: Науч-
ная элект рон ная биб ли о тека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru).
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 Перс пек тивні напрями 
нау ко вих дослі джень

По над 50 років тому в Інсти туті фізич ної хімії ім. Л. В. Писар-
жевсь кого АН УРСР під керів ницт вом ака де міка О. Бродсь кого 
вперше в Укра їні роз по ча лися роботи зі ство рення й вико рис тання 
мето дів мас-спект ро мет рич ного ана лізу для фізико-хі міч них дослі-
джень орга ніч них моле кул. Резуль та том цього стало засто су вання 
в Укра їні мето дів польо вої іоні за ції та польо вої десорб ції як неруй нів-
них мето дів іоні за ції моле кул для мас-спект ро мет рії.

По даль ший роз ви ток мас-спект ро мет рич них дослі джень в Інсти-
туті хімії поверхні НАН Укра їни (дирек тор – ака де мік О. Чуй ко) зумо-
вив пере важне вико рис тання тем пе ра турно-прог ра мо ва ної десорб ції 
та різ но ви дів лазер ної десорб ції/іо ні за ції для вдос ко на лення мето-
дів вивчення пере тво рень моле кул, насам пе ред біо ло гічно актив них, 
що від бу ва ються на поверхні твер дого тіла. Остан нім часом мас-спект-
ро мет ричні дослі дження в Інсти туті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка зосе-
ре джені на вивченні фізики і хімії наност рук ту ро ва них сис тем мето-
дами сучас ної мас-спект ро мет рії.

<…> Наразі мас-спект ро мет ричні дослі дження з вико рис тан ням 
тем пе ра турно-прог ра мо ва ної десорб ції та лазер ної десорб ції/іо ні за-
ції вико ну ються у від ділі мас-спект ро мет рії нано роз мір них сис тем 
та Центрі колек тив ного корис ту вання МАЛ ДІ-ТОФ Інсти туту хімії 
поверхні ім. О. О. Чуйка НАН Укра їни у спів ро біт ництві з від ді лен-
нями хімії, фізики і аст ро но мії, біо хі мії, фізі о ло гії і моле ку ляр ної біо-
ло гії. Також центр спів пра цює з деякими закор дон ними нау ко вими 
центрами та бере участь у під го товці фахів ців у галузі мас-спект ро мет-
рії в про від них вищих навчаль них закла дах України.

<…> Сучасні методи мас-спект ро мет рич них дослі джень спря мо-
вані пере важно на вивчення біо мо ле кул у про цесі їх вза є мо дії з нано-
ст рук ту ро ва ними поверх нями. При цьому голо вну роль від іграє вста-
нов лення коре ля цій у послі дов ності: син тез і хімічне моди фі ку вання 
біо ло гічно актив них нано ком по зи тів → вивчення їхніх фізико-хі міч-
них влас ти вос тей → визна чення їхньої біо ло гіч ної актив ності.

Мас-спект ро мет рія займає пози цію в середині цієї послі дов ності – 
серед ефек тив них мето дів вивчення фізико-хі міч них влас ти вос тей 
наност рук ту ро ва них сис тем. Можна висло вити обґрун то ване при пу-
щення, що стра те гічна мета сучас них МС-дос лі джень – забез пе чити 
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роз уміння деталь них меха ніз мів біо роз піз на вання як голо вної влас ти-
вості живих систем.

Се ред фізико-хі міч них мето дів дослі дження пере тво рень 
на поверхні наност рук ту ро ва них об’єк тів тем пе ра турно-прог ра мо-
вана мас-спект ро мет рія є одним з най перс пек тив ні ших. У цьому 
методі виді лення ста біль них лет ких про дук тів десорб ції та деструк-
ції від бу ва ється в ква зі ста ці о нар них умо вах, забез пе чу ючи над ійну 
інфор ма цію про поря док реак цій, енер гію акти ва ції та пере декс по-
нен ційні множ ники реак цій орга ніч них, особ ливо біо ло гічно актив-
них моле кул, що від бу ва ються на дослі джу ва ній поверхні. Саме 
це визна чає цін ність ТПД МС як ефек тив ного методу дослі дження 
наност рук ту ро ва них систем.

Ме тод ТПД МС най ефек тив ні ший у поєд нанні з мето дом ЛДІ МС. 
Пер ший з них – повіль ний, ква зі ста ці о на р  ний, орі єн то ва ний на реєст-
ра цію ста біль них про дук тів хіміч них реак цій. Дру гий – фік сує про цеси 
в нано се кунд ній шкалі часу, дає мож ли вість одер жу вати і реєст ру вати 
асо ці а тивні, моле ку лярні, фраг ментні іони біо мо ле кул, а також фік су-
вати корот ко іс ну ючі інтер ме ді ати, над аючи таким чином інфор ма цію 
про деталі меха ніз мів десорб ції/іо ні за ції та іон-мо ле ку ляр них реакцій.

По єд нання цих мето дів сприяє ґрун то вному і все біч ному 
роз умінню про це сів, що від бу ва ються в адсорб цій ному шарі. Серед 
наност рук ту ро ва них повер хонь, які вивча ють мето дами ЛДІ та ТПД 
МС, най перс пек тив ні шими вида ються сис теми на основі крем нію та, 
остан нім часом, вуг лецю (кар бо ні зо вані поверхні, тер мо роз ши ре-
ний гра фіт, нанот рубки, фуле рени, гра фени тощо). Щодо мас-спект-
ро мет рії наност рук ту ро ва них вуг ле цев міс них сис тем уже нако пи-
чено знач ний екс пе ри мен таль ний мате ріал, який потре бує окре мого 
й деталь ного роз гляду. Про грес мас-спект ро мет рії, що визна ча ється 
кіль кістю та якістю пуб лі ка цій у про від них фахо вих жур на лах, спо-
сте рі га ється нині пере важно в таких напря мах: інстру мен тальні 
методи і тех ніка, фар ма ко ло гія, ток си ко ло гія та вивчення при род-
них про дук тів.

Су часну мас-спект ро мет рію поки що недо ста т ньо вико рис то ву-
ють для вирі шення фун да мен таль них про блем фізич ної хімії та хімії 
поверхні наност рук ту ро ва них сис тем. Це зумов лено новиз ною пред-
мета й мето до ло гіч ними труд но щами, на подо лання яких, власне, 
і спря мо вані сьо го дні у світі інтен сивні роботи з удо ско на лення інстру-
мен таль ної тех ніки й нових мето дів дослі дження.
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Не зва жа ючи на певні мето дичні про блеми, кіль кість нау ко вих 
дослі джень, у яких мас-спект ро мет ричні методи засто со ву ють для 
роз в’я зання завдань нано бі о ло гії, нано ме ди цини, нано фар ма ко ло гії 
і вза галі нано ма те рі а лоз навства, демон струє тен ден цію до швид кого 
і ста лого зрос тання (Покровсь кий В. Десорб ційна мас-спект ро мет-
рія: фізика, фізична хімія, хімія поверхні // Віс ник НАН Укра їни. – 
2012. – № 12. – С. 25, 40–41).

Про блеми стра те гії роз витку Укра ї ни

У рам ках про дов ження реформ аграр ного сек тору у 2013 р. 
пла ну ється роз ро бити два най важ ли віші доку менти – Стра те гію 
роз витку аграр ного сек тору еко но міки та Стра те гію ста лого роз-
витку сільсь ких тери то рій. Про це Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич 
повід омив в інтер в’ю жур налу «Укра їна і світ. Гло баль ний поря док 
ден ний 2013».

Глава дер жави зазна чив, що в доку мен тах буде закла дено кар ди-
нально нові під ходи до дер жав ної полі тики у сфері роз витку агро про-
мис ло вого ком плексу та сільсь кої міс це вості, що базу ються на євро-
пейсь ких при нци пах. За його сло вами, пара лельно три ва тиме робота 
з удо ско на лення меха ніз мів дер жав ної під тримки сіль госп ви роб ни-
ків, насам пе ред у напрямі під ви щення її про зо рості та ефек тив ності, 
подаль шого роз витку рин ко вої інфра струк тури, сти му лю вання роз-
витку сільсь ко гос по дарсь кої коо пе ра ції.

Не менш важ ли вим завдан ням Пре зи дент назвав поліп шення умов 
для інвес то рів, особ ливо тих, які пла ну ють реа лі зо ву вати інно ва ційні 
про екти в аграр ній сфері, рефор му вання сис теми конт ролю без пеки 
хар чо вих про дук тів від по відно до вимог Євро со юзу та СОТ.

Щодо ринку земель сільсь ко гос по дарсь кого при зна чення В. Яну- 
ко вич зазна чив, що Укра їна прагне не лише повністю забез пе чити 
внут рі шні потреби в про до воль стві, а й зайняти про відні пози ції на сві-
то вому аграр ному ринку. Тому влада наці лена на впро ва дження ринку 
землі, ска зав Пре зи дент. Основ ним у цьому кон тексті він назвав утве р-
дження ефек тив ного гос по даря, який буде бережно ста ви тися до землі 
і не висна жу вати її ресурси (У 2013 році пла ну ється роз ро бити Стра-
те гію роз витку аграр ного сек тору еко но міки та Стра те гію ста-
лого роз витку сільсь ких тери то рій – Глава дер жави // Офі ційне 
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Iнтер нет-предс тавництво Пре зи дента Укра їни (http://www.
president.gov.ua). – 2013. – 15.02).

***
Пріо ри тети забез пе чення зов ні ш ньої стій кості еко но міки Укра-

їни. В умо вах ризи ків погір шення умов тор гівлі, усклад нення доступу 
до капі та лів та втечі капі та лів у серед ньо ст ро ко вій перс пек тиві пріо ри-
тети змен шення ураз ли вості наці о наль ної еко но міки пови нні забез пе-
чу ва ти:

– мо бі лі за цію наці о наль них капі та лів через подальше залу чення 
в наці о нальну еко но міку кош тів конт ро льо ва них іно зем них кор по ра цій 
рези ден тів Укра їни та акти ві за цію залу чення капі та лів, які не конт ро-
лю ються рези ден тами України;

– зміну тех но ло гіч ної струк тури випуску та спо жи вання наці о-
наль ної еко но міки в напрямі збіль шення частки про дук ції віт чиз ня ного 
вироб ництва в струк турі про між ного та кін це вого спо жи вання на внут-
рі ш ньому ринку через акти ві за цію про це сів імпор то за мі щен ня;

– під ви щення діє вості кана лів впливу корек цій обмін ного курсу 
на стан зов ні ш ньої торгівлі.

Пріо ри те тами забез пе чення зов ні ш ньої стій кості наці о наль ної 
еко но міки мають стати:

1) Фор му вання спри ят ли вого мак ро еко но мін чого середо вища 
для роз гор тання про це сів імпор то за мі щення.

За без пе чення спри ят ли вого мак ро еко но міч ного середо вища для 
сти му лю вання про це сів імпор то за мі щення перед ба чає наяв ність ста-
біль ного попиту все ре дині країни.

Тільки за умов про гно зо ва ності попиту в май бут ніх пері одах 
суб’єкти гос по да рю вання при йма ти муть рішення щодо доціль ності 
інвес ту вання в про цеси імпор то за мі щення та бра ти муть на себе від-
по відні ризики. Різке зрос тання внут рі ш нього попиту при зво дить 
до швид кого випе ре джа ю чого зрос тання імпорту через від сут ність 
необ хід них вироб ни чих потуж нос тей, а його різке ско ро чення пов’я-
зане із знач ними ризи ками для інвес то рів щодо окуп ності їх проектів.

У зв’язку з цим пер шо чер го вим завдан ням уряду щодо фор му вання 
спри ят ли вих умов для про це сів імпор то за мі щення є під тримка ста-
більно зрос та ю чої дина міки попиту на внут рі ш ньому ринку та згла-
джу вання його різ ких коливань.

2) Мобі лі за ція капі та лів конт ро льо ва них іно зем них кор по ра цій 
рези ден тів України.
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Ак ти ві за ція залу чення капі та лів конт ро льо ва них іно зем них кор по-
ра цій у наці о нальну еко но міку мож лива тільки за умов забез пе чення 
захи ще ності прав влас ності інвес то рів. Зміни пері одів від нос ної полі-
тич ної ста біль ності пері одами неви зна че ності стри му ють інвес ту вання 
в Укра їну з боку конт ро льо ва них іно зем них кор по ра цій. За таких умов 
інвес то рам пови нні бути забез пе чені гаран тії щодо недо тор кан ності 
їх прав влас ності на інвес то вані в еко но міку кра їни активи.

Оскільки похо дження час тини акти вів конт ро льо ва них іно зем-
них кор по ра цій рези ден тів Укра їни може бути пов’я зано зі спір ними 
питан нями щодо додер жання від по від них зако но дав чих норм або регу-
ля тор них про це дур, необ хідно про вести амніс тію таких капі та лів. 
Досвід країн з пере хід ними еко но мі ками демон струє, що така амніс-
тія пови нна супро во джу ва тися подан ням нульо вої декла ра ції рези ден-
тами Укра їни. Така нульова декла ра ція пови нна міс тити інфор ма цію 
про активи рези ден тів в Укра їні та на інших еко но міч них тери то ріях 
на визна чену дату. Тер мін подання такої декла ра ції має бути обме же-
ний у часі.

3) Акти ві за ція залу чення капі та лів, які не конт ро лю ються 
рези ден тами України.

Ство рення спри ят ли вих умов для залу чення в еко но міку Укра їни 
кош тів інвес то рів, які не є конт ро льо ва ними іно зем ними кор по ра ці-
ями рези ден тів кра їни, є основ ним завдан ням забез пе чення зов ні ш ньої 
стій кості на серед ньо ст ро кову перс пек тиву.

Ство рення спри ят ли вого біз нес-клі мату для таких інвес то рів зна-
чно роз ши рить доступ кра їни до фінан со вих ресур сів та дасть мож-
ли вість дивер си фі ку вати дже рела фінан су вання наці о наль ної еко но-
міки. Основні напрями вирі шення цього завдання викла дені в допо віді 
НІСД «Піс ляк ри зо вий роз ви ток еко но міки Укра їни: засади стра те гії 
модер ні за ці ї» 2.

4) Про ти дія спо тво ренню цін у зов ні ш ньо еко но міч ній діяль-
ності.

Ді є вість кана лів впливу корек цій обмін ного курсу на еко но міку 
може бути під ви щена шля хом запро ва дження в Укра їні про це дур регу-
лю вання транс ферт ного ціно ут во рення, які є загаль но прий ня тою сві-
то вою прак ти кою. Запро ва дження таких про це дур зро бить неви гід ним 
та склад ним зани ження цін про дук ції, що екс пор ту ється з Укра їни, 

2 Післякризовий роз виток економіки України: засади стратегії модернізації / 
Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, Я. В. Бережний [та ін.]. – К.: НІСД, 2012.
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та штуч ний пере роз по діл кош тів між центром фор му вання при бутку, 
який роз та шо ва ний в Укра їні, та центром його аку му ля ції, роз та шо ва-
ним поза її межами.

За про ва дження таких про це дур має здійс ню ва тися при одно час-
ному запро ва дженні опо дат ку вання конт ро льо ва них іно зем них кор-
по ра цій, яке спри я тиме змен шенню ризи ків втечі капі талу 3 (Про-
гно зу вання зов ні ш ньої стій кості еко но міки Укра їни / [Т. А. Тищук, 
Д. С. Покришка, Д. О. Махор тих, О. В. Іва нов]. – К. : НІСД, 2013. – 
C. 27–28).

***
Про ве де ний ана ліз сучас ного стану лег кої про мис ло вості пока-

зує, що за наяв ності пози тив них тен ден цій у її роз витку й пев ному 
збе ре же ному потен ці алі галузь дуже тяжко вихо дить із кризи. 
Це обу мов лено рядом про блем, що мають сис тем ний харак тер, вирі-
шення яких ціл ком зале жить від дер жав ної полі тики під тримки галузі. 
Тому змі нити складну ситу а цію, у якій опи ни лася легка про мис ло вість, 
мож ливо тільки за наяв ності дер жав ної сис тем ної стра те гії роз витку 
галузі і від по від них про грам, які мають забез пе чити пере хід галузі 
на інно ва ційну модель роз витку, орі єн то вану на під ви щення її кон ку-
рент них пере ваг і збіль шення випуску кон ку рен то сп ро мож ної про дук-
ції. При цьому при роз робці стра те гії особ ливу увагу необ хідно при-
ді лити таким най важ ли ві шим стра те гіч ним напря мам еко но міч ного 
й соці аль ного роз витку лег кої про мис ло вос ті:

– за хисту внут рі ш нього ринку від неза кон ного обігу това рів, сти-
му лю ванню екс порту віт чиз ня ної про дук ції, під ви щенню кон ку рент-
ного рівня лег кої про мис ло вості, інвес ти цій ної, бюджет ної й екс порт-
ної при ваб ли вос ті;

– роз робці ефек тив них меха ніз мів сти му лю вання інвес ти цій-
ної актив ності, залу чення інно ва цій них фон дів роз витку й іно зем них 
інвес ти цій;

– сти му лю ванню тех ніч ного пере озбро єння під при ємств, впро-
ва дження сучас них тех но ло гій для при ско рення модер ні за ції вироб-
ництва, фор му вання умов для роз витку НДДКР у цій сфері, роз ви ток 
сис теми під го товки кад рів (як вклю че ної в сис тему про фе сій ної освіти, 
так і кор по ра тив них сис тем під ви щення ква лі фі ка ції);

3 Шляхи протидії при хованому від пливу капіталу з України / Т. А. Тищук, О. В. Іва-
нов – К.: НІСД, 2012.
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– по ліп шенню забез пе чення галузі мате рі ально-си ро вин ними 
ресур са ми;

– спри янню роз витку під при єм ництва в галузі шля хом удо ско на-
лення інсти ту ці о наль них умов ведення біз несу, зок рема малого, і ство-
рення рів но прав них кон ку рент них умов для віт чиз ня них вироб ни ків;

– роз робці меха ніз мів посту по вого подо лання залеж ності вироб-
ництва від роботи на даваль ниць кій сиро вині і послі дов ного пере ходу 
до випуску про дук ції з вико рис тан ням віт чиз ня них та міс це вих сиро-
вин них ресурсів;

– спри янню роз витку інно ва цій них клас те рів і під при єм ниць ких 
мереж у галузі лег кої про мис ло вос ті;

– фор му ванню циві лі зо ва ного спо жив чого ринку й рин ко вої інфра-
струк тури, роз ви ток між ре гі о наль ної й між га лу зе вої това ро про від ної 
мережі, комер цій них зв’яз ків із кра ї нами бли зь кого й дале кого зару біж жя;

– ви ко рис танню меха ніз мів дер жавно-при ват ного пар т нерства 
з метою залу чення інвес ти цій у галузь, ство рення лізин го вих ком па-
ній з над ання в оренду устат ку вання для під при ємств лег кої про мис ло-
вості, вен чур них фон дів тощо;

– за без пе ченню моні то рингу рин ків, над ання кон суль та тив ної, 
інфор ма цій ної та управ лінсь кої під тримки з питань екс порт ної діяль-
ності, кон’юнк тури зов ніш ніх та внут рі шніх рин ків, якості про дук ції, 
рек лам ної діяль ності, під ви щення ква лі фі ка ції тощо.

Тільки шля хом реа лі за ції такої стра те гії, що охоп лює весь спектр 
дер жав ного регу лю вання галу зе вих про це сів як на ста дії вироб-
ництва (фінан су вання, тех но ло гічна модер ні за ція, забез пе чення сиро-
ви ною й ква лі фі ко ва ними кад ра ми), так і на ста дії спо жи вання (захист 
внут рі ш нього ринку, сти му лю вання екс порту, ство рення циві лі зо ва-
ного ринку спо жив чих това рів), а також поєд нан ням зусиль дер жави, 
біз несу і науки в напрямі від ро дження галузі, мож ливе збе ре ження 
і роз ви ток віт чиз ня ної лег кої про мис ло вості за раху нок модер ні за ції 
та тех ніч ного пере озбро єння під при ємств, під ви щення інвес ти цій ної 
при ваб ли вості і соці аль ної зна чу щості галузі, а також кон ку рен то сп ро-
мож ності її про дук ції на внут рі шньому і зов ні ш ньому рин ках (Носова 
Н., Сара єва І. Стра те гічні напрямки дер жав ної під тримки лег кої 
про мис ло вості Укра їни в умо вах лібе ра лі за ції між на род ної тор-
гівлі // Еко но мічні інно ва ції. Вип. 47: Про блеми та сучасні зру шення 
в реаль ному сек торі еко но міки: зб. нау к. пр. – Одеса: Інсти тут про-
блем ринку та еко но міко-еко ло гіч них дослі джень НАН Укра їни, 
2012. – C. 175–176).
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***
За резуль та тами ана лізу можна зро бити висно вок, що на сьо-

го дні перс пек тиви модер ні за ції мета лур гій ної галузі Укра їни знач-
ною мірою пов’я зані з впро ва джен ням висо ко тех но ло гіч них вироб-
ництв, роз вит ком внут рі ш нього ринку мета лів та сти му лю ван ням 
імпор то за мі щення, змен шен ням енер го єм ності вироб ництва.

Для сти му лю вання впро ва дження висо ко тех но ло гіч них вироб-
ництв, при швид шення тех ніко-тех но ло гіч ного онов лення мета лур-
гій ного вироб ництва на інно ва цій ній основі необ хідно на дер жав-
ному рівні:

– роз гля нути мож ли вість ство рення спе ці а лі зо ва ної дер жав ної 
небан ківсь кої інно ва цій ної фінан сово-кре дит ної уста нови (від по відно 
до ст. 19 Закону Укра їни «Про інно ва ційну діяль ність»), яка б на-
д авала фінан сову під тримку мета лур гій ним під при ємст вам при реа лі-
за ції ними інно ва цій них про ек тів (зок рема, у формі послі дов них тран-
шів за резуль та тами конт ролю пере бігу вико нання про ек тів) 4;

– при роз роб ленні «Сере д ньост ро ко вих пріо ри тет них напря мів 
інно ва цій ної діяль ності загаль но дер жав ного рівня на 2012–2016 рр.» 5 
вклю чити до них пріо ри тети, пов’я зані з осво єн ням нових тех но ло гій 
у мета лур гій ному вироб ницт ві;

– при під го товці про екту Дер жав ної про грами еко но міч ного і соці-
аль ного роз витку Укра їни на 2013 р. перед ба чити меха нізми спри яння 
вер ти каль ній інтег ра ції у мета лур гій ному ком плексі, що дасть мож ли-
вість повніше вико рис то ву вати нау ково-тех ніч ний, вироб ни чий і кад-
ро вий потен ціал віт чиз ня них мета лур гій них компаній;

– іні ці ю вати вне сення змін до Подат ко вого кодексу щодо звіль-
нення від податку на при бу ток кош тів мета лур гій них під при ємств, 
які вкла да ються в інно ва ційну діяль ність для наро щу вання вироб-
ництва висо ко тех но ло гіч ної інно ва цій ної про дук ції з висо ким рів нем 
обробки (зок рема ста ле вих прут ків з висо ко якіс ної конс трук цій ної 

4 Наприклад, для під тримки малого інноваційного бізнесу постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1396 в Україні створено небанківську фінансово-
кредитну установу «Фонд під тримки малого інноваційного бізнесу», яка надає дер-
жавну під тримку впровадженню вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-
технічних роз робок і винаходів у виробництво для під тримки реалізації інноваційних 
проектів суб’єктів малого під приємництва.

5 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення середньо-
строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня 
на 2012–2016 рр.» від 12.03.2012 р. № 294.
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сталі для маши но бу ду вання, вироб ництва спе ці аль них ста лей і спла вів, 
тита но вих спла вів та про кату, алю мі ні є вої фольги, ство рення нових 
видів цир ко ні є вої про дук ції під ви ще ного попиту для енер го уста но вок 
із пря мим пере тво рен ням енер гії палива в елект ричну тощо).

Для сти му лю вання імпор то за мі щення і роз витку внут рі ш нього 
ринку мета ло про дук ції від по від ним мініс терст вам, від ом ствам та аге-
нтст вам необ хід но:

– роз ро бити Дер жавну про граму роз витку та рефор му вання 
гір ничо-ме та лур гій ного ком плексу Укра їни на період до 2020 р., у якій, 
зок рема, перед ба чити меха нізми модер ні за ції під при ємств мета лур гій-
ної галузі, під ви щення ефек тив ності мета лур гій ного вироб ництва, роз-
витку в Укра їні влас ної ресур с ної бази дефі цит них видів міне раль ної 
сиро вини тощо;

– роз ро бити Про граму модер ні за ції інфра струк тури реаль ного 
сек тору еко но міки, у якій, зок рема, перед ба чити заходи щодо заміни 
й онов лення зно ше ного мета ло фонду з вико рис тан ням віт чиз ня ної 
мета ло про дук ції;

– від по відно до Закону Укра їни «Про захист наці о наль ного това ро-
ви роб ника від дем пін го вого імпор ту» вивчити питання щодо зрос тання 
імпорту мета ло про дук ції в Укра їну, зок рема феро сп ла вів, і в разі необ-
хід ності про вести від по відні анти дем пін гові роз слі ду вання та ввести 
запо біжні бар’є ри;

– іні ці ю вати про ве дення між на род них інвес ти цій них фору мів 
для інфор му вання діло вих кіл країн-парт не рів про мож ли вості інвес-
ту вання, зок рема в мета лур гійну про мис ло вість Укра їни, спро щення 
реєст ра цій них про це дур при вне сенні інвес ти цій тощо;

– роз ро бити про граму щодо ком пен са ції час тини від сот ко вої 
ставки за кре ди тами мета лур гій ним під при ємст вам для фінан су вання 
реко нст рук ції та модер ні за ції, зок рема для орга ні за ції влас ного вироб-
ництва товар ного про кату, поко вок, штам по вок і виро бів з тита но вих 
спла вів на основі влас ної сиро вини та роз роб ле них в Укра їні тех но-
ло гіч них про це сів камер ного елект ро шла ко вого пере плаву та елект ро-
нно-про ме не вого пере плаву, збіль шення обсягу вироб ництва еко ном-
но ле го ва них коро зій нос тій ких ста лей для потреб маши но бу ду вання, 
будів ництва, вироб ництва това рів широ кого спо жи ван ня;

– іні ці ю вати роз роб лення Наці о наль ного про екту імпор то за мі-
щення і роз витку внут рі ш нього ринку, у якому, зок рема, перед ба чити 
заходи щодо сти му лю вання вироб ництва мета ло про дук ції з біль шою 
дода ною вар тістю, яка нині імпор ту є ться.
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Для змен шення енер го єм ності мета лур гій ного вироб ництва необ-
хід но:

– роз ро бити пілотні інвес ти ційно-ін но ва ційні про екти, спря мо вані 
на змен шення витрат паливно-енер ге тич них ресур сів і впро ва дження 
новіт ніх тех но ло гій у гір ничо-ме та лур гій ному ком плексі України;

– пе ред ба чити в Держ бю джеті на 2013 р. і наступні роки збіль шення 
фінан су вання нау ково-дос лід них робіт з питань ресурсо- та енер гоз бе-
ре ження в мета лур гій ному вироб ницт ві;

– оп ти мі зу вати кіль кість та зміст дер жав них цільо вих і галу зе-
вих про грам енер го е фек тив ності та енер гоз бе ре ження, спря мо ва них 
на роз роб лення та впро ва дження ресурсо- та енер го ощад них тех но-
ло гій та устат ку вання в гір ничо-ме та лур гій ному ком плексі Укра-
їни (Воро б йов С., Соб ке вич О. Пріо ри тети та інстру менти модер-
ні за ції мета лур гій ної галузі Укра їни // Стра те гічні пріо ри тети. – 
2012. – № 4. – С. 123–124).

На ука і вла да

Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич під пи сав Указ «Про від зна-
чення 17-ї річ ниці Кон сти ту ції Укра ї ни».

Ка бі нету Мініст рів Укра їни дору чено роз ро бити та забез пе чити 
реа лі за цію плану захо дів з від зна чення 17-ї річ ниці Кон сти ту ції Укра-
їни, перед ба чивши, зок рема: про ве дення в міс тах Київ та Севас то-
поль, облас них центрах, інших насе ле них пун к тах уро чис тих захо дів 
за участі пред став ни ків орга нів вико нав чої влади, орга нів міс це вого 
само вря ду вання, народ них депу та тів Укра їни, гро мадсь кості, дія чів 
науки та куль тури; покла дення кві тів до пам’ят ни ків і пам’ят них зна-
ків видат ним дія чам укра ї нсь кого дер жа во тво рення в м. Київ та інших 
насе ле них пун к тах; орга ні за цію за участі Кон сти ту цій ної Асамб леї 
у м. Київ нау ково-прак тич ної кон фе рен ції на тему істо рії віт чиз ня ного 
кон сти ту цій ного права та напря мів удо ско на лення Основ ного закону 
Укра їни, а також тема тич них нау ко вих кон фе рен цій та круг лих сто-
лів у регі о нах дер жави; про ве дення в закла дах куль тури, війсь ко вих 
час ти нах, закла дах для дітей та молоді інфор ма ційно-прос віт ниць ких 
захо дів (лек цій, круг лих сто лів, демон стра цій філь мів, виста вок фото- 
та архів них доку мен тів тощо), спря мо ва них на роз’яс нення зна чення 
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норм Кон сти ту ції Укра їни в ста нов ленні демок ра тич ної дер жави, 
на фор му вання пра во вої куль тури, вихо вання гро ма дянсь кої сві до-
мості та поваги до Основ ного закону Укра їни; орга ні за цію куль турно-
мис тець ких захо дів, спор тив них зма гань, при свя че них Дню Кон сти ту-
ції України.

Крім того, Кабі нету Мініст рів дору чено забез пе чити в уста нов-
ле ному порядку фінан су вання захо дів щодо від зна чення 17-ї річ ниці 
Кон сти ту ції Укра їни (Указ Пре зи дента Укра їни № 93/2013 «Про від-
зна чення 17-ї річ ниці Кон сти ту ції Укра ї ни» // Офі ційне інтер нет-
предс тав ництво Пре зи дента Укра їни (http://www.president.gov.ua/
documents/15485.html). – 2013. – 26.02).

***
Укра їна й Турк ме нис тан мають перс пек тиви для акти ві за ції 

спів праці в куль турно-гу ма ні тар ній сфері. Про це Пре зи дент Укра-
їни В. Яну ко вич заявив жур на ліс там в Ашга баті після завер шення 
укра ї нсько-турк менсь ких пере го во рів.

Пре зи дент Турк ме нис тану Г. Бер ди му ха ме дов у свою чергу також 
від зна чив важ ли вість спів праці в куль турно-гу ма ні тар ній сфері, зок-
рема в напрямі освіти. Він запро по ну вав про вести дво сто рон ній сим-
по зіум між ака де мі ями наук Турк ме нис тану й Укра їни (Укра їна і Турк-
ме нис тан мають перс пек тиви спів праці в куль турно-гу ма ні тар ній 
сфері // Офі ційне інтер нет-предс тав ництво Пре зи дента Укра-
їни (http://www.president.gov.ua). – 2013. – 13.02).

***
Роз роб лена уря дом Про грама акти ві за ції еко но міч ного зрос-

тання засно вана на кон цент ра ції ресур сів та пере тво рень на напря-
мах, які дадуть най більшу від дачу. На цьому Пре м’єр-мі ністр Укра-
їни М. Аза ров наго ло сив під час допо віді на роз ши ре ному засі данні 
уряду 27 лютого. Зок рема, за його сло вами, Укра їна має всі мож ли вості 
не тільки закрі пити свої тра ди ційні кон ку рентні пере ваги, напри клад, 
у мета лур гій ної про мис ло вості або хімії, але й пови нна істотно під-
ви щити роль висо ко тех но ло гіч них сек то рів і робити це не в май бу т-
ньому, а вже сьогодні.

М. Аза ров, Пре м’єр-мі ністр України:
«В останні роки частка іно зем них інвес ти цій в середні та високі 

тех но ло гії склала тільки 2  %. Тобто роз ви ток цієї сфери має бути пред-
ме том нашої особ ли вої уваги.
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Ак цент у про грамі зроб лено на акти ві за ції нау ко вих та нау ково-
тех ніч них дослі джень і роз ро бок, з ура ху ван ням потреб еко но міки 
та вико рис тан ням меха нізму впро ва дження вироб ни чих інно ва цій.

Зок рема, буде засто со вано широ кий спектр меха ніз мів дер жав ної 
під тримки: від під тримки під при єм ств-ви роб ни ків на умо вах кре ди ту-
вання до запро ва дження дер жав ного замов лення про дук ції. Мова про 
новітні роз робки у сфері біо тех но ло гій, нових мате рі а лів, медич ного 
облад нання тощо.

Так, сьо го дні питання випуску медич ного облад нання віт чиз ня-
ного вироб ництва є одним із пріо ри те тів дер жав ної полі тики імпор то-
за мі щення.

На при клад, ми пла ну ємо запус тити серійне вироб ництво гамма 
камер для радіо нук лід ної діаг нос тики. На даний час потреба внут рі-
ш нього ринку скла дає бли зько 300 гамма-ка мер, які вдвічі дешевше 
зару біж них.

Буде ство рене віт чиз няне вироб ництво ска не рів на основі кар діо-
маг ніт ної діаг нос тики ура жень серця, які при тих же тех ніч них харак-
те рис ти ках кош ту ють у 6 разів менше за сві тові аналоги.

Ін ший при клад – у резуль таті роз робки та впро ва дження меха нізму 
транс феру тех но ло гій вироб ництва вак цин – вда сться про вести замі-
щення п’яти іму но бі о ло гіч них пре па ра тів іно зем ного вироб ництва, 
що засто со ву ються у медич ній прак тиці. Від со ток імпор то за мі щення 
ста но ви тиме на почат ко вому етапі 30  % (від всіх іму но бі о ло гіч них пре-
па ра тів, що вво зяться та вико рис то ву ються в Укра ї ні).

…Це не просто при клади, які демон стру ють мож ли вості віт чиз-
ня ного вироб ника – це основа для під ви щення доступ ності медич ної 
допо моги та якості діаг нос ти ки» (Микола Аза ров: Укра їна пови нна 
сут тєво під ви щити роль висо ко тех но ло гіч них сек то рів // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 27.02).

*** 
Для над ій ного забез пе чення іму но ло гіч ної без пеки насе лення 

Укра їні необ хідно нала го дити власне вироб ництво п’яти-шести 
вак цин. Проте це мають бути пре па рати нові т нього поко ління, 
ство рені на сучас ній нау ково-тех но ло гіч ній основі. Про це заявив 
голова Дер жін форм на уки В. Семи но женко.

Він зазна чив, що в роз ви ну тих кра ї нах іму но бі о ло гія та біо тех но-
ло гії визнані серед най ви щих пріо ри те тів нау ко вого роз витку. Сві то-
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вий ринок біо тех но ло гій оці ню ється в сотні міль яр дів дола рів. Саме 
з дослід ниць кими про ри вами в цій царині про відні екс перти пов’я зу ють 
перс пек тиви вхо дження сві то вої еко но міки в новий цикл зрос тання. 
Для Укра їни поси ле ний роз ви ток імму но бі о тех но ло гій, окрім оче вид-
ної зна чу щості з точки зору захисту сус піль ного здо ро в’я, ще має вели-
кий еко но міч ний сенс. В. Семи но женко під крес лює, що вклю чення 
наук про життя, у тому числі біо тех но ло гій, у пере лік стра те гіч них 
пріо ри те тів роз витку науки і тех ніки у 2011 р. стало одним з най більш 
важ ли вих для науки рішень дер жави за останні кілька років.

На думку голови Дер жін форм на уки, нала го дження влас ного вироб-
ництва стра те гічно важ ли вих іму но бі о ло гіч них пре па ра тів від по відно 
до завдання, постав ле ного нещо давно Пре м’єр-мі ніст ром Укра їни, 
разом з реа лі за цією ряду інших висо ко тех но ло гіч них про ек тів у сфері 
охо рони здо ро в’я, зреш тою, дадуть змогу вирі шити дво єдине завдання: 
під ви щити рівень біо ло гіч ної без пеки насе лення та над ати поштовх 
роз витку еко но міці шос того укладу.

За інфор ма цією Дер жін форм на уки, до про екту Дер жав ної про-
грами акти ві за ції роз витку еко но міки на 2013–2014 рр. вклю чено ряд 
тех но ло гічно склад них напря мів, зок рема тех нічне пере осна щення 
вироб ництва діаг нос тич них виро бів медич ного при зна чення. Згідно 
з попе ре дніми роз ра хун ками, реа лі за ція цього про екту дасть мож ли-
вість у 3,5 раза збіль шити обсяги вироб ництва імпор то за мін ної про-
дук ції впро довж року, та майже вдвічі змен шити від по відні витрати 
бюджету (Дер жін форм на уки: Укра їні необ хідно нала го дити власне 
вироб ництво п’яти-шести вак цин // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 25.02).

***
На засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни 6 лютого схва лено від-

кли ка ний, зва жа ючи на закін чення каден ції Вер хов ної Ради Укра їни 
VI скли кання та зміну складу Кабі нету Мініст рів Укра їни, про ект 
Закону Укра їни «Про затвер дження Загаль но дер жав ної цільо вої 
нау ково-тех ніч ної кос міч ної про грами на 2013–2017 роки».

За галь но дер жавна цільова нау ково-тех нічна кос мічна про грама 
на 2013–2017 рр. (далі – Про гра ма), яка затвер джу ється зако но про-
ек том, є п’я тою кос міч ною про гра мою неза леж ної Укра їни та пер-
шим ета пом здійс нення важ ли вих для подаль шого роз витку кос міч ної 
галузі уря до вих доку мен тів – Кон цеп ції реа лі за ції дер жав ної полі тики 



60 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 2 (92)

Наука і влада

у сфері кос міч ної діяль ності на період до 2032 р. (схва   лено роз по ря-
джен ням Кабі нету Мініст рів від 30.03.2011 № 238) та Плану захо дів 
щодо її вико нання (затвер джено роз по ря джен ням Кабі нету Мініст рів 
Укра їни від 25.01.2012 р. № 48).

Ме тою реа лі за ції Про грами є під ви щення ефек тив ності вико-
рис тання кос міч ного потен ці алу для вирі шення акту аль них завдань 
соці ально-еко но міч ного, еко ло гіч ного, куль тур ного, інфор ма цій-
ного і нау ково-ос ві т нього роз витку сус піль ства, забез пе чення наці-
о наль ної без пеки і обо рони та захисту гео по лі тич них інте ре сів 
держави.

Орі єн тов ний загаль ний обсяг фінан су вання для реа лі за ції Про-
грами ста но вить 2,58 млрд грн, у тому числі з дер жав ного бюджету – 
1,12 млрд грн.

Про ек том про грами перед ба ча єть ся:
– ство рення сис теми гео ін фор ма цій ного забез пе чення та про ве-

дення моні то рингу над зви чай них ситу а цій з вико рис тан ням кос міч ної 
інфор ма ції;

– за пуск трьох кос міч них апа ра тів (дис тан цій ного зон ду вання 
Землі «Січ-2–1», нау ково-тех но ло гіч ного «Мік ро сат» та уні вер си-
тетсь кого «УМС-1»);

– ство рення кос міч ного ракет ного ком плексу «Цик лон-4» на пус-
ко вому центрі Алкан тара (Бра зи лія) та спри яння ство ренню наці о наль-
ної супут ни ко вої сис теми зв’язку «Либідь»;

– га ран то ване опе ра тивне над ання орга нам вико нав чої влади, 
що реа лі зу ють дер жавну полі тику у сфері наці о наль ної без пеки та обо-
рони, послуг з кос міч ного зв’язку і ретран с ля ції даних, коор ди натно-
ча со вого та наві га цій ного забез пе чення, а також поши рення інфор ма ції 
супут ни ків дис тан цій ного зон ду вання, роз роб лення сучас них тех но ло-
гій її спе ці аль ного вико рис тан ня;

– про ве дення фун да мен таль них нау ко вих кос міч них дослі джень 
з аст ро фі зики, кос міч ної біо ло гії і мате рі а ло знавства, під тримка вико-
рис тання наяв ної назем ної кос міч ної інфра струк тури в між на род них 
нау ко вих екс пе ри мен тах, вико нання нау ково-ос віт ніх програм;

– ство рення нові т ньої ракетно-кос міч ної тех ніки та тех но ло гій 
її виго тов лен ня;

– спри яння комер цій ній екс плу а та ції ракет-но сіїв «Цик лон-4», 
«Зеніт-2 SLБ», «Зеніт-3 SLБ» («Назем ний старт»), «Зеніт-3 SL» («Морсь-
кий старт»), «Дніп ро» та Наці о наль ної супут ни ко вої сис теми зв’язку 
«Либідь»;
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– роз ви ток між на род ного спів ро біт ництва (з РФ, кра ї нами ЄС, Бра-
зи лією, Кана дою, Біло руссю, США, Казах ста ном), роз ши рення спів-
праці Укра їни з Євро пейсь ким кос міч ним аге нтст вом.

Ре а лі за ція про грами дасть змогу:
– за без пе чити транс фер кос міч них тех но ло гій у реаль ний сек тор 

еко но міки дер жави (шля хом роз витку та ефек тив ного вико рис тання 
кос міч ного потен ці алу Укра їни для вирі шення акту аль них завдань, 
що поста ють перед дер жа вою), під ви щити мож ли вості доступу гро ма-
дян до сучас них інфор ма цій них тех но ло гій, а для нау ко вих пра ців ни ків 
мож ли вості інтег ра ції у сві тову сис тему нау ко вих дослі джень;

– сфор му вати еко но мічно стійку, кон ку рен то сп ро можну, дивер си-
фі ко вану ракетно-кос мічну галузь наці о наль ної еко но міки, що забез пе-
чить про ва дження кос міч ної діяль ності від по відно до сучас них вимог 
та наці о наль них інте ре сів і пере тво рить її в діє вий інстру мент дер жав-
ної полі тики (Кабі не том Мініст рів Укра їни схва лено про ект Закону 
Укра їни «Про затвер дження Загаль но дер жав ної цільо вої нау ково-
тех ніч ної кос міч ної про грами на 2013–2017 роки» // Дер жавне кос-
мічне аге нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 6.02).

*** 
У нау ково-тех ніч ній сфері Укра їна активно спів пра цює 

із США, РФ і КНР.
12 лютого від бу лася коле гія Дер жав ного аге нтства з питань науки, 

інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни під голо ву ван ням В. Семи но-
женка, на якій було обго во рено резуль тати вико нання у 2012 р. Дер-
жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної про грами про ве дення дослі джень 
в Антарк тиці на 2011–2020 рр., а також стан і перс пек тиви між на род-
ного спів ро біт ництва. У коле гії взяв участь віце-пре м’єр-мі ністр Укра-
їни К. Грищенко.

Про антарк тичні дослі дження допо вів дирек тор Наці о наль ного 
антарк тич ного нау ко вого центру Дер жін форм на уки Укра їни В. Лит-
ви нов. У 2012 р. дослі дження вико ну ва лися за пріо ри тет ними напря-
мами Про грами. Це гео лого-ге о фі зичні, гід ро ме те о ро ло гічні, оке а но-
гра фічні, гео кос мічні дослі дження, біо ло гічні та медико-фі зі о ло гічні 
дослі дження, роз роб лення і впро ва дження нових тех но ло гій, спів праця 
з між на род ними орга ні за ці ями Дого вору про Антарк тику та інфор ма-
ційно-ви дав нича діяль ність.

Зок рема, було про ве дено обробку морсь ких дослі джень рель-
єфу дна поблизу Антарк тиди й під тве р джено існу вання в цій час тині 
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антарк тич ного шельфу нової наф то га зо нос ної про він ції. Також роз-
роб лено модель дов го стро ко вого про гно зу вання стану озо но вої дірки 
в Пів ден ній пів кулі, ство рено нову модель фор му вання льо до вого 
покриву антарк тич них морів і про ве дено модельні дослі дження. Отри-
мані дані буде покла дено в основу ство рення сис теми про гно зу вання 
клі мату й міг ра ції біо ре сур сів у Пів ден ній півкулі.

Укра ї нсь кими біо ло гами вперше для Антарк тики роз роб лено атлас 
під вод них ланд шаф тів і морсь ких орга ніз мів.

Крім того, мину лого року три вала робота зі ство рення Наці о наль-
ного центру антарк тич них даних з метою збору, збе рі гання, обробки 
й пере дачі резуль та тів антарк тич них дослі джень широ кому колу вче-
них і нау ко вим уста но вам в Укра їні й заці кав ле ним іно зем ним нау ко-
вим орга ні за ціям. Цей про ект було від зна чено сер ти фі ка том кор по ра ції 
Google. Також активно від бу ва лася спів праця з між на род ними орга ні-
за ці ями від по відно до Дого вору про Антарк тику.

Ре зуль тати між на род ної коо пе ра ції в нау ково-тех ніч ній сфері 
й плани щодо її про дов ження ого ло сив пер ший заступ ник голови Дер-
жін форм на уки Б. Гри ньов. Він зазна чив, що наразі діє понад 70 угод 
про спів працю у сфері науки й тех ніки між Укра ї ною та іншими кра ї-
нами світу. Най більш активно Укра їна спів пра цює зі сво їми стра те гіч-
ними пар т не рами – США, Російсь кою Феде ра цією і КНР.

Ро бота укра ї нсько-аме ри кансь кої робо чої групи з нау ково-тех-
но ло гіч ного спів ро біт ництва було запо чат ко вано з іні ці а тиви К. Гри-
щенка у 2010 р. Уже від бу лося три її засі дання. Пріо ри тет ними напря-
мами нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва між Укра ї ною і США є мате-
рі а ло знавство, біо тех но ло гії, фізика висо ких енер гій, гео ло гія, а саме: 
дослі дження ресур сів слан це вого газу в Укра їні, кос мічні дослі дження 
і вико рис тання пере до вих кос міч них тех но ло гій, а також дослі дження 
в галузі ядер ної медицини.

Із РФ Укра їна спів пра цює у сфері ядер ної меди цини та бере участь 
у між на род ній кола бо ра ції з реа лі за ції мега про екту НІКА. Також наші 
кра їни спільно пра цю ють над роз роб кою Про грами спів ро біт ництва 
в Антарк тиці на 2013–2018 рр. Мину лого року досяг нуто домов ле нос-
тей щодо про дов ження спів праці в рам ках укра ї нсько-ро сійсь кої про-
грами спів ро біт ництва у сфері нано тех но ло гій і про ве дення в поточ-
ному році в Києві виїз ного засі дання кон суль та тив ної нау ко вої ради 
Центру роз робки й комер ці а лі за ції тех но ло гій «Скол ко во».

Спільно з КНР затвер джено про граму на 2013–2014 рр., яка перед-
ба чає реа лі за цію 16 про ек тів у галу зях мате рі а ло знавства, елект ро ніки, 
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фізики, біо тех но ло гії і маши но бу ду вання. Дер жін форм на уки надає 
під тримку у ство ренні укра ї нсько-ки тайсь кого Інсти туту зва рю вання 
ім. Є. Патона.

Ак тивно роз ви ва ється нау ково-тех нічне спів ро біт ництво укра ї-
нсь ких уче них й у рам ках роботи між на род них орга ні за цій і фон дів. 
Зок рема, за резуль та тами кон кур сів VII Рам ко вої про грами ЄС (РП7) 
Укра їна вхо дить до десятки най більш успіш них країн, які не є чле нами 
ЄС чи асо ці йо ва ними кра ї нами, що беруть участь у про грамі, посі дає 
шосту пози цію за кіль кістю пода них і під три ма них про ек тів, сьому – 
за бюджет ним внес ком ЄС.

У 2012 р. від бувся візит деле га ції Євро пейсь кої орга ні за ції ядер них 
дослі джень до Укра їни, за під сум ками якого 20 вересня мину лого року 
на 164-му закри тому засі данні Ради ЦЕРН було одно го лосно при йн ято 
пози тивне рішення щодо від по від ності нашої дер жави кри те ріям асо ці-
йо ва ного члена ЦЕРН і над ання їй ста тусу асо ці йо ва ного члена зазна-
че ної орга ні за ції. Наразі Дер жін форм на уки про дов жує здійс ню вати 
про це дурні заходи, пов’я зані з опра цю ван ням й узго джен ням тексту 
від по від ної угоди між Укра ї ною і ЦЕРН (У нау ково-тех ніч ній сфері 
Укра їна активно спів пра цює з США, РФ та КНР // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 12.02).

*** 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти-

за ції під го тує нор ма тивно-пра вову базу щодо забез пе чення діяль-
ності укра ї нсь ких нау ко вців в Антарк тиці. Від по відне рішення було 
ухва лено під час засі дання коле гії Дер жін форм на уки.

Ди рек тор Наці о наль ного антарк тич ного нау ко вого центру Держ ко-
мін форм на уки В. Лит ви нов під час роз гляду цього питання наго ло сив, 
що в дію чому зако но дав чому полі не від обра жено антарк тичну діяль-
ність уза галі, від по від ний зако но про ект уже неод но ра зово реєст ру вався 
у Вер хов ній Раді різ них скли кань, але досі не був належ ним чином роз-
гля ну тий і при йн я тий. За його сло вами, нор ма тивні акти, у тому числі 
й від по від ний зако но про ект, мають визна чити пов но ва ження орга нів 
вико нав чої влади, які регу лю ють від но сини у сфері антарк тич них дослі-
джень, пра вові засади функ ці о ну вання антарк тич ної стан ції «А ка де-
мік Вер надсь кий», а також уре гу лю вати питання гаран тій соці аль ного 
захисту учас ни ків укра ї нсь ких антарк тич них екс пе ди цій.

В. Лит ви нов додав, що доку мент перед ба ча тиме вне сення ряду 
змін у діюче зако но дав ство, зок рема в Мит ний кодекс (для піль го вого 
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оформ лення ван та жів укра ї нсь кою антарк тич ною екс пе ди ці єю) і Закон 
Укра їни «Про здійс нення дер жав них заку пі вель» (для вре гу лю вання 
питання заку півлі това рів і робіт при здійс ненні дослі джень).

У свою чергу віце-пре м’єр міністр Укра їни К. Гри щенко під крес-
лив, що на сьо го дні антарк тичні дослі дження стали на рейки регу ляр ної 
роботи, яка має сер йозне зна чення для дер жави. Він наго ло сив, що ця 
робота пра цює на авто ри тет нашої дер жави, вихо дячи з того, що вона 
так чи інакше, як у сфері фун да мен таль ної науки, так і у сфері прак тич-
ній, при но си тиме резуль тат.

На га да ємо, нині в Антарк тиці три ває 17 укра ї нська екс пе ди ція, 
яка завер шиться на початку квітня. На антарк тич ній стан ції «А ка де мік 
Вер надсь кий» пере бу ває 11 укра ї нсь ких поляр ни ків (Віце-пре мєр-мі-
ністр К. Гри щенко взяв участь у засі данні коле гії Дер жін форм на уки 
// Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за-
ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 12.02).

***
20 лютого від бувся візит деле га ції Укра їни на чолі з Над зви чай-

ним і Пов но важ ним Послом Укра їни в Російсь кій Феде ра ції В. Єль-
чен ком до най біль шого в Росії центру з дослі джень у галузі ядер ної 
фізики м. Дубна. До складу укра ї нсь кої деле га ції від пред став ни ків 
нау ко вої спіль ноти Укра їни ввійшли: Б. Гри ньов, пер ший заступ ник 
голови Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти-
за ції Укра їни, С. Вижва, про рек тор з нау ко вої роботи Київсь кого наці-
о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, В. Мирош ни ченко, 
заступ ник дирек тора Інсти туту при клад ної фізики НАН України.

Цей візит роз по чався із зустрічі з пред став ни ками Адмі ніст ра ції 
м. Дубна, у рам ках якого укра ї нську деле га цію озна йо мили з остан німи 
досяг нен нями м. Дубна у сфе рах нау ково-про мис ло вого ком плексу, 
ядерно-фі зич них дослі джень, освіти й медицини.

Ве ли кий інте рес у Над зви чай ного і Пов но важ ного Посла Укра їни 
викли кали успіхи нау ко вців м. Дубна у ство ренні особ ли вої еко но міч-
ної зони, нау ково-про мис ло вого клас тера, а також роз робки в галузі 
про тон ної тера пії онко ло гіч них захво рю вань і філь т ра ції крові.

Про дов жен ням візиту стала зустріч з керів ницт вом Об’єдна ного 
інсти туту ядер них дослі джень (ОІЯД) та озна йомча екс кур сія до лабо-
ра то рій інсти туту.

Укра ї нська деле га ція від ві дала Лабо ра то рію фізики висо ких енер-
гій, де озна йо ми лась із внес ком укра ї нсь ких уче них у про ект НІКА. 
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У Лабо ра то рії ядер них про блем до уваги було пред став лено мож ли-
вості медико-тех ніч ного ком плексу про тон ної тера пії, а також про екти 
з нейт рин ної фізики, реа лі зо вані за участі укра ї нсь ких фізи ків, хімі ків 
і тех но ло гів.

Під час від ві ду вання Лабо ра то рії ядер них реак цій деле га цію озна-
йо мили з екс пе ри мен таль ними уста нов ками, ство ре ними укра ї нсь кими 
фізи ками, і про де мо нст ру вали екс пе ри менти з отри мання нових хіміч-
них еле мен тів таб лиці Мен де лє єва.

За ключ ною час ти ною візиту стала зустріч із гру пою спів ро біт-
ни ків ОІЯД, гро ма дян Укра їни, направ ле них на роботу пов но важ-
ним пред став ни ком уряду Укра їни в ОІЯД Б. Гри ньо вим, під час якої 
було обго во рено про блемні питання, пов’я зані з поточ ною робо тою 
і перс пек ти вами роз ши рення подаль шої спів праці (Пер ший заступ-
ник голови Дер жін форм на уки Б. Гри ньов зустрівся з керів ницт вом 
Об’єд на ного інсти туту ядер них дослі джень // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 21.02).

***
21–22 лютого в м. Дубна РФ від бу лося засі дання 113-ї сесії вче-

ної ради Об’єд на ного інсти туту ядер них дослі джень (ОІЯД), участь 
в якому взяв пов но важ ний пред став ник уряду Укра їни в ОІЯД 
пер ший заступ ник голови Дер жін форм на уки Б. Гриньов.

Під час заходу було роз гля нуто ряд питань, при свя че них резуль-
та там діяль ності ОІЯД у 2012 р. та пла нам на май бутнє. Зок рема, 
учас ники озна йо ми лися з рішен нями, при йн я тими на сесії Комі тету 
пов но важ них пред став ни ків уря дів дер жа в-чле нів ОІЯД у лис то паді 
2012 р., резуль та тами вико нання семи річ ного плану роз витку ОІЯД 
на 2010–2016 рр. й реко мен да ці ями про грамно-кон суль та тив них комі-
те тів з питань фізики час ти нок, ядер ної фізики, фізики кон ден со ва них 
середо вищ.

Крім того, до уваги при сут ніх було пред став лено допо віді щодо 
перс пек тив дослі джень ОІЯД у галузі аст ро фі зики, нейт рин ної фізики 
та ядер ної фізики важ ких іонів. Також було роз гля нуто про по зи ції 
щодо участі ОІЯД у модер ні за ції LHC і детек то рів ATLAS, ALICE, 
CMS, а також питання, пов’я зані з вико нан ням захо дів з онов лення 
Євро пейсь кої стра те гії в галузі фізики частинок.

Під час засі дання від бу лися вибори дирек то рів Лабо ра то рії інфор-
ма цій них тех но ло гій, Лабо ра то рії нейт рон ної фізики ім. І. Франка 
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й заступ ника дирек тора Лабо ра то рії ядер них реак цій ім. Г. Фле-
рова (Пер ший заступ ник голови Дер жін форм на уки Б. Гри ньов взяв 
участь у роботі 113-ї сесії вче ної ради Об’єд на ного інсти туту ядер-
них дослі джень // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 24.02).

***
13 лютого від бу лася зустріч пред став ни ків нау ко вих уста нов 

Укра їни й Фран ції, при свя чена мож ли вим шля хам подаль шого 
роз витку вза є мо ви гід ної спів праці в нау ково-тех ніч ній сфері 
країн.

Від укра ї нсь кої сто рони в зустрічі взяли участь пер ший заступ-
ник голови Дер жін форм на уки Укра їни Б. Гри ньов, голова Дер жав-
ного фонду фун да мен таль них дослі джень Укра їни В. Кухар, дирек тор 
Інсти туту при клад ної фізики НАН Укра їни В. Сто ріжко, заступ ник 
дирек тора з нау ко вої роботи Інсти туту ядер них дослі джень НАН Укра-
їни В. Осташко та інші про відні нау ко вці України.

Від фран цу зь кої сто рони – дирек тор лабо ра то рії Orsay А. Стоккі, 
пред став ник нау ко вого центру CEA Saclay з нау ко вих питань спів ро-
біт ництва RD–51 CERN М. Титов, а також аташе Посоль ства Фран ції 
в Укра їні з питань уні вер си тетсь кого і нау ко вого спів ро біт ництва.

Під час зустрічі сто рони обго во рили мож ли вість обміну вче ними 
й сту ден тами, висло вили заці кав ле ність у роз витку вза є мо ви гід них від-
но син у нау ково-дос лід ній сфері та визна чили шляхи подаль шої спів-
праці (Пер ший заступ ник Голови Дер жін форм на уки Борис Гри ньов 
зустрівся з пред став ни ками нау ко вих уста нов Фран ції // Дер жавне 
аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 13.02).

***
12 лютого від бу лося чер гове засі дання укра ї нсь кої час тини 

під ко мі тету № 7 «Наука та тех но ло гії, дослі дження та роз робки, 
освіта, куль тура, гро мадське здо ро в’я, інфор ма ційне сус піль-
ство та медіа» Комі тету з питань спів ро біт ництва між Укра ї ною 
та Євро пейсь ким Сою зом. У засі данні взяли участь члени під ко мі-
тету – пред став ники Мініс терства куль тури, Мініс терства охо рони 
здо ро в’я, Мініс терства закор дон них справ, Дер жав ного комі тету теле-
ба чення та радіо мов лення, Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно-
ва цій та інфор ма ції.
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Під час засі дання обго во рено і сфор мо вано про по зи ції до порядку 
ден ного сьо мого спіль ного засі дання під ко мі тету № 7 та визна чено 
строки його про ве дення для інфор му вання євро пейсь кої сто рони 
(Є. Суліма: МОН мо ло дь с порт про дов жує сис темну роботу щодо 
спів ро біт ництва між Укра ї ною та ЄС // Офі цій ний веб-сайт Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни (http://www.mon.
gov.ua). – 2013. – 12.02).

***
13 лютого про ве дено чер гове засі дання з питань під сум ків нау-

ко вої та нау ково-тех ніч ної діяль ності нау ко вих уста нов, що нале-
жать до сфери управ ління МОН мо ло дь с порту та Наці о наль ної 
ака де мії наук.

У засі данні взяли участь керів ники нау ко вих уста нов – Між на род-
ного нау ково-нав чаль ного центру інфор ма цій них тех но ло гій та сис-
тем, Нау ко вого фізико-тех но ло гіч ного центру, Наці о наль ного нау ково-
дос лід ного інсти туту укра ї но знавства та все сві т ньої істо рії, Нау ково-
дос лід ного інсти туту «Кримська аст ро фі зична об серва то рі я», Фізико-
хі міч ного інсти туту захисту навко ли ш нього середо вища і людини 
та При род ного запо від ника «Роз точ чя».

За резуль та тами роз гляду нау ко вої та нау ково-тех ніч ної діяль ності 
зазна че них нау ко вих уста нов, зок рема щодо вико нання фун да мен таль-
них дослі джень та при клад них дослі джень і роз ро бок Між на род ного нау-
ково-нав чаль ного центру інфор ма цій них тех но ло гій та сис тем та Наці о-
наль ного нау ково-дос лід ного інсти туту укра ї но знавства та все сві т ньої 
істо рії, було дору чено доопра цю вати звіти про нау кову та нау ково-тех-
нічну діяль ність за 2012 р. з ура ху ван ням вислов ле них заува жень.

Ос новна увага при ді ля лася акту аль ності нау ко вих дослі джень, від-
по від ності змісту роз ро бок вимо гам часу.

Пер ший заступ ник міністра освіти і науки, молоді та спорту 
Є. Суліма звер нув увагу на якість вико нання робіт та на їх кін це вий 
резуль тат у вигляді нау ково-тех ніч ного про дукту, патен тів на вина-
ходи, сві доцтва на твір, моно гра фій, під руч ни ків та навчаль них посіб-
ни ків. При цьому штатні пра ців ники уні вер си те тів та нау ко вих уста нов 
обо в’яз ково мають бути авто рами або спів ав то рами моно гра фій, під-
руч ни ків та навчаль них посіб ни ків.

Крім того, керів ни кам необ хідно фор му вати звітні мате рі али від-
по відно до річ ного плану та чітко струк ту ру вати його зміст для визна-
чення отри ма них резуль та тів за звіт ній період (В Укра їні зосе ре джено 
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знач ний нау ко вий потен ці ал, – Євген Суліма // Офі цій ний веб-сайт 
Мініс терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни (http://www.
mon.gov.ua). – 2013. – 14.02).

***
На ці о нальна аграрна ака де мія наук Укра їни (НАА НУ) має 

стати коор ди на цій ним центром нау ково-ін но ва цій ної діяль ності 
в аграр ному сек торі. Тому най ближ чим часом НАА НУ роз ро бить 
стра те гію свого подаль шого роз витку. Це дасть змогу забез пе чити 
вті лення інно ва цій для збіль шення вироб ництва та під ви щення кон-
ку рен то здат ності віт чиз ня ної аграр ної про дук ції. Про це 26 лютого 
на загаль них поза чер го вих збо рах Наці о наль ної ака де мії аграр них 
наук Укра їни повід омив міністр аграр ної полі тики та про до воль ства 
М. При сяж нюк.

Він зазна чив, що остан нім часом аграрна галузь пере тво ри лася 
з рядо вої та дота цій ної на пере дову. Так, у 2012 р. екс порт сіль госп-
про дук ції наро щено на 40  %. А понад 80  % про дук ції хар чу вання, яку 
спо жи ва ють укра їнці, вироб лено в Укра їні. І це теж заслуга аграр ного 
сек тору, який базу ється в тому числі й на досяг нен нях віт чиз ня них нау-
ко вих центрів.

М. При сяж нюк наго ло сив, що з ура ху ван ням нових тен ден цій віт-
чиз няна аграрна наука вже зро била деталь ний ана ліз ситу а ції. Вихід 
віт чиз ня ної аграр ної науки на новий етап при веде до якіс них змін. 
Тому він зазна чив, що основне завдання, яке наразі сто їть перед ака де-
мією, − якнай швидше роз ро бити стра те гію свого подаль шого розвитку.

Особ ливе місце в цій стра те гії має посісти питання нау ко вого забез-
пе чення транс феру інно ва цій. Адже уряд Укра їни взяв курс на акти-
ві за цію роз витку еко но міки, який зде біль шого базу ється на впро ва-
дженні сучас ної інно ва цій ної політики.

Та кож міністр нага дав, що най ближ чим часом уряд роз гляне Дер-
жавну про граму акти ві за ції роз витку еко но міки на 2013−2014 рр., роз-
роб ни ком і вико нав цем знач ної кіль кості про грам якої є Мініс терство 
аграр ної полі тики та про до воль ства Укра їни. Тому інно ва ційна та нау-
кова діяль ність НАА НУ спри я тиме реа лі за ції потен ці алу віт чиз ня ного 
аграр ного вироб ництва (НАА НУ стане центром нау ково-ін но ва цій-
ної діяль ності в аграр ному сек торі // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 26.02).
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***
Го лова Комі тету з питань науки і освіти Л. Гри не вич про вела 

робочу зустріч із голо вою Дер жав ного аге нтства з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи но жен ком.

Під час зустрічі обго во рено ком плекс питань, пов’я за них із зако-
но дав чим забез пе чен ням роз витку науки та інно ва цій ної діяль ності, 
скон цент ро вано увагу на необ хід ності роз робки стра те гії нау ково-тех-
ніч ного та інно ва цій ного роз витку Укра їни, реа лі за ції пріо ри тет них 
напря мів, необ хід ності збіль шення фінан су вання нау ко вої діяль ності, 
запро ва дження захо дів дер жав ної під тримки цієї сфери і ство рення 
інфра струк тури інно ва цій ного розвитку.

Учас ники зустрічі наго ло шу вали на необ хід ності акти ві за ції подаль-
шої спів праці Дер жав ного аге нтства з депу та тами комі тету в питан нях 
під го товки зако но дав чих актів щодо роз витку науки та інно ва цій ної 
діяль ності та про ве дення 13.03.2013 р. слу хань у комі теті «Про стан 
та зако но давче забез пе чення фінан су вання науки та нау ково-тех ніч ної 
діяль ності в Укра ї ні» (Повід ом лення // Офі цій ний веб-пор тал Вер-
хов ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 12.02).

***
27 лютого від бу лися слу хання Комі тету Вер хов ної Ради Укра-

їни з питань науки і освіти «Про зако но давче забез пе чення роз-
витку вищої освіти в Укра ї ні», у яких взяли участь понад 250 учас-
ни ків.

Серед при сут ніх – народні депу тати Укра їни, пред став ники Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни, інших централь них 
орга нів вико нав чої влади, облас них дер жав них адмі ніст ра цій, облас них 
рад, Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, галу зе вих ака де мій, керів-
ники вищих навчаль них закла дів, пред став ники орга нів сту де нтсь кого 
само вря ду вання ВНЗ, гро мадсь ких осві тянсь ких і моло діж них орга ні-
за цій, робо то дав ців.

Від крила слу хання голова Комі тету Вер хов ної Ради Укра їни 
з питань науки і освіти Л. Гри не вич. Вона закли кала всіх до фахо-
вої дис ку сії, наго ло шу ючи на необ хід ності при йн яття інно ва цій них 
управ лінсь ких та зако но дав чих рішень (У Комі теті Вер хов ної Ради 
Укра їни з питань науки і освіти обго во рили зако но давче забез пе-
чення роз витку вищої освіти в Укра їні // Офі цій ний веб-сайт Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту Укра їни (http://www.mon.
gov.ua). – 2013. – 28.02).
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*** 
Пи тання діяль ності Донець кої облас ної ради моло дих уче-

них (ДОР МУ) у 2013 р. були роз гля нуті 13 лютого під час роз ши ре-
ного засі дання бюро ДОРМУ.

Участь у засі данні взяли в. о. началь ника Голо вного управ ління 
регі о наль ного роз витку, залу чення інвес ти цій і зов ні ш ньо еко но міч-
них від но син Донець кої обл дер жад мі ніст ра ції О. Веро вець, голова 
ДОР МУ, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту при клад ної мате-
ма тики та меха ніки НАН Укра їни О. Зуєв, молоді вчені – пред став ники 
нау ко вих уста нов Донець кої області.

Та кож було роз гля нуто питання подаль шої реа лі за ції про екту 
з під тримки тала но ви тих моло дих уче них регі ону, зок рема під го товка 
до про ве дення у 2013 р. облас ного кон курсу «Кра щій моло дий уче-
ний».

Для довідки. Донецька обласна рада моло дих уче них (ДОР МУ) 
була ство рена у 2009 р. за іні ці а тиви Донець кої обл дер жад мі ніст ра ції. 
Мета ДОР МУ – під тримка актив ності нау ково орі єн то ва ної молоді, 
залу чення її до вирі шення акту аль них завдань сучас ної науки, збе ре-
ження та роз ви ток нау ко вого потен ці алу регі ону (В Донецьку обго во-
рили про екти з під тримки моло дих вче них // Донецька обласна дер-
жавна адмі ніст ра ція (http://donoda.gov.ua). – 2013. – 14.02).

*** 
8 лютого від бу лася нарада з питань вико нання захо дів «Прог-

рами нау ково-тех ніч ного та інно ва цій ного роз витку Хмель ниць-
кої області на 2012–2015 роки» за 2012 р. Участь у засі данні взяли 
пред став ники Хмель ниць кого дер жав ного центру науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції (ЦНІІ), Депар та менту освіти і науки, молоді 
та спорту, Депар та менту еко но міч ного роз витку і тор гівлі, управ ління 
інфра струк тури та туризму обл дер жад мі ніст ра ції.

Зок рема, дирек тор Депар та менту еко но міч ного роз витку і тор гівлі 
А. Пру сець кий зазна чив, що голо вним завдан ням Про грами є забез пе-
чення більш тіс ного й про дук тив ного зв’язку між нау кою та біз не сом 
на тере нах Хмель нич чини. Інно ва ції і нау кові роз робки мають вирі шу-
вати прак тичні завдання і від по ві дати потре бам під при ємств.

Була заслу хана допо відь О. Саковсь кого, заступ ника дирек тора 
Хмель ниць кого дер жав ного центру науки, інно ва цій та інфор ма ти за-
ції, щодо вико нання захо дів «Прог рами нау ково-тех ніч ного та інно ва-
цій ного роз витку Хмель ниць кої області на 2012–2015 роки» за 2012 р. 
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Зок рема, що в межах вико нання Про грами був під го тов ле ний про ект 
роз по ря дження голови обл дер жад мі ніст ра ції про ство рення коор ди-
на цій ної ради з питань нау ково-тех ніч ної та інно ва цій ної діяль ності 
та роз роб лена Хмель ниць ким дер жав ним центром науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції анкета-кла си фі ка тор інно ва цій ного потен ці алу для 
про ве дення обсте ження під при ємств.

Після обго во рення про блем них питань на нараді ухва лили рішення 
щодо іні ці ю вання ство рення в області інно ва цій ної інфра струк тури 
спільно із закла дами освіти, науки, ЦНІІ та заці кав ле ними під при-
ємст вами (Від бу лася нарада по вико нанню захо дів «Прог рами нау-
ково-тех ніч ного та інно ва цій ного роз витку Хмель ниць кої області 
на 2012–2015 роки» за 2012 рік // Хмель ницька обласна дер жавна 
адмі ніст ра ція (http://adm.km.ua). – 2013. – 8.02).

***
Ос но вою для побу дови сучас них інно ва цій них під хо дів у роз-

витку еко но міки Львів щини є фор мула «влада – наука – біз нес», 
і саме за такою фор му лою пра цює Львівська обласна дер жавна 
адмі ніст ра ція. Про це на коле гії Львівсь кої ОДА повід омив голова 
М. Костюк.

Ке рів ник області поін фор му вав, що запо чат ко ва ний у травні 2012 р. 
пер ший Між на род ний форум інвес ти цій та інно ва цій став базою для 
об’єд нання нау ко вців і біз нес ме нів і ще раз довів акту аль ність їх спів-
праці на Львів щині саме за таким при нци пом.

Го лова Львівсь кої ОДА наго ло сив, що про ве дення нещо да в ньої 
зустрічі з деле га цією із Канади також пока зала, що «ця фор мула є осно-
вою для побу дови сучас них інно ва цій них під хо дів у роз витку еко но-
міки краю» (М. Кос тюк: Фор мула «влада – наука – біз нес» стала 
осно вою для побу дови сучас них інно ва цій них під хо дів для роз витку 
еко но міки Львів щини // Львівська обласна дер жавна адмі ніст ра-
ція (http://loda.gov.ua). – 2013. – 21.02).
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Сус пільні виклики і потре би

 Укра ї нська наука і про блеми 
фор му вання інфор ма цій ного сус піль ст ва

Го лова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко під пи сав Спільну 
декла ра цію країн-учас ниць «Схід ного пар т нерст ва» сто совно роз-
витку елект ро нної інфра струк тури. Декла ра ція роз ши рить спів-
ро біт ництво Укра їни з пред став ни ками наці о наль них уря дів, уні вер-
си те тів і ака де мій наук, пред став ни ками нау ко вих й освіт ніх інфра-
струк тур інфор ма цій них тех но ло гій країн-чле нів про грами «Схід ного 
пар т нерст ва», а також із клю чо вими орга ні за ці ями країн-чле нів Євро-
пейсь кого Союзу. Цей доку мент поси лить пози ції Укра їни в цій галузі, 
дасть змогу взяти участь у важ ли вих іні ці а ти вах серед країн «Схід ного 
пар т нерст ва» й над асть додат кові мож ли вості для роз витку коо пе ра ції 
(В. Семи но женко під пи сав Спільну декла ра цію країн-учас ниць «Схід-
ного пар т нерст ва» сто совно роз витку елект ро нної інфра струк-
тури // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 1.02).

***
Від бу лася робоча нарада щодо реа лі за ції напряму реформ 

«Е лект ронне уря ду ван ня».
У нараді взяли участь голова Дер жін форм на уки В. Семи но женко, 

віце-пре м’єр-мі ністр Укра їни О. Віл кул, міністр еко но міч ного роз-
витку і тор гівлі І. Пра со лов, заступ ник керів ника Сек ре та рі ату Кабі-
нету Мініст рів Ю. Авк се н тьєв, пред став ники влади, науки й про від них 
сві то вих ком па ній у галузі IT-тех но ло гій.

На нараді було при йн ято рішення вико рис тати про ект ний під хід 
як основу реа лі за ції Стра те гії роз витку інфор ма цій ного сус піль ства 
в Укра їні. Такий про цес уже успішно пройшли кра їни Європи.

Для про ве дення ана лізу стану вико нання Плану впро ва дження 
реформ «Е лект ронне уря ду ван ня» було при йн ято рішення ство рити 
робочу групу. До неї увійдуть, зок рема, фахівці від по ві даль них мініс-
терств. В екс пертну групу буде запро шено пред став ни ків про від-
них сві то вих ком па ній у галузі IT-тех но ло гій та укра ї нські нау ко вці 
(В. Семи но женко взяв участь у робо чій нараді щодо реа лі за ції 
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напряму реформ «Е лект ронне уря ду ван ня» // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 7.02).

***
На ці о нальна теле ком па нія Укра їни про дов жує під три му вати 

та по пуля ри зу вати віт чиз няну науку. Так, з нового року на каналі 
вихо дить про грама «Нау ка», яка зна йо мить теле гля да чів з досяг нен-
нями й досві дом укра ї нсь ких учених.

Що не ділі на Пер шому наці о наль ному вихо дить про грама «Укра їна 
інно ва цій на», при свя чена по пуля ри за ції науки та умо вам її розвитку.

Та кож у пла нах теле ві зій ни ків під го товка вели кого сту дій ного ток-
шоу, що збере разом нау ко вців, екс пер тів, пред став ни ків орга нів влади 
тощо. Вони обго во рю ва ти муть перс пек тиви вдос ко на лення укра ї нсь-
кої науки, її про блеми й досяг нення.

Крім того, НТКУ готує про дов ження про екту «Укра їна нау-
ко ва», при свя че ного віт чиз ня ним уче ним. Нага да ємо, мину лого року 
завдяки ньому гля дачі мали уні кальну мож ли вість почути думки 
укра ї нсь ких нау ко вців різ них галу зей: О. Криш таля (уче ного в галузі 
біо фі зи ки), К. Амо со вої (нау ко вця в галузі кар діо ло гії), К. Сит-
ника (бота ніка, фізі о лога рос лин), Б. Патона (укра ї нсь кого нау ко вця 
в галузі зва рю валь них про це сів, мета лур гії і тех но ло гії мета лів, пре-
зи дента НАН Укра ї ни) та ін.

Ге не раль ний дирек тор НТКУ Є. Бен кен дорф зазна чив, що досяг-
нення укра ї нсь кої науки і вина ходи укра ї нсь ких уче них гідні сві то-
вого визнання. Саме тому Наці о нальна теле ком па нія Укра їни ста-
вить перед собою за мету яко мога більше роз по ві дати про успіхи 
гро мадсь кості. Про екти, які вже запус тили чи пла ну ється запус тити, 
не тільки про де мо нст ру ють досяг нення у сфері віт чиз ня ної науки 
всій кра їні і всьому світу, а й допо мо жуть вирі шити чимало про блем 
цієї галузі.

Жур на лісти Пер шого наці о наль ного закли ка ють укра ї нсь ких вина-
хід ни ків, нау ко вців і дослід ни ків роз по вісти про свої досяг нення. 
Повід омити інфор ма цію про себе, свої вина ходи й роз робки можна 
на сайті кана лу(1 tv.com.ua) у роз ділі «Пові до мити нови ну» (Пер ший 
наці о наль ний по пуля ри зує віт чиз няну науку // Дер жав ний комі тет 
теле ба чення і радіо мов лення Укра їни (http://comin.kmu.gov.ua). – 
2013. – 4.02).
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***
2013 р. є особ ли вим для На ці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 

В. І. Вер надсь кого. Най більша кни го збірня нашої дер жави свят ку-
ва тиме одразу дві визначні дати: у сер пні – 95-річч я  від дня ство-
рення, а 12 березня – 150-річчя свого вели кого заснов ника – гені-
аль ного вче ного і видат ного сина Укра їни В. Вер надсь кого.

Біб лі о тека активно гот у  ється до свят ку вання 150-річчя свого 
заснов ника. Як поін фор му вав гене раль ний дирек тор Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого ака де мік НАН Укра їни 
О. Они щенко, готу ються різ но ма нітні заходи, орга ні зо вані комі сі ями 
з вивчення спад щини В. І. Вер надсь кого за участі Наці о наль ної ака де-
мії наук Укра їни і Російсь кої ака де мії наук. Це й великі загальні збори 
ака де мій, і кон фе рен ції, і читання, і круглі столи, і тема тична книж кова 
виставка. У пла нах – видання щоден ни ків уче ного та виб ра них тво рів. 
Уже поба чили світ два томи «Вер надсь кий і Укра ї на».

О. Они щенко, ака де мік НАН Укра їни, гене раль ний дирек тор 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го:

«Ми робимо все мож ливе й немож ливе, аби лиша тися нау ко вим 
центром Укра їни. Від бу ва ється без пе рерв ний пере хід до нової якості – 
ми не лише забез пе чу ємо збе ре ження міль йо нів доку мен тів і на елект-
ро нних, і на папе ро вих, і муль ти ме дій них носіях, а й по пуля ри зу ємо 
нау кові здо бутки. Завдяки сучас ним тех но ло гіям робота біб лі о теки 
змі ни лася. Основна тен ден ція – змен шення кіль кості чита чів, які при-
хо дять до нас, у біб лі о теку, і дина міч ний стри бок від ві ду ва чів з усього 
світу нашого сайту та фон дів елект ро нних доку мен тів. Лише про тя гом 
року до «вер над ки» при йшло 230 тис. чита чів, котрі взяли понад два 
міль йони доку мен тів. Тепер порів няйте цю цифру із 20 міль йо нами 
так зва них елект ро нних чита чів, які через три наші IP-ад реси взяли 
120 міль йо нів доку мен тів! Зару біж них чита чів (пере важно з країн 
СНД, Європи, Аме рики та Кана ди) пере д у сім цікав лять гума ні тарні 
науки, сучас ний стан Укра їни, наші тех но ло гі ї».

О. Васи ленко, дирек тор Інсти туту нау ково-ме то дич ного забез-
пе чення біб ліо течно-ін фор ма цій ної роботи НБУВ:

«Маємо потуж ний сайт в Інтер неті, з’єд на ний із біб лі о те ками 
інших країн. Щодня його від ві ду ють 55 тис. осіб. Най по пуляр ніші у нас 
ката логи. На них щодня “захо дять” 4 тис. корис ту ва чів. Хоча не менш 
затре бу вані й авто ре фе рати та дисер та ції: біз нес мени шука ють у них 
ноу-хау. Утім, нові віяння часу внесли корек тиви не лише в роботу біб-
лі о те ка рів. Змі нився й сам читач. Нині про сять не просто якусь окрему 
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книгу чи статтю, а праг нуть отри мати увесь син тез мате рі а лів з пев ної 
тема тики разом із біб ліо гра фі є ю».

За га лом у фон дах біб лі о теки зібрано понад 15 млн оди ниць папе-
ро вих доку мен тів. Лише пор тал «Нау кова пері одика Укра ї ни», який 
веде повну базу усіх нау ко вих жур на лів нашої кра їни, налі чує 700 тис. 
доку мен тів.

Нині фахівці активно оциф ро ву ють цю інте лек ту альну спад щину 
для ство рення елект ро нних маси вів даних. А зага лом у біб ліо теці 
пра цює понад 1000 спе ці а ліс тів, серед них 97 кан ди да тів і 10 док то-
рів наук, а також члени-ко рес пон денти і два ака де міки. При біб ліо теці 
діють вчена рада, аспі ран тура, док то ран тура.

Утім, фахів ців все одно бра кує. О. Они щенко роз по ві дає, що нині 
до біб лі о теки йдуть тільки нау ко вці, а потрібні біб лі о те карі та біб ліо-
графи з нау ково-прак тич ним досві дом. Тому й дово диться бути alma 
mater не лише для чита чів, а й май бут ніх кад рів. Тож іноді спе ці а-
ліс тів – через низь кий рівень під го товки – дово диться пере на вчати. 
Тут постійно про во дять тре нінги та семі нари, аби, так би мовити, 
ввести моло дого спе ці а ліста в інфор ма ційне поле біб лі о теки.

«У ХХІ ст. кни го збір ням, які вже пере тво рю ються на тех но парки, 
потрі бен не кла сич ний біб лі о те кар, а ана лі тик-на ві га тор, – вва жає ака-
де мік О. Они щенко. – Наві га тор, який пре красно воло діє ком п’ю те ром 
і доско нало знає: у яких базах є потріб ний чита чеві мате ріал і може 
швидко зорі єн ту вати його. Бо замов ника нині ціка вить уза галь не  ний 
мате ріал з пев ної тема тики. І таких запи тів стає дедалі більше. Ми ж 
маємо зро бити все, аби читач із будь-якого хутора міг замо вити з мобіль-
ника необ хідну інфор ма цію. І ми б його за годину, чи мак си мум дві, 
обслу жили.

Але щоб стати тех но пар ком у кра щому роз умінні цього слова, 
варто без пе рервно понов лю вати потуж ний ком п’ю тер ний парк, який 
мав би збе рі гати великі масиви інфор ма ції. Проте про блема ком п’ю-
те ри за ції, як і про блема нако пи чення літе ра тури на всіх видах носіїв, 
сто їть також гостро, як і про блема пере під го товки та навчання кад-
рів. Бо на 1000 пра ців ни ків 750 машин не най но ві шої моди фі ка ції – 
це занадто мало. До того ж остання пар тія ком п’ю те рів була закуп лена 
2008 р. А спів ро біт ни кам через постійні спроби зла мати сайт дуже 
необ хідне нове про грамне забез пе чення й ефек тив ний захист від кібе-
ра так та віру сів».

<…> Авст рійська біб лі о тека існує вже 20 років. Тут нещо-
давно від бу лася виставка «Відень – пер лина Євро пи», яку від кри вав 
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Над зви чай ний і Пов но важ ний Посол Авст рійсь кої Рес пуб ліки в Укра-
їні. Зага лом, НБУВ, попри свою нау кову спе ци фіку, нама га ється бути 
центром гро мадсь кого життя для киян та гос тей сто лиці, постійно 
влаш то вуючи куль турні заходи, художні виставки, зустрічі з вче ними, 
послами іно зем них дер жав та від омими осо бис тос тями.

Т. Арсе єнко, заві ду вач від ділу між на род ної інфор ма ції та зару біж-
них зв’яз ків НБУВ, роз по віла, що подіб них авст рійсь ких залів у 20 кра-
ї нах Європи – понад 50. В Укра їні їх чотири: у Києві, Львові, Чер нів-
цях та Хар кові. Бла го дійні орга ні за ції з Авст рії над си ла ють біб ліо теці 
газети і жур нали, а також від ео ма те рі али. Із деякими з них  можна пра-
цю вати в онлай но вому режимі.

До речі, це не єдина наці о нальна збірня в НБУВ. На пер шому 
поверсі – Іранська біб лі о тека. Є і єврейські фонди, що нара хо ву ють 
понад 200 тис. кни жок. Якби мали доста т ньо при мі щень, їх дода-
лося при наймні ще кілька десят ків – охо чих стати «поб ра ти ма ми» 
досит ь багато. Неза ба ром від ві ду вачі змо жуть при йти до китайсь-
кої зали. З КНР вже завезли книж ко вий фонд, під пи сали від по-
відну угоду. Своєю чер гою у Пекіні, у Біб ліо теці сус піль них наук, 
буде ство рено читаль ний зал Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого.

<…> Попри свою істо рію та славу, біб лі о тека імені В. І. Вер-
надсь кого має ті самі про блеми, що й будь-яка кни го збірня в Укра-
їні: недо статнє фінан су вання, дефі цит ква лі фі ко ва них кад рів, заста-
ріле облад нання, повільне збіль шення фон дів. За сло вами ака де міка 
О. Они щенка, в Укра їні діє Закон «Про обо в’яз ко вий при мір ник для 
газет, книг і жур на лів», але й він, на жаль, не вико ну є ться. Та незва-
жа ючи на всі труд нощі, колек тив біб лі о теки впев нено дивиться 
в майбутнє.

У пла нах – «розк ру ти ти» інно ва цій ний напрям. Тут хочуть, заді-
явши гума ні тарні інсти тути та кібер не тичні центри, ство рити справж-
ній «тех но ло гіч ний парк». Справа лише за сучас ною тех ні кою та про-
грам ним забез пе чен ням. А ще роб лять усе мож ливе, аби збе регти вели-
чез ний пласт елект ро нної куль тури, який постійно нако пи чу ється, але 
й може без слідно канути в Лету. Бо тут не з чуток зна ють: «Книги – 
суть ріки, які напою ють Все світ». Завдання ж біб лі о тек – ретельно зби-
рати ці цілющі потоки, щоб ута му вати духовну спрагу людей.

«95 років тому В. Вер надсь кий мріяв про кни го збірню, яка стала б 
нау ко вим центром Укра їни. Перед своїм діти щем він ста вив три 
завдання: зібрати все, що вида ється всіма мовами в Укра їні на всі теми. 
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Друге – зібрати все, напи сане за кор до ном про Укра їну. Третє – роз ви-
вати укра ї но знав чий напрям.

Це три кити, на яких сто їть біб лі о тека, що вже майже сто ліття з гор-
дістю пов’я зує своє життя з іме нем Вер надсь кого. Вели кий пат ріот, він 
зав жди гово рив: “Я вірю у велике май буття Укра ї ни”. І ми, нащадки, 
маємо зро бити все, аби його слова стали нашим сьо го ден ням», – вва-
жає ака де мік О. Они щенко (Сіва шова І. ALMA MATER інте лек ту-
а лів // Демок ра тична Укра їна (http://www.dua.com.ua/2013/007/8.
shtml). – 2013. – 15.02).

***
У Наці о наль ній біб ліо теці Укра їни імені В. І. Вер надсь кого роз-

по чато фор му вання інтег ро ва ної бази даних «Книж кові пам’ят ки», 
яка під го тов лена до онлай но вої пуб лі ка ції і роз мі щена на біб ліо теч-
ному пор талі в тема тич ному блоці «Мате рі али до Дер жав ного реє-
стру наці о наль ного куль тур ного над бан ня» (http://irbis-nbuv.gov.ua/
fond/register/register.html). Онлайн-ре сурс перед ба чає бага то ас пект-
ний пошук інфор ма ції за клю чо вими сло вами, назвою, авто ром, роком 
видан ня/ство рення доку мен тів, пошук еле мен тів опису доку мен тів 
через спе ці альні алфа вітні покаж чики, від бір інфор ма ції за основ ними 
гру пами доку мен тів, пере гляд інфор ма ції про колек ції і місця збе рі-
гання доку мен тів. З роз вит ком пошу ко вого інстру мен та рію буде реа-
лі зо вано також наві га цію за спис ком назв і типом книж ко вих колек цій 
НБУВ.

<…> Зве дення цієї інфор ма ції в єди ний ком плекс з необ хід ними 
інтер ак тив ними наві га цій ними інстру мен тами слу гу ва тиме осно-
вою для фор му вання загаль ного інфор ма цій ного ресурсу книж ко-
вих і доку мен таль них пам’я ток НБУВ. База даних може під три му ва-
тися на кор по ра тив ній основі будь-якими під роз ді лами біб лі о теки, 
що умож лив лює запо бі гання дуб лю ванню інфор ма ції, вір ту аль ної 
реко нст рук ції колек цій, істо рично роз по ді ле них за різ ними міс цями 
збе рі гання; зве дення інфор ма ції про окремі при мір ники видання та їх 
місця збе рі гання; про ве дення про фі лак тич них робіт щодо збе ре же-
ності істо рико-куль тур них пам’я ток у фон дах біб лі о теки; орга ні за цію 
кни го знав чих і біб лі о те ко знав чих дослі джень уні каль них доку мен тів; 
аргу мен то ва ний від бір доку мен тів для пер шо чер го вого оциф ру вання 
і ство рення стра хо вих копій. У перс пек тиві ця база даних про особ ливо 
цінні та уні кальні доку менти най біль шої кни го збірні Укра їни, її інфор-
ма цій ний потен ціал може бути вико рис тано разом з ресур сами інших 
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біб лі о тек і доку мент них уста нов Укра їни для фор му вання Дер жав ного 
реєстру наці о наль ного куль тур ного над бання (Лобу зіна К. Ком плекс-
ний інфор ма цій ний ресурс «Книж кові пам’ятки НБУВ» // Біб ліо-
теч ний віс ник. – 2012. – № 6. – С. 13).

Між на род ний досвід

Учені посту пово дохо дять висновку, що фінан со вані дер жа вою 
дослі дження мають бути у віль ному доступі. Проте пред став лені 
нещо давно дані кажуть про те, що, якщо є мож ли вість вибору, навіть 
дослід ники, які пуб лі ку ються у видан нях з віль ним досту пом, праг нуть 
вста но вити певні обме ження на вико рис тання своїх ста тей (напри клад, 
як вони про да ва ти муться тре тіми осо бами з метою отри мання виго ди).

Ця пози ція про ти лежна точці зору вели ких фінан со вих орга ні за-
цій – семи дослід них рад Вели ко бри та нії і Wellcome Trust, однієї з най-
біль ших бла го дій них біо ме дич них орга ні за цій у світі. За сло вами при-
хиль ни ків від кри того доступу, це ознака того, що дослід ники не ро-
з умі ють, як ліцен зії на пуб лі ка цію впли ва ють на «віль ні» дослідні 
статті, а також що потрібно про вести більше роз’яс ню валь ної роботи 
щодо зна чення подіб них ліцен зій. Проте деякі видавці зазна ча ють, 
що певні обме ження потрібні.

Від крите, але не від крите? Стаття, яку можна вільно про чи тати 
в Інтер неті, не зав жди є віль ною для будь-якого вико рис тання, напри-
клад для ана лізу тексту за допо мо гою ком п’ю тер них про грам, щоб зге-
не ру вати висновки й пере мі шати їх з реш тою роботи, роз по всю дження 
пере кла дів тексту або про дажу повтор них вер сій у похід них пуб лі ка ціях.

У різ них куточ ках світу будь-хто, хто захоче вико рис тати статті, 
має отри мати дозвіл від влас ника авто рсь кого права (зазви чай це або 
видав ництво, або автор). Доволі часто влас ник забо ро няє вико рис-
тання або вима гає за нього запла тити. При хиль ники віль ного доступу 
заяв ля ють, що статті з віль ним досту пом пови нні пуб лі ку ва тися разом 
з ліцен зі ями, щоб було одразу зро зу міло, як само можна вико рис то ву-
вати ці тексти.

По чи на ючи з 1 квітня, Wellcome Trust і дослідні ради Вели ко бри та-
нії вима га ти муть: якщо вони пла тять збори за дослі дження, про фі нан-
со вані ними для пуб лі ка ції з умо вами віль ного доступу, то така робота 
має бути доступ ною з най більш лібе раль ними умо вами, що даюь змогу 
всім, навіть комер цій ним орга ні за ціям, вико рис то ву вати їх. Мовою 
Creative Commons, непри бут ко вої орга ні за ції з Маун тен В’ю (Калі-
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фор нія) це має бути ліцен зія CC–BY (де BY озна чає, що усі лаври 
має отри мує автор ори гі наль ної робо ти). К. Бірд (Chris Bird), адво кат 
із Wellcome Trust, зазна чає, що «наші плани зустріли дуже мало спро-
ти ву» з боку дослід ни ків. Част ково це тому, що біль шість дослід ни ків 
не роз умі ють питання.

Не прос тий вибір. Част кові докази точки зору дослід ни ків можна 
отри мати з жур налу віль ного доступу Scientifi c Reports, який, почи на-
ючи з липня 2012 р., дав змогу дослід ни кам виби рати один із трьох 
типів ліцен зій. Перша – CC–BY. Друга – не така вільна, CC–BY–
NC–SA, дає змогу іншим людям змі шу вати, циту вати і вико рис то ву-
вати в роботі статтю з поси лан ням на автора, проте лише з неко мер-
цій ною (NC) метою, лише якщо вони будуть пуб лі ку вати свої роботи 
на таких же умо вах (SA – share-alike – «ділися так само»). Тре тій тип 
ліцен зії CC–BY–NC–ND най більше обме жує права вико рис тання, 
даючи змогу іншим заван та жу вати й роз по всю джу вати роботу, проте 
жод ним чином не змі ню вати (ND – no derivative works – «жод них похід-
них праць»), або вико рис то ву вати з комер цій ною метою.

Ви дав ництво Nature Publishing Group (видає жур нал Nature) вия-
вило, що із 685 робіт, при йн я тих від липня 2012 р. до середини січня 
2013 р., автори виби рали серед ній варі ант обме ження ліцен зії 95  % 
часу, а най більш обме жу ю чий – 68  % часу. У лис то паді 2012 р. видавці 
запи тали себе, чи ліцен зія ND може вияви тися най більш по пуляр ною 
через те, що вона є посе ре дині в списку форм авто рсь ких прав. Вони 
змі нили поря док, поста вивши цей варі ант пер шим, після чого його 
стало оби рати навіть більше авторів.

Р. Маунс (Ross Mounce), палео нто лог з Уні вер си тету Бата (Вели-
ко бри та нія), який також пра цює у Фонді віль них знань у Кем б ри-
джі (Вели ко бри та нія), зазна чає, що, «усе це вка зує на те, що дослід-
ники, які пуб лі ку ються у Scientifi c Reports, схильні робити кон сер ва-
тив ний вибір і, мож ливо, не повністю його роз умі ють». Р. Маунс, який 
опуб лі ку вав кла си фі ко ва ний за про по но ва ними ліцен зі ями віль ного 
доступу пере лік видань, вва жає, що дозво ляти виби рати – погана ідея. 
«Це дає авто рам право поми ли тися і виб рати ліцен зію менш віль ного 
досту пу, – говорить він. – Чи дійсно є якісь загальні обста вини, згідно 
з якими їм хочеться оби рати не таку від криту і вільну до про чи тання 
ліцен зію?»

Проте такі обста вини існу ють: деякі дослід ники, особ ливо в галу-
зях соці аль них і гума ні тар них наук, не хочуть, щоб комер ційні орга-
ні за ції могли вико рис тати їхні роботи. У грудні 2012 р., напри клад, 
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видавці 21 істо рич ного жур налу Вели ко бри та нії поши рили заяву, 
у якій ска зано, що дозвіл комер цій ного вико рис тання стане «сер йоз-
ним пору шен ням прав інте лек ту аль ної влас нос ті».

Ін ший шлях. Багато видав ців також проти CC–BY, част ково вка зу-
ючи на втрату при бутку, якщо будь-хто зможе пере про да вати роботи 
віль ного доступу. І справді, Між на родна асо ці а ція нау ко вих, тех ніч них 
і медич них видав ців (International Association of Scientifi c, Technical and 
Medical Publishers) – гло бальна тор гова орга ні за ція з Окс форду (Вели-
ко бри та нія) – пра цює над роз роб кою аль тер на тив ної ліцен зії віль ного 
доступу, яка не дозво ля тиме комер ційне або вто ринне вико рис тання 
у вигляді повтор них пуб лі ка цій, абст рак тів або адап та цій, але точно 
дозво лить ком п’ю тер ний ана ліз тексту й пере клади.

Про блема вини кає в тому, що дода вання обме жень з повтор ного 
вико рис тання роботи – навіть з доб рими намі рами – може поро дити 
складні пра вові питання, пояс нює М. Галл (Martin Hall), віце-канц лер 
Уні вер си тету Сал форда у Ман чес тері (Вели ко бри та нія) і спів ав тор 
«Допо віді Фінч», впли во вого дослі дження з робіт віль ного доступу 
за замов лен ням уряду Вели ко бри та нії. Напри клад, учені соці аль них 
наук, які вико рис то ву вали ліцен зію NC для запо бі гання вико рис танню 
їхніх робіт у під руч ни ках без виплати авто рсь кої вина го роди, можуть 
також забо ро нити появу цих робіт на веб сай тах, що міс тить кон тент 
рек лам ного харак теру. Тут повно непо ро зу мінь, додає М. Галл. Напри-
клад, вистав лення роботи з віль ною ліцен зією начебто ста вить кон тент 
тре тіх осіб, такий як фото гра фії або музику, під ризик непра во мір ного 
вико рис тання.

У кін це вому рахунку, зазна чає М. Галл, «я не думаю, що ми про-
вели доста т ньо роботи з роз’яс нення нас лід ків вико рис тання ліцен зії 
від кри того доступу, щоб дослід ники могли сфор му вати власну точку 
зору». Зреш тою, додає він, за останні кілька років дослід ники вже зви-
кли від да вати свої права видав цям, не замис лю ючись над тим, що це 
озна чає (Ричард Ван Нур ден. Дослід ники зби ра ються обме жити 
вико рис тання пуб лі ка цій віль ного доступу // Укра ї нсь кий нау ко-
вий клуб (http://nauka.in.ua/news/science-policy/article_detail/8561). – 
2013. – 9.02).

***
Гар ва рдс кий уни вер си тет, воз му щен ный неоправ данно быс т-

рым рос том цен на подписку нау ч ных жур на лов, обра тился с при-
зы вом к сво ему дву х ты сяч ному про фес сорско-пре по да ва тель с-
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кому кол лек тиву пуб ли ко вать исс ле до ва ния и нау ч ные ста тьи 
в изда ниях, кото рые расп рост ра ня ются бесп латно, а также поки-
нуть редак ци он ные советы жур на лов, кото рые за онлай но вый 
доступ тре буют деньги.

В расп рост ра нен ном обра ще нии одного из самых изве с т ных и пре-
сти ж ных уни вер си те тов мира гово рится, что биб ли о те кам Гар варда при-
хо дится отка зы ваться от доро гос то я щей подписки на жур налы, общая 
сто и мость кото рой в этом году достигла 3,5 млн дол. Экст ра ор ди нар-
ное реше ние сде лало Гар вард центром про дол жа ю щихся не один год 
деба тов по поводу доступа науч ной общест вен ности к резуль та там 
ака де ми чес ких исс ле до ва ний, боль шинство из кото рых опла чи ва ется 
нало гоп ла тель щи ками. Уже зву чат при зывы к дру гим уни вер си те там 
мира после до вать при меру аме ри канс кого учеб ного заве де ния.

«Круп ней шие изда тель ства соз дали для уни вер си тета “нетер пи мую 
ситу а ци ю”, когда обще ние между уче ными огра ни чи ва ется финан-
со выми барь е рами, при этом изда тель ства полу чают при быль свыше 
35  %, – отме ча ется в гар ва рдс ком обра ще нии. – Цена для онлай но-
вого доступа к ста тьям двух круп ней ших изда тельств уве ли чи лась на 
145  % за послед ние шесть лет, а годо вая подписка на неко то рые нау ч-
ные жур налы достигла 40 тыс. дол.».

Сле дует отме тить, что еще до реше ния Гар варда более 10 тыс. уче-
ных, недо воль ных рос том цен и вве де нием плат ного доступа к онлай-
но вым архи вам, объ я вили бой кот круп ному гол ла ндс кому изда тель-
ству Elsevier. Неко то рые уни вер си тетс кие биб ли о теки тра тят поло вину 
сво его бюджета на подписку жур на лов, изда ва е мых Elsevier, Springer 
и Wiley.

«Я над еюсь, что дру гие уни вер си теты после дуют нашему при-
меру. Все мы стал ки ва емся с этой пара док саль ной ситу а ци ей, – гово-
рит дирек тор биб ли о теки Гар ва рдс кого уни вер си тета Р. Дарн тон. – 
Наши уче ные про во дят исс ле до ва ния, пишут доклады и ста тьи, вхо дят 
в редак ци он ные советы, при чем бесп латно. После этого с них тре буют 
сумас шед шие деньги за доступ к резуль та там своих исс ле до ва ний».

По сло вам Р. Дарн тона, годо вая подписка на жур нал The Journal 
of Comparative Neurology равна сто и мости 300 моно гра фий.

Тра ди ци он ные нау ч ные жур налы рабо тают сле ду ю щим обра зом: 
уче ные сдают свои ста тьи редак то рам изда тель ства, кото рые в свою 
оче редь отп рав ляют их для про верки кол ле гам-уче ным (эта работа, 
кстати, выпол ня ется бесп лат но). Утверж ден ная и отре дак ти ро ван ная 
вер сия ста тьи пуб ли ку ется и пред ла га ется за деньги уни вер си тетс ким 
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биб ли о те кам. Что каса ется бесп ла т ных изда ний, то там автор дол жен 
запла тить за воз мож ность быть опуб ли ко ван ным, после чего ста тья 
появ ля ется в отк ры том доступе.

В изда тель стве Elsevier не счи тают, что упо мя ну тые в письме факты 
отно сятся к Elsevier. Там отме тили, что рост цен изда тель ства (около 
5  %) на бума ж ные вер сии жур на лов один из самых низ ких в индуст рии.

По сло вам дирек тора Research Libraries UK (RLUK) Д. Прос сера, 
Гар вард имеет одну из круп ней ших биб ли о тек в мире, и если он не 
может позво лить себе подпи сы ваться на все нау ч ные жур налы, то что 
можно ска зать о дру гих уче б ных заве де ниях. Он отме тил, что еще 
недавно эта про блема расс мат ри ва лась иск лю чи тельно как про блема 
бюджета биб ли о тек. Но из обра ще ния Гар ва рдс кого уни вер си тета 
видно, что она намного шире и затра ги вает серд це вину учеб ного про-
цесса и нау ч ных исс ле до ва ний. Если нет доступа к лите ра туре, то стра-
дает исс ле до ва тель с кая работа.

Ди рек тор бази ру ю щейся в США меж ду на род ной орга ни за ции уни-
вер си тетс ких биб ли о тек Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition Х. Джо зеф пола гает, что дру гие уни вер си теты мира непре-
менно после дуют при меру Гар варда. По его сло вам, вни ма ние к про-
блеме со сто роны про фес сорско-пре по да ва тель с кого кол лек тива очень 
важно. Биб ли о теки гово рят о росте цен уже про дол жи тель ное время, 
при этом про фес сорско-пре по да ва тель с кий сос тав уни вер си тета явля-
ется про из во ди те лем и потре би те лем ста тей в жур на лах. Уче ные имеют 
воз мож ность кар ди нально изме нить ситу а цию на рынке. При зыв Гар-
варда – очень пра виль ный шаг (Уче ные про тес туют прос тив роста 
цен на онлайн-ар хивы нау ч ных пуб ли ка ций // Рос сийс кая ассо ци а ция 
элект рон ных биб ли о тек (http://www.aselibrary.ru/digital_resources/
digital_resources69/digital_resources49/3927). – 2013. – 15.02).

***
Клю че вой темой рос сийс кой индуст рии кон тента в послед нее 

время стали изме не ния в ч. 4 Граж данс кого кодекса РФ, осо бенно 
кон ф ликт инте ре сов изда те лей и биб ли о тек в воп росе оциф ровки 
и пре дос тав ле ния доступа к охра ня е мым про из ве де ниям.

Не уди ви тельно, что этот воп рос прямо или кос венно затра ги вался 
на всех тема ти чес ких мероп ри я тиях; меся цем наи бо лее ожес то чен ных 
спо ров стал ноябрь 2012 г., когда отрасль ожи дала при нятия попра-
вок во вто ром чте нии. Даже после поста нов ле ния пред се да теля Гос-
думы РФ С. Нары ш кина о пере не се нии утверж де ния зако но про екта 
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на неопре де лен ный срок (пред по ло жи тельно конец 2013–2014 г.), про-
дол жи лась работа над кор рек ти ров кой новых норм в области авто рс-
кого права. Естест венно, не пре кра ти лись и дебаты заин те ре со ван ных 
сторон.

В. Пруд ни ков, гла в ный редак тор изда тель ства НИЦ 
«Инфра-М»:

«…Что же полу чится, если пойти по сце на рию, пред ло жен-
ному в поправ ках к ГК биб ли о те ками? РГБ в качестве обя за тель ного 
экземп ляра полу чает моно гра фию, оциф ро вы вает её и через вир ту-
аль ные читаль ные залы пре дос тав ляет доступ всем осталь ным, кото-
рые и так уже не поку пают эти моно гра фии. Полу ча ется, что изда-
телю нужно выпус тить 16 обя за тель ных экземп ля ров, потра тив на это 
100 тыс. р. (а именно такова мини маль ная сто и мость соз да ния учеб ной 
кни ги), и ждать. Воп рос: чего? Но если вы не хотите кор мить собст-
вен ную армию, вы будете кор мить чужую. Тиражи науч ной и учеб ной 
лите ра туры сни зи лись за послед ние пять лет в четыре раза, мно гие 
изда тель ства ушли с рынка. Сей час обы ч ный тираж «Э ко но ми чес кой 
тео ри и», кото рую изу чает 1 млн сту ден тов еже годно, 1000 экз., а науч-
ной книги – 200 экз.

По этому тот путь, кото рый пред ла га ет ся, – это путь в никуда.
Стан да рты выс шего про фоб ра зо ва ния тре ть его поко ле ния чётко 

пред ус мат ри вают, что вуз обя зан пре дос та вить всем сту ден там доступ 
к элект рон ным биб ли о те ч ным сис тем – ЭБС. Кому ещё нужно пре дос-
та вить доступ, если он уже пре дос тав лен целе вой ауди то рии?»

Н. Калё нов, дирек тор Биб ли о теки по естест вен ным нау кам 
РАН:

«С моей точки зре ния, кри зис не в том, что кто-то что-то хочет 
ска ни ро вать, а в качестве науч ной лите ра туры. Тео ре ти чески по обя за-
тель ному экземп ляру мы дол жны полу чать 29 тыс. наи ме но ва ний науч-
ной лите ра туры. У нас внед рена экс перт ная сис тема ком плек то ва ния, 
когда учё ные в инте рак тив ном режиме оце ни вают качество изда ний. 
Выяс ня ется, что всего 10  % того, что назы ва ется науч ной лите ра ту рой, 
пред став ляет инте рес для Ака де мии наук. Зачем изда ё тся осталь ные 
90  % не очень понятно.

Мы никогда не рато вали за то, что нам надо что-то ска ни ро вать. 
Мы заку паем доста точно много зару бе ж ных книг, пла тим за доступ. 
Ска ни ро вать теку щую науч ную лите ра туру – это ломиться в отк-
ры тые двери, мы это и не поддер жи ваем. А вот что надо было бы 
сде лать – соз дать архивы оте чест вен ных нау ч ных жур на лов. Сей час 
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через “НЭИ КОН” на деньги Минобр на уки куп лены архивы зару бе-
ж ных жур на лов, а с нашими жур на лами – оче ви д ные про блемы, свя-
зан ные с авто рс ким зако но да тель ст вом. Никто не может отс ка ни ро-
вать ста рые жур налы, и непо нятно, кто дол жен давать раз ре ше ние. 
Это ни в коей мере не будет вли ять на при были, поскольку не полу чает 
отчис ле ния за ста рые жур налы. Эту про блему надо решать для того, 
чтобы не хра нить их во всех биб ли о те ках, это дело доро гос то я щее, 
но они посто янно вост ре бо ваны, на ста рые жур налы спрос 10  %».

О. Нови ков, гене раль ный дирек тор изда тель ства «Э К С МО»:
«…Я счи таю, что книги нужно делить не на нау ч ные и худо жест-

вен ные, а на вост ре бо ван ные и невост ре бо ван ные. Науч ная лите ра тура 
тоже может быть акту аль ной и вост ре бо ван ной, и это задача изда те-
лей – про из во дить вост ре бо ван ный кон тент и инфор ми ро вать об этом 
чита теля, помо гая нашим пар т нё рам – биб ли о те кам, соз да вая новые 
тех но ло гии доступа и новые средства пред став ле ния кон тента. Тогда 
Интер нет и циф ро вые книги будут для нас не угро зой, а воз мож но с тью 
быть ближе к чита телю, активно пред став лять ассор ти мент.

Я много раз слы шал от кол лег, что они книги издают хоро шие, 
но това ро про во дя щие сети не рабо тают, мага зи нов мало, поэтому лите-
ра тура не дохо дит до чита теля. Сегодня чита тель на расс то я нии одного 
клика – пожа луйста, рабо тайте с ним, но эти новые воз мож ности мало 
исполь зу ются.

Аг ре га торы вместе с изда те лями могли бы решить про блему обес-
пе че ния биб ли о тек, соз дав не каж дый свою ЭБС, а некую еди ную, 
может быть, две-три кон ку ри ру ю щих, но не за счёт доступа к кон тенту, 
а за счёт тех но ло гий, качества интер фейса. При этом вполне воз можна 
сис тема або не нтс кого обслу жи ва ния, про пор ци о наль ная коли честву 
чело век, кото рые посе щают биб ли о теку, или объ ёму онлайн-чте ния. 
Это была бы сущест вен ная эко но мия бюдже т ных средств, потому что 
сто и мость доступа в разы ниже, чем бума ж ных книг. Биб ли о теки помо-
гали бы чита те лям в поиске необ хо ди мой инфор ма ции, кон суль ти ро-
вали по кон тенту и ста но ви лись насто я щими куль ту р ными центра ми».

А. Вислый, гене раль ный дирек тор Рос сийс кой госу дарст вен-
ной биб ли о те ки:

«…В СССР была некая сис тема кни го расп рост ра не ния, рабо-
тали биб ли о те ч ные кол лек торы, была воз мож ность довести тираж 
прак ти чески до любого уголка огром ной страны. Двад цать лет назад 
мы отдали эту сис тему на откуп рынку, над еясь, что изда тели и кни-
го тор го вцы выст роят её на рыноч ной основе. Вот резуль тат – не полу-
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чи лось. Теперь мы гово рим, что в этом должно поучаст во вать госу-
дарство. Оно поучаст вует точно так же, как и раньше – пост роит эту 
сис тему, но ска жет, что изда вать».

Д. Куди нов, ком мер чес кий дирек тор изда тель ства «Ю райт»:
«…На мой взгляд, сей час воз мож ности рас ши ря ются. Вы можете 

иметь доступ к изда тель с ким ЭБС, если они есть, к ЭБС агре га то ров. 
У каж дого свои сер висы, цены, уже можно выби рать. Любая книга – 
объ ект авто рс кого права, и даже если пра во об ла да тель не хочет её про-
да вать в элект рон ном виде, то это его право, мы не можем её отби рать. 
Изда тели сов сем не про тив, чтобы были элект рон ные книги. Должна 
сущест во вать пло щадка управ ле ния авто рс кими пра вами, когда у изда-
теля нет сил и средств делать свою элект рон ную биб ли о теч ную сис-
тему – ЭБС, он может вык ла ды вать книги туда и давать воз мож ность 
чита те лям любой биб ли о теки доступа к этому кон тенту на опре де лён-
ных усло ви ях».

М. Топор ков, гене раль ный дирек тор элект рон ной биб ли о теч-
ной сис темы ЭБС IQlib:

«…Сей час мы наблю даем спрос на подк лю че ние к ЭБС горо дс-
ких, муни ци паль ных и район ных биб ли о тек. Сами биб ли о теки, без 
какого-либо вме ша тель ства госу дарства нашли реше ние. Они могли 
бы поку пать элект рон ные копии, раз ре ше ния на их про из водство, но, 
как пра вило, у биб ли о тек нет на это ресур сов, ведь надо содер жать 
юри ди чес кий пер со нал, кото рый будет заклю чать дого воры, рас по-
ла гать тех но ло ги чес кой базой. Но если в биб ли о теке есть несколько 
ком пь ю те ров, можно подк лю читься к ЭБС и полу чить необ хо ди мый 
доступ к изда ниям за зна чи тельно мень шие деньги, нежели фор ми ро-
вать фонды за счёт пря мых лицен зий».

К. Кос тюк, гене раль ный дирек тор ЭБС «У ни вер си тетс кая биб-
ли о тека онлайн»:

«…Когда речь идёт о ст. 1275, очень быстро пере хо дят от сути 
про блемы к кон фрон та ции изда те лей и биб ли о тек. А суть самой про-
блемы – в сиротс ких про из ве де ниях. Очень много книг соз даны пре-
по да ва те лями реги о наль ных вузов, кото рых никто никогда не най дёт. 
За про блему сиротс ких про из ве де ний ещё не бра лись. Если просто под 
этот срок – 10 лет – подво дить все про из ве де ния, то могут появиться 
авторы или их наслед ники, у кото рых нару ша ется авто рс кое право. 
А если сле до вать пред ло же нию биб ли о тек – и срок будет сок ра щён 
до двух лет, – то вообще рынок раз ру ша ется.
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Есть уда ч ные пред ло же ния об интег ра ци он ной пло щадке авто рс-
ких прав, акк ре ди то ван ном обществе по кол лек тив ному управ ле нию 
пра вами, кото рое могло бы опре де лять, какие книги могут оциф ро вы-
ва ться. Если поправка будет при нята в её послед нем вари анте, изда те-
лям оста нется изда вать только новинки, а ЭБС – агре ги ро вать новые 
книги. Всё осталь ное поле интел лек ту аль ной собст вен ности уйдёт 
из игры. Рынок на этом малень ком «ост ров ке» соз дать невоз можно, 
в резуль тате мы все ока жемся у раз би того корыта. Поэтому моё пред-
ло же ние – вер нуться к сути и решить про блему огром ного мас сива 
сиротс ких при зве де ний».

В. Тер лец кий, гене раль ный дирек тор авто рс кого общества 
«КОПИ РУС»:

«…Уже отрадно, что после серь ё з ных спо ров сто роны друг друга 
не просто слу шают, но уже слы шат. Счи таю, что необ хо димо дого ва-
ри ваться о ком пен са циях за те виды исполь зо ва ния, кото рые нужны 
в биб ли о те ках, и тогда инте ресы сто рон могут быть сба лан си ро ваны. 
Пока же мы наблю даем только огро м ный ущерб и у изда те лей, и у биб-
ли о тек.

За рубе жом боль шинство биб ли о тек при вы кло пла тить ком пен са-
ци он ное воз наг раж де ние за авто рс кие права при вто рич ном исполь зо-
ва нии, поку пая при этом экземп ляры про из ве де ний как в циф ро вой, так 
и в тра ди ци он ной форме. Изда тели и авторы в Европе при вы кли полу-
чать воз наг раж де ние и за пер вич ное исполь зо ва ние, и за вто рич ное. 
И для них не соз дают про блем любые воз ни ка ю щие тех ни чес кие нов-
шества. Если нужно больше сво боды для чита те лей, нужно дать им эту 
сво боду и хорошо поду мать о ком пен са ции. Если уда ё тся сба лан си-
ро вать таким обра зом инте ресы, то реше ния при ни ма ются быстро, 
меха низм внед ря ется на пользу чита те лям. Пока мы здесь дис ку ти-
руем, в этом году Европа прошла путь соз да ния, обсуж де ния и при ня-
тия закона о сиротс ких про из ве де ниях, кото рый позво ляет биб ли о те-
кам сво бодно исполь зо вать более 50  % того, что нахо дится в их фон-
дах» (Изда тели и биб ли о те кари: в споре рож да ется истина // Рос-
сийс кая ассо ци а ция элект рон ных биб ли о тек (http://www.aselibrary.
ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources49/3915/). – 
2013. – 11.02).
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Фор му вання та впро ва дження
 інно ва цій ної моделі еко но мі ки

Аге нтство Bloomberg внесло Укра їну до топ-50 най ін но ва цій ні-
ших країн світу, поста вивши її на 42-ге місце попе реду таких країн, 
як Пів денна Африка, Арген тина, Руму нія, Бол га рія. Як кри те рії рей-
тингу було виді лено сім фак то рів. Пер ший – інтен сив ність про ве дення 
нау ково-дос лід них та дослідно-ко нст рук торсь ких робіт (НДДКР) від-
носно вкладу у ВВП. Дру гий – рівень про дук тив ності праці. Тре тій – 
кон цент ра ція висо ких тех но ло гій.

Чет вер тий – кіль кість дослід ни ків у від сот ках на 1 млн людей. П’я-
тий чин ник – про дук тив ність про мис ло вості. Шос тий – рівень освіти. 
Остан нім чин ни ком є патентна актив ність.

Най вищі показ ники Укра їна отри мала завдяки рівню освіти (6-те 
міс це) і патент ній актив ності (17-те міс це). За іншими чин ни ками кра-
їна отри мала місця в чет вер тому-сьо мому десятках.

Перше місце в рей тингу діс та лося США, друге місце отри мала 
Пів денна Корея, третє – Німеч чина, чет верте – Фін лян дія, зами кає п’я-
тірку Шве ція (Укра їна – у топ-50 най ін но ва цій ні ших країн світу // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 5.02).

***
В Укра їні тільки почи нає фор му ва тися інно ва ційна інфра-

струк тура. Про блема в тому, що мож ли вість отри мати високі при-
бутки від комер ці а лі за ції пере до вих нау ко вих роз ро бок вима гає істот-
них капі та ло вк ла день і пов’я зана зі знач ним ризи ком для біз несу. Роль 
дер жави – міні мі зу вати ці ризики за раху нок фінан со вої під тримки 
інно ва цій них стар та пів, над ання подат ко вих і мит них пільг і допо моги 
при при дбанні закор дон них патен тів віт чиз ня ними вина хід ни ками 
тощо.

В. Семи но женко, голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції України:

«…На разі в Укра їні тільки почи нає фор му ва тися інно ва ційна 
інфра струк тура. Отже, нам ще нале жить ство рити умови для роз витку 
інно ва цій них стар та пів і малих нау ко єм них під при ємств, впро ва дити 
фінан сово-фіс кальні меха нізми сти му лю вання інно ва цій ної діяль-
ності й забез пе чити на належ ному рівні захист прав інте лек ту аль ної 
влас ності. Зви чайно, без актив ної ролі дер жави в цих про це сах не 
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обі йтися. Загаль но ві домо, що модель побу дови інно ва цій ного біз несу 
кар ди нально від різ ня ється від кла сич них біз нес-мо де лей. Мож ли вість 
отри мати над при бутки від комер ці а лі за ції пере до вої тех но ло гії, роз-
робки чи вина ходу вима гає істот них капі та ло вк ла день. І це при тому, 
що ризики без по во рот ної втрати про ін вес то ва ного капі талу є дуже 
висо кими. Саме вони зазви чай від ля ку ють потен цій ного інвес тора. 
Отже, роль дер жави – міні мі зу вати ризики впро ва дження нових про ек-
тів шля хом запро ва дження фінан со вої під тримки інно ва цій них стар та-
пів, над ання подат ко вих, мит них пільг і допо моги при при дбанні закор-
дон них патен тів віт чиз ня ними вина хід ни ками.

До свід про ве дення реформ в інно ва цій ній сфері кра ї нами-
лі де рами надає багато при кла дів успіш ної вза є мо дії дер жави, науки 
й біз несу. Упро довж остан ніх років Укра їна почи нає імп ле мен ту-
вати подіб ний досвід у власну прак тику дер жав ного керу вання інно-
ва цій ними про це сами, поєд ну ючи його з особ ли вос тями віт чиз ня ної 
еко но міки.

Так, мину лого року з метою дере гу ля ції інно ва цій ної діяль ності 
уря дом на роз гляд Вер хов ної Ради подано нову редак цію Закону Укра-
їни «Про інно ва ційну діяль ність». Крім того, з метою забез пе чення 
ефек тив ного вико рис тання віт чиз ня ного нау ково-тех ніч ного потен ці-
алу й комер ці а лі за ції резуль та тів нау ково-тех ніч ної діяль ності восени 
2012 р. пар ла мен том було при йн ято нову редак цію Закону Укра їни 
«Про дер жавне регу лю вання діяль ності у сфері транс феру тех но ло гій». 
Най ближ чим часом роз почне роботу ново ст во ре ний Фонд під тримки 
малого інно ва цій ного бізнесу.

Ще одним важ ли вим кро ком стало вне сення змін до Подат ко вого 
кодексу щодо вве дення подат ко вих пільг для вироб ни ків про грам ної 
про дук ції.

…Ми про дов жимо пра цю вати над роз бу до вою віт чиз ня ної інно ва-
цій ної інфра струк тури, адже це для нас клю чове завдання. У най ближ-
чому май бу т ньому ми спо ді ва є мося забез пе чити діяль ність Дер жав-
ного центру транс феру тех но ло гій, Фонду під тримки малого інно ва-
цій ного біз несу й пер шого в Укра їні дер жав ного біз нес-ін ку ба тора для 
інно ва цій них під при ємств.

Та кож три ва тиме рефор му вання зако но дав ства з питань інно ва цій-
ної діяль ності, щоб змен шити над мірне дер жавне регу лю вання інно ва-
цій ної діяль ності, забез пе чити під тримку суб’єк тів інно ва цій ної діяль-
ності та ство рити спри ят ливі умови для інвес ту вання небю джет них 
кош тів у реа лі за цію інно ва цій них проектів.
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За участі Дер жін фор ма ге нтства наразі уря дом від пра цьо ву ється 
про грама акти ві за ції еко но міч ного роз витку, яка має сфор му вати 
сти мули для зрос тання най більш перс пек тив них галу зей еко но міки, 
насам пе ред висо ко тех но ло гіч них. Так, у Вер хов ній Раді Укра їни заре-
єст ро вано зако но про ект «Про вне сення змін до роз ділу ХХ «Пере хідні 
поло жен ня» Подат ко вого кодексу Укра їни щодо особ ли вос тей опо дат-
ку вання суб’єк тів індуст рії про грам ного забез пе чен ня», яким перед ба-
чено поши рити особ ли вості опо дат ку вання на умови сплати подат ків 
фізич ними осо бами і внес ків до соці аль них фон дів. Після зни ження 
подат ко вого наван та ження віт чиз няні ІТ-ком па нії щорічно збіль шу-
ва ти муть кіль кість нових робо чих місць на 35–40  %, а це при близно 
20 тис., а без по се ре д ньо темпи зрос тання галузі при швид шаться 
до 40–45  %. Під крес люю, що це буде «я кіс не» зрос тання, яке змен-
шить залеж ність нашої еко но міки від кон’юнк тур них коли вань на сві-
то вих рин ках, до яких є дуже ураз ли вими сиро винні галу зі» (Інтер в’ю 
голови Дер жін форм на уки В. Семи но женка Укра ї нсь кому наці о наль-
ному аге нтству Укр ін форм 20 лютого 2013 р. // Уря до вий пор тал 
(http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 20.02).

***
Про блемы интел лек ту аль ной собст вен ности и ее ком мер ци а-

ли за ции. Но вый закон Укра ины о транс фере тех но ло гий, при ня тый 
2 октября 2012 г., пре дос та вил орга ни за циям-раз ра бот чи кам права 
собст вен ности на раз ра ботки, выпол нен ные за счет бюджета. Для соз-
да ния реаль ного рынка нау ч ных раз ра бо ток и интел лек ту аль ной собст-
вен ности необ хо ди мо:

– в крат чай шие сроки подго то вить и утвер дить подза кон ные акты, 
соз да ю щие меха низм реа ли за ции нового закона о транс фе ре;

– на у ч ным орга ни за циям обес пе чить широ кую инфор ма цию 
о своих раз ра бот ках, име ю щих реаль ные перс пек тивы их ком мер ци а-
ли за ции, соз дать базу дан ных о тех но ло ги чес ких и орга ни за ци он ных 
инно ва циях, кото рые, по мар ке тин го вым исс ле до ва ниям, имеют реаль-
ную перс пек тиву прак ти чес кого внед ре ния.

Не об хо димо раз ра бо тать и утвер дить нор ма тивно-пра во вой меха-
низм реа ли за ции иму щест вен ных прав на тех но ло гию и обо ру до ва-
ние, соз дан ные в про цессе выпол не ния научно-ис сле до ва тель с ких 
и опы тно-ко нст рук торс ких работ, финан си ру е мых за счет бюдже т ных 
средств учреж де ни ями, орга ни за ци ями и пред при я ти ями-ис пол ни те-
лями этих работ (Закон Укра ины от 02.10.2012 г. № 5407 VI).
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Не об хо димо повы сить заин те ре со ван ность нау ч ных орга ни за-
ций в защите своей интел лек ту аль ной собст вен ности, соз дать такие 
усло вия, чтобы и биз нес вкла ды вал деньги в эти про е кты, в том числе 
в патен то ва ние и поддержку проектов.

Не об хо димо осу щест вить меры по обес пе че нию финан си ро ва ния 
зару беж ного патен то ва ния. С этой целью пред ус мот реть в Госу дарст-
вен ном бюджете средства на обес пе че ние финан си ро ва ния зару беж-
ного патен то ва ния объ ек тов права интел лек ту аль ной собст вен ности 
в отно ше нии раз ра бо ток, выпол нен ных за бюдже т ные средства, а также 
соз дать спе ци аль ную кре дит ную линию и необ хо ди мые гаран тии 
для учас тия этих раз ра бо ток в меж ду на ро д ных тен де рах, а также для 
выпол не ния конт рак тов по постав кам на экс порт хай-тек про дук ции.

Раз ра бо тать нена ло го вый меха низм сти му ли ро ва ния выс ших уче б-
ных заве де ний и научно-ис сле до ва тель с ких учреж де ний к осу ще ств ле-
нию ком мер чес кой дея тель ности и обес пе че нию реа ли за ции нау ч ных 
резуль та тов через наци о наль ную сеть транс фера тех но ло гий, направ-
ле ния части собст вен ных средств на модер ни за цию нау ч ных лабо ра-
то рий, при об ре те ние нового науч ного обо ру до ва ния и обра зо ва ние 
малых инно ва ци он ных пред при я тий.

Раз ра бо тать и внести на расс мот ре ние Каби нета Минист ров Укра-
ины поря док пере дачи нау ч ными учреж де ни ями патен тов и тех но ло гий 
вузам для выпол не ния научно-ис сле до ва тель с ких раз ра бо ток и пред-
при я тиям для реа ли за ции при ори те т ных инно ва ци он ных проектов.

Раз ра бо тать и утвер дить в Каби нете Минист ров Укра ины нена ло-
го вый меха низм сти му ли ро ва ния учас тия авто ров в ком мер ци а ли за ции 
их изоб ре те ний и тех но ло гий.

Раз ра бо тать и внести изме не ния в Нало го вый кодекс Укра ины 
в части сти му ли ро ва ния к ком мер ци а ли за ции объ ек тов права интел лек-
ту аль ной собст вен ности с целью фор ми ро ва ния рынка таких объектов.

Раз ра бо тать и внести на расс мот ре ние Каби нета Минист ров Укра-
ины про ект поста нов ле ния о соз да нии сис темы депо зи тар ного учета 
прав на объ е кты интел лек ту аль ной собст вен ности в про цессе их соз-
да ния, капи та ли за ции, ком мер ци а ли за ции и регу ли ро ва ния обра ще ния 
нема те ри аль ных акти вов за счет госу дарст вен ных средств.

Соз дать централь ный депо зи та рий и банк прав интел лек ту аль ной 
собст вен ности (госу дарст вен ная регист ра ция, защита, раз ме ще ние 
для ком мер чес кого исполь зо ва ния патен тов, лицен зи он ных тех но ло-
гий, обслу жи ва ния роялти в пользу вла дель цев прав интел лек ту аль ной 
собст вен нос ти).
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Ввести бюджет ную про грамму «Патен то ва ние изоб ре те ний 
за рубе жом». Подго то вить пред ло же ния по внед ре нию меха низма сти-
му ли ро ва ния пред при я тий к взя тию на бух гал терс кий учет объ ек тов 
права интел лек ту аль ной собст вен ности и уве ли че нию капи та ли за ции 
пред при я тий.

По дго то вить пред ло же ния по совер шенст во ва нию сис темы учета 
прав на объ е кты интел лек ту аль ной собст вен ности в про цессе их соз-
да ния, капи та ли за ции, ком мер ци а ли за ции и регу ли ро ва ния обра ще ния 
нема те ри аль ных активов.

По дго то вить пред ло же ния по совер шенст во ва нию сис темы пре-
дотв ра ще ния нару ше ния прав интел лек ту аль ной собст вен ности.

Раз ра бо тать и утвер дить мето дику опре де ле ния раз мера ущерба, 
при чи нен ного в резуль тате нару ше ний таких прав.

Раз ра бо тать план мероп ри я тий по спе ци а ли за ции судей, расс мат-
ри ва ю щих дела о нару ше нии прав интел лек ту аль ной собст вен ности.

Обес пе чить повы ше ние ква ли фи ка ции госу дарст вен ных слу жа щих 
и нау ч ных сот руд ни ков для раз ви тия инно ва ци он ных навы ков, необ хо-
ди мых для эффек тив ного про ду ци ро ва ния и ком мер ци а ли за ции госу-
дарст вен ных нау ч ных раз ра бо ток, управ ле ния пра вами интел лек ту аль-
ной собст вен ности, инно ва ци он ными про цес сами и про ек тами.

С целью совер шенст во ва ния орга ни за ции финан си ро ва ния при кла-
д ных исс ле до ва ний и инно ва ци он ных про ек тов, выпол ня е мых в НАН 
Украины:

– обес пе чить фак ти чес кое начало финан си ро ва ния инно ва ци он-
ных про ек тов не позд нее трех меся цев с момента утверж де ния проекта;

– для сло ж ных инно ва ци он ных про ек тов уста но вить срок выпол-
не ния и гаран тии их финан си ро ва ния в тече ние двух-трех лет, а не 
одного года;

– при невоз мож ности полно с тью осво ить выде лен ное на год 
финан си ро ва ние раз ре шить исполь зо вать оста ток средств в сле ду ю-
щем году (в пред елах общего срока выпол не ния про ек та);

– обес пе чить льгот ное бесп ро цент ное кре ди то ва ние работ по орга-
ни за ции выпуска и внед ре ния инно ва ци он ной про дук ции в про мы ш-
лен ность без пред ъяв ле ния при этом зало го вых тре бо ва ний. В даль-
ней шем исполь зо ван ные кре диты могут быть воз ме щены заказ чи ками 
в дого во рах на при об ре те ние инно ва ци он ной про дук ции;

– уста но вить сти му ли ру ю щие усло вия оплаты труда при выпол не-
нии инно ва ци он ных про ек тов, в том числе отме нить взи ма ние подо-
ход ного налога с зар платы испол ни те лей проектов;
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– раз ре шить инс ти ту там реа ли зо вы вать про дук цию, изго тов лен-
ную в рам ках инно ва ци он ных про ек тов, на хоз до го во р ных или аре-
н д ных усло виях, а полу чен ные средства исполь зо вать на внед ре ние 
и дове де ние инно ва ци он ных раз ра бо ток;

– от ме нить про ве де ния тен де ров при раз ра ботке, изго тов ле нии 
и реа ли за ции обо ру до ва ния, аппа ра туры при бо ров и мате ри а лов в рам-
ках при кла д ных исс ле до ва ний и инно ва ци он ных про ек тов, финан си ру-
е мых не только по хоз до го во рам, но и из бюджета;

– упрос тить сущест ву ю щий поря док оформ ле ния про дажи, аре нды 
и лизинга инно ва ци он ной про дук ции, соз дан ной в подраз де ле ниях инс-
ти ту тов в резуль тате выпол не ния инно ва ци он ных про ек тов, а также 
про мы ш лен ной про дук ции, выпус ка е мой в инс ти ту тах по собст вен-
ным раз ра бот кам.

Не об хо димо сти му ли ро вать при ток вне бю дже т ных средств, 
средств госу дарст вен ных ком па ний и част ного бизнеса.

Не об хо димо совер шенст во вать инфор ма цию о нау ч ных дости же-
ниях инс ти ту тов. С этой целью раз ра бо тать при ме р ный сос тав содер-
жа ния веб-сайта и реко мен до вать его для инс ти ту тов ака де мии (Наука 
Укра ины. Цифры, факты, про блемы / А. Мазур, Л. Любов ная, Н. Бров-
ченко [и др.]. – К.: Ин-т элект рос варки им. Е. О. Патона НАН Укра-
ины, 2012. – С. 13–15).

***
Вба ча ється, що для ста бі лі за ції ситу а ції щодо Тех но ло-

гіч них пар ків необ хідно здійс нити ряд пер шо ряд них захо дів, 
зокрема:

– вклю чити спе ці аль ний режим опо дат ку вання тех но ло гіч них пар-
ків до пере ліку спе ці аль них подат ко вих режи мів Подат ко вого кодексу 
Укра їни (Роз діл ХIV) і для кож ного про екту ТП тер мі ном на п’ять 
років (під час дії спе ці аль ного режиму інно ва цій ної діяль нос ті) від-
но вити непрямі форми дер жав ної під тримки, які засто со ву ва лися 
до 31 березня 2005 р. (для про дов ження реа лі за ції ТП інно ва цій них 
про ек тів необ хід ним є яко мога швидше від нов лення хоча б двох видів 
непря мої дер жав ної під тримки, а саме звіль нення від опо дат ку вання 
при бутку під при ємств, отри ма ного ТП, та зара ху вання вивіль не них 
від опо дат ку вання кош тів на спе ці альні рахунки учас ни ків ТП і спе-
ці аль ний раху нок керів ного органу від по від ного ТП, а також засто су-
вання подат ко вого век селя на суму подат ко вого зобо в’я зання з податку 
на додану вар тість за умови імпорту нового устат ку вання, облад нання 



93

Суспільні виклики і потреби

та ком плек ту ю чих до нього із стро ком пога шення на 180 або 360 кален-
дар них днів з дня над ання век селя органу мит ного конт ро лю);

– за без пе чити ста біль ність умов діяль ності ТП у час тині засто су-
вання дер жав ної під тримки впро довж усього тер міну дії спе ці аль ного 
режиму інно ва цій ної діяль ності, а в разі їх пору шення в бік погір шення 
перед ба чити ком пен са ційні меха нізми для ТП, їхніх учас ни ків та спіль-
них під при ємств.

З огляду на завер шення у 2015 р. тер міну дії таких про грам них 
доку мен тів як Стра те гія еко но міч ного та соці аль ного роз витку Укра-
їни «Шля хом євро пейсь кої інтег ра ції» на 2004–2015 роки та Про грама 
еко но міч них реформ «Заможне сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна 
еко но міка, ефек тивна дер жава 6, а також спе ці аль ного режиму інно ва-
цій ної діяль ності ТП для забез пе чення подаль шого інно ва цій ного спря-
му вання роз витку еко но міки Укра їни, необ хідно здійс нити такі заходи:

● в еко но міч ній стра те гії Укра їни перед ба чити сти му лю вання всіх 
суб’єк тів гос по да рю вання на роз робку і реа лі за цію інно ва цій них про-
ек тів (це можна забез пе чити через меха нізм обо в’яз ко вого від ра ху-
вання суб’єк тами гос по да рю вання визна че ної час тини при бутку в Дер-
жав ний інно ва цій ний фонд і додат кове інвес ту вання з цього фонду 
інно ва цій них про ек тів за визна че ними серед ньо-та дов го стро ко вими 
напря ма ми);

● від по відно до сві то вої, прак тики не обме жу вати тер мін дії спе-
ці аль ного режиму інно ва цій ної діяль ності ТП, а для кож ного інно ва-
цій ного про екту ТП вста но вити семи річ ний тер мін дії спе ці аль ного 
режиму інно ва цій ної діяль нос ті;

● перед ба чити засто су вання для сти му лю вання інно ва цій ної 
діяль ності ТП най більш діє вих видів дер жав ної під тримки (голо вним 
чином – непря мих), а також запро ва дження нових видів непря мої дер-
жав ної під тримки, таких як:

– здійс нення дер жав них заку пі вель інно ва цій ної про дук ції ТП;
– інфор ма ційно-рек ламна під тримка реа лі за ції інно ва цій ної про-

дук ції ТП;

6 Стратегія економічного та соціального роз витку України «Шляхом європейської 
інтеграції» на 2004–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon1.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493 %2 F2004; Програма економічних реформ 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_
FINAL_ 2.pdf.
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– на дання пре фе рен цій (напри клад, част кове звіль нення від сплати 
податку на при бу ток за умови вкла дення вивіль не них від опо дат ку-
вання кош тів в інвес ту вання інно ва цій) при ват ним вен чур ним фон-
дам тощо (Єго рова О. Вплив засто су вання дер жав ної під тримки 
на діяль ність тех но пар ків в Укра їні // Наука та інно ва ції. – 2012. – 
№ 5. – С. 96–97)

***
Кон цеп ція інно ва цій ного роз витку про мис ло вих під при ємств 

Укра їни має бути спря мо вана на реа лі за цію стра те гіч них наці-
о наль них пріо ри те тів та про грам – під ви щення доб ро буту насе-
лення, соці ально-еко но міч ного роз витку регі о нів, роз витку науки 
й освіти, забез пе чення еко но міч ної та еко ло гіч ної без пеки країни.

Для досяг нення постав ле ної мети потрібно вирі шити голо вне 
завдання – сфор му вати само до статню, цілісну інно ва ційну сис тему, 
здатну до роз ши ре ного від тво рення та само роз витку на при нци пах 
зба лан со ва ності. З цього випли ває, що основ ним при нци пом інно ва-
цій ного роз витку про мис ло вих під при ємств Укра їни є фор му вання 
меха нізму, зба лан со ва ного в нероз рив ній сис темі вико рис тання та від-
тво рення бага то гран них ресур сів, який забез пе чує вза є мо уз го дже ний 
рух від по відно до голо вних стра те гіч них напря мів. Струк тура ціліс ної 
сис теми інно ва цій ного роз витку про мис ло вих під при ємств має охоп-
лю вати такі еле менти та під сис те ми:

1) під сис тему нор ма тивно-пра во вого забез пе чення інно ва цій ного 
роз витку про мис ло вого сектору;

2) під сис тему обґрун ту вання та від бору пріо ри тет них напря мів, 
фор му вання та реа лі за ції інно ва цій них про ек тів регі о наль ного та дер-
жав ного значення;

3) під сис тему дов го стро ко вого про гно зу вання, стра те гіч ного пла-
ну вання й керу вання інвес ти цій ним роз вит ком про мис ло вого сектору;

4) регі о нальні центри інфор ма ційно-ана лі тич ної діяль ності й мар-
ке тин го вих дослі джень кон’юнк тури внут рі ш нього та зов ніш ніх рин ків 
про мис ло вої про дук ції тощо.

Ви хо дячи з вище за зна че ного, під тримка та регу лю вання зба лан со-
ва ного ста лого роз витку інно ва цій ної діяль ності всіх суб’єк тів про мис-
ло вих від но син поля гає у вирі шенні таких завдань:

1) зако но давчо ство рити умови для при швид ше ного роз витку інно-
ва ційно-ак тив них еко но міч них зон про мис ло вого сектору;
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2) запро ва дити сис тему подат ко вих пільг, яка буде сти му лю вати 
залу чення капі талу в про мис ло вість;

3) сфор му вати серед ньо ст ро кові регі о нальні про грами ста лого 
соці ально-еко но міч ного роз витку інно ва ційно-ак тив них еко но міч них 
зон;

4) здійс ню вати моні то ринг стану інно ва ційно-ак тив них еко но міч-
них зон;

5) забез пе чити баланс загаль но дер жав них та регі о наль них інте ре-
сів у інно ва цій ній сфері про мис ло вого сектору.

Тому для про мис ло вих під при ємств доцільно вра хо ву вати реко-
мен да ції такого харак те ру:

1) під час роз роб лення кон цеп ту аль ної моделі інно ва цій ного роз-
витку про мис ло вих під при ємств слід дотри му ва тись балансу інте ре-
сів насе лення, біз несу й еко ло гіч них пріо ри те тів кон к рет ного регі ону, 
що й визна чає гене ральну мету кон цеп ції;

2) основ ним при нци пом інно ва цій ного роз витку про мис ло вих під-
при ємств Укра їни має бути фор му вання меха нізму, зба лан со ва ного 
в нероз рив ній сис темі вико рис тання та від тво рення ресур сів, який 
забез пе чує вза є мо уз го дже ний рух від по відно до голо вних стра те гіч них 
напрямів;

3) необ хідно інтен сивно роз ви вати інно ва ційну інфра струк туру 
за раху нок визна чення об’єк тів, які ство рю ються за під тримки міс це вої 
влади;

4) потрібно виді ляти в межах про мис ло вого клас тера під при ємства-
лі дери, які можуть стати локо мо ти вом сек тору регі ону, а також спри-
я ти муть зрос танню інвес ти цій ної при ваб ли вості під при ємств, їх кон-
ку рен то сп ро мож ності. Це вод но час додасть нового імпульсу інно ва-
цій ній діяль ності в умо вах дина міч них цільо вих напря мів для галу зей 
про мис ло вого сектору.

Отже, інно ва ційна діяль ність про мис ло вих під при ємств, з одного 
боку, потре бує знач них капі та ло вк ла день, а з іншого – ефек тив ної 
сис теми нор ма тивно-пра во вого забез пе чення інно ва цій ного роз витку 
про мис ло вого сек то ру (Пан ченко Ю., Кук лін В. Фор му вання стра-
те гії інно ва цій ного роз витку про мис ло вих під при ємств // Еко но-
мічні інно ва ції. Вип. 47: Про блеми та сучасні зру шення в реаль-
ному сек торі еко но міки : зб. наук. пр. – Одеса: Інсти тут про блем 
ринку та еко но міко-еко ло гіч них дослі джень НАН Укра їни, 2012. – 
C. 2 25–226).
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Між на род ний досвід

Об суж де ние про ек тов новых феде раль ных целе вых про грамм 
«Кад ры» и «Исс ле до ва ния и раз ра бот ки» на 2014–2020 гг. прошло 
13 фев раля в зда нии пре зи ди ума Рос сийс кой ака де мии наук. Дирек-
тор депар та мента раз ви тия при ори те т ных направ ле ний науки и тех но-
ло гий Минобр на уки Рос сии С. Сали хов расс ка зал о пре емст вен ности 
и ново вве де ниях, отве тил на воп росы пред ста ви те лей науч ного сооб-
щества и выс лу шал их пред ло же ния.

С. Сали хов подчерк нул пре емст вен ность новой про гра ммы ныне 
дейст ву ю щей «Нау ч ные и научно-пе да го ги чес кие кадры инно ва ци он-
ной Рос сии» (ФЦП «Кад ры»), кото рая завер шится в конце 2013 г. То же 
отно сится и к новой ФЦП «Исс ле до ва ния и раз ра бот ки». При этом 
в обеих про грам мах про и зой дут сущест вен ные изме не ния.

В про грамме «Кад ры» дирек тор депар та мента Минобр на уки 
выде лил два клю че вых мероп ри я тия. Одно из них – поддержка веду-
щих лабо ра то рий вузов, учреж де ний госу дарст вен ных ака де мий 
наук и госу дарст вен ных нау ч ных центров – направ лено на «соз да ние 
новых точек роста рос сийс кой нау ки». В тече ние дейст вия про гра ммы 
должно появиться 1000 лабо ра то рий-ли де ров с еже го д ным финан си-
ро ва нием порядка 16 млн р. каж дой. Деньги можно тра тить на оплату 
труда и закупку обо ру до ва ния. Похо жее мероп ри я тие ФЦП, но в мень-
шем объ ёме, до 6 млн р. в год, – двух лет ние гра нты на само сто я тель ные 
исс ле до ва ния моло дых кан ди да тов наук в сос таве кол лек ти вов.

За дача дру гого нового мероп ри я тия – фор ми ро ва ние инс ти-
тута пост до ков. Заявку может подать вуз, кото рый хочет при гла сить 
на работу сро ком до трёх лет моло дого спе ци а листа, полу чив шего учё-
ную сте пень кан ди дата наук или PhD в одном из веду щих уни вер си те-
тов мира. Правда, при усло вии, что пост док в нём не защи щался и не 
рабо тал. Всего за 2014–2020 гг. по новой ФЦП «Кад ры» пла ни ру ется 
осу щест вить 1300 таких про ек тов. Объём гранта на каж дый из них 
не пре вы сит 3 млн р. в год Средства можно исполь зо вать на оплату 
труда пост дока, при мерно рав ную евро пейс кой (порядка 2,5 тыс. евро), 
и накла д ные рас ходы орга ни за ции, при влек шей начи на ю щего исс ле до-
ва теля выс шей ква ли фи ка ции. Наряду со ста жи ров ками в веду щих нау-
ч ных центрах реа ли за ция этого мероп ри я тия должна при вести к уве ли-
че нию мобиль ности учёных.

В новой ФЦП «Исс ле до ва ния и раз ра бот ки» централь ное место, 
как и в ныне дейст ву ю щей про грамме, зани мает блок, свя зан ный с про-
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ве де нием НИР. В нём выде ля ются три мероп ри я тия – исс ле до ва ния, 
ини ци и ру е мые нау ч ным сооб щест вом; исс ле до ва ния, ини ци и ру е мые 
биз нес-со об щест вом; исс ле до ва ния, про во ди мые в инте ре сах кру п ных 
про ек тов. При мер послед них про ек тов – соз да ние уста новки класса 
megascience.

Об ъём финан си ро ва ния по каж дому про екту, по срав не нию с 
объ ё мами нынеш ней ФЦП, пред по ла га ется уве ли чить вдвое. С. Сали-
хов уточ нил, что если тема тика ини ци и ру ется биз нес-со об щест вом, 
то тре бу ется софи нан си ро ва ние в про пор циях один к одному.

Про е кты в рам ках каж дого из мероп ри я тий новой про гра ммы 
будут про во диться по при ори те т ным направ ле ниям раз ви тия науки, 
тех но ло гий и тех ники, утве р ж дён ным ука зом пре зи дента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899: индуст рия нано сис тем, инфор ма ци онно-те ле ком му ни-
ка ционные сис темы, науки о жизни, раци о наль ное при ро до поль зо ва-
ние, транс по р т ные и кос ми чес кие сис темы, энер го э ф фек тив ность.

В инф раст рук тур ном блоке этой ФЦП акцент будет сде лан 
на поддержке и раз ви тии уни каль ных нау ч ных уста но вок, а также цен-
тров кол лек тив ного поль зо ва ния нау ч ным обо ру до ва нием. В ЦКП, как 
инф раст рук ту р ных объ ек тах, как ска зал С. Сали хов, финан си ро ваться 
будут только при об ре те ние нового обо ру до ва ния и сер ви с ные конт-
ра кты, но не исс ле до ва ния. В рам ках про гра ммы пла ни ру ется соз дать 
сове ща тель ный орган – научно-тех ни чес кий совет, задача кото рого 
вести реестр уни каль ных уста но вок и мони то ринг работы центров кол-
лек тив ного поль зо ва ния.

Прин ци пи ально важно, по сло вам дирек тора депар та мента 
Минобр на уки Рос сии, то, что струк тура бюджета обеих про грамм 
вклю чает в себя не только оплату труда, но и мате ри алы, обо ру до ва-
ние, воз мож ность оплаты сер ви сов, пре дос тав ля е мых центрами кол-
лек тив ного поль зо ва ния, коман ди ровки и дру гие накла д ные расходы.

В про ек тах новых феде раль ных целе вых про грамм, кото рые посту-
пили на сог ла со ва ние в про филь ные ведомства, Минобр на уки пред ло-
жило вывести все кон ку рсы, свя зан ные с про ве де нием НИОКР, из-под 
дейст вия 94-ФЗ. Минэ ко ном раз ви тия эту ини ци а тиву уже поддер-
жало. Ожи да ется, что и Мин фин сог ла сится с такой важ ной для науки 
новацией.

Чле нов Совета моло дых учё ных РАН и их более опы т ных кол-
лег инте ре со вало, сни зится ли объём доку мен тов при подаче заявок 
и отчё т ной доку мен та ции, как будет про во диться экс пер тиза заявок, 
будет ли снято огра ни че ние: одна заявка от одной орга ни за ции и др. 
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Дирек тор депар та мента подробно раз ъ яс нял пози цию минис терства, 
а также выра зил готов ность обсу дить выс ка зан ные пред ло же ния в ходе 
даль ней шей работы над про ек тами феде раль ных целе вых программ.

По мне нию вице-пре зи дента РАН ака де мика В. Коз лова, было 
бы хорошо, если бы подо бные обсуж де ния вошли в прак тику, «пос-
кольку это та самая обрат ная связь, кото рая позво лит более эффек тивно 
рабо тать в этом направ ле ни и». Глав ное же учи ты вать поже ла ния тех, 
кому госу дарст вен ная поддержка адре со вана (Нова ции буду щих ФЦП 
// Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=d9509 da6–122 f-44 da-851 c-6 e9 a2 a40 dfd9). – 2013. – 13.02).

***
В Рес пуб лике Бела русь утверж дено Поло же ние о ком мер ци а-

ли за ции резуль та тов науч ной и научно-тех ни чес кой дея тель ности, 
соз дан ных за счет госу дарст вен ных средств.

В целях повы ше ния кон ку рен то спо соб ности бело рус ской эко но-
мики и эффек тив ности исполь зо ва ния резуль та тов науч ной и научно-
тех ни чес кой дея тель ности, соз дан ных за счет средств рес пуб ли канс-
кого и (или) мес т ных бюдже тов, в том числе госу дарст вен ных целе-
вых бюдже т ных фон дов, а также госу дарст вен ных вне бю дже т ных 
фон дов, ука зом пре зи дента Рес пуб лики Бела русь от 4 фев раля 2013 г. 
№ 59 утверж дено Поло же ние о ком мер ци а ли за ции резуль та тов науч-
ной и научно-тех ни чес кой дея тель ности, соз дан ных за счет госу-
дарст вен ных средств, а также опре де лен ряд дру гих мер, направ лен-
ных на акти ви за цию про цес сов осво е ния и внед ре ния в про из водство 
резуль та тов нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток (Утверж дено Поло-
же ние о ком мер ци а ли за ции резуль та тов науч ной и научно-тех ни-
чес кой дея тель ности, соз дан ных за счет госу дарст вен ных средств 
// Наци о наль ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/rus/
news). – 2013. – 8.02).

Про блеми енер гоз бе ре жен ня

Укра ина пла ни рует напра вить Меж ду на род ному аге нтству 
по атом ной энер гии (МАГА ТЭ) пред ло же ние о воз мож ности соз да-
ния на базе Учеб ного центра по физи чес кой защите, учету и конт-
ролю яде р ных мате ри а лов Инс ти тута яде р ных исс ле до ва ний 
НАН Укра ины реги о наль ного центра МАГА ТЭ. Об этом ска зано 
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в Наци о наль ном плане дейст вий на 2013–2014 гг. по реа ли за ции поло-
же ний Ком мю нике Сеуль с кого сам мита по ядер ной без о пас ности, 
сооб щил сек ре тарь Совета наци о наль ной без о пас ности и обо роны 
Укра ины (СНБО) А. Клюев.

По его сло вам, в этом центре могут про во диться меж ду на ро д-
ные уче б ные мероп ри я тия для пред ста ви те лей госу дарств Вос точ ной 
Европы и госу дар ств-участ ни ков СНГ.

МИД и Госинс пек ция ядер ного регу ли ро ва ния Укра ины, при учас-
тии Наци о наль ной ака де мии наук Укра ины, дол жны инфор ми ро вать 
МАГА ТЭ о готов ности Укра ины к пре дос тав ле нию госу дарст вам, кото-
рые в этом нуж да ются, кон суль та тив ной помощи в соз да нии нор ма тивно-
пра во вой базы по воп ро сам физи чес кой защиты яде р ных уста но вок, яде-
р ных мате ри а лов и ради о ак ти в ных отхо дов, осу ще ств ле нию подго товки 
спе ци а лис тов в соот ветст ву ю щей сфере, сооб щил сек ре тарь СНБО.

Кроме того, по сло вам А. Клю ева, Каби нет Минист ров дол жен 
качест венно обес пе чить учас тие пред ста ви те лей Укра ины в работе 
Меж ду на род ной кон фе рен ции по воп ро сам физи чес кой ядер ной без-
о пас ности, кото рую про ве дет МАГА ТЭ 27–29 июня 2013 г. (Укра ина 
пред ло жит соз дать на своей тер ри то рии реги о наль ный центр 
МАГА ТЭ // ForUm (http://www.for-ua.com/ukraine/2013/02/12/135208.
html). – 2013. – 12.02).

***
Укра їна пла нує реа лі зу вати амбі ційні плани сто совно від нов-

лю ва них дже рел енер гії до 2020 р. Про це під час чет вер тої щоріч-
ної кон фе рен ції Інсти туту Адама Сміта «Укра їнсь кий енер ге тич ний 
форум» зазна чив віце-пре м’єр-мі ністр Укра їни Ю. Бойко.

За його сло вами, Укра їна робить перші кроки щодо від нов лю ва-
них дже рел енер гії (ВДЕ), частка яких наразі ста но вить 1,5  %. Вод но-
час Ю. Бойко заува жив, що до 2020 р. Укра їна зобо в’я за лася вико нати 
вимоги ЄС та досягти 11  % ВДЕ в енер ге тич ному балансі країни.

На га да ємо, що на деся тій мініс терсь кій раді Енер ге тич ного спів-
то ва риства, яка про хо дила у Відні 18 лис то пада 2012 р., було при й-
н ято Регі о нальну енер ге тичну стра те гію та затвер джено цілі країн-чле-
нів з від нов лю валь них дже рел енер гії. Зок рема, доку мент перед ба чає, 
що частка від нов лю ва них дже рел енер гії в енер го ба лансі Укра їни має 
досягти 11  % до 2020 р. (Пет ренко І. Укра їна має амбі ційні плани 
сто совно ВДЕ – Бойко // Укра ї нська енер ге тика (http://ua-energy.org/
post/29807). – 2013. – 26.02).
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***
Укра їна увійде до фокусу дослід ниць кого про екту GASH II

(Gas Shales in Europe), що стар тує у 2013 р. і три ва тиме три роки. 
Про це під час чет вер тої щоріч ної кон фе рен ції Інсти туту Адама Сміта 
«Укра їнсь кий енер ге тич ний форум» повід омив про фе сор, заві ду ю-
чий кафедри наф то га зо вої гео ло гії Лео бенсь кого гір ни чого уні вер си-
тету (Авст рія) Р. Зак сен хо фер.

За його сло вами, про ект GASH II є пра во на ступ ни ком GASH (слан-
це вий газ у Євро пі) і зосе ре джу ється на гете ро ген них фізич них, хіміч-
них і меха ніч них влас ти вос тях, які конт ро лю ють якості слан це вого 
пласта в різ них прос то ро вих масш та бах.

Як пояс нив Р. Зак сен хо фер, GASH II міс ти тиме у собі декілька 
регі о наль них про ек тів. Пер ший – регі о наль ний про ект щодо дослі-
дження силу рійсь кого гори зонту, вклю ча тиме вивчення клю чо вих зон 
Данії, Польщі, При бал тики та Руму нії. Під час нього буде про ве дено 
буріння дослід ниць кої сверд ло вини в сланці. Укра їна не нале жа тиме 
до цього етапу.

Од нак у дру гому регі о наль ному про екті клю чо вим стане басейн 
Дніпро-До нець кої запа дини, який буде порів ня ний з гори зон том 
Чехії (там, де породи того ж віку, але з іншими пара мет ра ми). Цей про-
ект у Дніп ровсько-До нець кому регі оні буде скла да тися з двох час тин: 
про екту масш табу колек тору і басейну (Пет ренко І. Укра їна ввійде 
до фокусу дослід ниць кого про екту GASH 2 // Укра ї нська енер ге-
тика (http://ua-energy.org/post/29802). – 2013. – 26.02).

***
Уря ту вати цук рову галузь допо може вироб ництво аль тер-

на тив них видів палива. Про це заявив голова Він ниць кої облас ної 
дер жав ної адмі ніст ра ції І. Мов чан 7 лютого на нараді, де обго во рю ва-
лися перс пек тиви роз витку цук ро вої галузі й доля спир то вих заво дів
 регіону.

В обго во ренні ситу а ції в галузі взяли участь і нау ко вці: началь ник 
від ділу еко но міки і полі тики аграр них пере тво рень Дер жав ної уста-
нови «Інс ти тут еко но міки та про гно зу вання Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра ї ни» О. Боро діна (пре зен та ція нау ко вих дослі джень з питань 
вироб ництва біо ета но лу); заступ ник дирек тора Інсти туту про до воль-
чих ресур сів Наці о наль ної ака де мії аграр них наук Укра їни Л. Хомі чак; 
зав від ділу біо ре сур сів Інсти туту про до воль чих ресур сів Наці о наль ної 
ака де мії аграр них наук Укра їни С. Олій ни чук.
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За кри ва ючи нараду, І. Мов чан наго ло сив, що під при ємства галузі 
потре бу ють дер жав ної під тримки щодо роз ши рення ринку збуту цукру 
й пошуку мож ли вос тей пере про фі лю вання деяких цук ро вих під при-
ємства на вироб ництво інших видів про дук ції, у тому числі аль тер на-
тив них видів палива. Для спир то вих заво дів один з вихо дів із ситу а-
ції – вироб ництво біо ета нолу (Вря ту вати цук рову галузь допо може 
вироб ництво аль тер на тив них видів палива // Він ницька обласна 
дер жавна адмі ніст ра ція (http://www.vin.gov.ua). – 2013. – 7.02).

***
Перс пек тивні напрями роз витку атом ної енер ге тики України.
Атомна енер ге тика від іграє значну роль в еко но міці Укра їни, 

частка атом них елект ро стан цій (АЕС) у вироб ництві елект ро енер-
гії в Укра їні ста но вить 45–50  %. Для ста біль ної роботи укра ї нсь ких 
АЕС необ хід ним є ста більне фінан су вання робіт з під ви щення без-
пеки екс плу а та ції та робіт з про дов ження строку екс плу атації АЕС 
у пона дп ро ект ний тер мін. Але за інфор ма цією ДП НАЕК «Е нер го а-
том», тариф на елект ро енер гію, вироб лену укра ї нсь кими АЕС, є еко-
но мічно необ ґрун то ва ним. Тому стра те гічно важ ли вим є завдання 
визна чення на най ближчу та серед ньо ст ро кову перс пек тиву еко но-
мічно обґрун то ва ної вели чини тарифу на елект ро енер гію, вироб лену 
АЕС України.

За недо ста т нього фінан су вання робіт з про дов ження екс плу а та-
ції та під ви щення без пеки укра ї нсь ких АЕС, а саме такою є ситу а ція 
на сьо го дні, вини кає загроза погір шення екс плу а та цій них показ ни-
ків енер го бло ків. У резуль таті погір шення екс плу а та цій них показ ни-
ків виникне загроза ста біль ному функ ці о ну ванню Об’єд на ної енер ге-
тич ної сис теми (ОЕС) Укра їни, оскільки в резуль таті зупинки одного 
енер го блока АЕС в ОЕС Укра їни необ хід ним буде запуск резерв них 
ком пен су ю чих потуж нос тей в обсязі від 440 МВт(ел) до 1000 МВт(ел). 
Якщо ж зупи ня ються декілька бло ків АЕС, то ситу а ція буде про пор-
ційно гір шою і може спри чи нити навіть енер ге тичну ава рію регі о наль-
ного рівня в ОЕС Укра їни через обме жену кіль кість наяв них ком пен су-
ю чих резерв них потуж нос тей.

Не до статнє фінан су вання про дов ження екс плу а та ції укра ї нсь ких 
АЕС при зведе до необ хід ності їх зупинки після закін чення про ект ного 
строку екс плу а та ції та до необ хід ності побу дови замі щу ю чих потуж-
нос тей, тому що за існу ю чими укра ї нсь кими (вклю ча ючи текст про-
екту онов лення Енер ге тич ної стра те гії Укра їни на період до 2030 р.), 
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євро пейсь кими та сві то вими фак тич ними даними та про гно зами спо-
жи вання елект ро енер гії зрос тає та не буде змен шу ва тися.

Під час побу дови сце на ріїв роз витку укра ї нсь кої атом ної енер ге-
тики роз гля да ються такі набли ження, які при во дять до міні маль них 
щоріч них витрат без опти мі за ції сукуп них витрат за період.

По бу дова нових елект ро ге не ру ю чих потуж нос тей (на основі спа-
лю вання газу чи вугілля, з вико рис тан ням енер гії ділення ядер чи на 
основі від нов лю валь них дже рел) харак те ри зу ється пев ним обся гом 
інвес ти цій, які у 2–10 разів більші, ніж інвес ти ції, пов’я зані з про дов-
жен ням без печ ної екс плу а та ції існу ю чих АЕС. Тому варі ант щодо 
мож ли вості про дов ження екс плу а та ції існу ю чих на сьо го дні укра ї нсь-
ких АЕС на 15–20 років пона дп ро ект ний тер мін має бути пріо ри тет-
ним. За даними Між на род ного аге нтства з атом ної енер гії (МАГА ТЕ) 
та згідно з інфор ма цією з World Nuclear Association (WNA), про дов-
ження екс плу а та ції дію чих енер го бло ків запла но вано в Російсь кій 
Феде ра ції та кра ї нах Європи, де екс плу а ту ються, у тому числі, енер-
го блоки майже іден тич ної укра ї нсь ким конс трук ції. Оці нена вели чина 
тарифу за такого пріо ри тету дасть нижню межу для зна чення вели чини 
тарифу порів няно з варі ан том зупинки існу ю чих енер го бло ків АЕС 
і будів ництва нових потуж нос тей.

Про дов ження строку екс плу а та ції укра ї нсь ких АЕС у пона дп ро-
ект ний тер мін є тех нічно мож ли вим та еко но мічно вигід ним. Тех нічна 
мож ли вість ґрун ту ється на тому, що під час про ек ту вання даних АЕС 
у мину лому сто літті на початку роз витку тех но ло гії в роз ра хунки були 
закла дені занадто кон сер ва тивні умови. За час, що прой шов з моменту 
побу дови цих енер го бло ків, був нако пи че ний досвід екс плу а та ції, 
уточ нені деякі пара метри. У нових про ек тах АЕС вка за ний досвід уже 
вра хо ва ний, і про ект ний тер мін екс плу а та ції для нових енер го бло ків 
ста но вить 60 років, а не 30 років, як то було для ста рих. Про дов ження 
для нових енер го бло ків екс плу а та ції в пона дп ро ект ний тер мін (понад 
60 років) є мало ймо вір ним, тому що для цього потрібні нові тех но ло-
гічні рішення, тер мін екс плу а та ції 60 років є порів ня ним з тер мі ном 
екс плу а та ції буді вель них конс трук цій та з часом, за який роз роб лені 
тех но ло гічні рішення заста рі ва ють. Напри клад, на сьо го дні ведуться 
роз робки нових енер го бло ків АЕС із над кри тич ними пара мет рами, 
кое фі ці єнт корис ної дії яких у 1,4 раза більше порів няно з ниніш німи, 
до того ж у конс трук ціях нових енер го бло ків з’яв ля ються нові сис теми 
без пеки, які при нци пово немож ливо реа лі зу вати на збу до ва них у мину-
лому сто літті АЕС. Тому роз гля дати в роз ра хун ках тер мін екс плу а та-
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ції для існу ю чих енер го бло ків у резуль таті про дов ження екс плу а та-
ції та для нових енер го бло ків наба гато більше 60 років не варто. Далі 
в роз ра хун ках при йма ється сумар ний тер мін екс плу а та ції для енер го-
блока, що ста но вить 60 років. Оці нені в такому набли женні тарифи 
з точки зору про дов ження екс плу а та ції дію чих укра ї нсь ких АЕС дадуть 
нижню межу зна чення вели чини тарифу.

При побу дові нових елект ро ге не ру ю чих потуж нос тей в Укра-
їні знач ний пріо ри тет слід від да вати будів ництву нових енер го бло ків 
АЕС, що пов’я зано з наяв ністю в Укра їні знач них покла дів урану, яких 
за нині ш нього рівня потреб усіх укра ї нсь ких АЕС виста чить на понад 
100 років. У разі пере ходу на реак тори на швид ких нейт ро нах наяв-
них в Укра їні ресур сів урану при збе ре женні нині ш нього рівня потуж-
ності АЕС виста чить на майже 3 тис. років. Крім того, за інфор ма цією 
МАГА ТЕ, в Укра їні наявні значні поклади торію, який роз гля да ється 
як аль тер на тива урану в про ек тах нових АЕС. До того ж, за інфор ма-
цією Дер жав ної служби гео ло гії та надр Укра їни, на тери то рії Укра-
їни наявні в достат ній кіль кості поклади основ них необ хід них для 
побу дови АЕС міне раль них копа лин. Тому нові енер го блоки АЕС 
в Укра їні буду вати вигідно з еко но міч ної точки зору та з точки зору 
енер ге тич ної неза леж ності, але за умови еко но мічно обґрун то ва ного 
тари фу… («Прі о ри тетні напрями реа лі за ції дер жав ної полі тики 
у сфері забез пе чення енер ге тич ної без пе ки». Ана лі тична допо відь // 
Наці о наль ний інсти тут стра те гіч них дослі джень (http://www.niss.
gov.ua).

***
Ви хо дячи з наяв них тра ди цій них непо нов лю ва них ПЕР, для 

Укра їни необ хід ним є залу чення нових дже рел з оці не ними ресур-
сами (напри клад, метан вуг ле нос них товщ), чи такими, мож ли-
вість вико рис тання яких дове дена в інших кра ї нах (напри клад, 
«слан це вий газ»). Пла ну вання дже рел імпорту ПЕР має базу ва тися 
не лише на дивер си фі ка ції поста чаль ни ків, вихо дячи з еко но міч них 
мір ку вань і гео по лі тич них обста но вок, а й з ура ху ван ням імо вір ного 
загаль ного висна ження ресур сів у неда ле кому май бу т ньому.

По трібно вико нати вели кий обсяг нау ко вих і тех но ло гіч них дослі-
джень для напра цю вання захо дів щодо змен шення втрат при видо бу-
ванні, транс пор ту ванні та вико рис танні ПЕР і впро ва дження нових 
тех но ло гій, які забез пе чу ють еко ло гічну без пеку та пов ноту ути лі за ції 
відходів.



104 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 2 (92)

Суспільні виклики і потреби

Не об хідне ство рення нових засад еко но міч ної полі тики в кра їні 
з ура ху ван ням сві то вих тен ден цій зміни кіль кості та якості основ них 
ПЕР і гео по лі тич них умов. На основі цієї еко но міч ної полі тики необ-
хідно роз ро бити реальну енер ге тичну стра те гію кра їни, яка б ура хо ву-
вала обме ження тра ди цій них ПЕР і сти му лю вала роз ви ток залу чення 
їх нових видів на пере хід ний період, під час якого треба роз ро бити 
засади вико рис тання понов лю ва них дже рел енер гії та чис тих тех но-
ло гій (Гулій В., Михай лов В., Лепі гов Г. // Нау кові засади стра те гії 
роз витку паливно-енер ге тич ного ком плексу Укра їни // Стра те гічні 
пріо ри тети. – 2012. – № 4 – С. 141).

Між на род ний досвід

Згідно з дослі джен ням, про ве де ним фахів цями Pricewaterhouse
Coopers, до 2035 р. видо бу ток слан це вої нафти може сяг нути 12  %
від загаль них обся гів газу та спри яти зни женню цін на нафту на 
40  %. При цьому, як ідеться в допо віді ком па нії, від еко но мії на нафті 
сві това еко но міка може отри мати додат кові 2,7 трлн дол. У PwC вва-
жа ють, що нині видо бу ток як слан це вого газу, так і нафти зі сл а н це-
вих порід, став ціл ком рен та бель ним, для того, аби сер йозно впли вати 
на сві тові ринки енер го но сіїв. Вод но час у дослі дженні визна ється 
і зане по ко єння, яке викли кає у гро мадсь кості спо сіб їх видо бутку – 
тех но ло гія гід ро ло гіч ного роз риву. Від по відно до цієї тех но ло гії суміш 
води, піку та хімічно актив них речо вин зака чу ється у сверд ло вину під 
висо ким тис ком, аби спри яти вивіль ненню газу з твер дих порід. Еко-
логи вислов лю ють зане по ко єння з при воду засто су вання цієї тех но ло-
гії з огляду на те, що вона може про во ку вати зем ле труси та при зво дити 
до забруд нення ґрун то вих вод. Вод но час ком па нії, які засто со ву ють 
цю тех но ло гію, гово рять, що дотри му ють най ви щих стан дар тів еко-
ло гіч ної без пеки. Вони також звер та ють увагу, що саме ця тех но ло гія 
широко вико рис то ву ється і при видо бутку тра ди цій ного газу. У своєму 
звіті PwC також стве р джує, що подаль ший видо бу ток слан це вої нафти 
може додати до зрос тання сві то вої еко но міки бли зько 3,7  % завдяки 
тому, що на ринок над ійде додат кова дешева нафта. Фахівці ком па-
нії під ра ху вали, що це можна порів няти з тим, якби до 2035 р. у світі 
з’яв и лася ще одна еко но міка роз мі ром із бри танську. Проте нас-
лідки збіль шення видо бутку слан це вої нафти будуть різ ними для різ-
них країн. Нинішні великі екс пор тери нафти, такі, як Росія чи кра їни 
Бли зь кого Сходу, «можуть сут тєво про грати, якщо не змо жуть роз-
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ви нути влас ного видо бутку слан це вої нафти у про мис ло вих масш та-
бах», ідеться в дослі дженні PwC. Поча ток про мис ло вого видо бутку 
слан це вого газу у США, за визнан ням про від них енер ге тич них екс пер-
тів, доко рінно змі нив баланс сил на сві то вому енер ге тич ному ринку, 
під ірвавши пози ції, які на ньому займала Росія, – один із най біль ших 
екс пор те рів тра ди цій ного газу та нафти у світі. Мину лого місяця Китай 
зро бив пер ший важ ли вий крок у роз бу дові видо бутку слан це вих енер-
го но сіїв, дозво ливши 16 ком па ніям здійс нити роз відку на 19 газо нос-
них ділян ках. Китай – нині друга за обся гами еко но міка сві ту, – став 
також і най біль шим спо жи ва чем енер го но сіїв. У грудні бри тансь кий 
уряд дозво лив від но вити видо бу ток слан це вого газу в кра їні, по тому, 
як його було при зу пи нено після незнач ного зем ле трусу поблизу Блек-
пулу. Напри кінці січня під час Все сві т нього еко но міч ного форуму 
в Давосі між укра ї нсь ким уря дом та бри тансько-гол ла ндсь кою Shell 
була під пи сана угода про роз по діл про дук ції, яка дозво ляє вести роз-
відку та видо бу ток слан це вого газу на Юзівсь кій площі на сході Укра-
їни. Видо бу ток слан це вого газу в Укра їні також може від бу ва тися 
і в Захід ній Укра їні на Олесь кій площі, якщо міс цева влада дасть згоду 
на під пи сання угоди про роз по діл про дук ції із ще одним енер ге тич-
ним велет нем – аме ри кансь кою Chevron. Як гово рить голова прав ління 
Аль янсу «Нова енер гія Укра ї ни» В. Боро вик, внут рі шні регу ля ції цих 
ком па ній є жорст кі шими за укра ї нське зако но дав ство, а крім того, 
будь-який скан дал з пору шен ням ними еко ло гіч них норм чи забруд-
нення довкілля одразу впли ває на ціну їхніх акцій, а від так, ком па ніям 
вигід ніше вкласти додат кові кошти в без пеку, аніж зазна вати репу та-
цій них та фінан со вих збитків.

Екс перт також нага дує, що пік вико рис тання тех но ло гії гід ро-
роз ри вів у Радянсь кому Союзі при пав на 1959 р., коли при тра ди цій-
ному видо бутку газу було здійс нено понад 3 тис. таких гід ро роз ри вів. 
Така тех но ло гія, за сло вами В. Боро вика, засто со ву ється в Укра їні 
і донині при видо бутку нафти і газу. Він також при пус кає, що неза-
ба ром можна очі ку вати, що свої рішення про забо рону на видо бу-
ток слан це вого газу пере гля нуть Фран ція та Бол га рія – єдині кра їни, 
у яких на сьо го дні існує мора то рій на засто су вання тех но ло гії гід-
ро роз риву (PwC: слан цева нафта може вря ту вати сві тову еко-
но міку // Ново сти энер ге тики (http://www.energy-effi cient.kiev.ua/
node/9608). – 2013. – 18.02).
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***
Сві тові тен ден ції вико рис тання від нов лю ва них дже рел енергії.
Зро зу міло, що дефі цит при род них вуг ле вод не вих ресур сів матиме 

вельми нега тивні нас лідки в усіх сфе рах діяль ності людини. Це викли-
кає необ хід ність залу чення додат ко вих ресур сів із дже рел, які раніше 
не вико рис то ву ва лись або ж роз ви ва лися не в про мис ло вих масш та-
бах. Визна чаль ним при їх вико рис танні зав жди вва жа лося спів від но-
шення ціни різ них дже рел енер гії, тен ден ції змін якої для тра ди цій них 
і від нов лю ва них дже рел мають про ти лежне спря му вання. Якщо мину-
лими роками змі щення до точки пере тину цін від бу ва лося пере важно 
за раху нок зде шев лення від нов лю ва них дже рел енер гії, то за останнє 
деся ти річчя сут тє вим є змі щення завдяки знач ному зрос танню цін 
на вуг ле водні й вугілля.

Якщо вра ху вати, що наявні вуг ле вод неві ресурси часто пере бу ва-
ють у важ ких екс плу а та цій них умо вах, що їх транс пор ту вання, крім 
зрос тання собі вар тості, викли кає ряд еко ло гіч них про блем, то нові 
тех но ло гічні досяг нення засто су вання від нов лю ва них дже рел енер гії 
вже в най ближ чому май бу т ньому здатні істотно змен шити їх вар тість 
і набли зити її до вар тості тра ди цій них джерел.

Се р йоз ність і масш таб ність про ек тів з вико рис тання від нов лю ва-
них дже рел енер гії нині демон стру ють кра їни з різ ним рів нем роз витку 
еко но міки та ресур сів. Серед них виді ля ються такі, де пла но вані чи вже 
реа лі зо вані про екти осво єння цих ресур сів сяга ють сотень міль йо нів 
і міль яр дів доларів.

На при клад, у сфері вико рис тання соняч ної енер гії пока зо вими 
є про екти Китаю, який пла нує побу ду вати одну з най біль ших у світі 
соняч них елект ро стан цій (м. Дун ха унь, про він ція Гань су) вар тістю 
766 млн дол. США; Авст ра лії, де буде ство рена також одна з най-
біль ших у світі соняч них елект ро стан цій (1 млрд дол. США); Япо нії, 
у якій кор по ра ції Mitsubishi Heavy Industries та IHI реа лі зу ють про-
ект будів ництва кос міч ного гене ра тора елект ро енер гії (21 млрд дол. 
США); Євро пейсь кого Союзу, пов’я зані з побу до вою в Пів ніч ній 
Африці (Саха ра) сітки соняч них елект ро стан цій (400 млрд євро).

Не менш вра жа ю чими є наміри та обсяги інвес ти цій і в інших сфе-
рах вико рис тання нетра ди цій них і від нов лю ва них дже рел енер гії, вар-
тість яких наразі вища, ніж вар тість фінан со вих про ек тів з осво єння 
тра ди цій них дже рел вуг ле вод нів. З цього погляду при стра те гіч ному 
пла ну ванні роз витку ПЕР слід орі єн ту ва тися на роз ви ток вод не вої 
енер ге тики (Гулій В., Михай лов В., Лепі гов Г. // Нау кові засади стра-
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те гії роз витку паливно-енер ге тич ного ком плексу Укра їни // Стра-
те гічні пріо ри тети. – 2012. – № 4 – С. 140–141).

***
Дис кус сии о буду щем раз ви тии энер ге тики сегодня раз во ра-

чи ва ются в основ ном в двух направ ле ниях: вли я ние энер ге тики 
на изме не ние кли мата и энер ге ти чес кая без о пас ность в связи 
с исчер па е мо с тью лег ко до сту п ных ресур сов. Из этих дис кус сий сле-
дует, что в сле ду ю щие 50 лет в энер ге тике про и зой дут неве ро я т ные 
по масш та бам пере мены. Но что может слу читься, если такие пере-
мены не про и зой дут, а раз ви тие будет про дол жаться в соот ветст вии 
с теку щими трендами?

Н. Наки че но вич, замес ти тель дирек тора Меж ду на род ного инс-
ти тута при клад ного сис тем ного ана лиза (IIASA, Лак сен бург, Авст-
рия), дирек тор про екта «О ценка гло баль ной энер ге ти ки» (Global 
Energy Assessment):

«Сох ра не ние теку щих трен дов, а теку щий рост спроса на энер гию 
сос тав ляет около 3  % в год, озна чает про дол же ние экс по нен ци аль ного 
роста потреб ле ния в гло баль ном масш табе. При рост на 3  % в год озна-
чает удво е ние спроса на энер гию при мерно каж дые 35 лет. При усло-
вии про дол же ния такой дина мики к 2040–2050 гг. спрос на энер гию 
удво ится, что явля ется абсо лютно неустой чи вой стра те гией раз ви тия 
с дол гос роч ной точки зре ния. Пер вая ком по нента неустой чи вости – 
это рост выб ро сов СО2 и, как следст вие, необ ра ти мые изме не ния 
кли мата. Если теку щий тренд про дол жится, мы можем ожи дать уве-
ли че ния сред ней при зем ной тем пе ра туры на пла нете до 5° за 100 лет. 
Локаль ные же изме не ния, напри мер в Сибири, могут дойти и до 10°, 
так как высо кие широты теп леют быст рее. Поскольку кли ма ти чес кая 
сис тема обла дает боль шой инер цией, то этот рост тем пе ра туры про-
дол жится еще мно гие деся ти ле тия и сто ле тия, даже если мы оду ма емся 
и обну лим выб росы. Вто рая ком по нента – иско па е мые энер ге ти чес кие 
ресурсы, осо бенно уголь, явля ются очень гря з ными. И это не только 
СО2, но и сера, тяже лые мета ллы в сос таве золы и мно гое дру гое, что 
ведет к локаль ному загряз не нию. В то же время, с точки зре ния спроса, 
важ ней шей про бле мой явля ется невоз мож ность обес пе чить энер гией 
3 млрд чело век, кото рые сегодня доступа к этой энер гии не имеют.

<…> Дол жен быть чет кий план, как подк лю чить эти 3 млрд 
к энер го сис теме и при этом не раз ру шить окру жа ю щую среду. Около 
3 млрд чело век из живу щих на пла нете семи не имеют доступа к 
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элект ри честву. В основ ном они потреб ляют энер гию для при го тов ле-
ния пищи, а основ ной источ ник энер гии – это био масса и уголь.

<…> Если мы гово рим про доступ ность ресур сов, сле дует задаться 
воп ро сом: какой объем тра ди ци он ных (conventional resources) запа сов 
энер го ре сур сов досту пен чело ве честву. При теку щем уровне потреб-
ле ния тра ди ци он ные запасы нефти закон чатся через 30–40 лет, а если 
чело ве чество удвоит объ емы про извод ства, то соот ветст венно через 
15–20 лет. Обес пе чен ность тра ди ци он ными запа сами при род ного 
газа – около 70 лет. Угля хва тит на боль шее коли чество лет. Я счи таю, 
мы не можем долго идти путем business-as-usual (сце на рий раз ви тия, 
при кото ром в сис теме не про ис хо дит изме не ний, а теку щие тре нды 
просто про дол жа ют ся). Этот сце на рий может про дол жаться при мерно 
20–30 лет, мак си мум 50 лет.

Если без дейст во вать, про и зой дет кол лапс тра ди ци он ной энер ге-
тики. При дется возв ра щаться к углю. Но осно ван ная на угле эко но мика 
в сов ре мен ных усло виях не может рабо тать, так как она тре бует очень 
боль ших объ е мов ресур сов, и к тому же уголь ная энер ге тика очень 
грязная.

Дру гой вари ант – уве ли че ние инвес ти ций в раз ра ботку тех но ло-
гий исполь зо ва ния нетра ди ци он ных запа сов нефти и при род ного газа, 
кото рые в каком-то смы сле прак ти чески бес ко не чны. Но без зна чи-
тель ного уве ли че ния эффек тив ности исполь зо ва ния конеч ной энер-
гии такой подход, на мой взгляд, также не будет рабо тать…» (Вави-
лов С. При дется возв ра щаться к углю // Ново сти энер ге тики (http://
www.energy-effi cient.kiev.ua/node/9596). – 2013. – 12.02).

За ру біж ний досвід орга ні за ції 
нау ко вої діяль нос ті

ЕС

30 января 2013 г. начал офи ци ально функ ци о ни ро вать новый 
рей тинг уни вер си те тов, соз дан ный при финан со вой поддержке 
Евро пейс кого Союза. Его запуск был при уро чен к пред се да тель ству 
Ирлан дии в ЕС. Новый мно гоп ла но вый рей тинг зна ме нует собой отход 
от тра ди ци он ных подхо дов к оценке уни вер си те тов, боль шинство 
из кото рых отдают непро пор ци о нально много вни ма ния, по мне нию 
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ини ци а то ров начи на ния, качеству нау ч ных исс ле до ва ний. В отли чие 
от них, U-Multirank оце ни вает уни вер си теты в соот ветст вии с более 
широ ким набо ром фак то ров в пяти отдель ных областях:

1) репу та ция нау ч ных исс ле до ва ний;
2) качество пре по да ва ния и обучения;
3) меж ду на род ная дея тель ность;
4) успех в пере даче зна ний (напри мер, пар т нерс кие отно ше ния 

с биз не сом и старт-апы);
5) вклад в реги о наль ное развитие.
Около 500 уни вер си те тов в Европе и по всему миру, как ожи да ется, 

заре гист ри ру ются для учас тия в рей тинге, и пер вые резуль таты будут 
опуб ли ко ваны уже в начале 2014 г.

В допол не ние к пре дос тав ле нию авто ри тет ного рей тинга 
U-Multirank также будет оце ни вать уни вер си теты в четы рех кон к ре-
т ных облас тях: биз нес-ис сле до ва ния, маши но ст ро е ние, элект ро тех-
ника и физика. В буду щем пере чень кон к ре т ных дис цип лин будет 
посте пенно расРей тинг будет сос тав лять неза ви си мый кон сор циум 
во главе с Центром выс шего обра зо ва ния в Гер ма нии (CHE) и Цен-
тром исс ле до ва ний поли тики в области выс шего обра зо ва ния в Нидер-
лан дах (CHEPS). Новый рей тинг будет сос тав лен бесп рист растно, 
на основе изме ри мых пока за те лей и дан ных. Мно гоп ла но вый подход 
делает его подхо дя щим для любого уни вер си тета или кол ле джа, жела-
ю щих иметь отзывы о своей дея тель ности.

U-Multirank явля ется ини ци а ти вой, кото рая роди лась в 2008 г. 
на кон фе рен ции, орга ни зо ван ной в рам ках фран цузс кого пред се да-
тель ства в ЕС. На ней обсуж да лось соз да ние нового рей тинга уни вер-
си те тов на основе мето до ло гии, отра жа ю щей раз ли ч ные уровни пере-
до вого опыта в меж ду на род ном кон тексте. Впос ледст вии Евро пейс кая 
комис сия про вела пилот ное исс ле до ва ние, кото рое было выпол нено 
кон сор ци у мом выс ших уче б ных заве де ний и научно-ис сле до ва тель с-
ких орга ни за ций, изве с т ных как CHERPA, и завер шено в 2011 г. Осно-
ван ное на работе с 150 выс шими уче б ными заве де ни ями в Европе и по 
всему миру, исс ле до ва ние подт вер дило, что и кон цеп ция, и реа ли за-
ция мно го мер ного рей тинга явля ются реа лис ти ч ными. Был раз ра бо тан 
интер нет-инст ру мен та рий для сбора необ хо ди мых данных.

U-Multirank полу чит финан си ро ва ние раз ме ром в общей слож-
ности 2 млн евро из Про гра ммы непре ры в ного обу че ния ЕС в 2013–
2014 гг., с воз мож но с тью допол ни тель ного посев ного финан си ро ва-
ния еще на два года (2015–2016). Дан ная ини ци а тива ЕС, отк ры тая для 
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уни вер си те тов всего мира, бла го даря ком плекс ному подходу, может 
спо собст во вать рас ши ре нию воз мож нос тей веду щих бело рус ских 
уни вер си те тов в плане повы ше ния их пози ций в меж ду на ро д ных 
рей тин гах.

Бо лее подробно: http://europa.eu/rapid/press-release_IP–13–66_
en.htm?locale=en (Новый меж ду на ро д ный рей тинг уни вер си те-
тов запу щен в Дуб лине // Наци о наль ный научно-тех ни чес кий 
пор тал Рес пуб лики Бела русь (http://www.scienceportal.org.by/news/
b9 bf31826 f625511.html). – 2013. – 5.02).

Ро сія

Как сооб ща ется на сайте пра ви тель ства РФ, чтобы «о чис тить» 
рос сийс кую науку, пред се да тель пра ви тель ства Д. Мед ве дев пору-
чил к 31 марта 2013 г. раз ра бо тать сис тему про верки на пла гиат 
сту ден чес ких дип ло мов и дис сер та ций на соис ка ние уче ной сте-
пени кан ди дата и док тора наук и поря док раз ме ще ния этих работ 
в Интер нете. Отве чать за соз да ние «плана внед ре ния инфор ма ци он ной 
сис те мы», кото рая позво лит зани маться про вер кой на пла гиат, будут 
министр по вза и мо дейст вию с отк ры тым пра ви тель ст вом М. Абы зов, 
министр обра зо ва ния и науки Д. Лива нов и министр эко но ми чес кого 
раз ви тия А. Бело у сов. Новый глава ВАК В. Филип пов также выс ка-
зал мне ние о необ хо ди мости раз ме ще ния дис сер та ций в Интер нете: 
есть пред ло же ние выве ши вать нау ч ные труды в сети для обсуж де ния 
на спе ци аль ном форуме за месяц (если идет речь о кан ди датс ких) или 
за три месяца (для док торс ких) до даты пред по ла га е мой защиты.

В то же время депу таты Гос думы от «Спра вед ли вой Рос сии» 
Д. Гуд ков и И. Поно ма рев объ я вили о соз да нии общест вен ного 
коми тета «Антип ла ги ат» для борьбы с «липо вы ми» дис сер та ци ями. 
Как пред ла гают депу таты, новый коми тет будет дейст во вать на базе 
кра уд сор синга (тех но ло гии, позво ля ю щей решать общест венно зна чи-
мые задачи силами мно жества доб ро воль цев, часто коор ди ни ру ю щих 
при этом свою дея тель ность с помо щью ИТ), чтобы любой жела ю щий 
мог лично поучаст во вать в поиске фаль ши вых работ. Резуль таты изы-
с ка ний можно раз мес тить в LiveJournal и на Facebook. Кроме того, 
авторы про екта наме рены отк рыть спе ци аль ный интер нет-ре сурс – сайт 
на wiki-прин ци пах (Шата лова Н. Про дол же ние сле дует. Дис сер та-
ци он ный скан дал еще не окон чен // Поиск (http://www.poisknews.ru/
theme/science-politic/5329). – 2013. – 22.02).
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***
Рос сийс кая ака де мия наук (РАН) расс мат ри вает идею соз да ния 

ака де ми чес кой Выс шей аттес та ци он ной комис сии, кото рая будет 
конт ро ли ро вать науч ное качество дис сер та ций, что улуч шит качество 
таких работ и позво лит избе жать скан да лов с пла ги а том. Об этом зая-
вил вице-пре зи дент РАН Г. Месяц на пресс-кон фе рен ции, посвя щен-
ной дню науки в России.

Он отме тил, что в насто я щее время почти 2 тыс. дис сер та ций лежат 
в комис сиях ВАК без дви же ния. В ака де мии совер шенно серь езно 
обсуж дают идею соз да ния ака де ми чес кой ВАК, кото рая будет зани-
маться ака де ми чес кими про бле мами, чтобы люди делали в своих пер-
вых кан ди датс ких дис сер та циях кру п ные нау ч ные шаги.

По сло вам Г. Месяца, пере ход Выс шей аттес та ци он ной комис сии 
в полное веде ние Минис терства обра зо ва ния и науки при вело к тому, 
что про верка дис сер та ций стала одно бо кой из-за отсутст вия общест-
вен ного конт роля со сто роны ака де ми чес кого сооб щества страны. 
Как счи тает вице-пре зи дент РАН, дан ную про блему можно решить 
путем соз да ния «а ка де ми чес кой» ВАК, кото рая будет про ве рять науч-
ную зна чи мость дис сер та ций.

Ра нее комис сия Минобр на уки сооб щила о резуль та тах про верки 
дис сер та ций, защи щен ных в Мос ковс ком педа го ги чес ком госу ни вер-
си тете (МГПУ). Сог ласно выво дам комис сии, в вузе было орга ни зо-
вано «поточ ное про из водст во» фик ти в ных дис сер та ций. Заяв ле ние 
об уволь не нии подал дирек тор СУНЦ МГУ А. Анд ри я нов, кото рый 
защи щался в МГПУ, в дис сер та ции кото рого минис терс кая комис сия 
нашла при знаки фаль си фи ка ции.

В. Фил ли пов, замес ти тель пред се да теля Выс шей аттес та ци он-
ной комис сии Минобр на уки, сооб щил, что ВАК лишит сте пе ней всех 
липо вых дис сер тан тов, защи тив шихся в МПГУ. Однако он подчерк-
нул, что это лишь час т ные меры. Для сис тем ного реше ния про блемы 
мно го чис лен ных фаль си фи ка ций при защите дис сер та ций необ хо димы 
рефо рмы, выра бо тан ные с учас тием науч ного сооб щества. В тече ние 
бли жай ших несколь ких меся цев ВАК пла ни рует про вести обсуж де ние, 
подго то вить спи сок мер и сос та вить дорож ную карту.

По мне нию Г. Месяца то, что про и зошло («дело Анд ри я но ва». – 
Ред.), позво ляет серь езно гово рить о необ хо ди мости выдавать госу-
дарст вен ные дип ломы уже в ака де ми чес ких учреж де ниях. Такая 
прак тика сущест во вала в советс кое время, когда там имели право 
выда вать дип ломы стар шим нау ч ным сот руд ни кам и доцен там. 
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Вице-пре зи дент РАН отме тил, что не пони мает, если в вузах можно 
защи щаться, то почему в Ака де мии наук, где соз даны все усло вия для 
этого, это невоз можно.

О том, что Ака де мия наук может соз дать свою аттес та ци он ную 
комис сию, сооб щил и вице-пре зи дент РАН В. Коз лов. По его сло вам, 
этот воп рос уже обсуж дался в пред ва ри тель ном порядке.

В. Коз лов не иск лю чает, что если Минис терству обра зо ва ния 
и науки вместе с дру гими заин те ре со ван ными струк ту рами – РАН, дру-
гими ака де ми ями науки, рос сийс ким сою зом рек то ров, ассо ци а цией 
госу дарст вен ных нау ч ных центров (они пред став ляют отрас ле вую 
нау ку) – не удастся сов местно навести поря док в сис теме аттес та ции, 
то она рас сы п лется. Полу чится, что госу дарство сде лает еще полшага 
назад, отходя от конт роля в этой сфере.

Про рек тор МГУ имени Ломо но сова, член пре зи ди ума РАН ака де-
мик А. Хох лов счи тает, что соз да ние отдель ной аттес та ци он ной комис-
сии под эги дой РАН неце ле со об разно, вместо этого надо уси ли вать 
роль Выс шей аттес та ци он ной комис сии. По его мне нию, все сте пени 
в Рос сийс кой Феде ра ции нужно при суж дать только по реше нию ВАК. 
При этом он доба вил, что ВАК должна при суж дать сте пени по пред-
став ле нию нау ч ных инс ти ту тов и вузов.

О том, что соз да ние допол ни тель ных струк тур, кото рые будут 
бороться с псев до дис сер та ци ями, явно не помо жет, заявил и замес-
ти тель дирек тора Инс ти тута оке а но ло гии им. П. П. Шир шова РАН 
А. Соков. По его мне нию, необ хо димо жёстко реа ги ро вать на выяв лен-
ные факты нечест ной защиты. Любой факт выяв ле ния липо вых дис сер-
та ций авто ма ти чески дол жен при во дить к отс тавке. Нужно закры вать 
дис сер та ци он ный совет, как только дока зы ва ется, что в этом совете 
была защи щена заказ ная дис сер та ция.

По мне нию пред се да теля экс перт ного совета ВАК по фило со фии, 
соци о ло гии и куль ту ро ло гии члена-кор рес пон дента РАН В. Миро нова, 
пред ла га е мый сегодня мно гими вари ант пере дать полно мо чия ВАК 
в вузы при ве дет лишь к уве ли че нию потока защи ща ю щихся. В. Миро-
нов также выс ка зался за при да ние ВАК более серь е з ных полно мо чий 
и вве де ние «чер ного спис ка» недоб ро со ве с т ных оппо нен тов и нау ч ных 
руко во ди те лей, с лише нием их права быть тако выми. Он счи тает, что 
глав ное на сегод няш ний день – довести нача тое комис сией Минобр на-
уки до логи чес кого конца: «чтобы все полу чили по заслу гам».

Один из чле нов комис сии Минобр на уки, замес ти тель дирек тора 
Инс ти тута про блем пере дачи инфор ма ции РАН М. Гель фанд счи тает, 
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что ужес то чать надо не саму про це дуру при емки дис сер та ций, а рег ла-
мент ВАК по расс мот ре нию апел ля ций. Если в ВАК при шло аргу мен-
ти ро ван ное письмо с сопос та ви тель ной таб ли цей, в кото рой оче видно 
заимст во ва ние, то ВАК дол жен, прак ти чески авто ма том, при ни мать 
реше ние. По каж дому кон к рет ному пун кту апел ля ции дол жен быть 
пред став лен раз вер ну тый ответ. Либо что ВАК это при ни мает, либо что 
счи тает это несу щест вен ным. Тогда с объ яс не нием – почему. Сам же 
ВАК, по мне нию М. Гель фанда, дол жен сущест во вать, «как орга ни-
за ция, кото рая при ни мает и расс мат ри вает апел ля ци и». Отда вать все 
цели ком на откуп мес т ным сове там и дис со ве там в уни вер си те тах, 
по-ви ди мому, надо посте пенно, начи ная с централь ных уни вер си те-
тов. Но уже сей час можно в дип лом док тора и кан ди дата наук впи сы-
вать не только номер совета, но и назва ние орга ни за ции, при кото рой 
он обра зо ван (РАН не иск лю чает воз мож ности соз да ния «а ка де ми-
чес кой» ВАК // Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=43116 ee8–9 b91–4 a10–8 b37–52159 e419867). – 
2013. – 6.02; «РАН может соз дать свой ВАК» // Рос сийс кая ака де-
мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=9 ba200 b0–84 
b2–4 f9 e-b007–5 f3875 fff06 a). – 2013. – 6.02; Соз да ние аттес та-
ци он ной комис сии при РАН непро дук тивно // Рос сийс кая ака де мия 
наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=4 afad838–3305–
4231-b502-de8 bc6786 cbb). – 2013. – 8.02; Быкова Н. Выход из зазер-
калья // Наука и тех но ло гии Рос сии (http://www.strf.ru/material.
aspx?CatalogId=221&d_no=51996). – 2013. – 7.02; Боро ви кова Е. Коли-
чество дис со ве тов может резко сок ра титься // Наука и тех но-
ло гии Рос сии (http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_
no=52016). – 2013. – 8.02; Шата лова Н. Скан дал как повод. Науч ное 
сооб щество оза бо ти лось качест вом дис сер та ций // Поиск (http://
www.poisknews.ru/theme/science-politic/5055/). – 2013. – 8.02).

***
Ми нис терство обра зо ва ния и науки РФ наме рено пере смот-

реть сис тему аттес та ции нау ч ных кадров.
Ми нис терство счи тает необ хо ди мым ужес то чить и одно вре-

менно сде лать менее фор маль ными кри те рии, по кото рым учреж де-
ниям дозво ля ется отк ры вать дис сер та ци он ные советы. Об этом заявил 
замес ти тель министра обра зо ва ния и науки РФ И. Федюкин.

По его сло вам, задача сок ра ще ния коли чества дис со ве тов и повы-
ше ния качества защит была постав лена минист ром обра зо ва ния 
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Д. Лива но вым ещё летом и работа по пас пор ти за ции дис со ве тов уже 
идёт.

Од ной из важ ней ших при чин сло жив шейся ситу а ции И. Федю кин 
назвал то, что пред ста ви тели руко во дя щих орга ни за ций не отве чают 
за качество защи ща е мых дис сер та ций. Необ хо димо, чтобы нау ч ные 
руко во ди тели, члены дис сер та ци он ных сове тов лично несли ответст-
вен ность за своих дис сер тан тов. С дру гой сто роны, отме тил зам ми-
нистра, необ хо димо соз дать репу та ци он ные сти мулы для участ ни ков 
про цесса защиты. Ком мен ти руя недав ние дис сер та ци он ные скан далы 
в Гер ма нии, И. Федю кин подчерк нул, что дело не только в фаль ши-
вых дис сер та циях, но и в том, насколько науч ное сооб щество и обще-
ство в целом тер пимо к ним отно сится. Один шаг к соз да нию такого 
рода сти му лов уже сде лан: на сайте минис терства появился спи сок 
наи бо лее пло до ви тых дис сер та ци он ных сове тов, чтобы науч ное сооб-
щество могло сопос та вить коли чество защи щён ных работ и реаль ные 
нау ч ные дости же ния соот ветст ву ю щих орга ни за ций. Также, пред по ло-
жил И. Федю кин, можно было бы сле дить за даль ней шими нау ч ными 
дости же ни ями защи тив шихся.

Сом ни те лен с точки зре ния зам ми нистра спи сок жур на лов ВАК, 
при нципы его фор ми ро ва ния и сама необ хо ди мость его сущест во ва-
ния. Этот спи сок не отра жает реаль ную ситу а цию в науке и его сле дует 
заме нить индек сом высо ко рей тин го вых журналов.

Ми нис терство, по сло вам И. Федю кина, сей час гото вит поправки 
в поло же ние о работе ВАК. В числе изме не ний: уве ли че ние срока дав-
ности для дис сер та ций или его полная отмена, тре бо ва ние раз ме щать 
тек сты дис сер та ций в отк ры том доступе для допуска к защите, уси-
ле ние работы ВАК и экс пе р т ных сове тов (Боро ви кова Е. Коли чество 
дис со ве тов может резко сок ра титься // Наука и тех но ло гии Рос-
сии (http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=52016). – 
2013. – 8.02).

***
Над бавки за уче ные сте пени гото вятся отме нить. В начале года 

Минис терство обра зо ва ния и науки опуб ли ко вало на своем сайте про-
ект поста нов ле ния пра ви тель ства «О при зна нии утра тив шими силу 
неко то рых актов пра ви тель ства Рос сийс кой Феде ра ции в связи с при-
ня тием Феде раль ного закона «Об обра зо ва нии в Рос сийс кой Феде ра-
ци и»». Среди про чих нор ма ти в ных актов, кото рые пред ла га ется отме-
нить, в этом доку менте фигу ри руют пун кты 3–5 поста нов ле ния пра ви-
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тель ства РФ № 807 от 6 июля 1994 г. «Об уста нов ле нии окла дов за зва-
ния дейст ви тель ных чле нов и чле нов-кор рес пон ден тов РАН, РАМН, 
РАСХ, РАО, РАХ и РААСН и доплат за уче ные сте пени док тора наук 
и кан ди дата наук». Иск лю ча е мые пун кты как раз и каса ются уста нов-
ле ния доплат за уче ные степени.

При этом сот руд ни кам выс шей школы сте пен ные над бавки – 
7 тыс. р. док то рам наук и 3 тыс. кан ди да там – будут вклю чены в оклады 
по долж нос тям, гово рится в п. 11 ст. 108 недавно при ня того закона 
об обра зо ва нии. По поводу работ ни ков науки такого рода зако но да-
тель ной «стра хов ки» не пред ус мот рено.

Вице-пре зи дент РАН А. Неки пе лов сооб щил, что Ака де мии наук 
вряд ли сок ра тят бюдже т ные суб си дии, изъяв из них средства, выде-
ляв ши еся на вып латы за сте пени, хотя полно с тью этот вари ант иск лю-
чить нельзя (РАН, в отли чие от вузов, от него зако но да тельно не защи-
ще на). Но руко водство ака де мии больше бес по коит то, что посреди 
года пред стоит менять сис тему оплаты труда. Вице-пре зи дент РАН 
выра зил сожа ле ние, что, готовя серь е з ные изме не ния в нор ма тив ной 
базе науки, Минобр на уки не только не сог ла сует пла ни ру е мые дейст-
вия с участ ни ками пре об ра зо ва ний, но даже не ста вит их в извест ность 
о новациях.

Дейст ви тельно, про ект поста нов ле ния об отмене сте пен ных над-
ба вок появился на сайте 25 декабря прош лого года, так что поло вина 
двух ме сяч ного срока, выде лен ного на его общест вен ное обсуж де ние, 
при шлась на период пред но во год ней суеты и празд ни ков. Да и оты с-
кать среди пла ни ру е мых к отмене 85 актов пра ви тель ства тот самый, 
каса ю щийся сте пен ных над ба вок, было не так просто. Однако уче ные 
это сде лали, и сегодня активно дис ку ти ру ется воп рос, к чему при ве дет 
подо бное решение.

Из опроса и обсуж де ния, кото рые про во дятся на сайте Обще-
ства нау ч ных работ ни ков, видно, что неко то рые участ ники ничего 
не имеют про тив вклю че ния над ба вок в оклады. Они счи тают, что нет 
смы сла биться за то, в какой форме будут вып ла чи ваться столь неболь-
шие деньги. Однако боль шинство все же скло ня ется к мысли, что ново-
вве де ние ухуд шит ситу а цию с опла той труда в обра зо ва нии и науке, 
поскольку чинов ники на мес тах, внося тре бу е мые изме не ния, непре-
менно най дут, как уще мить права рядо вых сот руд ни ков.

Проф союз работ ни ков РАН выс ту пает про тив нова ции и гото вит 
соот ветст ву ю щее обра ще ние в Минобр на уки. Об этом заявил пред се-
да тель проф со юза В. Кали нуш кин.
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По его сло вам, для науч ной сферы вып латы за сте пень отме нять 
пока нельзя: этот воп рос эле мен тарно не подго тов лен. В. Кали нуш кин 
отме тил, что жела тельно, чтобы минис терство для начала объ яс нило 
общест вен ности смысл пла ни ру е мых пре об ра зо ва ний. Что они дадут 
для повы ше ния эффек тив ности работы нау ч ных сот руд ни ков?

Кроме того, Ака де мия наук должна полу чить гаран тии, что у нее 
не изы мут средства, выде ляв ши еся на сте пен ные над бавки. Ну и, нако-
нец, необ хо димо четко ого во рить меха низм вве де ния в оклады нау-
ч ных сот руд ни ков над ба вок за сте пени. По этому поводу есть много 
воп ро сов. Видимо, подра зу ме ва ется, что внутри каж дой кате го рии уче-
ных будет вве дено несколько гра да ций: напри мер, стар ший нау ч ный 
сот руд ник (СНС) без сте пени, СНС с кан ди датс кой сте пенью, СНС 
с док торс кой степенью.

В настоящее время над бавка за сте пень уста нав ли ва ется науч ному 
работ нику неза ви симо от зани ма е мой долж ности, сразу после полу че-
ния подт верж де ния ВАК. При вве де нии ука зан ной выше схемы необ-
хо димо будет пере вести чело века на новую долж ность. Это как мини-
мум потре бует изме не ния штат ного рас пи са ния, а воз можно, и про ве-
де ния кон курса. Все это при ве дет к задержке с полу че нием над ба вок 
за повы сив шу юся ква ли фи ка цию, что ухуд шит мате ри аль ное обес пе-
че ние ученых.

Та кого рода «тех ни чес ких» про блем, по сло вам В. Кали нуш кина, 
не так уж мало. Неясно, напри мер, не поте ряют ли кан ди даты и док-
тора наук допол ни тель ные опла чи ва е мые отпуска. Минобр на уки 
должно дать ответы на все эти воп росы, счи тает лидер проф со юза (Воп-
росы по смы слу. Зачем и почему у уче ных отни мают доплаты 
за сте пени? // Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=f2 dd062 e-ec90–4 eed-a4 f0–04 cbb3 b1 a8 fa). – 
2013. – 1.02).

***
На уч ное сооб щество недву с мы с ленно выс ка за лось по поводу 

опуб ли ко ван ных на сайте Минис терства обра зо ва ния и науки 
про ек тов доку мен тов, при ня тие кото рых при ве дет к отмене над-
ба вок за сте пени кан ди дата и док тора наук. Почти 3 тыс. уче ных 
подпи сали заяв ле ние Общества нау ч ных работ ни ков (ОНР) о недо-
пус ти мости отмены сте пен ных вып латин. Проф союз работ ни ков РАН 
напра вил отк ры тое письмо с ана ло ги ч ными тре бо ва ни ями министру 
Д. Ливанову.
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На пом ним, про е кты указа пре зи дента и поста нов ле ния пра ви тель-
ства, содер жа щие списки нор ма ти в ных актов, кото рые пред по ла га ется 
при знать утра тив шими силу (вклю чая те, что каса ются сте пен ных вып-
лат), появи лись на сайте Минобр на уки 25 декабря прош лого года. Важ-
ные для уче ных поло же ния не обсуж да лись с про филь ным сооб щест-
вом. Более того, их спря тали в списке из сотни без малого отме ня е мых 
доку мен тов. Однако ута ить это «шило в меш ке» не уда лось. Ново сть 
о гото вя щейся отмене вып лат за сте пени стала досто я нием глас ности.

Сразу воз никло мно жество воп ро сов. Сте пен ные над бавки сот руд-
ни ков выс шей школы, сог ласно новому закону об обра зо ва нии, дол-
жны вклю чаться в оклады по долж нос тям. Что же будет с работ ни ками 
нау ч ных струк тур, для кото рых это тре бо ва ние нигде не зафик си ро-
вано? Кроме выше у по мя ну тых пред по ла га е мых к отмене двух нор-
ма ти в ных актов, необ хо ди мость вып лат над ба вок за сте пени про пи-
сана еще в доб ром десятке доку мен тов, в част ности в законе о науке 
и научно-тех ни чес кой поли тике. Как пла ни ру ется обой тись с ними?

Проф союз РАН попро сил раз ъ яс не ний по этим и дру гим про бле-
мам у кури ру ю щего науч ную сферу замес ти теля министра обра зо ва ния 
и науки И. Федю кина, но ответа так и не дождался.

Об ъ я вив сбор подпи сей про тив отмены над ба вок, Общество нау-
ч ных работ ни ков пред ло жило запол ня ю щим подпис ную анкету изло-
жить свое отно ше ние к заду ман ной чинов ни ками нова ции. Воз мож но-
с тью выс ка заться вос поль зо ва лись очень мно гие. Иначе, как кри ком 
души, опуб ли ко ван ные на сайте ОНР посла ния не назо вешь. Уче ные 
восп ри няли попы тку в оче ред ной раз ухуд шить их и без того непрос-
тое поло же ние как пле вок в лицо. Мно гие участ ники дис кус сии отме-
чали: даже если средства на вып лату сте пен ных над ба вок нау ч ным 
инс ти ту там сох ра нят, кан ди даты и док тора наук уже не будут полу чать 
их авто ма ти чески и эти деньги попа дут под конт роль адми нист ра ции.

В Проф со юзе РАН счи тают, что опуб ли ко ван ные минис терст вом 
зако но про е кты не могут быть при няты по той при чине, что они про ти-
во ре чат дейст ву ю щему зако но да тель ству. Проф ак ти вис тов больше бес-
по коит ситу а ция с «э ф фек ти в ными конт рак та ми» для уче ных, внед ре-
ние кото рых нач нется уже в нынеш нем году. На сос то яв шемся недавно 
засе да нии пре зи ди ума Цен т раль ного совета проф со юза было при нято 
реше ние подго то вить вместе с ответст вен ными лицами РАН про фес си-
о наль ные стан да рты для нау ч ных и инже нерно-тех ни чес ких работ ни-
ков. Направ лено обра ще ние в Минт руда с прось бой вклю чить его спе-
ци а лис тов в экс пе р т ный совет по профс тан дар там при минис терстве. 
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Кроме того, проф союз дого во рился о вза и мо дейст вии с пред ста ви-
те лями НИУ «Выс шая школа эко но ми ки», ответст вен ными за раз ра-
ботку эффек тив ного конт ракта в науке (Волч кова Н. Шило из мешка. 
Уче ные про тив отмены над ба вок за сте пени // Поиск (http://www.
poisknews.ru/theme/science-politic/5331). – 2013. – 22.02).

Рес пуб ліка Азер бай джан

1 фев раля Фонд раз ви тия науки (ФРН) при Пре зи денте Азер-
бай джанс кой Рес пуб лики про вел встречу с руко во ди те лями про-
ек тов-по бе ди те лей вто рого гран то вого кон курса в 2012 г. и руко-
во ди те лями успешно выпол нен ных про ек тов, побе див ших на 
пред ыду щих кон кур сах струк туры.

На мероп ри я тии испол ни тель ный дирек тор ФРН Э. Бабаев выс-
ту пил с корот ким отче том о дея тель ности руко во ди мой им струк туры 
в 2012 г.

Было отме чено, что соз дан ный по рас по ря же нию пре зи дента Азер-
бай джанс кой Рес пуб лики фонд с июня 2010 г. по сей день про во дит ряд 
кон кур сов по выдаче гран тов с целью финан си ро ва ния научно-ис сле-
до ва тель с ких про грамм, про ек тов и дру гих нау ч ных мероп ри я тий, осу-
щест вил финан си ро ва ние более 150 про ек тов. В резуль тате послед него 
кон курса были изб раны 39 про ек тов-по бе ди те лей, охва ты ва ю щих раз-
ли ч ные сферы науки. Среди гран то вых про ек тов осо бую роль играют 
пило т ные про е кты. Во вто ром кон курсе 2012 г. побе ди те лями стали 
четыре пило т ных проекта.

Э. Бабаев сооб щил, что по резуль та там теку щего кон курса будут 
опре де лены 27 научно-ис сле до ва тель с ких про ек тов фун да мен таль ного 
и при клад ного харак тера, охва ты ва ю щих раз ли ч ные сферы науки. 
ФРН будет поддер жи вать про ве де ние трех крат кос ро ч ных прак тик в 
Бела рус и, Рос сии и Тур ции, три про екта и одно науч ное изда ние, пред-
ус мат ри ва ю щие мате ри ально-тех ни чес кое обес пе че ние нау ч ных исс-
ле до ва ний. Пла ни ру ется при мерно три жды в год про во дить кон курс 
«Грант мобиль нос ти», целью кото рого явля ется сти му ли ро ва ние науч-
ной дея тель ности азер бай джанс ких уче ных, соз да ние для них воз мож-
нос тей при нять учас тие в нау ч ных мероп ри я тиях за рубе жом и пройти 
крат кос роч ную практику.

ФРН, рас ши рив меж ду на ро д ные связи, реа ли зо вал кон к ре т ные 
планы в области сот руд ни чества по про ве де нию сов ме с т ных гран то-
вых про ек тов. Фонд регу лярно поддер жи вал связи с ана ло ги ч ными 
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струк ту рами дру гих стран и про во дил обмен прак ти кой. Фон дом 
было подпи сано меж ду на род ное сог ла ше ние о сот руд ни честве между 
Наци о наль ной ака де мией наук Бела рус и и Фон дом фун да мен таль ных 
исс ле до ва ний Бело рус ской Рес пуб лики (Фонд раз ви тия науки про-
вел встречу с руко во ди те лями гран то вых про ек тов // Наци о наль-
ная ака де мия наук Азер бай джана (http://www.science.gov.az/ru/news.
php?id=4499). – 2013. – 4.02).

Нові над хо дження до Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го

Бур каль цева Д. Д. Інсти ту ці о нальне забез пе чення еко но міч ної 
без пеки Укра їни : моно гра фія / Д. Д. Бур каль цева. – К. : Знання 
Укра їни, 2012. – 347 с. – Біб ліогр.: с. 318–333.

У моно гра фії здійс нено ком плексне дослі дження нау ко вої про-
блеми інсти ту ці о наль ного забез пе чення еко но міч ної без пеки Укра їни. 
У роботі роз гля да ються тео ре тико-ме то до ло гічні засади дослі дження 
інсти ту ці о наль ного забез пе чення еко но міч ної без пеки дер жави. Роз-
крито сут ність еко но міч ної без пеки дер жави як об’єкта інсти ту ці о-
наль ного забез пе чення. Здійс нено оцінку рівня та еко но міко-ма те ма-
тичне моде лю вання еко но міч ної без пеки Укра їни, роз крито сут ність 
й особ ли вості регі о наль ної еко но міч ної без пеки Укра їни. Визна чено 
й про ана лі зо вано основні форми інсти ту ці о наль них дефор ма цій еко-
но міч ної без пеки Укра їни та шляхи їх про ти дії. Обґрун то вано основні 
напрями фор му вання сис теми інсти ту ці о наль ного забез пе чення еко но-
міч ної без пеки України.

Мо но гра фія роз ра хо вана на нау ко вців, викла да чів, сту ден тів, дер-
жав них служ бов ців і широке коло чита чів, які цікав ляться акту аль ними 
про бле мами інсти ту ці о наль ного забез пе чення еко но міч ної без пеки 
України.

Шифр збе рі гання ВА 761 747

***
Го ло ва тюк В. М. Інвес ти ційна при ваб ли вість інно ва цій-

ної сфери еко но міки Укра їни / В. М. Головатюк ; за наук. ред. 
В. П. Соло в йова. – К. : Фенікс, 2012. – 364 с.

У моно гра фії пред став лено роз роб лену авто ром кон цеп цію інвес-
ти цій ної при ваб ли вості інно ва цій ної сфери еко но міки Укра їни, яка 
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сти му лює нау ково-тех ніч ний роз ви ток, наро щу вання випуску кон ку-
рент ної про дук ції на сві то вому ринку. Сфор му льо ва ний мето до ло гіч-
ний під хід до дослі дження сучас них тен ден цій і зако но мір нос тей фор-
му вання якісно нового соці ально-еко но міч ного середо вища, де узго-
джено інте реси інвес тора, об’єкта інвес ту вання, еко но міки в цілому. 
Запро по но вана клас терна модель фор му вання інно ва цій ного потен ці-
алу наці о наль ної еко но міки, яка перед ба чає ефек тивне вико рис тання 
регі о наль них нау ко вих центрів НАН Укра їни як тео ре тич ного фун да-
менту і тех но ло гіч ної бази інно ва цій них про це сів. Обґрун то вано пріо-
ри тети інвес ти цій ної полі тики дер жави в роз витку інно ва цій ної сфери. 
Вияв лено роль дер жав ного управ ління та полі тич ного фак тора в поліп-
шенні інвес ти цій ного клі мату наці о наль ної еко но міки.

Для фахів ців, нау ко вців, соці аль них та еко но міч них ана лі ти ків, 
пра ців ни ків дер жав ного управ ління, викла да чів, сту ден тів та аспі-
ран тів соці о гу ма ні тар них і тех ніч них вузів, буде також корис ною для 
широ кої гро мадсь кості.

Шифр збе рі гання ВА 761 971

***
Іва щенко В. І. Інно ва ційна еко но міка: фор му вання та роз ви-

ток : моно гра фія / В. І. Іва щенко ; НАН Укра їни, Ін-т екон. та про-
гно зув. – К., 2012. – 332 с.

У моно гра фії викла дено нову пара диг мальну сис тему коор ди нат 
мето до ло гіч ного ана лізу сут ності та форм реа лі за ції інно ва цій ної еко-
но міки. Роз гор та ється логіко-ст рук турна схема меха нізму пере тво-
рення еко но міки в інно ва ційну. На базі опра цьо ва ної авто ром мето до-
ло гії робиться спроба дати тео ре тичну від по відь на най но віші виклики 
сучас ного сві то вого роз витку, які пов’я зані з настан ням ери тоталь них 
сус піль них транс фор ма цій. Вироб лено реко мен да ції щодо роз витку 
наці о наль ної інно ва цій ної сис теми України.

Для керів ни ків і спе ці а ліс тів орга нів дер жав ної влади та під при-
ємств, нау ко вих уста нов, орга ні за цій і бан ків усіх форм влас ності.

Шифр збе рі гання ВА 762 154

***
Ін но ва ційне пере тво рення про блем них під при ємств: тех но ло-

гічна сана ція вироб ництва : моно гра фія / О. С. Захар чен ков. – X. : 
Циф ро вая типо гра фия № 1. – 348 с.
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У моно гра фії роз гля да ються про цеси інно ва цій ного пере тво рення 
вироб ничо-тех но ло гіч ної бази й сис теми управ ління про мис ло вих під-
при ємств на основі тех но ло гіч ної санації.

Ана лі зу ються мето до ло гічні та орга ні за ційно-функ ці о нальні під-
ходи, інте лек ту ально-тех нічні інстру менти її про ве дення. Обго во рю-
ються мето дичні та прак тичні аспекти вико нання робіт по тех но ло гіч-
ній сана ції вироб ництва на основі реа лі за ції порт феля інно ва цій них 
проектів.

При зна чена для широ кого кола фахів ців, мене дже рів, викла да-
чів, сту ден тів і аспі ран тів, які цікав ляться питан нями інно ва цій ного 
пере тво рення під при ємств і прак тич ною діяль ністю щодо під ви щення 
їх кон ку рен то сп ро мож ності.

Шифр збе рі гання ВА 761 582

***
Інно ва цій ний роз ви ток під при ємства на ста дії нау ково-тех ніч ної 

під го товки вироб ництва: особ ли вості пла ну вання та орга ні зу вання 
: моно гра фія / О. Є. Кузь мін, І. В. Алєк сєєв, Л. П. Сай, О. О. Коць. – 
Львів : Видав ництво «Растр-7», 2012. – 256 с.

У моно гра фії дослі джено про блеми пла ну вання та орга ні зу вання 
нау ково-тех ніч ної під го товки вироб ництва, що забез пе чує інно ва цій-
ний роз ви ток під при ємства. Основна увага при ді лена роз криттю сут-
ності нових мето до ло гіч них, кон цеп ту аль них і мето дико-прик лад них 
поло жень щодо пла ну вання та орга ні зу вання нау ково-тех ніч ної під го-
товки вироб ництва на під при ємстві в роз різі оці ню вання адап то ва ності 
під при ємства до умов неви зна че ності на етапі нау ково-тех ніч ної під-
го товки вироб ництва та еко но міч ного оці ню ванню засо бів реа лі за ції 
нау ково-тех ніч ної під го товки вироб ництва.

Мо но гра фію можна реко мен ду вати нау ко вим пра ців ни кам, аспі-
ран там, під при єм цям, мене дже рам, фахів цям та усім тим, хто ціка-
виться про бле мами роз витку під при ємства, зок рема особ ли вос тями 
його забез пе чення на етапі нау ково-тех ніч ної під го товки вироб ництва.

Шифр збе рі гання ВА761649

***
Мі зюк Б. М. Еко но мічна без пека під при ємств ритейлу: оці-

ню вання та меха нізм забез пе чення : моно гра фія / Б. М. Мізюк, 
В. І. Ящук, Л. В. Нозд ріна. – Львів : Видав ництво Львівсь кої комер-
цій ної ака де мії, 2012. – 256 с.
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Мо но гра фію при свя чено обґрун ту ванню тео ре тич них та роз роб-
ленню мето дич них поло жень і прак тич них реко мен да цій щодо оці ню-
вання та забез пе чення еко но міч ної без пеки під при ємств ритейлу.

Для цього уточ нено роз уміння змісту поняття «е ко но мічна без пека 
під при ємств ритей лу», визна чено склад функ ці о наль них скла до вих, 
чин ники та дже рела загроз еко но міч ній без пеці під при ємств ритейлу. 
Визна чено сис тему показ ни ків та запро по но вано мето дику ком плекс-
ного оці ню вання еко но міч ної без пеки під при ємств ритейлу з вико рис-
тан ням мето дів фак тор ного ана лізу, ран жу вання та нечіт кої логіки. 
Запро по но вано меха нізм забез пе чення та шляхи вдос ко на лення орга ні-
за ції про цесу забез пе чення еко но міч ної без пеки під при ємств ритейлу.

Для нау ко вців, аспі ран тів, еко но міс тів, управ лін ців, викла да чів 
та сту ден тів еко но міч них та управ лінсь ких спе ці аль нос тей.

Шифр збе рі гання ВА 762 011

***
Пар хо менко О. В. Інте лек ту аль ний капі тал як інтег ро ва ний 

чин ник інно ва цій ного роз витку : моно гра фія / О. В. Пар хо менко, 
А. О. Пар хо менко. – Хмель ниць кий : ХмЦНІІ, 2012. – 162 с.

У моно гра фії роз гля нуто особ ли вості роз витку інно ва цій них про-
це сів за допо мо гою інте лек ту аль ного капі талу і твор чої праці людини, 
про ана лі зо вано особ ли вості фор му вання сучас ного сус піль ства, засно-
ва ного на знан нях. З пози ції сис тем ного під ходу викла дено основні 
особ ли вості сучас ної пара дигми нау ко вого пізнання.

Ви зна чено місце людини у фор му ванні інно ва цій ної еко но міки, 
над ано авто рське бачення струк тури інте лек ту аль ного капіталу.

На дано сучасне роз уміння кате го рій «соці аль ний і інди ві ду аль ний 
капі та ли». Роз крито зна чення, сут ність і струк туру інте лек ту аль ного 
капі талу, наве дено інтег ро вані методи його оцінки.

Мо но гра фія може бути корис ною для різ них про шар ків насе лення: 
сту ден тів, викла да чів, пра ців ни ків біз несу, екс пер тів, полі ти ків тощо.

Шифр збе рі гання ВА 761 675

***
Рей дерство: витоки, про це дури, спо соби запо бі гання : моно гра-

фія / О. А. Бур бело, Г. В. Коза ченко, Ю. С. Пого ре лов, C. O. Бур-
бело ; МВС Укра їни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідо-
ренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідо ренка, 2012. – 184 с. – 
Біб ліогр.: с. 172–182.
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У моно гра фії роз крито зміст про цесу злит тів і погли нань. Як нега-
тивне від га лу ження про цесу злит тів і погли нань подано поняття «рей-
дерст во», роз гля нуто його гене зис й оха рак те ри зо вано сучас ний стан 
в Укра їні. Опи сано об’єкти й суб’єкти рей дерсь ких дій, роз крито спо-
соби рей дерсь ких дій. Про ана лі зо вано етапи рей дерсь ких дій. Роз гля-
нуто захисні меха нізми про ти дії рей дерству. Подано голо вний напрям 
про ти дії рей дерству – удос ко на лення зако но дав ства.

Шифр збе рі гання ВА 761 758

***
Ринки реаль ного сек тора еко но міки Укра їни в інсти ту ці о-

наль ному середо вищі СОТ: кон’юнк тура та інтег ра ція / за ред. 
В. О. Точи ліна ; НАН Укра їни, Ін-т екон. та про гно зув. – К., 2012. – 
552 с.: таб л., рис.

У моно гра фії висвіт лено вплив зов ні ш ньо еко но міч ної кон’юнк-
тури на дина міку базо вих віт чиз ня них рин ків з ура ху ван ням роз витку 
інтег ра цій них про це сів. У роботі обґрун то вано шляхи пере тво рення 
базо вих рин ків Укра їни в більш стійкі еко но мічні сис теми, що спро-
можні до дина міч ного роз витку в умо вах різ ких коли вань або затяж-
них спа дів кон’юнк тури у сві то вому гос по дарстві. Основ ний здо бу ток 
отри ма них резуль та тів поля гає в тому, що вони не тільки окрес лю-
ють пріо ри тетні напрями еко но міч ної полі тики, спря мо ва ної на стійке 
та при ско рене зрос тання наці о наль ного ринку Укра їни, а й дета лі зу-
ють їх сто совно основ них його сек то рів: агро про до воль чої про дук ції, 
енер го ре сур сів і мета ло про дук ції. Моно гра фія може бути корис ною 
для нау ко вців, пра ців ни ків дер жав них орга нів уря ду вання, викла да чів 
ВНЗ, аспі ран тів, сту ден тів.

Шифр збе рі гання ВА 762 028
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