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На у к ові здобутки як фунда мент програми 
 урядових звер ш ень

 М іжнародне с пів робітництво

Націон альна акаде мія н аук Укр а їни (Н АН  У кр аї ни) та Н а-
ц іональний центр наукових д ос л іджень Фра нції (Centre Nat ional 
de la Recherche Scientifi que – CNRS) на під ставі  у кладеної  між 
ними угоди  ог ол ошу ють к он курс на орга ні зацію у  20 13–2  0 14 рр. 
 двосто ронніх наукових семінарів,  які  будуть  пр ов о дитись в У країні 
та у Франції в таких  галузях  знань: мат ем атика;  ф із ика і астр он о мі я ;  
інформатика;  т ехн ічні наук и ; науки про Землю та навколи шнє с ередо-
в ище; науки про життя; х ім ія;  соці о г ум а ні т арні нау ки .

Період  проведення  семінар ів:  з 15 в  ер есня  20 13  р  .  по 15 в  ер есня 
 2014 р. 

 Усі д о пущені до конкурсу заявки п а ралельно проход ять  незалежну 
 ек с пе ртизу: заявки францу зь ких у че них у CNRS ,  з аявки укр аї нс ьких 
у че них у Н АН Укр аїни. Роз гляд зая вок  здійсн ює ться кожною сторо-
ною сам ост ійно в ід повідно до вла сних  правил.  О дн ією з умов п і дт ри-
мки заявки є  належн ість учасників  с ем і нару від кож ної сторони до різ-
них н а ук ових  ор ганізацій  ( принай мні до двох). Ост а точне р ішення 
про під тримку у хв а лю ється сторонами спіл ьно. Р ез ул ьтати к он ку рсу 
буде  під бито до  30  липня  2013 р.  Пі сля у зго дже ння р е зультатів п ерелік 
проектів,  які  от римали під тр имку обох сторін, буде о публіко ваний 
на веб-с а йті НАН  України ( Кон курс на провед ення укра ї нс ьк о-фран-
ц уз ьких семінарів у  2 01 3–2014  р р. // Наці он ал ьна а кад емія наук Укра-
їни  (http:// ww w.nas. g ov .ua). – 2 01 3 . – 1. 03 ).

* ** 
 Україна як дер жа ва , на яку пошир юється  Єв ро пейська 

 по лі тика доб росус ід ства, зможе  брати  уч асть майже в усіх с трук-
тур них к омпоне нтах програми «Г ор изонт-2 02 0» 1, особ ливо 
в  рамках  пі дп рог рами «М іж на ро дне спів р о бітниц тв о», яка є н еоб-
хідним елементом п рограми і с то су є ться вирі ш ення проб лем сус -
п іль ства та пров едення п ерспективних і  базових дослі дж ень, а  також 

1 Закінчення. Початок див. Шляхи роз витку української науки. – 2013. – № 2. – 
С. 5–10.
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під тримки  кон курентос пр оможності євр оп ейської пром исл овості , 
 наприклад, шляхом р озв итку світо вих станда ртів і рекоменд ацій. Крім 
т ого ,  с пр ия ння мобіль н ості наук о вців і новато рів від ігр аватиме клю-
чову роль для  зм іц не ння міжнародної с півпраці . 

У прог рамі «Гори зонт-2 0 20» міжна ро дне с півроб іт н иц тво здійсню-
ват иметься в таких  н ап рям ах :

 •  інд устріал ізо вані країни з еконо мі кою перехідн ого періоду;
 •  країни роз шире н ого ЄС і к раїни-сусіди ;
 •  країн и,  що роз ви в аються.
У разі н е обхідності  пер евагу н адава ти муть  співпр аці на рег іо наль-

н ому та багат осторонн ь ому р і внях.  За г альна  відкрит ість залишат и ме-
ться харак те рною  ри сою нової Рамкової  п ро гр ам и ,  але особливу  ув агу 
зосер еджув ати муть на ціл ьо вій діяльності  в ід по ві дно до стра тег і чного 
 під ходу.  Її пріоритети визн а чатимуть у співпр аці з третіми  к ра ї нами, 
 в раховуючи с пільні інтерес и ,  в за ємні п ереваги та заох очення взає-
модії. З а стосовув ат им еться  ме ха н ізм під три мки с пільних  к он ку рсів і 
с пі вфін ансув а ння програм разом із т ре тіми країнами або міжнар о дн-
ими орг а нізаціями. О ці ню ват имуть про е кти спіл ьно за критеріями ,  
які  має  уз годити  г рупа н ез а лежних експ ертів. З метою зміцнення 
є вр опейської  позиції на м іжн ародній  арені проекти пови нні сприяти 
 співпраці та  си не ргії між  кр аїнами ЄС.

П ро грама  « Го ризонт-2020»  буде  ві дк рита для к раїн, які готуют ься 
до вступу у ЄС, к раїн-к андидатів і пот е нційних  ка нд идатів, а т акож для 
д ея ких  інших  кр аїн, які від пов ідають т а ким  кр итерія м :

 • високий нау ко ви й , техн оло гічний та інноваційний п от е нціал (STI ); 
• д освід у ч асті в науково-інноваційних прогр амах ЄС;
•  ті сні е ко номічні та  географі чні з в’язки з ЄС;
 • член ство у Євр оп ейс ькій асо ці ації віль ної торгі влі (ЄАВ Т)  

і н алежн ість до ц ільових  кр аїн Європ ейсь кої політ ики добр о сусід ства.
З огляду на різні рівні роз витку  кр аїн і рег іонів ЄС  важ ливу роль 

в ід іграватимуть сине ргія і в з аємодо п о внювані сть діяль ності у сфері 
дослі джень та іннов ац ій ,   яку зді йс ню ватимуть за під три мки програми 
«Горизонт-20 20» та фондів Політики збл иж ення ЄС  (с тру кт урних 
 ф он ді в ).

«Гориз он т-2 02 0» орі єнтува ти ме ться на в исокі р ез уль тати у  сфері 
науки та інновацій  незалежно  від  геогра фії . Дослі дн а та  інновац ійна 
діяльн ість, що здійсню ватим еться за під тр имки стр ук тур них  фондів,  
б уде з о с ереджена на з мі цн енні  потенці алу, адже  кошти  ви ділятимуть 
 пе вним регіо нам, які мають  пр аво на участь у  По літиці зближення 
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 ЄС . І про грама «Гор и зонт-202 0»,  і Політика  з бл иження ЄС в ід по-
відатимуть заг аль ним  ц ілям Стра тегії «Європа-202 0 » .  Отже,  Пол і тика 
зближе ння ЄС с тане  «с ходинками до високих р езульт ат і в»  у  сф ері 
науки та інновацій і водночас під триму ватиме  ро звиток Євр оп е йського 
 д ослідницьк ого простору .

 Етапи під го то вки програми « Горизонт-2020 » до початку її впро-
вадження 1 січня 2 014 р.: 

 • з 30.11.2011  р  . :  перего в ори Є вро пе йс ького  пар ла менту 
та  Є вропейс ької ради щодо про п о зицій Євр оп ейсь кої  ком іс ії; 

• поточний період: пере говори Європ ейського пар ла менту та Єв-
р оп е йської ради стосовно  бю дж ету ЄС на  2014–20 20 рр. (у  т . ч. і загаль-
ного  бю джету прог рами); 

• середина 2 01 2 р.:  ос танні конк урси  п роектів Сьомої рам ко вої 
прогр ами для  забезпеч е ння безп ер ервної р еа л ізації проектів до моменту 
впровадження програми;

• до кінця 2013 р.: ухвалення Європейським парламентом та Євро-
пейською радою законодавчих актів стосовно програми;

• 01.01.2014 р.: початок впровадження програми, проведення пер-
ших конкурсів.

«Горизонт-2020» стане новою віхою в історії європейського спів-
робітництва в науково-інноваційній сфері у складний період змін сві-
тової географії знань та інновацій. Сподіваємося, що для вітчизня-
ної науки нова Рамкова програма буде успішнішою, ніж попередні, 
адже із Шостої рамкової програми участь українських дослідників 
у спільних європейських проектах стає дедалі продуктивнішою. Так, 
якщо у FP6 (2002–2006 рр.) вони були залучені у 89 успішних про-
ектів та одержали від Європейської комісії 6,8 млн євро, то, за попе-
редніми даними, за неповних шість років участі у FP7 ці показники 
значно покращилися: фінансову під тримку отримали понад 150 про-
ектів із загальним фінансуванням 16,4 млн євро. Крім того, у резуль-
таті таких конкурсів, як ERA-WIDE, збільшилася до семи кількість 
проектів, у яких українські інститути стали координаторами міжна-
родних консорціумів. Тому нова Рамкова програма пропонує Укра-
їні унікальні можливості, які дадуть їй змогу зміц нити зв’язки з нау-
ко вцями і нова то рами в ЄС та асо ці йо ва них кра ї нах заради зміц-
нення спіль них кон ку рент них пере ваг (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 ватсь-
ка [та ін.] // Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – № 11. – С. 50–52).
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* ** 
По від ом лен ням NASA під тве р джено від криття у 2009 р. тре-

тього раді а цій ного поясу Землі укра ї нсь ким супут ни ко вим теле-
ско пом елект ро нів і про то нів «СТЕП-Ф».

На ці о нальне управ ління з аеро навтики і дослі дження кос міч ного 
прос тору Спо лу че них Шта тів Аме рики (NASA) 28 лютого 2013 р. у 
пре с-ре лізі № 13-065 поши рило інфор ма цію про вияв лення за допо мо-
гою двох кос міч них апа ра тів Van Allen Probes-A і Van Allen Probes-B – 
нового (тре тьо го) раді а цій ного навко ло зем ного поясу.

Су пут ники, названі на честь уче ного, що вперше від крив внут-
рі шній і зов ніш ній раді а ційні пояси, були виве дені на навко ло земну 
еліп тичну орбіту з малим кутом нахи лення 30 сер пня 2012 р. Місія 
здійс ню ється в межах вико нання про грами Living with a Star і ста вить 
за мету детальне вивчення раді а цій них поясів та їх варіацій.

Цим повід ом лен ням NASA під тве р джено від криття у 2009 р. 
тре тього раді а цій ного поясу Землі укра ї нсь ким супут ни ко вим 
теле ско пом елект ро нів і про то нів «СТЕП-Ф», роз роб ле ним і виго-
тов ле ним на замов лення Дер жав ного кос міч ного аге нтства Укра-
їни та роз мі ще ним на борту російсь кого кос міч ного апа рата 
«КОРО НАС-ФО ТОН».

Ін фор ма ція про незви чайну пове дінку заря дже ної раді а ції висо ких 
енер гій у маг ні то сфері Землі і особ ли вості спо сте ре ження трьох навко-
ло зем них раді а цій них поясів була опри люд нена у 2010–2012 рр. укра ї-
нсь кими вче ними в нау ко вих жур на лах «Кос мічна наука і тех но ло гі я», 
«Аст ро но ми чес кий вест ник», Solar System Research та обго во рю ва лася 
на нау ко вих семі на рах і кон фе рен ціях, у тому числі, на засі данні Ради 
з кос міч них дослі джень Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 27 червня 
2012 р.

Су пут ни ко вий теле скоп елект ро нів і про то нів «СТЕП-Ф» роз роб-
лено й виго тов лено фахів цями Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер си-
тету імені В. Н. Кара зіна Мініс терства освіти і науки Укра їни. У 2009 р. 
під час між на род ного кос міч ного екс пе ри менту «КОРО НАС-ФО ТОН» 
з вивчення соняч ної актив ності і сонячно-зем них зв’яз ків укра ї нсь кий 
при лад «СТЕП-Ф» нако пи чив велику кіль кість уні каль ної нау ко вої 
інфор ма ції, у тому числі дані про реєст ра цію трьох раді а цій них поясів 
Землі (Аме ри канські вчені під твер дили від криття тре тього раді а-
цій ного поясу Землі // Дер жавне кос мічне аге нтство Укра їни (http://
www.nkau.gov.ua). – 2013. – 7.03).
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* ** 
6 березня Між на род ний центр кос міч ного права при Інсти туті 

дер жави і права імені В. М. Корець кого НАН Укра їни та дослід-
ниць кий Центр кос міч ного права Уні вер си тету Кейо (Keio Advance 
Research Center for Space Law) Токіо під пи сали Угоду про спів ро-
біт ництво.

З укра ї нсь кої сто рони Угоду під пи сала заступ ник дирек тора цен-
тру, про фе сор, ака де мік Наці о наль ної ака де мії пра во вих наук Укра їни 
Н. Мали шева, з японсь кої – дирек тор центру, про фе сор К. Акасі.

Угода перед ба чає нала го дження сис те ма тич ного обміну інфор ма-
цією щодо остан ніх досяг нень та перс пек тив роз витку кос міч ної полі-
тики й наці о наль них кос мічно-пра во вих сис тем Япо нії та Укра їни; 
над ання вза єм ної кон суль та тив ної та мето дич ної допо моги в роз робці 
зако но про ек тів у сфері кос міч ної діяль ності, в орга ні за ції навчаль ного 
про цесу з кос міч ного права, а також здійс нення спіль них нау ко вих 
порів няльно-пра во вих дослі джень, у першу чергу у сфері кос міч ного 
права та політики.

Під час уро чис тої цере мо нії під пи сання перед при сут німи висту-
пив голова постій ного Комі тету з між на род них справ палати пред став-
ни ків пар ла менту Япо нії, депу тат К. Каваі, який зазна чив, що Укра їна 
стала пер шою дер жа вою, з якою японська сто рона під пи сала Угоду 
в зазна че ній сфері.

Він також наго ло сив, що Укра їна воло діє не тільки визна ним прак-
тич ним досві дом подо лання нас лід ків тех но ген ної ава рії на Чор но-
бильсь кій АЕС і наразі активно допо ма гає японсь кому народу долати 
нас лідки ава рії на АЕС «Фуку сіма-1», але також має потуж ний потен-
ціал у сфері дослі дження та вико рис тання кос міч ного прос тору, впро-
ва дження та забез пе чення нау ково-тех ніч них кос міч них про грам 
у мир них цілях, значну інте лек ту альну влас ність у кос міч ному зако но-
дав стві (Укра ї нські кос мо навти спів пра цю ва ти муть з японсь кими // 
Вго лос (http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/13333.html). – 2013. – 11.03).

* ** 
З 3 травня до 3 липня 2013 р. Дер жавне аге нтство з питань 

науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни і Мініс терство освіти, 
науки, дослі джень і спорту Сло ваць кої Рес пуб ліки ого ло шу ють 
кон курс спіль них укра ї нсько-сло ваць ких нау ково-тех ніч них про-
ек тів на період 2014–2015 рр.
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Кон курс від кри тий для нау ко вих лабо ра то рій, нау ково-дос лід них 
груп вищих навчаль них закла дів, нау ково-дос лід них уста нов і під при-
ємств обох країн.

До участі в кон курсі при йма ються про екти за такими пріо ри тет-
ними напря ма ми:

– Ін фор ма ційні та кому ні ка ційні тех но ло гії;
– Нові мате рі али і тех но ло гії, нано тех но ло гії;
– Енер ге тика та енер го е фек тив ність;
– Охо рона навко ли ш нього середо ви ща;
– Біо ме ди цина, біо тех но ло гії (Кон курс спіль них укра ї нсько-

сло ваць ких нау ково-тех ніч них про ек тів на період 2014–2015 років // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://dknii.gov.ua). – 2013. – 7.03).

* ** 
З 22 квітня до 31 травня 2013 р. Дер жавне аге нтство з питань 

науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни і Ака де мія наук Мол-
дови ого ло шу ють кон курс спіль них укра ї нсько-мол давсь ких нау-
ково-тех ніч них про ек тів на період 2014–2015 рр.

Кон курс від кри тий для нау ко вих лабо ра то рій, нау ково-дос лід них 
груп вищих навчаль них закла дів, нау ково-дос лід них уста нов і під при-
ємств обох країн.

До участі в кон курсі при йма ються про екти за такими пріо ри тет-
ними напря ма ми:

– Ін фор ма ційні та кому ні ка ційні тех но ло гії;
– Нові мате рі а ли;
– Біо тех но ло гії;
– На но тех но ло гії;
– Енер ге тика та енер го е фек тив ність;
– Ме ди цина і фармація;
– Охо рона навко ли ш нього середо вища (Кон курс спіль них укра-

ї нсько-мол давсь ких нау ково-тех ніч них про ек тів на період 2014–
2015 років // Інсти тут біо ло гії пів ден них морів ім. О. О. Кова левсь-
кого НАН Укра їни (http://ibss.nas.gov.ua). – 2013. – 22.03).

* ** 
Мала ака де мія наук Укра їни під пи сала мемо ран дум про 

спів працю з Аргонсь кою наці о наль ною лабо ра то рією (США). 
22 лютого 2013 р. у Києві від бу лося під пи сання Мемо ран думу про 
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спів ро біт ництво у сфе рах нау ко вої, тех но ло гіч ної, тех ніч ної та мате-
ма тич ної освіти між Малою ака де мією наук (МАН) Укра їни і Аргонсь-
кою наці о наль ною лабо ра то рією (АНЛ) – однією з най біль ших лабо-
ра то рій Спо лу че них Шта тів Аме рики. У цере мо нії під пи сання взяли 
участь пре зи дент Малої ака де мії наук Укра їни С. Дов гий, дирек тор 
Наці о наль ного центру «Мала ака де мія наук Укра ї ни» (НЦ «МАНУ»)
О. Лісо вий, началь ник від ділу між на род ної спів праці у сфері енер-
ге тич них ресур сів та оцінки без пеки під роз ділу ядер ної енер ге тики 
Аргонсь кої наці о наль ної лабо ра то рії І. Бод нар, рад ник з питань енер ге-
тики, довкілля, науки та тех но ло гій Посоль ства США О. Сухіна, ана лі-
тик з питань довкілля, науки, тех но ло гій та охо рони здо ро в’я Посоль-
ства США М. Мар то рана.

Ар гонська наці о нальна лабо ра то рія, роз та шо вана поблизу Чикаго, 
є однією з най біль ших наці о наль них лабо ра то рій, які здійс ню ють нау-
ково-тех нічні дослі дження при Депар та менті енер ге тики США. Понад 
1200 нау ко вців і тех ні ків лабо ра то рії мають на меті вирі шити най-
важ ли віші завдання у сфері енер ге тики, навко ли ш нього середо вища 
та наці о наль ної безпеки.

Се ред напря мів дослі джень – обчис лю вання, еко ло гія, медично-
бі о ло гічні науки, енер ге тика, хімічні і тех нічні науки, фізика висо ких 
енер гій, мате рі а ло знавство тощо. Про грама діяль ності Аргону охоп-
лює всі аспекти інно ва цій: фун да мен тальні дослі дження, роз робка тех-
но ло гій і про то ти пів, тес ту вання.

Ця уні кальна лабо ра то рія має дуже роз ви ну тий парк дослід ниць ких 
при ла дів, спе ці аль них уста но вок. Одним з основ них об’єк тів є дже рело 
фото нів (photon source) – над зви чайно інтен сивне дже рело світла, яке 
про сві чує мак ро мо ле кули. На цьому при ско рю вачі були дослі джені 
струк тури дуже склад них вірус них об’єк тів, таких як вірус іму но де-
фі циту та інших хво ро бот вор них бак те рій. Ведуться коло сальні дослі-
дження у сфері мате рі а лів, гео фі зики, інших пере до вих напря мів нау-
ко вої думки.

Вод но час Аргон при ді ляє значну увагу навчанню. Кож ного року 
в лабо ра то рії пере бу ва ють до 200 сту ден тів, які беруть активну участь 
у різ них про ек тах. З огляду на це, Аргонська лабо ра то рія гостро заці-
кав лена у вивченні досвіду педа го гів Малої ака де мії наук, які навча ють 
молодь здійс ню вати сер йозні нау кові дослі дження.

На прями спів праці сто рони окрес лили в під пи са ному Мемо ран-
думі про спів ро біт ництво у сфе рах нау ко вої, тех но ло гіч ної, тех ніч-
ної та мате ма тич ної освіти. У його рам ках запла но вано такі заходи, як 
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про ве дення нау ко вих прак тич них занять для вчи те лів Малої ака де мії 
наук, орга ні за ція від ео кон фе рен цій та від ео лек цій, участь у кон фе рен-
ціях і семі на рах з питань нау ко вої, тех но ло гіч ної, тех ніч ної та мате ма-
тич ної освіти, залу чення вчи те лів МАН і нау ко вого пер со налу Аргону 
до роз роб лення пере до вих навчаль них моду лів для дітей серед нього 
та стар шого шкіль ного віку, обмін пер со на лом тощо (Кут ня ко-
ва Т. Мала ака де мія наук Укра їни під пи сала мемо ран дум про спів-
працю з Аргонсь кою наці о наль ною лабо ра то рією (США) // Мала 
ака де мія наук Укра їни (http://man.gov.ua). – 2013. – 1.03).

* ** 
У Києві пре зен то вано перс пек тив ний між на род ний про ект нау-

ко вців Укра їни й Німеч чини. 14 березня в Києві від бу лося засі дання 
за участі пред став ни ків ака де міч них уста нов, ВНЗ Укра їни й Німеч-
чини, на якому обго во рю ва лись орга ні за ційні питання щодо ство рення 
Аеро кос міч ного центру Малої ака де мії наук України.

На між на род ній зустрічі були при сутні член-ко рес пон дент НАН 
Укра їни, пре зи дент МАН Укра їни С. Дов гий, від омий німець кий аст-
ро навт, про фе сор Мюн хенсь кого тех ніч ного уні вер си тету У. Валь тер, 
кос мо навт, Герой Укра їни Л. Каде нюк, дирек тор Інсти туту аеро кос-
міч них сис тем управ ління Наці о наль ного авіа цій ного уні вер си тету, 
ака де мік НАН Укра їни В. Азарс ков, дирек тор Інсти туту кос міч них 
дослі джень НАН Укра їни та ДКА Укра їни О. Федо ров, інші вчені, пра-
ців ники НЦ «МАНУ» та учні МАН – активні учас ники Між на род ного 
про екту «Укра їнсько-ні мець кий дитя чий уні вер си тет».

Як зазна чив у своєму виступі С. Дов гий, на зустрічі з пред став ни ками 
ака де міч них уста нов було при йн ято рішення про від криття Аеро кос міч-
ного центру Малої ака де мії наук Укра їни. Мета цього об’єд нання – мак-
си мальне залу чення дітей з Малої ака де мії наук до прак тич ної діяль ності 
в аеро кос міч ній галузі. Це ство рення мережі гурт ків по всій Укра їні, про-
ве дення кон кур сів і олім піад, а також видання нау ко вих посіб ни ків і мето-
дич них мате рі а лів із цієї тема тики для шко ля рів. Така іні ці а тива багато 
в чому завдя чує нашій між на род ній діяль ності, без по се ре д ньо ство ренню 
Укра ї нсько-ні мець кого дитя чого аеро кос міч ного уні вер си тету. С. Дов-
гий також зазна чив, що МАН звер ну лася за під трим кою до ака де міч них 
уста нов, вищих навчаль них закла дів і під при ємств галузі – усього бли зько 
20 орга ні за цій – і таким чином було ство рено Між на род ний аеро кос міч-
ний центр. Пар т не рами є орга ні за ції і нау ко вці з Німеч чини і Фран ції, 
також ведуться пере го вори з аме ри кансь кою стороною.
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Се ред спі взас нов ни ків Аеро кос міч ного центру – Наці о наль ний 
центр «Мала ака де мія наук Укра ї ни», Аеро кос міч ний інсти тут Наці-
о наль ного авіа цій ного уні вер си тету, Інсти тут інфор ма ційно-ді аг нос-
тич них сис тем Наці о наль ного авіа цій ного уні вер си тету, Інсти тут аеро-
кос міч них сис тем управ ління Наці о наль ного авіа цій ного уні вер си тету, 
Наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет Укра їни «Київсь кий полі тех ніч-
ний інсти тут», Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені Тараса Шев-
ченка, Інсти тут кос міч них дослі джень НАН Укра їни та Наці о наль ного 
кос міч ного аге нтства Укра їни, Нау ко вий центр аеро кос міч них дослі-
джень Землі Інсти туту гео ло гіч них наук НАН Укра їни, Дер жавне під-
при ємство «Анто нов» та інші установи.

Ос новна ідея ство рення центру – під ви щити в Укра їні інте рес 
до цієї галузі, засто со ву ючи широку мережу закла дів Малої ака де мії 
наук (Кут ня ков С., Кут ня кова Т. Ство рено Аеро кос міч ний центр 
Малої ака де мії наук: у Києві пре зен то ва ний перс пек тив ний між на-
род ний про ект нау ко вців Укра їни і Німеч чини // Мала ака де мія наук 
Укра їни (http://man.gov.ua). – 2013. – 15.03).

На ука – вироб ницт ву

В. Мор гун, ака де мік НАН Укра їни, дирек тор Інсти туту фізі о-
ло гії рос лин і гене тики НАН України:

«…Го лов ний напрям наших селек цій них дослі джень – ство рення 
нових сор тів з висо ким гене тич ним потен ці а лом про дук тив ності 
та якості. Всі ство рені в інсти туті сорти діляться при близно на два 
класи: корот ко стеб лові висо ко ін тен сивні та серед ньо рослі уні вер саль-
ного при зна чення. Кор мо вих сор тів майже не випус ка ємо. Укра їна 
має виро щу вати зерно висо кої якості і про да вати на сві то вому ринку 
не кор мову пше ницю, а висо ко цінну. Це, по-перше, вигідно з еко но-
міч ної точки зору, а по-друге, соромно на наших чор но зе мах виро щу-
вати кор мову пшеницю.

Ге не тич ний потен ціал наших корот ко стеб ло вих сор тів під тве р дже-
ний на прак тиці. Усі вони гаран то вано дають 100 і більше цен т не рів 
зерна з гек тара. Окремі сорти – Смуг лянка, Фаво ритка, Подо лянка, 
Ятрань-60 визнані за наці о наль ний стан дарт (як най кращі на даний час 
в Укра ї ні) <…> Це сорти для доб рих гос по да рів, які здатні на вели-
ких пло щах засто со ву вати сучасні тех но ло гії. Оскільки у нас, на пре-
ве ли кий жаль, середня уро жай ність пше ниці – 3 т, то ми пови нні 
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орі єн ту ва тися не тільки на кра щих гос по да рів, а й на “серед ня ків”. 
Тому ство рю ємо сорти уні вер саль ного вико рис тання. Вони не вибаг-
ливі до умов виро щу вання, можуть висі ва тися по гір ших попе ре дни-
ках, потре бу ють менше міне раль них доб рив, мають високу посухо- 
і моро зо стій кість. Це Подо лянка, Бог дана, Сонечко, Три пільська, Він-
ни чанка. Гене тич ний потен ціал цих сор тів – понад 100 ц/га. Це пере-
важно пше ниці висо кої якості, які дуже широко висі ва ються на тери-
то рії Укра їни (в усіх гео гра фіч них зонах). По суті, саме такі пше ниці 
забез пе чу ють ста більні валові збори зерна в Україні.

Тобто ми пере кон ливо дово димо, що Укра їна здатна виро щу вати 
вро жаї вдвічі – втричі вищі, ніж ті, які отри му ють сьо го дні в серед-
ньому по країні.

<…> У цілому сорти інсти туту висі ва ються на площі 1,7 млн га, 
що ста но вить 25 % посів них площ ози мої пше ниці в Укра їні. Вало вий 
збір зерна із сор тів ІФРГ ста но вить 5,8 млн т, що на 82,8  % забез пе чує 
потребу насе лення Укра їни в про до воль чому зерні (7 млн т).

<…> Селек ція ози мої пше ниці і гене тика в Укра їні на досить висо-
кому рівні. Лише сор тів ози мої пше ниці нашого інсти туту в Дер жав-
ному реєстрі ста ном на 2012 р. налі чу ється 54. Серед 67 уста нов-влас-
ни ків сор тів, у т. ч. 19 іно зем них, наш інсти тут посі дає друге місце.

<…> Сер йозна про блема – сор това полі тика. Можна ска зати, зараз 
її вза галі не існує. За нашими даними, у кож ній області висі ва ється 
більш як 70 сор тів ози мої пше ниці. Хто що хоче, те й сіє.

Із більш ніж 200 сор тів ози мої пше ниці, зане се них до Дер жав ного 
реєстру сор тів рос лин, уро жаї 100 і більше цен т не рів з гек тара дає 
лише 21 сорт (тобто 10  %). Лише 10  % сор тів гене тично здатні опла-
чу вати висо кими вро жа ями вкла дені зусилля. Прак ти кою дове дено, 
що тільки завдяки пра виль ному під бору сор тів сто совно кон к рет них 
ґрун тово-клі ма тич них умов можна під ви щити вро жай ність на 20  % 
і навіть більше.

На у ково обґрун то вана сор това полі тика пови нна перед ба чати, 
по-перше, домі ну вання у вироб ни чих посі вах ози мої пше ниці сор-
тів віт чиз ня ної селек ції. Такі сорти най більш при сто со вані до наших 
умов, які є над зви чайно суво рими <…> По-друге, нові сорти пови нні 
швидко впро ва джу ва тися у вироб ництво. Це ціл ком реально при пря-
мих зв’яз ках гос по дарств із нау ково-дос лід ними уста но вами, а не через 
фірми-по се ред ники <…> По-третє, необ хідно покласти край існу ю-
чій прак тиці висіву в одній області вели кої кіль кості сор тів, ска жімо, 
70 чи навіть 90. Якісне насін ництво такої кіль кості сор тів не мож ливе. 
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При доборі сор тів слід орі єн ту ва тися на Дер жав ний реєстр, а не на про-
по зи ції заці кав ле них фірм.

І нарешті ще одна про блема, яка в нас не зна хо дить вирі шен ня, – 
сплата роялті, що є голо вним дже ре лом фінан со вої під тримки селек ції. 
На жаль, не в нас, а за кор до ном. Селек ція рос лин у світі є най ін но ва-
ційні шою галуззю, де 12–15  % кош тів спря мо ву ється на її роз ви ток, 
що можна порів няти лише з інфор ма цій ними тех но ло гі ями. У нас же 
80  % гос по дарств не пла тять роялті.

<…> Якщо ми себе пова жа ємо і хочемо стати шано ва ною нацією, 
то пови нні навчи тися виро щу вати високі вро жаї. З уро жай ністю 
20–30 ц Укра їна займа тиме в Європі лише дру го рядні пози ції. На сьо-
го дні Європа отри мує 60–70 і навіть 100 ц/га. І Укра їна пови нна ста-
більно зби рати не менше 80 млн т, оскільки аграр ний потен ціал її чор-
но зе мів оці ню ється в 100 млн т зерна щорічно.

В інсти туті ми роз ви ва ємо ідею отри мання в Укра їні вро жаїв 
у 100 ц/га. Це нова для Укра їни філо со фія хліба. Я не пере стаю повто-
рю вати, що хліб – це наша нафта і навіть більше, ніж нафта. Це – 
наше най до рожче багатство. І Укра їна має вико рис тати своє гео гра-
фічне поло ження і свій голо вний жит тє дай ний ресурс – чор но земи 
на користь влас ної еко но міки. Ми маємо повер нути Укра їні славу хліб-
ної дер жа ви» (Сур жик Л. Сто тисяч ака де міка Мор гуна // Дзер кало 
тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/sto-tisyach-akademika-
morguna-_.html). – 2013. – 6–15.03).

* ** 
Про блема міц ності еле мен тів конс трук цій під час три ва лої 

екс плу а та ції є дуже акту аль ною для всіх індуст рі ально роз ви ну-
тих дер жав, у тому числі й для Укра їни. Це зумов лено тим, що біль-
шість спо руд і засо бів мате рі аль ного вироб ництва машин три ва лої 
екс плу а та ції в усіх кра ї нах вве дено в дію досить давно (деякі понад 
50 років тому). У про цесі екс плу а та ції мате рі али ста рі ють, втра ча ють 
свої почат кові тех нічні харак те рис тики, в їхній струк турі з’яв ля ються 
різні дефекти, зок рема на зра зок трі щин (небез печні кон цент ра тори 
напру жень) тощо. Такі зміни влас ти вос тей конс трук цій них мате рі а лів 
спри чи ню ють втрату робо тоз дат ності спо руд і устат ку вання та загрозу 
їх руй ну вання. Тому сьо го дні над роз роб лен ням тео рії мето дів оці ню-
вання залиш ко вого ресурсу робо тоз дат ності конс трук цій три ва лої екс-
плу а та ції інтен сивно пра цю ють нау ко вці та інже нери-прак тики в бага-
тьох країнах.
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Цій про блемі при свя чено цикл робіт, метою яких є роз ви ток тео рії 
та роз роб лення ефек тив них мето дів роз в’я зу вання нових задач ста тич-
ного й дина міч ного дефор му вання, гра нич ної рів но ваги та роз ра хунку 
міц ності прос то ро вих і тон ко стін них (обо лон ко вих і плас тин ко вих) 
еле мен тів конс трук цій з кон цент ра то рами напру жень (трі щи нами, тон-
кими й масив ними вклю чен нями, отво рами тощо) у разі різ но ма ніт них 
видів сило вого і тем пе ра тур ного наван та жень з ура ху ван ням впливу 
реаль них середо вищ.

<…> Прак тична зна чу щість мето дів зумов ле на:
• мож ли вістю поєд нання отри ма них резуль та тів уточ не ного 

вивчення напру же ного стану струк турно неод но рід них тіл зі здо бут-
ками наяв них тео рій з метою над ій ні шого оці ню вання міц ності та дов-
го віч ності інже нер них конс трук цій;

• поглиб лен ням кри те ріїв руй ну вання, які спри я ють не лише кра-
щому роз умінню меха ніз мів руй ну вання і плас тич ного дефор му вання, 
а й під ви щенню досто вір ності роз ра хун ків на міцність;

• мож ли вістю забез пе чити над ійне тех нічне діаг нос ту вання та моні то-
ринг еле мен тів від по ві даль них спо руд і конс трук цій за допо мо гою опра-
цьо ва них мето дів та засо бів, що ґрун ту ються на явищі акус тич ної емісії;

• вико рис тан ням отри ма них резуль та тів під час успіш ної реа лі за ції 
завдань Цільо вої про грами НАН Укра їни «Проб леми ресурсу і без пеки 
екс плу а та ції конс трук цій, спо руд та машин», при йн я тої на вико нання 
Дер жав ної про грами забез пе чення тех но ло гіч ної без пеки в основ них 
галу зях еко но мі ки;

• з’я со ва ними в циклі робіт мож ли вос тями вико рис тання отри-
ма них тео ре тич них резуль та тів у інших галу зях меха ніки дефор мів-
ного твер дого тіла (тео рії плас тич ності, меха ніці ком по зи тів і наност-
рук тур, меха ніці руй ну вання, в’яз коп руж нос ті), а також у вирі шенні 
важ ли вих інже нер них про блем теп ло енер ге тич ного й мета лур гій ного 
облад нання, тех ніч ної діаг нос тики мате рі а лів та еле мен тів конс трук-
цій, роз ра хунку на міц ність і дов го віч ність буді вель них, тру бо про від-
них і транс порт них сис тем (Куш нір Р., Дмит рах І. Тео рія і методи 
роз ра хунку напру же ного стану та міц ності твер дих дефор мів них 
тіл з кон цент ра то рами напру жень // Віс ник НАН Укра їни. – 2013. – 
№ 1. – С. 59–60).

* ** 
Нові тех но ло гії гео фі зич них сверд ло вин них дослі джень наф то-

га зо вих колек то рів і тех но ген них гео ло гіч них об’єк тів (ТГО).
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Ін сти ту том гео фі зики ім. С. І. Суб бо тіна (ІГФ) НАН Укра їни 
запро по но вано нову тех но ло гію дослі дження наф то га зо вих колек то-
рів на базі ком плексу РК (радіо ак тив ного каро та жу) і АК (акус тич ного 
каро та жу). <…> Нова тех но ло гія дослі джень наф то га зо вих колек то рів:

– під ви щує інфор ма тив ність і над ій ність каротажу;
– має високу ефек тив ність в одно кратно і дво кратно обса дже них 

сверд ло ви нах;
– дає змогу роз гля нути усклад нені випадки виді лення наф то га зо-

вих колек то рів, харак тер наси чення яких за даними елект рич ного каро-
тажу неод но знач ний.

Ос нов ними пере ва гами тех но ло гії дослі джень ТГО є:
– під ви щення адек ват ності й точ ності визна чень пара мет рів при-

род них і тех но ген них порід;
– роз ши рення інфор ма тив ності РК завдяки збіль шенню кіль кості 

визна чу ва них пара мет рів;
– під ви щення про дук тив ності праці та зде шев лення гео фі зич них 

сверд ло вин них дослі джень.
Роз робка тех но ло гій є резуль та том спів праці Інсти туту гео фі зики 

НАН Укра їни, заводу «Гео фізп ри лад», ЗАТ «У крп ром ге о фі зи ка», 
ТОВ «У крс пец ге о ло гі я», ДП Київсь кий інсти тут інже нер них вишу ку-
вань і дослі джень «Е нер гоп ро ект». Саме завдяки об’єд нанню зусиль 
орга ні за цій різ ного про філю вда лося отри мати реальні пози тивні 
резуль тати.

Ство рені тех но ло гії є кон ку рен то сп ро мож ними і за від по від ного 
фінан су вання та рек лами можуть знайти свою нішу на ринку (Бон да-
ренко М. Нові тех но ло гії гео фі зич них сверд ло вин них дослі джень 
наф то га зо вих колек то рів і тех но ген них гео ло гіч них об’єк тів // Віс-
ник НАН Укра їни. – 2013. – № 2. – С. 66–67, 70).

* ** 
Про грамма соз да ния интег ри ро ван ной инф раст рук туры про-

из водства сцин тил ля то ров нового поко ле ния Инс ти ту том сцин-
тил ля ци он ных мате ри а лов НАН Укра ины вклю чена в госп рог-
рамму акти ви за ции раз ви тия эко но мики на 2013–2014 гг. Речь идет 
о повы ше нии экс порт ного потен ци ала страны за счет мас со вого про из-
водства уни каль ных крис тал лов, уве ли че ния в два раза рен та бель ности 
про из водства сцин тил ля то ров нового поко ле ния. Пла ни ру ется достичь 
объ е мов реа ли зо ван ной про дук ции в 36 млн грн/год, соз дать 46 рабо-
чих мест.
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Как отме ча ется в про грамме, госу дарст вен ное финан си ро ва ние 
про екта не пред ус мот рено. За 2013–2014 гг. пла ни ру ется инвес ти ро-
вать 36 млн грн из дру гих источ ни ков, воз можно, под госу дарст вен ные 
гаран тии. Сци ни тил ля торы пла ни ру ется при ме нять в медицине.

В про грамме постав лена еще одна задача для НТК «Инс ти тут моно-
крис тал лов» НАН Укра ины, в струк туру кото рого вхо дит ГП «Завод 
хими чес ких реак ти вов» (Харь ков). Пред ус мат ри ва ется при ве де ние 
про из водства лекарст вен ных веществ в соот ветст вие с тре бо ва ни ями 
GMP и соз да ние усло вий про из водства новых импор то за ме ща ю щих 
лекарст вен ных веществ, про из водство импор то за ме ща ю щих лекарст-
вен ных веществ для гото вых лекарст вен ных форм. Пред ус мот рен 
объем реа ли зо ван ной про дук ции на внут рен нем рынке в 350 млн грн. 
При этом объем пла те жей в госу дарст вен ный бюджет и госу дарст вен-
ные целе вые фонды сос та вит 52,5 млн грн, будет соз дано 80 рабо чих 
мест. Финан си ро ва ние из гос бю джета не пред ус мот рено. Из дру гих 
источ ни ков пла ни ру ется про ин вес ти ро вать про грамму на 43 млн грн, 
воз можно, под гос га ран тии.

Справка. Инс ти тут сцин тил ля ци он ных мате ри а лов НАН Укра ины 
соз дан в 2003 г. по реше нию пре зи ди ума НАН Укра ины от 16 декабря 
2002 г. Осно в ные направ ле ния дея тель ности инс ти тута: мате ри а ло ве-
де ние сцин тил ля ци он ных и люми нес це н т ных сред; фун да мен таль ные 
исс ле до ва ния вза и мо дейст вия излу че ния с вещест вом; раз ра ботка тех-
но ло гий и нано тех но ло гий полу че ния сцин тил ля ци он ных детек то-
ров и соз да ние уст ройств на их основе (Гри щенко А. Про ект про из-
водства в Харь кове моно крис тал лов для меди цины вклю чен в про-
грамму Каб мина по акти ви за ции эко но мики // STATUS QUO (http://
www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/26.03.2013/proekt_proizvodstva_
harkovskih_scintillyatorov_vklyuchen_v_programmu_kabmina_po_
aktivizacii/на ук/). – 2013. – 26.03).

 На у кові кон фе рен ції, наради 
та інші орга ні за ційні захо ди

Пре зи дія НАН Укра їни заслу хала й обго во рила допо відь голо-
вного вче ного сек ре таря НАН Укра їни, дирек тора Інсти туту 
фізики напів про від ни ків ім. В. Є. Лаш ка рьова НАН Укра їни ака-
де міка НАН Укра їни В. Мачу ліна про під го товку про екту нової 
редак ції Ста туту НАН України.
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У допо віді та висту пах ака де міка НАН Укра їни Б. Патона, ака-
де міка-сек ре таря Від ді лення фізико-тех ніч них про блем мате рі а ло-
знавства НАН Укра їни ака де міка НАН Укра їни І. Походні, дирек тора 
Голо вної аст ро но міч ної об серва то рії НАН Укра їни ака де міка НАН 
Укра їни Я. Яцківа, члена пре зи дії НАН Укра їни, нау ко вого керів ника 
Інсти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни ака де міка НАН 
Укра їни Б. Гри ньова від зна ча лось, що напри кінці мину лого року Вер-
ховна Рада Укра їни з метою уточ нення пов но ва жень централь них орга-
нів вико нав чої влади у зв’язку з про ве ден ням адмі ніст ра тив ної реформи 
внесла зміни до ряду зако нів Укра їни, зок рема до ст. 15 Закону Укра їни 
«Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність». Від те пер Ста тут Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни має при йма тися загаль ними збо рами 
ака де мії і затвер джу ва тися Кабі не том Мініст рів України.

Було заува жено, що ста тути галу зе вих наці о наль них ака де мій наук 
із самого початку затвер джу ва лися Кабі не том Мініст рів України.

У зв’язку з цим чинну редак цію Ста туту НАН Укра їни необ хідно 
при вести у від по від ність до зазна че ної норми зако но дав ства, виклавши 
його у новій редак ції, та після схва лення загаль ними збо рами НАН 
Укра їни подати на затвер дження Кабі нету Мініст рів України.

Крім того, до нової редак ції Ста туту доцільно було б одно часно 
внести низку змін нор моп ро ек ту валь ного, тер мі но ло гіч ного харак-
теру, а також зміни, викли кані прак ти кою діяль ності ака де мії від часу 
затвер дження Ста туту у 2002 р.

З метою під го товки нової редак ції Ста туту НАН Укра їни роз по-
ря джен ням пре зи дії НАН Укра їни була ство рена комі сія в кіль кості 
32 осіб.

У свою чергу для забез пе чення роботи комі сії була ство рена робоча 
група, яка під го ту вала на роз гляд комі сії про ект нової редак ції Ста-
туту НАН України.

У новій редак ції роз діл Ста туту «Основні завдання Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни» допов не ний про по зи ці ями про участь НАН 
Укра їни в роз робці про ек тів зако нів та нор ма тивно-пра во вих актів, 
що нале жать до ком пе тен ції ака де мії, під го товку нау ково-ек с перт них 
виснов ків та ана лі тич них мате рі а лів для орга нів дер жав ної влади, екс-
пертну оцінку тема тики фун да мен таль них дослі джень в Укра їні, фор-
му вання та реа лі за цію дер жав них про грам, ака де міч них цільо вих нау-
ко вих і нау ково-тех ніч них про грам тощо.

Роз діл «Загальні збори НАН Укра ї ни» запро по но вано допов-
нит и поло жен ням про те, що рішення загаль них збо рів НАН Укра їни 
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при йма ються у формі поста нов і є обо в’яз ко вими для вико нання всіма 
чле нами НАН Укра їни, орга ні за ці ями, що пере бу ва ють у від анні НАН 
Укра їни, пре зи дією НАН Укра їни та її апаратом.

Такі допов нення сто су ються пов но ва жень пре зи дії НАН Укра-
їни, які вона фак тично вже вико нує, зок рема у фор му ванні тема тики 
нау ко вих дослі джень, роз по ділі бюджет них кош тів між уста но вами, 
ого ло шенні кон кур сів нау ко вих та нау ково-тех ніч них про ек тів, спіль-
них кон кур сів з між на род ними та зару біж ними нау ко вими центрами 
й затвер джує їх резуль тати тощо.

З ура ху ван ням зако но дав чих змін у фінан сово-еко но міч ній сфері 
робоча група про по нує викласти роз діл Ста туту «Фінан сово-еко но-
мічні основи діяль ності НАН Укра ї ни» повністю в новій редакції.

Остан ній роз діл Ста туту «Поря док при йн яття та вне сення змін 
і допов нень до Ста туту НАН Укра ї ни» запро по но вано допов нити сло-
вами «Ста тут НАН Укра їни при йма ється рішен ням Загаль них збо рів 
і затвер джу ється Кабі не том Мініст рів Укра ї ни».

Пре зи дія НАН Укра їни схва лила діяль ність Комі сії з під го-
товки нової редак ції Ста туту НАН Укра їни та запро по ну вала винести 
її на роз гляд чер го вої щоріч ної сесії загаль них збо рів НАН Укра їни 
(Пре с-ре ліз за під сум ками засі дання пре зи дії НАН Укра їни 15 березня 
2013 р. // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

* ** 
12 березня 2013 р. від бу лася юві лейна сесія загаль них збо рів 

Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, при свя чена 150-річчю від 
дня наро дження гені аль ного вче ного, видат ного гро мадсь кого 
діяча і орга ні за тора науки, пер шого пре зи дента Укра ї нсь кої ака де-
мії наук ака де міка Воло ди мира Іва но вича Вер надсь кого.

У юві лей ній сесії взяли участь Пре м’єр-мі ністр Укра їни М. Аза ров, 
міністр освіти і науки Укра їни Д. Табач ник, віце-пре зи дент РАН ака-
де мік РАН М. Лавьо ров, голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко, рад ник Пре зи-
дента Укра їни, керів ник Голо вного управ ління з питань гума ні тар ного 
роз витку Адмі ніст ра ції Пре зи дента Укра їни Ю. Богуць кий, нау кова 
гро мадсь кість, пред став ники ЗМІ.

Від крив юві лейну сесію загаль них збо рів пре зи дент НАН Укра їни 
ака де мік НАН Укра їни Б. Патон. Пре м’єр-мі ністр Укра їни М. Аза ров 
ого ло сив вітання Пре зи дента Укра їни В. Яну ко вича учас ни кам загаль-
них збо рів та висту пив із про мо вою з нагоди уро чис того заходу.
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Свої вітання учас ни кам загаль них збо рів Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, що були ого ло шені, над іслали Голова Вер хов ної Ради 
Укра їни В. Рибак, Гене раль ний дирек тор ЮНЕСКО І. Бокова.

Під час юві лей ної сесії загаль них збо рів Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни була вру чена Золота медаль ім. В. І. Вер надсь кого НАН Укра-
їни ака де міку РАН М. Лавьо рову, який висту пив з допо віддю на тему: 
«Интер на ци о на ли за ция ядер ного топ лив ного цикла в режиме сдер жи-
ва ния расп рост ра не ния кри ти чес ких яде р ных тех но ло гий и мате ри а-
лов».

Під час уро чис того заходу з допо ві дями висту пили голова Комі-
сії НАН Укра їни з нау ко вої спад щини ака де міка В. І. Вер надсь кого 
ака де мік НАН Укра їни А. Заго род ній, 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 загаль ної та неор га ніч ної 
хімії ім. В. І. Вер надсь кого ака де мік НАН Укра їни С. Вол ков, дирек тор 
Дер жав ної уста нови «Наці о наль ний антарк тич ний нау ко вий центр» 
В. Литвинов.

Та кож учас ники юві лей ної сесії стали свід ками теле мосту з Антарк-
тич ною стан цією Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого.

На при кінці уро чис того заходу від бу лася пре м’єра від ео фільму 
про життя і діяль ність ака де міка В. І. Вер надсь кого (Відзна чення 150-
річчя від дня наро дження ака де міка Воло ди мира Іва но вича Вер-
надсь кого // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2013. – 14.03).

***
11 березня в Наці о наль ній біб ліо теці Укра їни імені В. І. Вер-

надсь кого в і д бу лося уро чисте від криття скуль п тур ного погруддя 
заснов ника Укра ї нсь кої ака де мії наук ака де міка Воло ди мира Іва-
но вича Вер надсь кого.

У заході взяли участь пред став ники влади, від омі вчені, митці, 
спів ро біт ники Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого, пред став ники широ ких кіл гро мадсь кості сто лиці України.

Ав тор брон зо вого погруддя – від омий укра ї нсь кий скуль п тор, член 
Наці о наль ної спілки худож ни ків Укра їни В. Феді чев. Сим во ліч ним 
є вста нов лення погруддя в кор пусі Наці о наль ної біб лі о теки України 
по вул. Воло ди мирсь кій, 62, де збе рі га ються най важ ли віші пам’ятки 
доку мен таль ної і книж ної спад щини Укра їни і, зок рема, велика 
колек ція руко пи сів В. І. Вер надсь кого, що висвіт лю ють його роботу 
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з орга ні за ції в 1918 р. Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни та Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни, як її пер шої уста нови (Від криття скуль-
п тур ного погруддя ака де міка Воло ди мира Іва но вича Вер надсь кого – 
пер шого пре зи дента Укра ї нсь кої ака де мії наук // Наці о нальна біб лі-
о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (http://www.nbuv.gov.ua).

* ** 
5–6 березня у Вер хов ній Раді Укра їни про хо див «Інфор ма-

цій ний Ярма рок-2013», орга ні зо ва ний спільно Вер хов ною Радою 
Укра їни та Аге нтст вом США з між на род ного роз витку (USAID).

За хід покли ка ний дати мож ли вість віт чиз ня ним і між на род ним 
інфор ма цій ним служ бам, інсти ту там, видав ницт вам пред ста вити свою 
діяль ність та про дук цію зако но дав цям України.

У цьо го річ ній пре зен та ції-вис тавці взяли участь 40 орга ні за цій. 
Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого була пред-
став лена Служ бою інфор ма ційно-ана лі тич ного забез пе чення орга нів 
дер жав ної влади, Наці о наль ною юри дич ною біб лі о те кою та Фон дом 
Президен тів України.

У екс по зи ції НБУВ репре зен то вано інфор ма ційно-ана лі тичну про-
дук цію широ кого спектра: жур нал «Укра їна: події, факти, комен та рі», 
бюле тені «Конс ти ту ційна Асамб лея: полі тико-пра вові аспекти діяль-
нос ті», «Гро мадська думка про пра во тво рен ня», «Соці альні мережі 
як чин ник інфор ма цій ної без пе ки», «Проб леми інфор ма ти за ці ї», 
«Е ко но мічна діяль ність: нові орі єн тири і ризи ки», «Інс ти тут пре зи де-
нтства в сис темі сучас них між на род них від но син», «Укра їна у від гу-
ках зару біж них ЗМІ», «Нау ково-ін фор ма ційні ресурси про пре зи ден тів 
та інсти тут пре зи де нтст ва», моно гра фічні дослі дження (Ана лі тичні 
служби НБУВ беруть участь у пар ла ме нтсь кому інфор ма цій ному 
ярмарку // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого (http://www.nbuv.gov.ua). – 2013. – 7.03).

* ** 
2 березня в Наці о наль ній біб ліо теці Укра їни імені В. І. Вер-

надсь кого (НБУВ) від бувся нау ково-прос віт ниць кий захід із циклу 
«Укра їнська інте лі ген ція: час і долі» «Зіна їда Тулуб – письмен-
ниця, особа, гро ма дя нин».

Ор га ні за то рами висту пили НБУВ, видав ництво «Київ – Париж – 
Дакар» і Київсь кий клуб при хиль ни ків книги. У про грамі: пре зен-
та ції книги спо га дів З. П. Тулуб «Моя жизнь» і біо біб ліо гра фіч ного 
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покаж чика «Зіна їда Пав лівна Тулуб. 1890–1964» (К.: Київ – Париж – 
Дакар, 2012).

Мета заходу: вве дення в куль тур ний і нау ко вий обіг, опри люд-
нення серед широ ких верств насе лення мало ві до мих, але цін них нау-
ко вих праць і худож ніх тво рів, які нале жать перу тала но ви тих уче них 
і письмен ни ків.

Пе ред учас ни ками пре зен та ції висту пили ака де мік-сек ре тар Від-
ді лення істо рії, філо со фії та права НАН Укра їни, гене раль ний дирек-
тор НБУВ ака де мік НАН Укра їни О. Они щенко; дирек тор видав ництва 
«Київ – Париж – Дакар» Б. Кли менко; керів ник Центру нау ково-біб-
лі ог ра фіч ної інфор ма ції НБУВ, кан ди дат істо рич них наук Т. Добко; 
голова Київсь кого клубу при хиль ни ків книги про від ний нау ко вий спів-
ро біт ник Літе ра турно-ме мо рі аль ного музею М. Бул га кова, письмен ник 
А. Кон ча ковсь кий, дирек тор Нау ко вої біб лі о теки Чер кась кого наці о-
наль ного уні вер си тету ім. Бог дана Хмель ниць кого кан ди дат істо рич-
них наук Г. Голиш; зав від ділу Наці о наль ного НДІ укра ї но знавства 
та все сві т ньої істо рії, дирек тор видав ництва «Дулі би», док тор істо-
рич них наук М. Гри мич; про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту 
істо рії Укра їни НАН Укра їни, док тор істо рич них наук, лау реат Наці о-
наль ної пре мії ім. Тараса Шев ченка С. Біло кінь, ака де мік АМНУ, член-
ко рес пон дент НАН Укра їни, док тор медич них наук Л. Пиріг; керів ник 
Куль турно-прос віт ниць кого центру НБУВ, кан ди дат істо рич них наук 
Н. Солонська; пере кла дач, літе ра ту ро зна вець, дип ло мат, член Наці о-
наль ної спілки письмен ни ків В. Ткаченко.

Ве лике заці кав лення пуб ліки викли кала й спе ці ально під го тов-
лена до заходу Куль турно-прос віт ниць ким центром НБУВ книж-
ково-ілюст ра тивна виставка «Зіна їда Тулуб: «Люби во мне сво бод ную 
меч ту» (Пре зен та ція книги спо га дів Зіна їди Тулуб «Моя жизнь» // 
Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (http://www.
nbuv.gov.ua). – 2013. – 7.03).

* ** 
5 березня в читаль ному залі Наці о наль ної нау ко вої сільсь ко-

гос по дарсь кої біб лі о теки Наці о наль ної ака де мії аграр них наук 
Укра їни від бу лася пре зен та ція біб ліо гра фіч ного покаж чика чесь-
ких нау ко вих видань за 1894–2012 рр. з про блем сільсь кого гос-
по дарства, що збе рі га ються у фон дах Дер жав ної нау ко вої сіль-
сь ко гос по дарсь кої біб лі о теки Наці о наль ної ака де мії аграр них 
наук Укра їни та віт чиз ня них нау ково-дос лід них уста нов і вищих 
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навчаль них закла дів аграр ного про філю. На заході були при сутні 
понад 70 гос тей, серед яких – пред став ники Посоль ства Чесь кої Рес-
пуб ліки в Укра їні, Наці о наль ної ака де мії аграр них наук Укра їни, ННЦ 
«Інс ти тут аграр ної еко но мі ки», ННЦ «Інс ти тут зем ле робства НААН», 
Наці о наль ного уні вер си тету біо ре сур сів і при ро до ко рис ту вання Укра-
їни, Інсти туту садів ництва НААН, Дер жав ної нау ково-пе да го гіч ної 
біб лі о теки Укра їни ім. В. О. Сухо млинсь кого, Львівсь кого наці о наль-
ного аграр ного уні вер си тету, Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого та ін. (Про пре зен та цію біб ліо гра фіч ного покаж-
чика «Чеські сільсь ко гос по дарські видання у фон дах Дер жав ної нау-
ко вої сільсь ко гос по дарсь кої біб лі о теки Наці о наль ної ака де мії аграр-
них наук Укра їни та нау ково-дос лід них уста нов і вищих навчаль них 
закла дів аграр ного про // Наці о нальна ака де мія аграр них наук Укра-
їни (http://uaan.gov.ua). – 2013. – 12.03).

***
12 марта в Инс ти туте агро эко ло гии и при ро до поль зо ва ния 

НААН Укра ины сос т о  я лась науч ная кон фе рен ция «В. И. Вер-
надс кий и ноо сфер ная пара дигма раз ви тия общества, науки, 
куль туры, обра зо ва ния и эко но мики в XXI сто ле ти и», посвя щен-
ная 150-ле тию со дня рож де ния ака де мика В. И. Вер надс кого. 
В работе кон фе рен ции при няли учас тие пред ста ви тели Инс ти тута 
агро эко ло гии и при ро до поль зо ва ния НААН Укра ины, Киевс кого 
наци о наль ного уни вер си тета имени Тараса Шев ченко, Наци о наль ной 
науч ной сель с ко хо зяйст вен ной биб ли о теки НААН Укра ины, Инс-
ти тута био э нер ге ти чес ких куль тур и сахар ной све клы НААН Укра-
ины, Госу дарст вен ного тех но ло ги чес кого центра охраны пло до ро дия 
ґрун тов Минис терства аграр ной поли тики и про до воль ст вия Укра-
ины «Центр держ ро дю чисть» (Итоги кон фе рен ции, посвя щен ной 
150-ле тию со дня рож де ния ака де мика В. И. Вер надс кого // Инс-
ти тут агро эко ло гии и при ро до поль зо ва ния НААН (http://agroeco.
org.ua). – 2013. – 15.03).

***
У кон тексті захо дів, визна че них Ука зом Пре зи дента Укра-

їни «Про від зна чення 150-річчя від дня наро дження ака де міка 
В. І. Вер надсь ко го», у Наці о наль ній ака де мії дер жав ного управ-
ління при Пре зи ден тові Укра їни 21 березня від бувся круг лий стіл 
«Сут ність та основні тен ден ції ноо сфер ного роз вит ку».
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Мета заходу – роз ши рення сві то гляду нау ко вих та нау ково-пе да-
го гіч них пра ців ни ків Наці о наль ної ака де мії у питан нях роз витку тео-
рії ака де міка В. І. Вер надсь кого щодо ноо сфери, її соці о гу ма ні тар ного 
виміру, а також при клад ного зна чення для утве р дження пара дигми 
ста лого інно ва цій ного роз витку, засад «зеле ної еко но мі ки» в Укра їні, 
фор му вання етично-ду хов них цін нос тей та еко ло гіч ної куль тури в сус-
піль стві, забез пе чення реа лі за ції в Укра їні завдань, визна че них Декла-
ра цією ООН «Цілі Роз витку Тися чо літ тя».

У роботі круг лого столу взяли участь нау кові та нау ково-пе да го-
гічні пра ців ники, док то ранти, аспі ранти, слу хачі Наці о наль ної ака де мії 
та інших про від них вузів м. Київ (У Наці о наль ній ака де мії обго во рили 
сут ність і тен ден ції ноо сфер ного роз витку // Наці о нальна ака де-
мія дер жав ного управ ління при Пре зи ден тові Укра їни (http://www.
academy.gov.ua/news/news_2013/news_2013_03_02.html).

***
14 березня в Хар кові від бу лося засі дання, при свя чене 

150-річчю від дня наро дження ака де міка В. І. Вер надсь кого. Захід, 
при свя че ний видат ному вче ному, заснов нику і пер шому пре зи денту 
НАН Укра їни, про вели рада Пів нічно-Схід ного нау ко вого центру 
Наці о наль ної ака де мії наук Пів нічно-Схід ного нау ко вого центру Наці-
о наль ної ака де мії наук й Мініс терства освіти та науки Укра їни спільно 
з радою рек то рів Хар ківсь кого вузівсь кого центру.

У засі данні взяли участь голова Пів нічно-Схід ного нау ко вого цен-
тру, ака де мік НАН Укра їни В. Семи но женко, рек тор Хар ківсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету ім. В. Н. Кара зіна В. Бакі ров, пред став-
ники вузів та нау ко вих сфер Харькова.

На засі данні мова йшла про основні віхи жит тє вого шляху В. І. Вер-
надсь кого, його роль в орга ні за ції Укра ї нсь кої ака де мії наук, про 
нау кову твор чість уче ного, у тому числі і як заснов ника дослі джень 
у галузі істо рії науки (У Хар кові пройшли збори вче них, при свя чені 
150-річчю Воло ди мира Вер надсь кого // Офі цій ний сайт Хар ківсь кої 
місь кої ради, місь кого голови, вико нав чого комі тету (http://www.city.
kharkov.ua/uk/news/print/id/18432/). – 2013. – 14.03).

* ** 
У Пол таві від крили виставку до 150-річчя В. І. Вер надсь кого.
«На шляху до ноо сфе ри» – так нази ва ється екс по зи ція, роз-

гор нута в Пол та всь кому крає знав чому музеї. За сло вами С. Тигим, 
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заві ду вачки нау ково-дос лід ного вистав ко вого від ділу при роди цього 
музею, деякі екс по нати – доку менти, листи, фото – взяли з влас ної 
колек ції, решта над ана навчаль ними закла дами та нау ко вими уста-
но вами. Зок рема, Інсти тут гео хі мії, міне ра ло гії та рудо ут во рення ім. 
М. П. Семе ненка НАН України пере дав для виставки зразки гео ло-
гіч них порід, які у свій час дослі джу вав уче ний (Бегма О., Куче ренко 
Л. Випе ре джа ючи час // Сільські вісті (http://www.silskivisti.kiev.
ua/18924/index.php?n=16950). – 2013. – 15.03).

* ** 
У сто лиці пре зен ту вали перші два томи Шев чен ківсь кої 

енцик ло пе дії, випу щені за бюджет ною про гра мою «Укра їнська 
кни га» 2012 р. Зага лом масш таб ний нау ково-до від ко вий про ект Інсти-
туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
перед ба чає випуск шести томів енцик ло пе дії, які міс ти ти муть понад 
6500 ста тей про життя, твор чість, осо бис тість Вели кого Коб заря, його 
ото чення та того часну епоху. Пер ший же том скла да ється з 1142 ста-
тей, дру гий – з 1081 статті. Керів ни ком про екту стала док тор філо-
ло гіч них наук В. Смі лянська. До складу редак цій ної коле гії видання 
увійшли про відні вчені-лі те ра ту роз навці.

За сло вами упо ряд ни ків, під час під го товки видав ни чої серії вони 
активно спів пра цю вали з Наці о наль ним музеєм Тараса Шев ченка 
та з бага тьма іншими ака де міч ними інсти ту ці ями не лише Укра їни, 
а й Європи, Росії, США й Канади.

Низка ста тей-пер со на лій охоп лює інфор ма цію про ото чення Коб-
заря, дослід ни ків його твор чості, пере кла да чів та ін. Видання поді лене 
на тема тичні роз діли, кожен з яких міс тить ряд довід ко вих ста тей різ-
ного обсягу: поетика Шев ченка; біо гра фія; істо рія і Шев ченко; місця 
пере бу вання; зга ду вані Шев чен ком істо ричні, міфо ло гічні, біб лійні, 
агіо гра фічні пер со нажі; Шев ченко і літе ра тури – укра ї нська, російська, 
сло в’янські, сві това літе ра тура; Шев ченко і мис тецтво (скуль п тура, 
музика, театр, кіно); шев чен ко знавство; вша ну вання пам’яті тощо.

Перші видання вийшли тира жем по 5 тис. при мір ни ків кожне. 
Наразі прак тично закін чена під го товка ще двох томів – тре тього та чет-
вер того, від по відно.

На досяг ну тому спів ро біт ники Інсти туту літе ра тури не зупи ня-
ю ться. За їхніми сло вами, наразі вже майже повністю роз роб ле ний 
та напов ню ється сайт елект ро нної вер сії енцик ло пе дії – http://www.
shevchcycl.kiev.ua/.
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Та ким чином, дослі дже ний мате ріал стане ще доступ ні шим для 
широ кого загалу чита чів та заохо тить їх до глиб шого вивчення не лише 
поетики Коб заря, а і його про зо вих тво рів, кар тин, нари сів тощо (Гро-
мадсь кості пре зен то вано перші томи «Шев чен ківсь кої енцик ло пе-
дії» // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 7.03).

* ** 
У лютому ц. р. в Інсти туті еко но міки про мис ло вості НАН 

Укра їни від бу лися ака де мічні слу хання, при свя чені питан ням роз-
витку віт чиз ня ної вугіль ної про мис ло вості – «Вугільна про мис ло-
вість Укра їни: згор тати нере зонно роз ви ва ти».

Од нією з ваго мих при чин про ве дення ака де міч них слу хань є необ-
хід ність нала го дження тіс ної спів праці про мис лов ців, уче них та влад-
них струк тур. Такі слу хання мають на меті вироб лення реко мен да цій 
для орга нів влади щодо вирі шення про блем про мис ло вого роз витку 
країни.

Спі вго ло вами ака де міч них слу хань висту пили ака де міки НАН 
Укра їни В. Геєць, О. Амоша та док тор тех ніч них наук, про фе сор 
Ю. Звя гільсь кий. До складу пре зи дії нау ко вої ради слу хань, окрім 
голо ву ю чих, увійшли п’ять ака де мі ків і два члени-ко рес пон денти НАН 
України.

До ака де міч них слу хань було під го тов лено нау кові допо віді, при-
свя чені перс пек ти вам роз витку наці о наль ної вугіль ної про мис ло вості.

На думку екс пер тів, що взяли участь в ака де міч них слу хан нях, 
подаль ший роз ви ток галузі має йти по лінії під ви щення її ефек тив ності 
та кон ку рен то сп ро мож ності, а не екс тен сив ного збіль шення обся-
гів збит ко вого вироб ництва і ство рення бар’є рів для імпорту вугілля. 
Метою тех ніко-тех но ло гіч ної модер ні за ції є пере тво рення під при ємств 
в сучасні висо ко про дук тивні гос по дарства, що діють за рин ко вими 
пра ви лами. Інвес ти цій ною осно вою реко нст рук ції галузі може стати 
при ватно-дер жавне пар т нерство. Збит кові шахти необ хідно посту пово 
виво дити з екс плу а та ції, пере важно мето дом кон сер ва ції. Лік ві да цію 
шахт слід роз гля дати як остан ній мож ли вий спо сіб рест рук ту ри за ції 
вироб ни чого фонду.

Пе ред ба ча ється, що ака де мічні слу хання з про блем про мис ло вого 
роз витку ста нуть постійно дію чим захо дом, що спри я тиме модер ні за ції 
віт чиз ня ної про мис ло вості (Ака де мічні слу хання з про блем про мис-
ло вого роз витку // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua). – 2013. – 5.03).



26 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 3 (93)

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

* ** 
14 березня від бу лося засі дання Клубу моло дих уче них Київсь-

кого будинку вче них НАН Укра їни. На засі данні було пре зен то-
вано гро мадську орга ні за цію «Все ук ра їнська спілка моло дих вче них 
та нова то рів» (далі – Спіл ка), яку було ство рено в грудні 2012 р.

Спілка об’єд нала широке коло моло дих уче них і фахів ців з нау ко-
вих уста нов, освіт ніх закла дів, дослідно-вп ро ва джу валь них та інших 
орга ні за цій з усієї Укра їни задля єди ної мети – спря му вання своїх 
знань й енер гії на користь держави.

Ос нов ними завдан нями Спілки є участь у реа лі за ції між дер жав них, 
дер жав них і міс це вих про грам і про ек тів, орга ні за ція спіль них про ек тів 
чле нів Спілки; участь у фор му ванні дер жав ної полі тики у сфері нау ко-
вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності; орга ні за ція та участь у кон фе рен-
ціях, семі на рах, нара дах, кон кур сах; спри яння під ви щенню соці аль-
ного пре стижу й ста тусу моло дих уче них і нова то рів України.

На засі данні Клубу моло дих уче них голову Спілки Р. Кожушка 
й голову Ради моло дих уче них Дер жін форм на уки Ю. Кра щенка було 
обрано пред став ляти інте реси Укра їни в Раді моло дих уче них і спе ці-
а ліс тів дер жа в-учас ниць СНД, ство ре ної за укра ї нсь кої іні ці а тиви при 
Між дер жав ній раді зі спів ро біт ництва у нау ково-тех ніч ній та інно ва-
цій ній сфе рах дер жа в-учас ниць СНД.

На сьо го дні Спілка також отри мала під тримку від Асо ці а ції «Інно ва-
ційна аграрно-про мис лова гру па», Між на род ної ака де мії наук, Будинку 
вче них НАН Укра їни, у рам ках роботи остан нього роз по чав свою 
роботу струк тур ний під роз діл Спілки – Клуб моло дих уче них і нова-
то рів (Голова Ради моло дих уче них Дер жін форм на уки Ю. Кра щенко 
пред став ля тиме Укра їну в Раді моло дих уче них і спе ці а ліс тів дер-
жа в-учас ниць СНД // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 15.03).

* ** 
28 березня від бу лися загальні збори Наці о наль ної ака де мії 

медич них наук (НАМН) Укра їни, при свя чені 20-річчю НАМН 
Укра їни. В уро чис тос тях взяли участь пре зи денти галу зе вих ака де-
мій наук, ака де міки, члени-ко рес пон денти НАМН Укра їни, іно земні 
гості, видатні вчені та інші поважні гості (Загальні збори Наці о наль-
ної ака де мії медич них наук // Голос Укра їни (http://golosukraine.
com/publication/kultura/nauka/9375-zbori-nacionalnoyi-akademiyi-
medichnih-nau/). – 2013. – 28.03).
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* ** 
1 березня в м. Київ від бу лося роз ши рене засі дання коле гії Дер-

жав ного кос міч ного аге нтства (ДКА) Укра їни, на якому роз гля нуто 
під сумки роботи кос міч ної галузі у 2012 р. та завдання на 2013 р.

У своїй допо віді голова ДКА Укра їни Ю. Алек сєєв зазна чив, 
що основні зусилля галузі були спря мо вані на збе ре ження пози тив них 
тен ден цій роз витку кос міч ної діяль ності, у тому числі щодо зрос тання 
обся гів вироб ництва і реа лі за ції про дук ції, роз ши рення при сут ності 
та зміц нення пози цій віт чиз ня них під при єм ств-ек с пор те рів ракетно-
кос міч ної тех ніки, тех но ло гій та послуг на сві то вому товар ному ринку.

<…> У рам ках вико нання Про грами функ ці о ну вання і роз витку 
Наці о наль ної сис теми сейс міч них спо сте ре жень та під ви щення без-
пеки про жи вання насе лення в сейс мо не без печ них регі о нах здійс-
ню вався конт роль за дотри ман ням вимог між на род них дого во рів 
про обме ження та забо рону випро бу вань ядер ної зброї, сейс міч ною 
обста нов кою та іншими гео фі зич ними яви щами та тери то рії Укра їни, 
а також на всій тери то рії Зем ної кулі, зок рема, у 2012 р. заре єст ро вано 
та оброб лено 46 443 сейс міч них сигналів.

У рам ках російсько-ук ра їнсь кого про екту «Раді о аст рон» з вико-
рис тан ням радіо те ле скопа РТ-70 забез пе чено 167 сеан сів при ймання 
інфор ма ції загаль ною три ва лістю 180 год. Отри мані дані пере да ються 
для оброб лення до Російсь кої ака де мії наук та Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни. Вико нано завер шальні етапи щодо реа лі за ції кос міч ного 
екс пе ри менту «Обс та нов ка» на РС МКС, нау кові при лади для реа лі за-
ції якого на поточ ний час достав лено на борт РС МКС… (На роз ши-
ре ному засі данні Коле гії ДКАУ роз гля нуто під сумки роботи кос міч-
ної галузі у 2012 році та завдання на 2013 рік // Дер жавне кос мічне 
аге нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 1.03).

* ** 
5 березня в Хар кові від бу лися заходи, при свя чені пам’яті ака-

де мі ків В. Г. Сер гє єва і М. К. Янгеля. Заходи пройшли за іні ці а тиви 
Гро мадсь кої ради ДКА Укра їни й Об’єд на ного коор ди на цій ного комі-
тету «Хар ків ракетно-кос міч ний» за під тримки під при ємств кос міч-
ної галузі Укра їни: ПАТ «Харт рон», КБ «Пів ден не» ім. М. К. Янгеля, 
Об’єд нання «Кому нар» і Хар ківсь кого пла не та рію ім. Ю. О. Гага-
ріна (У Хар кові пройшли заходи, при свя чені пам’яті ака де мі ків 
В. Г. Сер гє єва і М. К. Янгеля // Дер жавне кос мічне аге нтство Укра-
їни (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 7.03).
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***
У Львові від бу лося роз ши рене засі дання Комі сії НАН Укра їни 

з вивчення укра ї нсько-польсь ких істо рич них та куль тур них зв’яз-
ків під голо ву ван ням ака де міка НАН Укра їни М. Жулинсь кого. 
На засі данні роз гля да лося питання істо рич ного аспекту та сус піль ного 
резо нансу запла но ва них на чер вень – липень 2013 р. у Польщі від зна-
чень тра гіч них подій на Волині в 1943 р.

Ака де мік М. Жулинсь кий повід омив, що за резуль та тами засі-
дання буде під го тов лено від по від ний висно вок комі сії НАН Укра їни 
з вивчення укра ї нсько-польсь ких істо рич них та куль тур них зв’яз ків, 
який буде ске ро вано на ім’я Пре зи дента Укра їни та Кабі нету Мініст-
рів (Нау ко вці обго во рили полі тичну заан га жо ва ність 70-річчя 
Волинсь кої тра ге дії // Волинська правда (http://www.pravda.lutsk.ua/
ukr/news/48979/). – 2013. – 11.03).

***
6 березня в Дер жав ній службі Укра їни з питань регу ля тор-

ної полі тики та роз витку під при єм ництва від бувся круг лий стіл 
на тему: «Інно ва ції та клас тер ний під хід як фак тори роз витку 
малого та серед нього біз несу в Укра ї ні». Захід було орга ні зо вано 
Київсь кими місь ким та облас ним центрами з інвес ти цій та роз витку 
Дер жін ве стп ро екту Укра їни, Гро мадсь кою радою при Держ під-
п ри єм ництві Укра їни й Гро мадсь кою радою при Дер жін форм на уки 
України.

Мета про ве дення круг лого столу – спри яння роз витку інно ва цій-
них про ек тів пред став ни ків малого та серед нього біз несу в Укра їні, 
під ви щення уваги дер жави до сфери науки та інно ва цій, фор му вання 
про по зи цій щодо вдос ко на лення зако но дав ства в цій сфері.

У рам ках круг лого столу було про ве дено порів няль ний ана ліз 
інстру мен тів під тримки інно ва цій ного біз несу в Укра їні та в про від-
них євро пейсь ких кра ї нах, а також роз гля нуто пере ваги й перс пек тиви 
впро ва дження в Укра їні клас тер ної моделі розвитку.

До участі в заході було запро шено пред став ни ків Мініс терства еко-
но міч ного роз витку і тор гівлі Укра їни, Тор гово-про мис ло вої палати 
Укра їни, Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, Між на род ного центру 
інно ва цій КПІ, Центру транс ферту тех но ло гій КПІ, Укра ї нсь кого нау-
ково-тех ніч ного центру, Укра ї нсь кого союзу про мис лов ців і під при єм-
ців тощо (Круг лий стіл на тему: «Інно ва ції та клас тер ний під хід 
як фак тори роз витку малого та серед нього біз не су» // Дер жавне 
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аге нтство з інвес ти цій та управ ління наці о наль ними про ек тами 
Укра їни (http://www.ukrproject.gov.ua). – 2013. – 6.03).

***
22 березня в Києві від бу лася пре с-кон фе рен ція Наці о наль-

ного про екту «Відк ри тий світ», на якій були пред став лені пар т-
нери про екту, обрані за резуль та тами двох від кри тих кон кур сів. 
Серед них – Наці о наль ний центр «Мала ака де мія наук Укра ї ни» (НЦ 
«МАНУ»), фахівці якого активно долу ча ються до реа лі за ції проекту.

Ме тою «Відк ри того сві ту» є ство рення єди ного наці о наль ного 
інфор ма цій ного середо вища, у якому за допо мо гою новіт ніх інфор-
ма ційно-те ле ко му ні ка цій них тех но ло гій вда сться забез пе чити доступ 
усіх учас ни ків навчально-ви хов ного про цесу – учнів, учи те лів, бать ків, 
адмі ніст ра то рів освіти до муль ти ме дій них баз даних. Про ект забез пе-
чить рів ний доступ до освіти дітям у всіх куточ ках Укра їни, від кривши 
їм шлях до всіх освіт ніх ресур сів на планеті.

Як зазна чив дирек тор НЦ «МАНУ» О. Лісо вий, Мала ака де мія 
наук має 80-літ ній досвід роботи з обда ро ва ними дітьми, і останні вісім 
років роботи ака де мії були спря мо вані на те, щоб забез пе чити цим 
тала но ви тим учням доступ до інфор ма цій них ресур сів, знань і якіс ного 
педа го гіч ного обслу го ву вання засо бами сучас них тех но ло гій, які тепер 
інтен сивно роз ви ва ються у світі і в Україні.

В Укра їні бли зько 4/5 усіх нау ко вих уста нов, вищих навчаль них 
закла дів зосе ре джено в Києві та у вели ких облас них центрах. А кіль-
кість шко ля рів прак тично рів но мірна по всій кра їні. Тому сьо го дні над-
зви чайно важ ливо засто со ву вати нові тех но ло гії навчання, щоб над ати 
рівні мож ли вості всім шко ля рам і сту ден там, які хочуть про во дити 
нау кові дослі дження і під ви щу вати свій рівень знань.

У цьому аспекті про ект «Відк ри тий світ» має велику перс пек тиву, 
пере ко на ний заступ ник дирек тора НЦ «МАНУ» з нау ко вої роботи 
О. Стри жак (Кут ня ков С., Кут ня кова Т. Наці о наль ний про ект 
«Відк ри тий світ»: НЦ «МАНУ» долу ча ється до допо моги талан-
там з гли бинки // Мала ака де мія наук Укра їни (http://man.gov.ua). – 
2013. – 26.03).
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Наукова діяль ність у ВНЗ

Ре ко мен да ції слу хань у Комі теті Вер хов ної Ради Укра їни 
з питань науки і освіти на тему: «Про зако но давче забез пе чення 
роз витку вищої освіти в Укра ї ні».

Учас ники слу хань у Комі теті Вер хов ної Ради Укра їни з питань 
науки і освіти, які від бу лися 27 лютого 2013 р., від зна ча ють акту аль-
ність питання зако но дав чого забез пе чення рефор му вання сис теми 
вищої освіти в Україні.

За роки неза леж ності в цілому була сфор мо вана функ ці о ну юча 
наці о нальна сис тема вищої освіти, яка збе регла над бання мину лого 
та знач ний нау ково-пе да го гіч ний потен ціал, який за пев них умов здат-
ний сут тєво впли нути на здійс нення змін в освіт ній сфері в напрямі 
її інно ва цій ного роз витку. Є певні здо бутки в питан нях євро ін тег ра-
ції та вико нання зобо в’я зань щодо реа лі за ції поло жень Болонсь кої 
декла ра ції. Було при йн ято низку нор ма тивно-пра во вих актів з питань 
діяль ності вищої школи, запро ва джено бага то сту пе неву сис тему вищої 
освіти. Від бу лося роз ши рення доступу до вищої освіти шля хом роз-
ши рення мережі вищих навчаль них закла дів, появи при ват них вищих 
навчаль них закладів.

<…> Треба зазна чити, що прак тичне засто су вання при йн я того 
ще у 2002 р. Закону Укра їни «Про вищу осві ту» свід чить, що пере-
важна біль шість його поло жень вичер пала свій регу ля тор ний ресурс 
і пере стала від по ві дати сучас ним завдан ням під го товки фахів ців, здат-
них забез пе чити інно ва цій ний роз ви ток кра їни та інтег ра цію віт чиз ня-
ної сис теми вищої освіти у Євро пейсь кий освіт ній простір.

Спроба оно вити зако но давчу базу вищої школи в період попе ре-
дньої каден ції Вер хов ної Ради Укра їни з різ них при чин не була завер-
шена <…> Зни ження якості під го товки спе ці а ліс тів за напря мами, 
які сти му лю ють роз ви ток пріо ри тет них базо вих галу зей еко но міки, 
почало зримо впли вати на погір шення низки еко но міч них показ ни ків, 
змен ши лися обсяги вироб ництва та екс порту висо ко тех но ло гіч ної про-
дук ції. Вузівську науку так і не було транс фор мо вано в голо вну скла-
дову наці о наль ної інно ва цій ної системи.

<…> Учас ники слу хань кон с та ту ють, що ком плексне онов лення 
осві т ньої нор ма тивно-пра во вої бази, під го товка та при йн яття нової 
редак ції Закону Укра їну «Про вищу осві ту» є чи не єди ною мож ли-
вістю виходу вищої освіти з кри зо вого стану і пере тво рення її на діє-
вий інстру мент дина міч ного реа гу вання на запити сус піль ства та еко-
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но міки, забез пе чення її кон ку рен то сп ро мож ності на євро пейсь кому 
ринку освіт ніх послуг, та виді ля ють низку пріо ри тет них про блем 
та шляхи їх вирі шення, а саме:

<…> 2. Усу нення невід по від ності змісту вищої освіти сучас ним 
потре бам сус піль ства і ринку праці, для чого необ хід но:

– за про ва дити освітні стан дарти, побу до вані на основі пере ліку 
ком пе тент нос тей та Євро пейсь кої сис теми транс феру і нако пи чення 
кре ди тів (ЄКТС), з ура ху ван ням дескрип то рів і рів нів Наці о наль ної 
рамки ква лі фі ка цій, що мають міс тити опис загаль них (клю чо вих) 
і спе ці аль них (пред мет них) ком пе тент нос тей з ура ху ван ням пере-
ліку ком пе тент нос тей Євро пейсь кого прос тору вищої освіти, а також 
методи демон стра ції та кри те рії оці ню вання резуль та тів навчання, 
що спри я тиме між на род ному визнанню ква лі фі ка цій (сту пе нів) наці о-
наль ної вищої освіти, ство ренню між на род них і віт чиз ня них спіль них 
про грам і про грам подвій них дип ло мів, а також здат ності випуск ни ків 
до пра це влаш ту ван ня;

– пе регля нути під ходи до оці ню вання обсягу роботи викла дача: 
орі єн та ція лише на ауди торні години не від по ві дає резуль та тив ному 
під ходу до роз роб лення та реа лі за ції навчаль них про грам, є неадек ват-
ною сучас ним умо вам і тех но ло гіям навчання;

– до мог тися забез пе чення належ ної інфра струк тури вищої освіти, 
доступу до сучас ної нау ко вої літе ра тури та нау ково-дос лід них і уні вер-
си тетсь ких ком п’ю тер них мереж;

– за ко но давчо закрі пити сис тему реаль ного еко но міч ного сти-
му лю вання робо то дав ців щодо роз витку і здійс нення про фе сій ного 
навчання.

<…> 4. Забез пе чення авто ном них прав і ака де міч них сво бод. 
З цією метою необ хід но:

– за ко но давчо визна чити ком плекс пра во вих норм, які б гаран ту-
вали поетапне запро ва дження ака де міч ної авто но мії у вищих навчаль-
них закладах;

– за про ва дити коле гі альні при нципи само ор га ні за ції в діяль ності 
вищих навчаль них закладів;

– на дати ака де мічну сво боду вищим навчаль ним закла дам, у тому 
числі в ком плек ту ванні нау ково-пе да го гіч ними кад рами, визна ченні 
струк тури та змісту навчання, забез пе ченні сво боди нау ко вих дослі-
джень та обміну нау ко вими даними, та визна чити їх від по ві даль ність 
за фор му вання про грам під го товки на основі ком пе тент ніс ного під-
ходу згідно зі стан дар тами вищої освіти нового поко лін ня;
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– до мог тися забез пе чення опти маль ного балансу сво боди у вико-
рис танні бюджет них та інших кош тів, отри ма них уні вер си те тами 
за здійс нення осві т ньої та нау ко вої діяль ності, над ання уні вер си те там 
права влас ності на землю, основні засоби та інше майно, а також права 
роз по ря джа тися ними.

<…> 6. Інтег ра ція вищої освіти Укра їни до євро пейсь кого осві т-
нього прос тору. З цією метою необ хід но:

– за про ва дження три цик ло вої сис теми вищої освіти (бака лавр, 
магістр, док тор філо со фії);

– за ко но давчо унор му вати док торсь кий (док тора філо со фії) і пост-
док торсь кий (док тора наук) цикли (рів ні) вищої освіти;

– унор му вати в кре ди тах Євро пейсь кої сис теми транс феру і нако-
пи чення кре ди тів (ЄКТС) вимір освіт ніх про грам, ква лі фі ка цій (сту пе-
нів) у межах кож ного циклу (рів ня) вищої освіти та їх обсяг від по відно 
до поло жень Болонсь кого процесу;

– за про ва дити загальні під ходи до реа лі за ції віт чиз ня ної та між на-
род ної мобіль ності на основі транс феру та нако пи чення кре ди тів Євро-
пейсь кої сис теми транс феру і нако пи чення кре ди тів;

– за про ва дити обо в’яз кову видачу кож ним уні вер си те том євро-
пейсь кого додатку до дип ло мів бака лавра і магістра;

– фор му вання сис теми фінан со вих та орга ні за цій них пре фе рен цій 
з метою заохо чення сво боди пере су вання та мобіль ності викла да чів, 
сту ден тів та нау ко вців;

– сут тєве поліп шення викла дання іно зем них мов в укра ї нсь ких 
уні вер си те та х  ( П ро ект Рішення Комі тету Вер хов ної Ради Укра їни 
з питань науки і освіти про під сумки слу хань у Комі теті Вер хов ної 
Ради Укра їни з питань науки і освіти на тему: «Про зако но давче 
забез пе чення роз витку вищої освіти в Укра ї ні» // Комі тет з питань 
науки і освіти (http://kno.rada.gov.ua). – 2013. – 11.03).

***
В. Рас по пов, кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук, дирек-

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

«Від Малої ака де мії наук до дослід ниць кого уні вер си тету.
За роки неза леж ності Укра їна втра тила євро пейське лідерство 

в бага тьох галу зях про мис ло вості, але спро мог лася збе регти й орга-
ні за ційно зміц нити цілісну педа го гічну сис тему пошуку, вихо вання 
і про фе сій ної орі єн та ції твор чої молоді, схиль ної до цілесп ря мо ва ного 
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про дук тив ного навчання. Нині в МАН, за під тримки керів ництва НАН 
Укра їни, реа лі зо вана й ефек тивно діє сис тема проф орі єн та цій ного від-
бору, допро фе сій ної під го товки тала но ви тої шкіль ної молоді, яка має 
намір при свя тити себе нау ково-дос лід ній діяль ності. Завдяки дбай ли-
вому став ленню енту зі ас тів олім пі ад ного і манівсь кого руху – чис лен-
ної когорти шкіль них учи те лів, викла да чів вищих навчаль них закла-
дів, нау ко вців НАН Укра їни (низь кий їм уклін і шана за це!) – у нашій 
дер жаві збе ре жено й удо ско на лено цілісну сис тему поетап ного про ве-
дення пред мет них шкіль них олім піад і кон кур сів МАН.

Знач ний навчально-ме то дич ний досвід поза шкіль ної роботи з твор-
чими під літ ками, які мрі ють при свя тити себе науці, був напра цьо ва-
ний у поза шкіль них навчаль них закла дах – пала цах дітей та юнацтва, 
центрах тех ніч ної твор чості, центрах інфор ма цій них тех но ло гій тощо. 
На подальше вдос ко на лення цієї роботи педа го гів і нау ко вців МАН 
спря мо вує недав ній Указ Пре зи дента Укра їни від 30 вересня 2010 р. 
№ 927/2010 “Про заходи щодо роз витку сис теми вияв лення та під-
тримки обда ро ва них і тала но ви тих дітей та молоді”.

Упро довж бага тьох років, здійс ню ючи нау ково-пе да го гічне керів-
ництво юними про гра міс тами Київсь кої МАН “Дос лід ник”, ми пере ко-
на лися, що навчання стає резуль та тив ні шим і ціка ві шим для під літка, 
якщо воно тісно пов’я зане з його осо бис тою прак ти кою викла дання 
вивче ного іншим учням, молод шим за віком.

По сту пово в Центрі інфор ма цій них тех но ло гій сфор му вався перс-
пек тив ний напрям твор чої діяль ності моло дих про гра міс тів – роз роб-
лення муль ти ме дій них ком п’ю тер них про грам навчаль ного при зна-
чення. Зви чайно, кон к ретні теми, над якими пра цю вали наші вихо-
ванці, з року в рік змі ню ва лися, онов лю ва лися від по відно до стрім кого 
роз витку й онов лення про грам ного забез пе чення сучас них ком п’ю те рів 
та Інтер нету. Але в цілому тема тика манівсь ких робіт зав жди вихо дила 
далеко за межі про грами шкіль ного курсу інфор ма тики, який має бути 
кон сер ва тив ним. І це зро зу міло, тому що нор ма тив ний шкіль ний курс 
інфор ма тики спря мо ва ний на під го товку саме пере січ них корис ту ва чів 
най по ши ре ні ших про грам. Набу тий педа го гіч ний досвід уза галь нено 
і неод но ра зово апро бо вано на фахо вих віт чиз ня них і між на род них нау-
ково-ме то дич них фору мах із вико рис тання сучас них інфор ма цій них 
тех но ло гій у навчаль ному про цесі, у школі й вищому навчаль ному 
закладі. Зга да ний Указ Пре зи дента Укра їни дає змогу на базі регі о-
наль них від ді лень МАН удо ско на лити в Укра їні мережу під го тов чих 
від ді лень для абі ту рі єн тів дослід ниць кого уні вер си тету. Така сис тема 
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дови шівсь кої під го товки фак тично забез пе чу ва тиме непе ре рвність 
і наступ ність твор чої освіти моло дих дослід ни ків серед шко ля рів-ви-
хо ван ців МАН, які зго дом ста нуть сту ден тами і про дов жать навчання 
в дослід ниць кому уні вер си теті.

Сьо го дні ста тус дослід ниць кого уні вер си тету, згідно з Поста но-
вою КМУ № 163 від 17.02.10 р. “Про затвер дження Поло ження про 
дослід ниць кий уні вер си тет”, на визна че ний тер мін над ається лише 
най рей тин го ві шим вищим навчаль ним закла дам, тоді як ака де міч ного 
ВНЗ з назвою “Дос лід ниць кий уні вер си тет” бра кує. На думку автора, 
саме назва “Дос лід ниць кий уні вер си тет” стане най при ваб ли ві шою 
для твор чої молоді, абі ту рі єн тів, які пройшли школу МАН, здо були 
наго роди на все ук ра їнсь ких і між на род них пред мет них олім пі а дах 
або стали ліде рами ЗНО. Очі ку ється, що в такому вищому навчаль-
ному закладі рутинне навчання орга нічно поєд ну ва ти меться з твор чою 
діяль ністю, посиль ною для сту ден тів участю в нау ково-дос лід них про-
ек тах. Напри клад, сту ден там дослід ниць кого уні вер си тету, які навча-
ти муться інфор ма цій них тех но ло гій, на молод ших і серед ніх кур сах 
можна було б запро по ну вати творчі завдання з роз роб лення укра ї нсь-
ко мов них муль ти ме дій них ком п’ю тер них про грам навчаль ного при зна-
чення. Ці дослі дження, як кур сові сту де нтські роботи, будуть спря мо-
вані на ство рення, апро ба цію і подальше впро ва дження в навчаль ний 
про цес муль ти ме дій них про грам навчаль ного при зна чення, а також 
на роз роб лення тема тич них навчально-до від ко вих сай тів і роз мі щення 
їх у мережі Інтер нет. При чому кон к ретні теми кур со вих і дип лом них 
робіт уточ ню ва ти муть керів ники тих нау ко вих від ді лів і лабо ра то рій, 
до яких при кріп ля ти муться сту денти дослід ниць кого уні вер си тету.

Згідно з п. 2 Поло ження: “Дос лід ниць кий уні вер си тет – наці о-
наль ний вищий навчаль ний заклад, який має вагомі нау кові здо бутки, 
про ва дить дослід ницьку та інно ва ційну діяль ність, забез пе чує інтег-
ра цію освіти та науки з вироб ницт вом, бере участь у реа лі за ції між-
на род них про ек тів і про грам”. Ста тус над ається зазна че ному закладу 
з метою під ви щення ролі уні вер си тету як центру освіти і науки, під-
го товки висококва лі фі ко ва них нау ко вих і нау ково-пе да го гіч них кад-
рів, упро ва дження в прак тику нау ко вих досяг нень, тех ніч них і тех но-
ло гіч них роз робок, реа лі за ції разом з іншими вищими навчаль ними 
закла дами та нау ко вими уста но вами спіль них про грам за пріо ри тет-
ними напря мами фун да мен таль них і при клад них нау ко вих дослі-
джень для роз в’я зання важ ли вих соці ально-еко но міч них завдань 
у різ них галу зях еко но міки.
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Се ред кри те ріїв діяль ності (усього їх 31), від по відно до яких цей 
ста тус над ають або під тве р джу ють, – захист не менше як 300 кан-
ди датсь ких та 50 док торсь ких дисер та цій, наяв ність серед штат них 
пра ців ни ків не менше ніж 150 док то рів і 500 кан ди да тів наук, вихід 
не менше ніж 200 моно гра фій та під руч ни ків із гри фом МОН мо-
 ло дь с порт Укра їни, отри мання не менше ніж 50 патен тів і ліцен зій – 
і все це про тя гом остан ніх п’яти років. Кіль кість нау ко вих публ ка цій 
у видан нях, які вхо дять до між на род них нау ко мет рич них баз даних – 
Web of Science, Scopus та інших, – упро довж остан ніх п’яти років має 
ста но вити не менше, ніж 150 пуб лі ка цій щорічно. На жаль, у цьому 
поло женні не визна чено, які ж вимоги мають вису ва тися до май бут ніх 
абі ту рі єн тів, а саме – до стар то вого рівня їхньої під го товки.

За зна чимо, що задо воль нити вимоги всіх кри те ріїв, наве де них 
у Поло женні про дослід ниць кий уні вер си тет, здатні лише ті нау ково-
нав чальні ком плекси, до складу яких орга нічно вхо дять про фільні нау-
ково-нав чальні центри, нау ково-дос лідні інсти тути й уста нови Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра ї ни» (Рас по пов В. Щоб вивчи тись на нау-
ко вця // Віс ник НАН Укра їни. – 2012. – № 12. – С. 50–52).

Оцінки ефек тив ності науки в Укра ї ні

Про екти ство рення наці о наль них індек сів нау ко вого циту-
вання.

Най більш від омими між на род ними нау ко мет рич ними плат фор-
мами є муль ти дис цип лі нарні бази даних Web of Science і SciVerse 
Scopus. Осно вою пер шої плат форми, ство ре ної Інсти ту том нау ко вої 
інфор ма ції США, є сукуп ність трьох баз: Science Citation Index (дані 
про циту вання пуб лі ка цій з 8,3 тис. жур на лів з при род ни чих і тех ніч-
них наук), Social Sciences Citation Index (дані про циту вання пуб лі ка-
цій з 4,5 тис. жур на лів з соці аль них наук) і Arts&Humanities Citation 
Index (дані про циту вання пуб лі ка цій з 2,3 жур на лів з гума ні тар них 
наук і мис тецт ва). Зага лом Web of Science надає доступ до 15 тис. назв 
най більш авто ри тет них ака де міч них жур на лів і збір ни ків нау ко вих 
праць, понад 40 млн пуб лі ка цій і 700 млн біб ліо гра фіч них посилань.

На у ко мет рична плат форма SciVerse Scopus кор по ра ції Elsevier 
міс тить понад 47 млн рефе ра тив них запи сів про пуб лі ка ції з 18 тис. 
жур на лів 5 тис. видав ництв, 350 книж ко вих серій та 4,6 млн праць 
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кон фе рен цій. Нау ко мет рич ний апа рат Scopus забез пе чує отри мання 
показ ни ків цито ва ності нау ко вих робіт у видан нях, опуб лі ко ва них 
після 1996 р., і облік пуб лі ка цій нау ко вців і уста нов, у яких вони 
працюють.

По ряд з існу ван ням цих двох між на род них загаль но на у ко вих нау-
ко мет рич них плат форм у різ них кра ї нах світу ство рю ються наці о-
нальні індекси нау ко вого циту вання. Їх фор му вання обу мов лено недо-
ста т ньою репре зен та тив ністю в між на род них нау ко мет рич них базах 
даних пуб лі ка цій уче них неан г ло мов них країн. Особ ливо це сто су-
ється пуб лі ка цій соці о гу ма ні тар ної про бле ма тики, що має, як пра вило, 
регі о наль ний харак тер. Слід наго ло сити, що наяв ність наці о наль ного 
індексу нау ко вого циту вання свід чить про рівень роз витку нау ко вої 
куль тури нації та її інфор ма ційно-тех но ло гічні мож ли вості.

Пі о не ром у сфері ство рення наці о наль них індек сів нау ко вого 
циту вання є Китай. Напри кінці 80-х років XX ст. Центр доку мен та ції 
та інфор ма ції Китайсь кої ака де мії наук запо чат ку вав фор му вання бази 
даних Chinese Science Citation Database, а Китайсь кий інсти тут нау ко-
вої та тех ніч ної інфор ма ції – бази China Scientifi c and Technical Papers 
and Citations. Тема тична спря мо ва ність цих баз сут тєво від різ ня ється: 
перша з них фоку су ється на фун да мен таль них нау ках, а друга – на при-
клад них (тех нічні науки, сільське гос по дарство, меди цина тощо).

На при кінці 90-х років XX ст. Нан кінсь ким уні вер си те том та Гон-
ко н гсь ким нау ково-тех ніч ним уні вер си те том роз по чато роботу над 
про ек том ство рення бази даних Chinese Social Science Citation Index. 
Вона роз роб ля лася для оцінки резуль та тів дослі джень сус піль них наук 
у Китаї, нау ко вого потен ці алу регі о нів та уста нов, визна чення основ-
них груп авто рів у пред мет них галузях.

Ро боти зі ство рення наці о наль ного індексу нау ко вого циту вання 
про во дяться і в Тай вані з 1997 р. До бази даних Taiwan Humanities 
Citation Index вклю ча ються жур нали з гума ні тар них наук та мис тецтва, 
що видані на тери то рії Тай ваню. Вона індек сує тільки нау ково-дос-
лідні статті, інші мате рі али, опуб лі ко вані у видан нях, до бази даних 
не потрап ля ють. Від мін ною рисою Taiwan Humanities Citation Index 
є роз пис не тільки списку вико рис та них дже рел, а й просто цитат з тек-
сту. Також вра хо ву ється мова цито ва ної роботи. На поча ток 2004 р. 
база даних охоп лю вала 3,5 тис. жур на лів, понад 35 тис. ста тей і бли-
зько 50 тис. поси лань. Taiwan Humanities Citation Index надає інфор-
ма цію про індекс циту вання ста тей, імпакт-фак тор жур на лів, а також 
від омості про вче них і нау кові уста нови Тайваню.
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У Япо нії ство рення влас ного індексу нау ко вого циту вання роз-
по чали в 1995 р. Роз робку про екту було покла дено на Наці о наль ний 
інсти тут інфор ма тики Япо нії. Ство ре ний ним про дукт у анг лійсь кому 
варі анті був назва ний Citation Database for Japanese Papers. Індек су-
ються тільки нау кові видання, що вихо дять у Япо нії. Нау ко мет рична 
база даних надає мож ли вість ана лізу вза є мо зв’яз ків між нау ко вими 
уста но вами Япо нії, пері одич ними видан нями й вче ними. Уні каль ною 
мож ли вістю є над аний спіль ний пошук по Citation Database for Japanese 
Papers і базі даних Web of Knowledge, що мож ли вий для перед плат ни-
ків обох про дук тів.

У 2001 р. роз по чато роботи зі ство рення Islamic World Science 
Citation Database (ISC). Іні ці а то ром і голо вним спон со ром цього про-
екту стала Ісламська Рес пуб ліка Іран. ISC являє собою інтег ро вану сис-
тему, що об’єд нує гіпер по си лан нями пері одичні видання, уні вер си тети 
й нау ково-дос лідні інсти тути і надає мож ли вість одер жання широ кого 
спектра нау ко мет рич них показ ни ків щодо оцінки діяль ності інсти ту цій 
та дослід ни ків. ISC фор му ється з ура ху ван ням мож ли вості вхо дження 
до між на род них рей тин го вих систем.

Се ред країн сло в’янсь кого світу пер шими ство рення наці о наль-
них індек сів нау ко вого циту вання роз по чали в Сер бії. Роботи в цьому 
напрямі було запо чат ко вано в 90-х роках XX ст. Центром оцінки освіти 
і науки за під тримки Мініс терства науки Сер бії. У 1995 р. базу даних 
з індек сами нау ко вого циту вання вве дено в екс плу а та цію, а з 2001 р – 
вона доступна корис ту ва чам мережі Інтер нет. Сербсь кий індекс нау ко-
вого циту вання охоп лює всі галузі дослі джень, що про во дяться в кра їні. 
Він охоп лює 350 жур на лів і міс тить як інфор ма цію про індекси циту-
вання, так і поси лання на повні тексти ста тей (роз роб ники вико рис-
тали тех но ло гію гіпер текс то вих зв’яз ків, що засто со ву ється в сучас них 
пов но текс то вих базах даних). Особ ливо слід від зна чити, що ство рена 
в Сер бії бага то функ ці о нальна сис тема пред став лення пері одич них 
видань базу ється на кон цеп ції від кри того доступу. Мета дані в ній при-
ве дені згідно з OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting), що є необ хід ною умо вою для вклю чення наці о наль них 
жур на лів і пуб лі ка цій у між на родну сис тему обміну нау ко вою інфор-
ма цією.

У Росії роботи зі ство рення наці о наль ного індексу нау ко вого 
циту вання були роз по чаті в 2005 р. Нау ко вою елект ро нною біб лі о те-
кою (Моск ва) за спри яння Російсь кого фонду фун да мен таль них дослі-
джень. Упро довж п’яти років кіль кість жур на лів, що індек су ються 
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в рам ках про екту, досягла 3 тис., опра цьо ва них ста тей – 2 млн, а кіль-
кість поси лань – 20 млн. При цьому 2,1 тис. жур на лів мають пов но текс-
тові вер сії ста тей, з яких бли зько 50  % – у від кри тому доступі. Додат-
ко вим сер ві сом бази даних Російсь кого індексу нау ко вого циту вання 
є наяв ність гіпер текс то вих поси лань на повні тексти статей.

Фор му вання віт чиз ня ного нау ко мет рич ного інстру мен та рію 
слід роз гля дати в аспекті його кон вер ген ції зі сві то вими нау ково-
ін фор ма цій ними плат фор мами, насам пе ред, біб ліо мет рич ною 
базою даних Google Scholar. Вона являє собою пошу кову сис тему 
і неко мер ційну біб ліо мет ричну базу даних, що індек сує всі віль-
нодоступні нау кові пуб лі ка ції та наво дить дані про їх циту вання. 
Основ ною дже рель ною базою біб ліо мет рич ного моні то рингу пуб-
лі ка цій віт чиз ня них авто рів сис те мою Google Scholar є репо зи та рій 
елект ро нних вер сій нау ко вої пері одики Укра їни, ство ре ний Наці о-
наль ною біб лі о те кою Укра їни імені В. І. Вернадського.
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of access: http://www.isc.gov.ir/. – Title from the screen.
3. Jin B. Chinese Science Citation Database: its construction and 

application / B. Jin., B. Wang // Scientometrics. – 1999. – Vol. 45, Iss. 2. – 
P. 325–332.

4. Negishi M. Citation Database for Japanese Papers: A new bibliometric 
tool for Japanese academic Society /M. Negishi., Y. Sun., K. Shigi // 
Scientometrics. – 2004. – Vol. 60, Iss. 3. – P. 333–351.

5. Serbian citation index [Electronic resource]. – Mode of access: http://
scindeks.nb.rs/static/about.aspx. – Title from the screen.

6. На уч ная элект рон ная биб ли о тека eLibrary.ru [Элект рон ный 
ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана.

***
На ці о нальна ака де мія наук сьо го дні від іграє клю чову роль 

в орга ні за ції нау ко вої діяль ності в Укра їни, забез пе чу ючи незмінно 
високу резуль та тив ність дослі джень.

Під час засі дання загаль них збо рів Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, при свя че ного 150-річчю від дня наро дження ака де міка 
В. І. Вер надсь кого, Пре м’єр-мі ністр Укра їни М. Аза ров зазна чив, 
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що Укра їна сьо го дні нале жить до від носно неве ли кого кола дер жав, 
здат них здійс ню вати нау кові дослі дження най ви щого рівня, з най су-
час ні ших нау ко вих напря мів. Є сфери, у яких Укра їна може пре тен ду-
вати на сві тове лідерство.

Ра зом з тим він під крес лив, що Наці о нальна ака де мія наук сьо го дні 
від іграє клю чову роль в орга ні за ції нау ко вої діяль ності в Укра їні, забез-
пе чу ючи незмінно високу резуль та тив ність дослі джень. Саме діяль-
ність ака де міч них спіль нот уче них забез пе чує доста т ньо високі пози ції 
Укра їни в між на род них рей тин гах. Так, за під сум ками Сві то вого еко-
но міч ного форуму в Давосі, Укра їна посі дає 25-те місце за показ ни-
ками кад ро вого потен ці алу науки та інже не рії. Аге нтство Bloomberg 
від вело нашій кра їні 42-гу пози цію в пере ліку най більш інно ва цій них 
країн світу.

За сло вами М. Азарова, у сучас них умо вах, коли еко но міч ний 
роз ви ток забез пе чу ється в основ ному за раху нок постій ного впро ва-
дження нових тех но ло гій та інно ва цій, наука стає справж нім стра те гіч-
ним ресурсом.

Пре м’єр-мі ністр наго ло сив, що, на жаль, за роки неза леж ності 
Укра їна так і не здійс нила пов но масш табну модер ні за цію еко но міки 
від по відно до вимог часу і мож ли вос тей віт чиз ня ної науки.

При цьому він зазна чив, що уряд остан нім часом при йняв ряд важ-
ли вих рішень, завдяки чому Укра їна готова до акти ві за ції тех но ло гіч-
ного роз витку еко но міки, засно ва ного на фор со ва ному впро ва дженні 
резуль та тів нау ко вих дослі джень. За дору чен ням Пре зи дента Кабі нет 
Мініст рів роз ро бив Про граму акти ві за ції еко но міки на 2013–2014 рр., 
де клю чо вим момен том є роз ви ток нау ко єм ного сек тору, а голо вна 
роль від во диться роз витку висо ких тех но ло гій.

М. Аза ров зазна чив, що з допо мо гою НАН Укра їни уряд пла нує 
акти ві зу вати роз робки в галузі сучас ної фар ма ко ло гії, роз ши рити 
для цього екс пе ри мен тальну базу, побу ду вати нові фар ма цев тичні 
вироб ництва для вирі шення завдань імпор то за мі щення, пла нує також 
нала го дити вироб ництво радіо фа рмп ре па ра тів і сучас ного медич-
ного облад нання, зок рема пла нує нала го дити серійне вироб ництво 
сучас них гама-ка мер для радіо нук лід ної діаг нос тики. Він також 
додав, що участь ака де мії над зви чайно важ лива у сфері енер гоз бе ре-
ження, літа ко бу ду вання, раке то бу ду вання тощо (Микола Аза ров взяв 
участь в уро чис тос тях з нагоди 150-річчя від дня наро дження ака-
де міка В. І. Вер надсь кого // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 12.03).
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Перс пек тивні напрями 
нау ко вих дослі джень

Перс пек тиви роз витку віт чиз ня ної ней ро хі рур гії.
Ін сти тут ней ро хі рур гії ім. А. П. Ромо да нова НАМН Укра їни засно-

ва ний у 1950 р. Інсти тут був ство ре ний як ком плекс ний нау ково-дос-
лід ний і ліку валь ний заклад, у якому разом з ней ро хі рур гами пра-
цю вали спе ці а лісти спо рід не них про фе сій. Цей при нцип ком плекс-
ності вирі шив над алі весь хід фор му вання віт чиз ня ної ней ро хі рур гії 
та сприяв роз витку таких нових дис цип лін, як ней ро рент ге но ло гія, ото-
нев ро ло гія та ней ро оф таль мо ло гія, а також подаль шому роз витку ней-
ро фі зі о ло гії, ней ро пси хо ло гії тощо. На сьо го дні інсти тут – голо вний 
у цій галузі меди цини нау ко вий, клі ніч ний та коор ди на цій ний заклад 
в Укра їні. Струк тура інсти туту в основ ному вклю чає нау ково-дос лідні 
під роз діли, най біль шими з яких є клі ніч ний, діаг нос тич ний під роз діли 
та під роз діл лабо ра торно-ек с пе ри мен таль них дослі джень. До клі ніч-
ного під роз ділу вхо дять 14 від ді лів, до діаг нос тич ного – 3 від ді лення 
та 2 лабо ра то рії; до під роз ділу лабо ра торно-ек с пе ри мен таль них дослі-
джень – 3 від діли, 2 лабо ра то рії та клі ніка екс пе ри мен таль них тварин.

Ура хо ву ючи, що ней ро хі рур гія є однією з най склад ні ших галу зей 
сучас ної меди цини, а сучасна ней ро хі рур гічна допо мога – це зав жди 
допо мога тре тинна, висо ко спе ці а лі зо вана, яка потре бує засто су вання 
інно ва цій них тех но ло гій та сучас них знань, роль нау ко вих дослі джень 
та запро ва дження отри ма них резуль та тів у клі нічну прак тику для 
її роз витку важко пере оці нити. Тому саме нау ко вим роз роб кам при ді-
ля ється основне місце в роботі інсти туту.

В. Цим ба люк, ака де мік НАМН Укра їни, заступ ник дирек тора 
Інсти туту ней ро хі рур гії ім. А. П. Ромо да нова НАМН України:

«Інс ти тут про во дить нау кові дослі дження у дуже широ кому спек-
трі, до основ них напря мів від но сяться хірур гічне та ком бі но ване ліку-
вання при пух ли нах голо вного мозку, вивчення їх моле ку лярно-ге не-
тич них особ ли вос тей, дослі дження пато ге незу, діаг нос тики та ліку-
вання травм централь ної та пери фе рич ної нер во вої сис теми і їх нас-
лід ків; хірур гічне ліку вання при судин ній пато ло гії голо вного мозку; 
екс пе ри мен тальні та клі нічні про блеми тера пії у паці єн тів з тяж кими 
фор мами епі леп сії; вивчення меха ніз мів та ефек тив ності дії ней-
раль них стов бу ро вих клі тин в екс пе ри менті та при їх транс план та ції 
хво рим з різ ною пато ло гією централь ної нер во вої сис теми; функ ці о-
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нальна та від новна ней ро хі рур гія; хірур гічне ліку вання при ура жен-
нях хребта, спин ного мозку та його корін ців; тера пія при невга мов-
них больо вих синд ро мах; ней ро і му но ло гія та радіо ней ро хі рур гія. Слід 
зазна чити, що за кож ним із цих напря мів вико ну ються як фун да мен-
тальні, так і при кладні дослі дження. Так, про тя гом 2012 р. в інсти туті 
вико ну ва лися 24 нау ково-дос лідні роботи за кон кур сом та бюдже том 
НАМН Укра їни, з яких: 8 – фун да мен таль них, 16 – при клад ного харак-
теру (з них 2 роботи в рам ках Галу зе вої нау ково-тех ніч ної про грами 
“Медична допо мога при черепно-моз ко вій трав мі” НАМН та МОЗ 
Укра ї ни)» (Усті нов О. Перс пек тиви роз витку віт чиз ня ної ней ро хі-
рур гії: інно ва ційні біо тех но ло гії на службі паці єн тів // Наці о нальна 
ака де мія медич них наук Укра їни (http://www.amnu.gov.ua). – 2013. – 
13.03).

* ** 
Мі ністр охо рони здо ро в’я Укра їни Р. Бога ти рьова, висту па-

ючи на уро чис тос тях, при свя че них 20-річчю Наці о наль ної ака де-
мії медич них наук Укра їни, акцен ту вала увагу на тому, що перші 
роки ХXI ст. харак те ри зу ються інтен сив ним роз вит ком моле-
ку ляр ної біо ло гії, ген ної інже не рії, біо тех но ло гії. У сфері медич-
ної науки ці напрями об’єд ну ються, вза є мо до пов ню ють один одного, 
що забез пе чує отри мання нових знань про людсь кий орга нізм та сприяє 
зна хо дженню нових форм і мето дів ліку вання та подов ження життя 
людини. У зв’язку з цим, під крес лила Р. Бога ти рьова, роз ви ток дока-
зо вої меди цини стає одним з най важ ли ві ших і най перс пек тив ні ших 
напря мів як сві то вої, так і віт чиз ня ної медич ної науки (Раїса Бога ти-
рьова при ві тала з 20-річ чям Наці о нальну ака де мію медич них наук 
Укра їни // Мініс терство охо рони здо ро в’я Укра їни (http://www.moz.
gov.ua). – 2013. – 28.03).
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Проблеми стра те гії роз витку Укра ї ни

Про ект «Стра те гія сек тор ної кон ку рен то сп ро мож ності для 
Укра ї ни» пере хо дить у заключну, третю, фазу. Про це йшлося під 
час засі дання сек то раль них робо чих груп у рам ках під го товки до засі-
дання Коор ди на ційної ради у зв’яз ках з ОЕСР, заходи три вали про-
тя гом двох днів. 26 березня від бу лися засі дання трьох сек то раль них 
груп – з питань агро біз несу, тех но ло гій енер гоз бе ре ження та від нов лю-
валь ної енер гії, а також з питань маши но бу ду вання.

Про ект «Стра те гія сек тор ної кон ку рен то сп ро мож ності для Укра-
ї ни» Євра зійсь кої про грами кон ку рен то сп ро мож ності реа лі зу ється 
за фінан со вої під тримки ЄС і Шве ції з 2009 р. Мета про грами – при ско-
рення еко но міч них реформ, покра щання біз нес-клі мату та досяг нення 
ста лого еко но міч ного роз витку і пра це влаш ту вання. Ана ло гічні про-
екти діють у регі о нах Централь ної Азії, Пів ден ного Кавказу.

Г. Міранда, коор ди на тор про екту Євра зійсь кої про грами кон ку-
рен то сп ро мож ності, роз по віла, що ОЕСР за допо мо гою роз роб ле них 
мето до ло гій здійс нила оцінку потен ці алу Укра їни. Були визна чені сек-
тори укра ї нсь кої еко но міки з висо ким потен ці а лом під ви щення кон-
ку рен то сп ро мож ності – агро про мис ло вий ком плекс, вироб ництво аль-
тер на тив них дже рел енер гії на основі біо маси, а також цивільне літа-
ко бу ду вання. Були визна чені про блемні питання, що пере шко джа ють 
їх роз витку, та під го тов лені про по зи ції щодо роз ши рення регі о наль ної 
та гло баль ної кон ку рен то сп ро мож ності визна че них сек то рів. На сьо го-
дні успішно завер шено дві фази про екту і почи на ється заключна, третя, 
фаза, роз ра хо вана на 2013–2015 рр.

Як було зазна чено, третя фаза про екту має на меті забез пе чити 
прак тичне засто су вання реко мен да цій, під го тов ле них екс пер тами 
ОЕСР спільно з укра ї нсь кою стороною.

27 березня від бу лося засі дання коор ди на цій ної ради у зв’яз ках 
з ОЕСР під голо ву ван ням пер шого заступ ника міністра еко но міч ного 
роз витку і тор гівлі Укра їни, заступ ника голови коор ди на цій ної ради 
у зв’яз ках з ОЕСР А. Мак сюти. Під час засі дання було визна чено кон-
к ретні заходи щодо прак тич ного засто су вання реко мен да цій ОЕСР 
у ході реа лі за ції тре тьої фази про екту, які дадуть змогу істотно під-
ви щити кон ку рен то сп ро мож ність обра них сек то рів еко но міки, покра-
щити їх інвес ти ційну при ваб ли вість для іно зем них інвес то рів, а також 
ство рити стале під ґрунтя для вдос ко на лення дер жав ної полі тики 
у визна че них сек то рах (Укра їна під ви щує кон ку рен то сп ро мож ність 
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сек то рів віт чиз ня ної еко но міки // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 28.03).

***
20 березня Кабі нет Мініст рів Укра їни при йняв роз по ря дження 

«Про затвер дження Стра те гії роз витку дер жав ної ста тис тики 
на період до 2017 року». Метою Стра те гії є під ви щення якості дер-
жав ної ста тис тики шля хом роз бу дови ціліс ної ефек тив ної наці о наль ної 
сис теми офі цій ної ста тис тики для при ве дення її у від по від ність зі стан-
дар тами ЄС у сфері ста тис тики.

Для реа лі за ції Стра те гії Держс тат Укра їни разом із заін те ре со ва-
ними дер жав ними орга нами, уста но вами та орга ні за ці ями щороку роз-
роб ля тиме заходи, які вклю ча ти муться в щорічні плани дер жав них ста-
тис тич них спо сте ре жень. Вико нання захо дів Стра те гії, спря мо ва них 
на вдос ко на лення ста тис тич ного зако но дав ства, мето до ло гії та про-
це дур, покра щання доступу корис ту ва чів до ста тис тич ної інфор ма-
ції та опти мі за ції звіт ного наван та ження на рес пон ден тів забез пе чить 
отри мання якіс ної ста тис тич ної інфор ма ції для при йн яття обґрун то ва-
них управ лінсь ких рішень та дасть мож ли вість під ви щити довіру сус-
піль ства до офі цій ної ста тис тики (При йн ято Стра те гію роз витку 
дер жав ної ста тис тики та План дер жав них ста тис тич них спо-
сте ре жень // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 
21.03).

* ** 
На чер го вому засі данні пре зи дії HAH Укра їни члени пре зи-

дії HAH Укра їни та запро шені заслу хали й обго во рили допо відь 
ака де міка-сек ре таря Від ді лення еко но міки НАН Укра їни, дирек-
тора Інсти туту демо гра фії та соці аль них дослі джень НАН Укра їни 
ака де міка НАН Укра їни Е. Ліба но вої про нау кове забез пе чення 
еко но міч них реформ.

В обго во ренні взяли участь ака де мік НАН Укра їни Б. Патон, віце-
пре зи дент НАН Укра їни, дирек тор Дер жав ної уста нови «Інс ти тут 
еко но міки та про гно зу вання НАН Укра ї ни» ака де мік НАН Укра їни 
В. Геєць.

Було від зна чено, що еко но міка Укра їни на сучас ному етапі потре-
бує нової ефек тив ної моделі, яка б умож ли вила коор ди на цію зусиль 
орга нів дер жав ної влади щодо вирі шення нагаль них еко но міч них про-
блем, насамперед про блем фінан со вої ста біль ності.
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Уряд кра їни має зна хо дити від по віді на чис ленні виклики: ризики 
повто рення реце сії, неста біль ність дер жав них фінан сів, про блеми 
кре ди то спро мож ності та фінан су вання бюджет них дефі ци тів, ризики 
погір шення фінан со вого стану під при ємств реаль ного сек тору, загрози 
зрос тання без ро біття та подо лання нега тив них нас лід ків ско ро чення 
соці аль них про грам тощо.

Це, у свою чергу, ста вить нові важ ливі завдання перед еко но міч ною 
нау кою. Уче ним-еко но міс там необ хідно сьо го дні, крім над ання допо-
моги влад ним струк ту рам за їх дору чен нями, всіма доступ ними засо-
бами про па гу вати своє бачення еко но міч ної ситу а ції, шля хів і завдань 
еко но міч ного роз витку. Необ хідно цілесп ря мо вано фор му вати на всіх 
рів нях високу куль туру еко но міч ного мис лення, управ ління, перед ба-
чення соці ально-еко но міч них резуль та тів дер жав них рішень.

Ви ступ ака де міка-сек ре таря Від ді лення еко но міки НАН Укра їни 
ака де міка НАН Укра їни Е. Ліба но вої засвід чив, що одним з перс пек-
тив них шля хів забез пе чення роз витку інтег ра ції та під ви щення ефек-
тив ності дослі джень у сфері сві то вої еко но міки, фінан сів і між на род-
них від но син є опти мі за ція мережі нау ко вих уста нов від по від ного про-
філю, що пере бу ва ють у від анні Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
та Мініс терства фінан сів Укра їни, і ство рення Об’єд на ного інсти туту 
сві то вої еко но міки, фінан со вого управ ління та між на род них відносин.

Члени пПре зи дії НАН Укра їни від кри тим голо су ван ням одно го-
лосно ухва лили від по відну поста нову (Пре с-ре ліз за під сум ками засі-
дання пре зи дії НАН Укра їни 15 березня 2013 р. // Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

* ** 
У будь-якій еко но міч ній сис темі рин ко вого типу саме міс це-

вий еко но міч ний роз ви ток ста но вить фун да мент, на якому фор му-
ються пер винні ресур сні та фінан сові потоки, закла да ються основи 
регі о наль ного поділу праці та вироб ни чої коо пе ра ції, утво рю-
ються ста більні зв’язки та вза є мо за леж ності різ но ма ніт них видів 
від тво рю валь них цик лів та соці ально-еко но міч них про це сів. Саме 
міс це вий еко но міч ний роз ви ток від тво рює зв’язки, на основі яких фор-
му ються внут рі шні регі о нальні та наці о наль ний ринки, зміц ню ється 
єдність наці о наль ної еко но міки. Ком плексна модер ні за ція наці о наль-
ного гос по дарства Укра їни потре бує твор чого осмис лення місця й ролі 
міс це вого еко но міч ного роз витку, визна чення важе лів впливу еко но-
міч ного зрос тання на міс це вому рівні на регі о нальні та загаль но на ці-
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о нальні від тво рю вальні про цеси, вияв лення їх зна чення для вдос ко на-
лення та впро ва дження дер жав ної регі о наль ної соці ально-еко но міч ної 
політики.

Еко но мічне зрос тання на міс це вому рівні є най більш склад ним 
об’єк том дер жав ної регі о наль ної полі тики, що потре бує вра ху вання 
особ ли вос тей галу зе вої та тери то рі аль ної струк тури міс це вого гос по-
дарства, визна чення спе ци фіки міс це вих умов нагро ма дження капі-
талу, особ ли вос тей функ ці о ну вання міс це вого ринку праці, зайня тості 
та кад ро вого забез пе чення. Постій ної уваги потре бу ють міс цева спе-
ци фіка ціно вих та кон’юнк тур них коли вань, дослі дження особ ли вос-
тей роз витку кон ку рент ного середо вища, інвес ти цій них та інно ва цій-
них про це сів, спе ци фіки фор му вання регі о наль них, між ре гі о наль них, 
зов ні ш ньо еко но міч них зв’яз ків. При та манні регі о наль ним рин кам 
роз біж ності міс це вого еко но міч ного роз витку (у т. ч. поділ тери то рії 
кра їни на регі они-лі дери, від сталі (депре сив ні), пери фе рійні тери то рії) 
можуть бути ніве льо вані шля хом фор му вання ста біль них соці ально-
еко но міч них зв’яз ків, що вини ка ють на під ґрунті регі о наль ного та між-
ре гі о наль ного поділу праці, узго дження бага то іє рар хіч них еко но міч-
них інте ре сів окре мих тери то рі аль них гро мад (місто, село, сели ще), 
узго дження інте ре сів регі ону та кра їни в цілому. В основі узго дження 
інте ре сів – сти му лю вання еко но міч ного зрос тання на міс це вому рівні, 
зрос тання доб ро буту людини неза лежно від місця її про жи вання.

Ри нок про по нує дієві меха нізми сти му лю вання еко но міч ного зрос-
тання на міс це вому рівні, у тому числі: дер жавно-при ватне пар т нерство 
та коо пе ра ція, фор му вання клас тер них об’єд нань; меха нізми стиму лю-
вання під при єм ництва, малого та серед нього біз несу. Еко но мічне зрос-
тання на міс цях потре бує роз ви нутого інсти ту ційно-пра во вого середо-
вища, впро ва дження ефек тив них фінан со вих та інвес ти цій них важе лів 
сти му лю вання еко но міч ної актив ності, їх сис тем ної під тримки на рівні 
міс це вого само вря ду вання, узго дження діяль ності всіх гілок пуб ліч ної 
влади. В умо вах зрос тання ризи ків нової «хви лі» сві то вої фінан сово-
еко но міч ної кризи особ ли вої акту аль ності для Укра їни набу ває усві-
дом лення ваго мої ролі між ре гі о наль ного та між му ні ци паль ного спів-
ро біт ництва, роз ши рення сфери дії внут рі шніх вироб ни чих та коо пе ра-
цій них зв’яз ків між регі о нами – основи фор му вання міст кого ціліс ного 
внут рі ш нього ринку. Внут рі шнє облаш ту вання кра їни, у т. ч. ефек-
тивна робота про мис ло вих, агро про мис ло вих під при ємств та фінан-
со вих уста нов, роз бу дова та модер ні за ція доро ж ньо-транс порт ної 
інфра струк тури, роз ви ток будів ництва, модер ні за ція об’єк тів жит лово-
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ко му наль ного гос по дарства та соці аль ної сфери, інтен си фі ка ція роботи 
під при ємств сфери послуг – фор му ють «точки зрос тан ня» та «а ре али 
роз вит ку», що ство рю ють нові робочі місця, залу ча ють міс цеві ресурси 
та потен ціал міс це вої еко но міки до еко но міч ного зрос тання на регі о-
наль ному рівні. Кон ку рентні виклики ХХІ ст. став лять перед Укра ї-
ною стра те гічне завдання – забез пе чити еко но мічне зрос тання на міс-
це вому, регі о наль ному рівні на заса дах ста лого роз витку, визна чати 
май бутнє міс це вого еко но міч ного роз витку на основі пуб ліч ності, від-
кри того діа логу «тери то рі альна гро мада – біз нес – вла да», що об’єд нає 
народ, сфор мує в Укра їні гро ма дянське сус піль ство (Сти му лю вання 
еко но міч ного зрос тання на міс це вому рівні / С. О. Біла, О. В. Шев-
ченко, М. О. Куш нір [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – С. 3).

***
Перс пек тиви роз витку еко но міки Укра їни у 2013 р. визна ча ти-

муться умо вами тор гівлі на сві то вих товар них рин ках, резуль та-
тив ністю захо дів з акти ві за ції зрос тання в роз ви ну тих кра ї нах, при-
ваб ли вістю Укра їни для пря мих та порт фель них інвес то рів, збе ре-
жен ням пріо ри те тів еко но міч ної полі тики після вибо рів до Вер хов-
ної Ради України. Се ре д ньо ст ро кові тен ден ції роз витку наці о наль ної 
еко но міки фор му ва ти муться під впли вом про це сів роз в’я зання бор го вої 
кризи у Євро зоні, наро щу вання про дук тив ної потуж ності еко но мік, 
що роз ви ва ються, та визна ча ти муться резуль та тив ністю рефор му вання 
біз нес-клі мату в Укра їні, інвес ти цій ною від да чею капі та ло вк ла день, 
осво є них у рам ках про грам, реа лі зо ва них у пост к ри зо вий період уря дом 
та при ват ним сек то ром, про це сами нагро ма дження ресур сів, необ хід них 
для реа лі за ції реформ соці аль ної сфери, та ефек тив ністю їх осво єння для 
сис тем ного вирі шення завдань рефор му вання.

Ос нов ними чин ни ками, які ство рю ють умови для недо ста т ньої 
зов ні ш ньої стій кості наці о наль ної еко но міки в про гноз ному пері оді, 
зали ша ються висо кий рівень бор го вого наван та ження на еко но міку 
та струк тур ний дефі цит зов ні ш ньої торгівлі.

Про гнозна кон фі гу ра ція інди ка то рів зов ні ш ньої стій кості наці о-
наль ної еко но міки показує, що за від сут ності сис тем них захо дів щодо 
покра щання біз нес-клі мату в кра їні, акти ві за ції залу чення пря мих 
інвес ти цій та про ти дії від пливу капі талу за межі наці о наль ної еко но-
міки будь-які тим ча сові заходи лише поглиб лю ва ти муть струк турні 
пере д у мови для погір шення її зов ні ш ньої стій кості в серед ньо ст ро ко-
вій перс пек тиві.
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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 те тами змен шення ураз ли вості наці о наль ної еко но міки є 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, мобі лі за ція капі та лів конт ро льо ва них 
іно зем них кор по ра цій рези ден тів Укра їни, акти ві за ція залу чення 
капі та лів, які не конт ро лю ються рези ден тами Укра їни, та регу лю-
вання транс ферт ного ціно ут во рення в зов ні ш ньо еко но міч ній діяль-
ності (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 та ін. ]. – К. : НІСД, 
2013. – C. 29).

На ука і вла да

Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич під пи сав Указ «Про Наці о-
наль ний план дій на 2013 рік щодо впро ва дження Про грами еко-
но міч них реформ на 2010–2014 роки “Заможне сус піль ство, кон ку-
рен то сп ро можна еко но міка, ефек тивна дер жа ва”».

З метою забез пе чення вико нання захо дів, визна че них Про гра мою 
еко но міч них реформ на 2010–2014 рр. «Заможне сус піль ство, кон-
ку рен то сп ро можна еко но міка, ефек тивна дер жа ва», глава дер жави 
поста но вив затвер дити Наці о наль ний план дій на 2013 р. щодо впро-
ва дження Про грами еко но міч них реформ на 2010–2014 рр. «Заможне 
сус піль ство, кон ку рен то сп ро   можна еко но міка, ефек тивна дер жа ва».

Ка бі нету Мініст рів Укра їни, Раді мініст рів АРК, облас ним, Київсь-
кій і Севас то польсь кій місь ким дер жав ним адмі ніст ра ціям, Наці о наль-
ній комі сії з цін них папе рів і фон до вого ринку, Наці о наль ній комі сії, 
що здійс нює дер жавне регу лю вання у сфері енер ге тики, Наці о наль ній 
комі сії, що здійс нює дер жавне регу лю вання у сфері зв’язку та інфор-
ма ти за ції, Наці о наль ній комі сії, що здійс нює дер жавне регу лю вання 
у сфері кому наль них послуг, Наці о наль ній комі сії, що здійс нює дер-
жавне регу лю вання у сфері рин ків фінан со вих послуг дору чено забез-
пе чити про ве дення за участі нау ко вих уста нов, екс пер тів роз’яс ню-
валь ної роботи щодо змісту Наці о наль ного плану (Указ Пре зи дента 
Укра їни № 128/2013 «Про Наці о наль ний план дій на 2013 рік щодо 
впро ва дження Про грами еко но міч них реформ на 2010–2014 роки 
“Заможне сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна еко но міка, 
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ефек тивна дер жа ва”» // Офі ційне інтер нет-предс тав ництво Пре-
зи дента Укра їни (http://www.president.gov.ua). – 2013. – 12.03).

***
За кін чено при ймання робіт на здо буття щоріч них пре мій Пре-

зи дента Укра їни для моло дих уче них 2013 р.
Сек ре та рі а том Комі тету з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі 

науки і тех ніки при йн ято до роз гляду 105 робіт, у тому числі:
– від Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни – 34 роботи;
– від Наці о наль ної ака де мії аграр них наук Укра їни – 4 роботи;
– від Наці о наль ної ака де мії медич них наук Укра їни – 4 роботи;
– від Наці о наль ної ака де мії пра во вих наук Укра їни –1 робота;
– від Наці о наль ної ака де мії педа го гіч них наук Укра їни – 1 робота;
– від Мініс терства освіти і науки Укра їни – 46 робіт;
– від Мініс терства охо рони здо ро в’я Укра їни – 4 роботи;
– від Мініс терства внут рі шніх справ Укра їни – 2 роботи;
– від Мініс терства обо рони Укра їни – 1 робота;
– від Мініс терства аграр ної полі тики та про до воль ства Укра їни – 

7 робіт;
від Централь ної спілки спо жив чих това риств Укра ї ни – 1 робота.
Звер тає на себе увагу, що понад 80  % пре тен ден тів вже мають 

нау ко вий сту пінь. В основ ному подано роботи з роз робки та впро ва-
дження нової тех ніки, мате рі а лів і тех но ло гій, які є резуль та том нау-
ко вих та екс пе ри мен таль них дослі джень, інже нер них пошу ків та орга-
ні за цій них рішень. Ана ліз пода них робіт пока зує вели кий потен ціал 
віт чиз ня ної науки, який має слу жити подо ланню кри зо вих явищ 
і подаль шому роз вит кові Укра ї нсь кої дер жави (Про голо вне // Офі цій-
ний веб-сайт Комі тету з дер жав них пре мій Укра їни в галузі науки 
і тех ніки (http://www.kdpu-nt.gov.ua).

***
20 березня на засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни при й-

н ято Поста нову «Про затвер дження Угоди про ство рення Ради 
з питань спів ро біт ництва в галузі фун да мен таль ної науки дер-
жав-учас ниць Спів друж ності Неза леж них Дер жа в». Про ект угоди 
роз роб лено Мініс терст вом освіти і науки, молоді та спорту на вико-
нання Плану захо дів за під сум ками участі Пре м’єр-мі ністра Укра-
їни М. Аза рова в засі данні Ради глав уря дів СНД (19 травня 2011 р., 
м. Мінськ).
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Рада з питань спів ро біт ництва в галузі фун да мен таль ної науки 
дер жав-учас ниць Спів друж ності Неза леж них Дер жав ство рю ється 
для орга ні за ції забез пе чення спів ро біт ництва між орга нами дер жав ної 
влади в галузі науки дер жав-учас ниць СНД, наці о наль ними ака де мі-
ями науки, а також орга ні за ці ями дер жав-учас ниць Угоди, що про во-
дять фун да мен тальні нау кові дослі дження.

До основ них напря мів діяль ності ради від не сено: під го товка про-
по зи цій щодо фор му вання та реа лі за ції між дер жав них про грам і про-
ек тів та вдос ко на лення нор ма тивно-пра во вої бази спів ро біт ництва 
в галузі фун да мен таль ної науки; спри яння вста нов ленню пря мих кон-
так тів та зміц ненню спів ро біт ництва між орга ні за ці ями дер жав-учас-
ниць угоди; спів ро біт ництво з робо чими апа ра тами між на род них орга-
ні за цій з питань фун да мен таль ної науки тощо.

До складу ради вхо ди ти муть керів ники від по від них орга нів дер-
жав ної влади в галузі науки, керів ники наці о наль них ака де мій наук 
дер жав-учас ниць СНД або інші упов но ва жені дер жа вами особи (Уряд 
затвер див Угоду про ство рення Ради з питань спів ро біт ництва 
в галузі фун да мен таль ної науки дер жа в-учас ниць СНД // Уря до вий 
пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 21.03).

***
15 березня   2 013 р. у Москві від бу лося 57-ме засі дання Еко но-

міч ної ради СНД. Укра їну на цьому заході пред став ляв міністр 
еко но міч ного роз витку і тор гівлі І. Прасолов.

На заході було обго во рено про екти доку мен тів Між дер жав-
ної ради «Раді о на ві га ці я», про базові орга ні за ції дер жа в-учас ниць 
СНД (зок рема, про над ання від кри тому акці о нер ному това риству 
«Дер жав ний нау ко вий центр – Нау ково-дос лід ний інсти тут атом-
них реак то рів» (РФ) ста тусу базо вої орга ні за ції дер жа в-учас ниць 
Спів друж ності Неза леж них Дер жав з інфор ма цій ного обміну у сфері 
забез пе чення без пеки дослід ниць ких ядер них уста но вок дер жа в-учас-
ниць СНД, діяль ність базо вої орга ні за ції у сфері нау ково-тех ніч ного 
роз витку сис тем дер жав них мате рі аль них резер вів, орга ні за ції пере-
під го товки й під ви щення ква лі фі ка ції кад рів і про діяль ність базо вої 
орга ні за ції з між дер жав ного обміну нау ково-тех ніч ною інфор ма цією 
Все ро сійсь кого інсти туту нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ції Російсь-
кої ака де мії наук (І. Пра со лов окрес лив нові перс пек тиви спів праці 
Укра їни з кра ї нами СНД // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 18.03).
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***
27 березня на своєму засі данні уряд при йняв роз по ря дження, 

яким затвер джено план захо дів з під го товки та видання впро довж 
2013–2020 рр. Вели кої укра ї нсь кої енцик ло пе дії. Доку мент на вико-
нання Указу Пре зи дента Укра їни роз ро бив Держ ком те ле ра діо.

Згідно з цим нор ма тивно-пра во вим актом, Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни пра цю ва тиме над роз роб кою кон цеп ції та слов ника 
енцик ло пе дії, а Держ ком те ле ра діо спри я тиме висвіт ленню в ЗМІ про-
цесу її під го товки.

За га лом від по від ний план захо дів перед ба чає спільну роботу 
Держ ком те ле ра діо та інших централь них орга нів вико нав чої влади, 
НАН Укра їни, закла дів куль тури та освіти тощо, спря мо вану на його 
вико нання.

Крім того, роз по ря дження рег ла мен тує утво рення дер жав ної нау-
ко вої уста нови «Енцик ло пе дичне видав ницт во», яка реа лі зує ідею 
поєд нання нау ко вої та редак ційно-ви дав ни чої діяль ності як скла до-
вих одного про цесу в під го товці та випуску зазна че ної енцик ло пе дії 
та інших довід ково-ен цик ло пе дич них видань.

Уста нова, яку пла ну ється ство рити на базі дер жав ного спе ці а лі зо-
ва ного видав ництва «Укра їнська енцик ло пе дія» імені М. П. Бажа на» 
та Голо вної редак ції Зводу пам’я ток істо рії та куль тури Укра їни при 
ньому, увійде до сфери управ ління Держ ком те ле ра діо (Уряд схва лив 
план захо дів з під го товки Вели кої укра ї нсь кої енцик ло пе дії // Уря до-
вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 28.03).

***
20 березня на засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни при йн ято 

поста нову про засну вання уря до вої пре мії імені Мак сима Рильсь-
кого. Роз роб ни ком доку мента висту пив Держ ком те ле ра діо України.

Згідно з актом, пре мія при су джу ва ти меться щорічно до дня наро-
дження М. Рильсь кого 19 березня. Щоправда, почи на ючи з наступ-
ного – 2014 р. Нею від зна ча ти муть здо бутки в галузі худо ж нього пере-
кладу укра ї нсь кою мовою тво рів видат них зару біж них авто рів, а також 
пере кладу тво рів укра ї нсь ких кла си ків та сучас них авто рів мовами 
наро дів світу.

Уря до вою поста но вою також затвер джено поло ження про пре мію 
та комі тет з її при су дження, опис дип лому лауреата.

Ви су вати кан ди да тури на здо буття від знаки мати муть змогу творчі 
спілки, наці о нально-куль турні та наці о нально-прос віт ницькі това-
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риства, видав ництва і видав ничі орга ні за ції, редак ції пері одич них 
видань, учені ради вищих навчаль них закла дів, нау кові уста нови, асо-
ці а ції тощо.

Очо лить Комі тет із при су дження пре мії міністр освіти і науки. 
До його складу ввій дуть пред став ники Держ ком те ле ра діо, Мін куль-
тури, МЗС, Наці о наль ної спілки письмен ни ків, НАН Укра їни, бла го-
дій ної орга ні за ції «Фонд Мак сима Рильсь кого «Тро янди й виног рад» 
та Укр те ле ра ді оп ре сінс ти туту.

Усі необ хідні доку менти для участі в кон курсі необ хідно над іслати 
на адресу Комі тету з пре мії до 1 лис то пада (Уряд при йняв поста нову 
про засну вання пре мії імені Мак сима Рильсь кого // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 21.03).

***
На засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни 13 березня було при-

йн ято Роз по ря дження № 130-р «Про схва лення Кон цеп ції роз витку 
ядер ної меди цини на період до 2017 року».

Ух ва лене Роз по ря дження визна чає основні завдання із забез пе-
чення роз витку в Укра їні ядер ної меди цини шля хом упро ва дження 
новіт ніх ядерно-фі зич них мето дів. Ці методи спря мо вані на над ання 
своє час ної та якіс ної медич ної допо моги хво рим, під ви щення якості 
пер вин ної діаг нос тики та, як наслі док, зни ження рівня показ ника 
смерт ності.

Ви ко нання завдань, визна че них цим уря до вим доку мен том, мож-
ливе в трьох напря мах – діаг нос тич ному, ліку валь ному, вироб ництві 
радіо фа рмп ре па ра тів, з ура ху ван ням ство рення нау ково-тех ніч ної бази.

Ре а лі за ція Кон цеп ції дасть змогу при вести ядерну меди цину Укра-
їни у від по від ність до євро пейсь ких і сві то вих стан дар тів діаг нос тики 
й ліку вання хво рих та ство рити нау ково-тех нічну базу роз витку ядер-
ної меди цини (Уряд схва лив Кон цеп цію роз витку ядер ної меди цини 
на період до 2017 р. // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 
2013. – 14.03).

***
Ого ло шено кон курс із від бору на навчання в про від них ВНЗ 

та нау ко вих уста но вах за кордоном.
З метою під ви щення рівня тео ре тич ної та прак тич ної під го товки 

сту ден тів, аспі ран тів, нау ко вих і нау ково-пе да го гіч них пра ців ни-
ків, про ве дення авто рсь ких дослі джень з вико рис тан ням сучас ного 
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облад нання і тех но ло гій, опа ну вання новіт німи уні каль ними мето-
дами, набуття досвіду здійс нення нау ково-дос лід ної і викла даць кої 
діяль ності, забез пе чення інфор ма цій ного обміну, роз ши рення нау ко-
вих кон так тів із зару біж ними нау ко вцями і від по відно до Поста нови 
Кабі нету Мініст рів Укра їни від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання 
навчання сту ден тів та аспі ран тів, ста жу вання нау ко вих і нау ково-
пе да го гіч них пра ців ни ків у про від них вищих навчаль них закла дах 
та нау ко вих уста но вах за кор до ном» Мініс терство освіти і науки 
Укра їни ого ло шує кон курс з від бору на навчання сту ден тів і аспі ран-
тів та ста жу вання нау ко вих і нау ково-пе да го гіч них пра ців ни ків у про-
від них вищих навчаль них закла дах та нау ко вих уста но вах за кор до-
ном (Ого ло шено кон курс з від бору на навчання у про від них ВНЗ 
та нау ко вих уста но вах за кор до ном // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 7.03).

***
1 березня під голо ву ван ням міністра освіти і науки Д. Табач-

ника та за участі народ них депу та тів Укра їни, пред став ни ків Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни, Дер жав ної інспек ції навчаль них 
закла дів, керів ни ків вищих навчаль них закла дів, нау ко вців від бу-
лося засі дання коле гії мініс терства.

На засі данні було роз гля нуто питання вису нення під руч ни ків 
на здо буття Дер жав ної пре мії Укра їни в галузі науки і тех ніки 2013 р., 
вису нення нау ко вих праць на при су дження щоріч них пре мій Пре зи-
дента Укра їни для моло дих уче них, від зна чення пра ців ни ків галузі 
освіти, науки, фізич ної куль тури та спорту дер жав ними наго ро дами 
Укра їни і від зна ками Кабі нету Мініст рів Укра їни тощо.

Під час засі дання дирек тор Інсти туту інно ва цій них тех но ло гій 
і змісту освіти О. Удод зазна чив, що Дер жавна пре мія Укра їни в галузі 
науки і тех ніки запо чат ко вана в 1969 р. з метою спри яння подаль шого 
роз витку гума ні тар них, при род ни чих і тех ніч них наук. За сло вами 
О. Удода, голо вна пере вага запро ва дження Дер жав ної пре мії, кіль-
кість пода них робіт на здо буття якої значно зросла з часів неза леж-
ності Укра їни – це її пози тив ний вплив на сус піль ний про грес та під ви-
щення авто ри тету віт чиз ня ної науки у світі (Від бу лося засі дання коле-
гії Мініс терства освіти і науки // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.
gov.ua). – 2013. – 1.03).
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***
З 18 по 20 березня в ДКА Укра їни про хо дила перша зустріч екс-

пер тів з під го товки д о  реа лі за ції про екту TWINNING «Ство рення 
дов го три ва лих пере д у мов ефек тив ної участі Укра їни в реа лі за ції 
євро пейсь ких кос міч них про грам у сфері супут ни ко вої наві га-
ції (Galileo) та дис тан цій ного зон ду вання Землі (GMES)».

У зустрічі взяли участь пред став ники ДКА Укра їни, Деле га ції 
Євро пейсь кого Союзу в Укра їні, а також Іспансь кого наці о наль ного 
інсти туту аеро кос міч них тех но ло гій, який був обра ний як євро пейсь-
кий пар т нер для реа лі за ції про екту TWINNING.

Під час пере го во рів сто рони обго во рили про ект робо чого плану 
май бу т нього про екту TWINNING.

Го ло вною метою про екту є спри яння залу ченню Укра їни до кос-
міч них про грам Євро пейсь кого Союзу для вирі шення завдань нау ково-
тех ніч ного, соці ально-еко но міч ного, еко ло гіч ного, куль тур ного і осві-
т нього роз витку сус піль ства.

Од ним з голо вних завдань цього про екту TWINNING є гар мо ні за-
ція нор ма тивно-пра во вої бази Укра їни та ЄС, що має при вести до більш 
ефек тив ної укра ї нсько-єв ро пейсь кої спів праці в кос міч ній сфері.

Прак тична реа лі за ція про екту роз поч неться у вересні – жовтні 
2013 р. та три ва тиме 24 місяці. Фінан су вати про ект буде Євро пейська 
комі сія (В ДКА Укра їни пройшли пере го вори з деле га цією Іспансь-
кого наці о наль ного інсти туту аеро кос міч них тех но ло гій (INTA) // 
Дер жавне кос мічне аге нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 
2013. – 20.03).

* ** 
У Комі теті Вер хов ної Ради Укра їни з питань науки і освіти 

13 березня від бу лися слу хання на тему: «Про стан та зако но давче 
забез пе чення фінан су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль-
нос ті». Під час слу хань висту пили понад 25 екс пер тів та нау ко вців, 
а зага лом участь у слу хан нях взяли більш як 250 учас ни ків. Серед них – 
народні депу тати Укра їни, пред став ники вищих навчаль них закла дів, 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, галу зе вих наці о наль них ака де мій, 
нау ко вих уста нов, гро мадсь ких нау ко вих орга ні за цій, учені.

Го лова комі тету Л. Гри не вич у своєму виступі наго ло сила, що за 
п’ять років Укра їна може без по во ротно втра тити ста тус нау ко вої дер-
жави. Вона пере ко нана, що сьо го дні Укра їна ще утри мує ста тус нау-
ко вої дер жави, але якщо не буде пере гля нуто під хід до фінан су вання 
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науки, вже за 5–10 років цей ста тус Укра їна втра тить без по во ротно. 
Вона наго ло сила, що за нині ш нього рівня фінан су вання гово рити про 
роз ви ток науки не дово диться, адже влада виді ляє на науку з бюджету 
най менше за роки неза леж ності – 0,29  % ВВП. При цьому, нага дала 
Л. Гри не вич, рівень витрат, гаран то ва ний зако ном – 1,7  % ВВП, 
а серед ній рівень у світі – 2  %. Народ ний депу тат під крес лила, що кри-
тич ний рівень, необ хід ний для вижи вання нау ки, – це 0,9  %. Тільки 
після цього порогу почи на ється еко но міч ний ефект від науки.

Об го во рю ва лися питання зрос та ю чої ролі науки в роз витку еко но-
міки кра їни, бюджет ного (базо вого та кон курс но го) фінан су вання нау-
ко вої сфери, як одного з основ них важе лів дер жав ної полі тики, фінан-
со вого забез пе чення пріо ри тет них напря мів науки і тех ніки, інно ва цій-
ної діяль ності, дер жав ного замов лення та дер жав них цільо вих програм.

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 у своєму виступі роз по вів про під-
сумки роботи очо лю ва ного ним аге нтства, про перс пек тиви напря мів 
інно ва цій ної діяль ності в Укра їні та нага дав, що уря дом готу ва ти-
меться пілот ний про ект щодо під тримки укра ї нсь ких уче них, зок рема 
моло дих нау ко вців та для ство рення нової кон ку рен то сп ро мож ної еко-
но міки.

Від НАН Укра їни висту пив віце-пре зи дент, ака де мік НАН Укра їни 
А. Заго род ній, який допо ві дав про стан справ в ака де мії. Заува жу ва-
лося, зок рема, і на вкрай низь кому інте ресі до науки в українському 
сус піль стві, падінні пре стижу нау ко вої праці.

Крім того, під час слу хань дис ку ту вали щодо ство рення спри-
ят ли вих умов вза є мо дії біз несу і науки, роз витку ринку інте лек ту-
аль ної влас ності, фор му вання гран то вої сис теми фінан су вання нау-
ко вих дослі джень, діяль ності Дер жав ного фонду фун да мен таль них 
дослі джень.

Особ ливо заува жу ва лося на про блемі збе ре ження нау ко вих об’єк-
тів, що ста нов лять наці о нальне над бання, стану дер жав ної під тримки 
нау ко вих уста нов, що вклю чені до Дер жав ного реєстру, під ви щення 
ста тусу вче ного та нау ко вого пра ців ника.

Ака де мік Ака де мії наук вищої школи Укра їни М. Стріха, який брав 
участь у під го товці комі тетсь ких слу хань, наго ло сив, що неро зу міння 
сві то гляд ної та, насам пе ред, прак тич ної ролі науки для роз витку сус-
піль ства стала, на жаль, хро ніч ною хво ро бою укра ї нсь кого полі ти куму.

На необ хід ності пере гляду роз міру фінан су вання з дер жав ного 
бюджету роз витку науки та нау ково-тех ніч ної діяль ності у своєму 
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виступі наго ло шу вав заступ ник голови комі тету, народ ний депу тат 
М. Сорока.

На пере ко нання голови Комі тету з питань науки і освіти Л. Гри не-
вич, питання не тільки в бюджет ному фінан су ванні, а й у необ хід ності 
про зо рого роз по ділу бюджет них кош тів. Вона наго ло сила на необ хід-
ності пов но масш таб ного залу чення наці о наль ного капі талу до фінан-
су вання науки.

Під би ва ючи під сумки обго во рення, Л. Гри не вич під крес лила, 
що всі вислов лені під час слу хань, а також пере дані письмово про по зи-
ції і заува ження дадуть мож ли вість комі тету під го ту вати реко мен да ції 
пар ла менту, уряду, централь ним орга нам вико нав чої влади та ляжуть 
в основу від по від них зако но дав чих змін (За п’ять років Укра їна 
може без по во ротно втра тити ста тус нау ко вої дер жа ви – Лілія 
Гри не вич, голова Комі тету ВР з питань науки і освіти // Комі тет 
з питань науки і освіти (http://kno.rada.gov.ua). – 2013. – 14.03).

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

ції Укра їни роз роб ляє зміни до закону про нау кову й нау ково-тех-
нічну діяль ність, якими, зок рема, буде роз ши рено сис тему гран-
то вого фінан су вання нау ко вих про ек тів. Про це повід омив голова 
аге нтства В. Семи но женко під час слу хань на тему: «Про стан та зако-
но давче забез пе чення фінан су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль-
нос ті», що від бу лися в Комі теті Вер хов ної Ради Укра їни з питань науки 
і освіти 13 березня.

Го ло вні завдання на най ближ чий час – ухва лити зміни до Закону 
Укра їни «Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність», які значно б осу-
час нили пра вову базу в цій сфері. Змі нами перед ба ча ється ство рення 
Дер жав ного фонду під тримки нау ково-тех ніч ного роз витку, запро-
ва дження мож ли вості ство рення недер жав них фон дів гран то вої під-
тримки, а також над ання нау ко вим уста но вам права бути заснов ни ками 
чи спі взас нов ни ками юри дич них осіб за раху нок вне сення до ста тут-
ного фонду май но вих прав на інте лек ту альну влас ність.

Як зазна чив голова Дер жін форм на уки, голо вними пріо ри те тами 
від ом ства є роз ши рення гран то вого фінан су вання нау ко вих про ек-
тів і ство рення фонду тех но ло гіч ного роз витку, від нов лення про гно-
зу вання нау ково-тех ніч ного роз витку на основі фор сайт них дослі-
джень й онов лення меха нізму фор му вання пріо ри тет них напря мів 
науки й тех ніки, перс пек тивне пла ну вання і реа лі за ція дер жав ного 
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замов лення на ство рення новіт ніх тех но ло гій, а також збіль шення 
обся гів про грамно-ці льо вого фінан су вання нау ко вих дослі джень і нау-
ково-тех ніч них роз ро бок (Дер жін форм на уки хоче осу час нити зако-
но дав ство про нау кову діяль ність // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 14.03).

***
Ко мі тет з питань про мис ло вої та інвес ти цій ної полі тики реко-

мен дує пар ла менту при йн яти за основу про ект закону «Про затвер-
дження Загаль но дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної кос міч ної 
про грами на 2013–2017 роки».

Про грама спря мо вана на 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 
та захисту гео по лі тич них інте ре сів держави.

Зок рема, перед ба ча ється вдос ко на лити меха нізм над ання дер жав-
ної під тримки та забез пе чення інвес ти цій ної при ваб ли вості кос міч-
ної діяль ності в резуль таті: задо во лення сус піль них потреб у сфері 
дис тан цій ного зон ду вання Землі, а також супут ни ко вих наві га цій них 
та теле ко му ні ка цій них послуг; роз ши рення при сут ності віт чиз ня-
них під при ємств на сві то вому ринку кос міч них послуг, забез пе чення 
доступу в кос мос; про ве дення наукових кос міч них дослі джень, при-
клад них нау ко вих дослі джень з питань ство рення перс пек тив них 
зраз ків ракетно-кос міч ної тех ніки та пере до вих тех но ло гій, реа лі за ції 
пре стиж них наці о наль них про ек тів, а також вико нання нау ково-ос віт-
ніх про грам; при ско рення тем пів роз витку ракетно-кос міч ної тех ніки 
та під ви щення її кон ку рен то сп ро мож ності; поглиб лення між на род ного 
спів ро біт ництва.

У Про грамі визна чено шляхи і засоби роз в’я зання про блеми, наве-
дено пере лік завдань і захо дів з визна чен ням стро ків вико нання, обся-
гів та дже рел фінан су вання, а також зафік со вано основні очі ку вані 
резуль тати її реа лі за ції.

Члени комі тету зазна чали, що вико нання Про грами, зок рема, забез-
пе чить: фор му вання кос міч ної сис теми спо сте ре ження Землі та гео фі-
зич ного моні то рингу «Січ» з кос міч ним сег мен том (угру по вання з двох 
віт чиз ня них кос міч них апа ра тів), назем ним ком плек сом управ ління 
та назем ним інфор ма цій ним ком плек сом і її ефек тивну екс плу а та цію; 
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екс плу а та цію, а також спри яння комер цій ному вико рис танню Сис теми 
коор ди натно-ча со вого та наві га цій ного забез пе чення, ство рення регі-
о наль них наві га ційно-ін фор ма цій них сис тем, над ання висо ко точ ної 
наві га цій ної інфор ма ції корис ту ва чам в Укра їні та за її межами; гаран-
то ване опе ра тивне над ання дер жав ним орга нам, що здійс ню ють пов-
но ва ження у сфері обо рони і наці о наль ної без пеки (за їх замов лен ням), 
послуг кос міч ного зв’язку та ретран с ля ції даних, коор ди натно-ча со вого 
та наві га цій ного забез пе чення, поши рення інфор ма ції, що над хо дить 
від супут ни ків дис тан цій ного зон ду вання Землі, і роз роб лення сучас-
них тех но ло гій її спе ці аль ного вико рис тання, ство рення бага то функ-
ці о наль них тех ніч них засо бів спе ці аль ного вико рис тання, модер ні за-
цію і під тримку екс плу а та ції сис теми конт ролю та ана лізу кос міч ного 
прос тору; про ве дення 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 в межах наці о наль них та між-
на род них про ек тів, про ве дення за іні ці а ти вою укра ї нсь ких уче них 
кос міч ного екс пе ри менту з дослі дження іоно сфери «І о но сат-Мік ро», 
ство рення нау ко вих при ла дів для участі в між на род них нау ко вих екс-
пе ри мен тах та модер ні за цію радіо те ле скопа РТ 70, вико нання нау ково-
ос віт ніх про грам та ство рення уні вер си тетсь кого (моло діж но го) нано-
су пут ника, вико нання перс пек тив них нау ко вих про грам; гар мо ні за цію 
наці о наль них стан дар тів у галузі ство рення ракетно-кос міч ної тех ніки 
з між на род ними та євро пейсь кими і запро ва дження визна них на між-
на род ному рівні сис тем сер ти фі ка ції, мет ро ло гіч ного забез пе чення 
та керу вання якістю (Комі тет з питань про мис ло вої та інвес ти цій-
ної полі тики реко мен дує пар ла менту при йн яти за основу про ект 
закону «Про затвер дження Загаль но дер жав ної цільо вої нау ково-
тех ніч ної кос міч ної про грами на 2013–2017 роки» // Офі цій ний веб-
пор тал Вер хов ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 
20.03).

***
Про блемы финан си ро ва ния укра инс кой науки.
Го су дарство обя зано обес пе чить финан си ро ва ние науч ной 

и научно-тех ни чес кой дея тель ности в раз мере 1,7  % ВВП Укра ины, 
как это уста нов лено дейст ву ю щим зако но да тель ст вом. В даль ней-
шем, к 2020 г., необ хо димо обес пе чить финан си ро ва ние науки, в соот-
ветст вии с Болонс кой кон вен цией на уровне не меньше 3  % ВВП, 
как бюдже т ным финан си ро ва нием, так и при вле че нием в науч ную 
сферу бюдже т ных средств, в част ности, путем уста нов ле ния льгот для 
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пре дос тав ле ния этих средств. Базо вое бюджет ное финан си ро ва ние 
должно не только обес пе чить при стой ную зар плату в науке, но и обес-
пе чить реше ние задач раз ви тия науки, покрыть теку щие и капи таль ные 
затраты этих средств.

Рас ходы на науч ную и научно-тех ни чес кую дея тель ность дол жны 
быть защи щен ными ста ть ями рас хо дов Госу дарст вен ного бюджета 
Украины.

Не об хо димо обес пе чить повы ше ние роли Госу дарст вен ного фонда 
фун да мен таль ных исс ле до ва ний как инст ру мента госу дарст вен ной 
финан со вой поддержки про ве де ния сис те м ных фун да мен таль ных нау-
ч ных исс ле до ва ний, сущест вен ного уве ли че ния объ е мов финан си ро ва-
ния его дея тель ности, в т. ч. за счет вне бю дже т ных источ ни ков финан-
си ро ва ния;

Сле дует пред ус мат ри вать еже годно в про екте закона о Госу дарст-
вен ном бюджете отдель ной бюджет ной про грам мой затраты на финан-
со вую поддержку при ори те т ных инно ва ци он ных проектов.

При раз ра ботке порядка исполь зо ва ния средств Госу дарст вен ного 
бюджета по бюдже т ным про грам мам науч ного и научно-тех ни чес кого 
направ ле ния необ хо димо пред ус мот реть пер во оче ред ное направ ле ние 
бюдже т ных средств на раз ра ботки, кото рые имеют высо кий уро вень 
готов ности и высо кий уро вень ком мер ци а ли за ции.

При подго товке про ек тов Госу дарст вен ного бюджета Укра ины 
на 2013 и после ду ю щие годы необ хо димо обес пе чить поэтап ное уве-
ли че ние рас хо дов общего фонда госу дарст вен ного бюджета на выпол-
не ние про ек тов нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток в рам ках выпол не-
ния госу дарст вен ных нау ч ных и научно-тех ни чес ких про грамм, госу-
дарст вен ного заказа на соз да ние новей ших тех но ло гий также за счет 
средств, полу чен ных в качестве грантов.

Не об хо димо уве ли чить ресур с ные напол не ния госу дарст вен-
ных нау ч ных фон дов. Соз дать или упол но мо чить Госу дарст вен ный 
банк (для неком мер чес кого кре ди то ва ния, обслу жи ва ния бюдже т-
ных инвес ти ций) или бюдже т ный фонд в рам ках защи щен ных ста тей 
бюджета.

Сле дует соз дать Госу дарст вен ный реестр нау ч ных учреж де ний, 
дея тель ность кото рых по реше нию КМУ имеет важ ное зна че ние для 
науки, эко но мики и про из водства. Нау ч ным учреж де ниям, вхо дя щим 
в Госу дарст вен ный реестр, должна пре дос тав ляться поддержка госу-
дарства в виде льгот по уплате нало гов и дру гих сбо ров в соот ветст вии 
с зако но да тель ст вом Украины.
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Пред при я тия, име ю щие ста тус госу дарст вен ного науч ного 
учреж де ния, а также научно-тех ни чес кие ком пле ксы и их участ ники, 
осно ван ные на госу дарст вен ной собст вен ности, осво бож да ются 
от уплаты в общий фонд Госу дарст вен ного бюджета Укра ины части 
при были по резуль та там своей финан сово-хо зяйст вен ной дея тель-
ности за отче т ный период. При этом они обя заны не менее 50  % чис-
той при были от своей дея тель ности направ лять на про ве де ние своей 
устав ной науч ной и научно-тех ни чес кой дея тель ности, финан си ро ва-
ние инно ва ций и рас ши ре ние собст вен ной научно-тех но ло ги чес кой, 
опы тно-эк с пе ри мен таль ной базы. Сле дует также пред ус мот реть воз-
мож ность осво бож де ния от налога на добав лен ную сто и мость работ 
по выпол не нию нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток, осу ще ств ля е-
мых за счет средств госу дарст вен ного бюджета соис пол ни те лями 
таких работ.

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 биз неса. С этой целью 
при нять меры по совер шенст во ва нию сущест ву ю щих финан со вых сти-
му лов раз ви тия него су дарст вен ного бесп ри быль ного сек тора науки, 
в част ности дея тель ности спе ци а ли зи ро ван ных него су дарст вен-
ных (кор по ра ти в ных) фон дов гран то вой поддержки нау ч ных исс ле до-
ва ний и раз ра бо ток.

Часть средств, кото рая идет на поис ко вые исс ле до ва ния по ФЦП, 
целе со об разно пере вести в гран то вое финан си ро ва ние при кла д ных 
исс ле до ва ний и опы тно-ко нст рук торс ких раз ра бо ток, кото рые транс-
ли руют нау ч ные резуль таты в опы т ные изде лия и тех но ло гии с целью 
рас ши ре ния ком мер чес ких зака зов бизнеса.

Не об хо димо раз ра бо тать и утвер дить нор ма тивно-пра во вые акты, 
направ лен ные на повы ше ние заин те ре со ван ности биз неса во внед ре-
нии инно ва ций, в част ности путем вве де ния в прак тику нало го об ло же-
ния суб ъек тов хозяйст вен ной дея тель ности про грес си в ными налогами.

Не об хо димо повы сить связь финан си ро ва ния с резуль та тами, т. е. 
эффек тив ность исполь зо ва ния ресур сов, выде ля е мых для финан си ро-
ва ния науки, так как при нцип финан си ро ва ния инс ти ту тов «по пого ло-
вью» нано сит огро м ный вред украинской науке.

При нять меры по совер шенст во ва нию сущест ву ю щих финан со-
вых сти му лов раз ви тия него су дарст вен ного бесп ри быль ного сек тора 
науки, в част ности дея тель ности спе ци а ли зи ро ван ных него су дарст вен-
ных (кор по ра ти в ных) фон дов гран то вой поддержки нау ч ных исс ле до-
ва ний и раз ра бо ток.
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Не об хо димо пере смот реть с уче том реаль ной сто и мости найма 
жилья и теку щих рас хо дов дейст ву ю щие стан да рты оплаты коман ди-
ро во ч ных для уче ных. <…> Необ хо дима индек са ция коман ди ро во ч-
ных рас хо дов, так как сущест ву ю щая сис тема оплаты коман ди ро вок 
при во дит к тому, что жела ю щих выез жать на внед ре ние ста но вится все 
меньше (Наука Укра ины. Цифры, факты, про блемы / А. Мазур, 
Л. Любов ная, Н. Бров ченко [и др.]. – К. : Инс ти тут элект рос-
варки им. Е. О. Патона НАН Укра ины. – 2012. – С. 8–10).

Сус пільні виклики і потре би

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

Дер жав ний комі тет теле ба чення і радіо мов лення Укра їни 
під го ту вав кон цеп цію Дер жав ної цільо вої наці о нально-куль тур-
ної про грами по пуля ри за ції віт чиз ня ної видав ни чої про дук ції 
та читання на 2014–2018 рр.

Згідно з від по від ним про ек том уря до вого роз по ря дження, метою 
при йн яття про грами має стати від ро дження соці аль ної ролі віт чиз ня ної 
книги через по пуля ри за цію укра ї нсь кої видав ни чої про дук ції, читання 
як про цесу куль тур ного, духов ного, про фе сій ного та інте лек ту аль ного 
зба га чення людини.

Як зазна ча ють роз роб ники доку мента, реа лі за ція цих захо дів 
гаран ту ва тиме швидке й дина мічне зрос тання кон ку рен то сп ро мож-
ності Укра їни як євро пейсь кої дер жави в усіх сфе рах її діяль ності.

Фа хівці Держ ком те ле ра діо про ана лі зу вали декілька варі ан тів 
вирі шення зазна че ного завдання, зок рема євро пейську, аме ри канську 
й пост ра дянську моделі роз витку видав ни чої галузі. Досвід іно зем них 
дер жав пока зує, що най ефек тив ні шим спо со бом по пуля ри за ції всього 
спектра укра ї нсь кого кни го ви дання є при йн яття від по від ної про грами 
на дер жав ному рівні.

Кон цеп цією про по ну ється здійс ню вати моні то ринг читаць кого 
попиту, про па гу вати віт чиз няну дру ко вану про дук цію у спе ці аль них 
теле ра ді оп рог ра мах, рек лам них роли ках тощо. Серед діє вих захо дів 
зі сти му лю вання галузі також зазна чена модер ні за ція дер жав них полі-
гра фіч них під при ємств, роз ши рення й удо ско на лення мережі кни го-
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роз пов сю дження, акти ві за ція участі віт чиз ня них видав ців у між на род-
них вистав ко вих захо дах. Книги рек ла му ва ти муться посе ред ницт вом 
не лише засо бів масо вої інфор ма ції, а й за допо мо гою різ но ма ніт них 
пуб ліч них захо дів – літе ра тур них зустрі чей, читань тощо.

Очі ку ється, що ці заходи дадуть змогу збіль шити наклад книж ко-
вої про дук ції, від ві ду ва ність біб лі о тек і захис тять віт чиз ня ний ринок 
від напливу конт ра факт них видань (В Укра їні на дер жав ному рівні 
по пуля ри зу ва ти муть читання // Західна інфор ма ційна кор по ра-
ція (http://zik.ua/ua/news/2013/03/13/398416). – 2013. – 13.03).

***
На своєму засі данні 19 березня коле гія Дер жав ного комі тету 

теле ба чення і радіо мов лення Укра їни схва лила пере лік книж ко-
вих видань, перед ба че них до випуску за Про гра мою «Укра їнська 
кни га» на 2013 р. За явки на участь у Про грамі «Укра їнська кни га» 
подали 147 видав ництв та видав ни чих орга ні за цій. Усього над ійшло 
1135 про по зи цій на загальну суму понад 247 млн грн. Усі ці про по зи-
ції було роз мі щено на офі цій ному веб-сайті Держ ком те ле ра діо Укра їни 
для озна йом лення гро мадсь кості.

За зна че ний пере лік видань було пере дано на роз гляд екс перт ної 
ради з фор му вання дер жав ного замов лення на випуск книж ко вої про-
дук ції Держ ком те ле ра діо Укра їни для здійс нення неза леж ної екс пер-
тизи й фахо вого відбору.

До пере ліку видань, перед ба че них до випуску за Про гра мою 
«Укра їнська кни га» на 2013 р., екс перт ною радою було від ібрано 
211 видав ни чих про ек тів від 85 видав ництв та видав ни чих орга ні за цій. 
При фор му ванні пере ліку було вра хо вано дані щодо неза до во ле ного 
читаць кого попиту пуб ліч них біб лі о тек.

Пе ре лік видань сфор мо вано від по відно до таких тема тич них 
роз ді лів: видання для дітей та юнацтва (53 видан ня), твори кла си ків 
укра ї нсь кої літе ра тури та сучас них укра ї нсь ких авто рів (43 видан ня), 
твори кла си ків зару біж ної літе ра тури (25 видань), нау ково-по пулярні 
видання, довід кові та інфор ма ційні видання (72 видан ня), мовами наці-
о наль них мен шин Укра їни (18 видань).

Ве лику увагу при ді лено книж ко вим про ек там, запро по но ва ним 
видав цями на вико нання Указу Пре зи дента Укра їни «Про додат кові 
заходи з під го товки та від зна чення 200-річчя від дня наро дження 
Тараса Шев чен ка», яке широко від зна ча ти меться в Укра їні та за її ме-
жами у 2014 р.
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Дер жав ним бюдже том Укра їни на випуск книж ко вої про дук ції 
за бюджет ною Про гра мою «Укра їнська кни га» на 2013 р. перед ба чено 
видатки в сумі 37,5 млн грн. Зазна чені кошти пла ну ється вико рис тати 
на пога шення кре ди торсь кої забор го ва ності 2012 р. – 11,9 млн грн, 
та фінан су вання Про грами «Укра їнська кни га» 2013 р. – 25,6 млн грн.

Ти ражі, обсяги та оста точні фінан сово-еко но мічні показ ники 
видань, що увійшли до про грами, будуть сфор мо вані за резуль та-
тами про це дури заку півлі послуг з дру ку вання книг, пері одич них 
видань (послуг з під го товки виго тов лення і роз по всю дження /до став ки/ 
видан ня) та ана лізу наяв ності авто рсь ких прав на зазна чені видання.

Най ближ чим часом схва ле ний коле гією пере лік видань за Про гра-
мою «Укра їнська кни га» буде роз мі щено на офі цій ному сайті Держ-
ком те ле ра діо Укра їни (Схва лено про ект пере ліку книж ко вих видань, 
перед ба че них до випуску за про гра мою «Укра їнська кни га» на 2013 рік 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 20.03).

***
Ко му ні ка ція, а отже, і засоби масо вої інфор ма ції від ігра ють 

важ ливу роль у житті людей, адже це – невід’ємні склад ники сучас-
ного сус піль ства. Однією з основ них умов його роз витку є нако пи-
чення корис ної інфор ма ції та вдос ко на лення засо бів її оброб лення 
і вико рис тання. Еко но мічна зна чу щість дедалі більше визна ча ється 
не тільки наяв ністю тра ди цій них ресур сів, умов вироб ництва або капі-
талу, а й нау ко вих знань, інфор ма цій них ресур сів, тех но ло гій і про-
дук тів. Пріо ри тети дедалі більше змі щу ються від влас ності й капі та-
лів до нау ко вих знань та інфор ма ти за ції сус піль ства. Інно ва цій ний 
роз ви ток перед ба чає вико рис тання сві то вих досяг нень інфор ма цій ної 
інфра струк тури, перс пек тив них інфор ма цій них тех но ло гій, теле ко му-
ні ка цій них мереж, засо бів інфор ма тики й сис тем зв’язку для якіс ного 
під ви щення рівня нау ко вої діяль ності, збіль шення нау ково-тех ніч ного 
та інно ва цій ного потен ці алу.

Ре зуль та том ство рення ефек тив ної наці о наль ної інно ва цій ної сис-
теми є поліп шення якості життя насе лення, у тому числі під ви щення 
його осві т нього рівня та інно ва цій ної куль тури. Побу дова наці о наль-
ної інно ва цій ної мережі перед ба чає насам пе ред роз ви ток висо ко тех но-
ло гіч них вироб ництв, під тримку мережі нау ково-тех ніч них біб лі о тек, 
забез пе чення доступу до інфор ма цій них мереж, баз даних і рефе ра тив-
ної інфор ма ції, що немож ливо без роз витку інфор ма цій ної інфра струк-
тури.



63

Суспільні виклики і потреби

Ни зь кий рівень інно ва цій ної актив ності в Укра їні зумов ле ний 
рядом про блем фінан со вого, орга ні за ційно-пра во вого й зако но дав чого 
харак теру. Однак не останню роль від ігра ють також інфор ма ційні про-
блеми, насамперед недо ступ ність або від сут ність широ кого доступу 
до сис те ма ти зо ва ної інфор ма ції про нові тех но ло гії, що потен ційно 
можуть бути комер ці а лі зо ва ними й кон ку рен то сп ро мож ними на укра-
ї нсь кому і сві то вому рин ках, а також про кон’юнк туру рин ків інно ва-
цій ної про дук ції.

Го ло вним серед меха ніз мів, що спри я ють транс феру тех но ло гій, 
Мініс терство тор гівлі США вва жає обмін інфор ма цією між коле гами 
й пуб лі ка ції в жур на лах і збір ни ках мате рі а лів кон фе рен цій. Завдяки 
інфор ма цій ному обміну біз нес отри мує доступ до потріб ної інфор ма-
ції. Від крита пуб лі ка ція резуль та тів дослі джень, як під тве р джує досвід 
уні вер си те тів США, сприяє поши ренню інфор ма ції і швид кій комер ці-
а лі за ції резуль та тів, під три мує від по відну ака де мічну атмос феру твор-
чості серед спів ро біт ни ків.

Роз ви ток пост ін дуст рі аль ного сус піль ства немож ли вий без існу-
вання сис теми інфор ма цій ного обміну на між на род ному, наці о наль-
ному й регі о наль ному рів нях. З метою ство рення спри ят ли вого клі мату 
для інно ва цій ної діяль ності вкрай необ хідна загальна інфор ма ційна 
елект ро нна мережа, що міс тить дані про наявні нау ково-тех нічні цен-
три, напрями дослі джень, які про во дять у них, і про мож ли вість упро-
ва дження їхніх роз ро бок у вироб ництво. Для ство рення такої елект ро-
нної мережі важ ливу роль можуть від ігра вати ЗМІ, до яких нале жать 
і нау кові журнали.

Хоча коло чита чів нау ко вих жур на лів не надто широке, такі 
видання, без у мовно, зали ша ються основ ним опе ра тив ним дже ре лом 
нової інфор ма ції про досяг нення науки, тех ніки й тех но ло гій, а отже, 
і най важ ли ві шим засо бом, який сприяє при ско ренню нау ково-тех ніч-
ного про гресу (Яцків Т. Вісім років жур налу Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни «Наука та інно ва ції» // Віс ник НАН Укра їни. – 2013. – 
№ 1. – С. 86–87).

***
При фор му ванні стра те гії роз витку інфор ма цій ного сус-

піль ства в Укра їні слід вра хо ву вати євро пейсь кий досвід і євро-
пейські дослід ницькі пріо ри тети у сфері інфор ма ційно-ко му-
ні ка цій них тех но ло гій. Про ект VII Рам ко вої про грами FP7–ICT–
2011–7 PICTURE (Policy dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced 
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EU–EECA Cooperation, http://www.eeca-ict.eu) надає інстру менти 
під тримки вза є мо дії укра ї нсь кої нау ково-тех ніч ної спіль ноти і влад-
них струк тур Укра їни з екс перт ним середо ви щем ЄС і пред став ни ків 
гене раль ного дирек то рату кому ні ка цій них мереж, кон тенту й тех но ло-
гій Євро пейсь кої комі сії, DG CONNECT, колиш ній DG INFSO (http://
ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm).

Кон сор ціум про екту скла да ється з двох пар т не рів з країн ЄС (Німеч-
чина, Гре ція) і з 12 пар т не рів із країн Схід ної Європи й Централь ної 
Азії (EECA), а саме: з пред став ни ків Вірме нії, Азер бай джану, Біло русі, 
Гру зії, Казах стану, Кир гизс тану, Мол дови, Росії, Таджи кис тану, Турк-
ме нис тану, Укра їни, Узбе кис тану.

За галь ною метою про екту є залу чення основ них фахів ців-предс-
тав ни ків дослід них орга ні за цій, ака де мій, про мис ло вості, уря до вих 
струк тур з країн ЄС і Схід ної Європи й Централь ної Азії для під тримки 
й поліп шення діа логу на рівні роз робки ІКТ-ст ра те гії, а також для 
поліп шення пар т нерства між ЄС і кра ї нами ЕЕСА у сфері ІКТ.

Про ект роз по чав свою діяль ність 1 грудня 2011 р. і три ва тиме 
30 міся ців до 31 травня 2014 р. Про тя гом пер шого пері оду реа лі за ції 
про екту під го тов лено опис реко мен до ва них ІКТ-прі о ри те тів спів праці 
ЄС із кра ї нами EECA, огляд наяв них полі тик і стра те гій роз витку ІКТ 
у кра ї нах EECA, сфор мо вано три робочі групи екс пер тів, а також роз-
роб лено пілотну вер сію реко мен до ва них іні ці а тив щодо роз витку спів-
праці країн EECA з ЄС.

Про цес визна чення ІКТ-прі о ри те тів спів праці ЄС із кра ї нами 
EECA базу вався на оцінці потен ці алу країн EECA щодо про ве дення 
нау ково-тех ніч них дослі джень на євро пейсь кому рівні та від по від ності 
ІКТ-прі о ри те тів країн EECA основ ним напря мам роз витку ІКТ у ЄС. 
У резуль таті було виді лено окремі списки основ них пріо ри те тів для 
країн «Схід ного пар т нерст ва» (Вірме нії, Азер бай джану, Біло русі, Гру-
зії, Мол дови, Укра ї ни), а саме:

• Грід-тех но ло гії і хмарні обчис лення.
• ІКТ для елект ро нного навчання і циф ро вих інфор ма цій них сер-

вісів.
• Нано е лект ронні тех но ло гії і мік ро елект ронні ком по ненти.
• Елект ро нне уря ду вання, вклю ча ючи інте лек ту альну обробку 

інфор ма ції.
• Пере дові ІКТ-тех но ло гії для сфери охо рони здо ро в’я.
Та кож для країн Централь ної Азії (Казах стану, Кир гис тану, Таджи-

кис тану, Турк ме нис тану, Узбе кис та ну), а саме:
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• Пере дові мережі.
• Елект ро нне уря ду вання, елект ро нне навчання і циф рові інфор ма-

ційні сервіси.
• ІКТ для сфери охо рони здо ро в’я, вра хо ву ючи теле ме ди цину 

й суміс ність даних про паці єн тів із країн ЄС і країн Централь ної Азії.
• Авто ма ти за ція про це сів керу вання вико рис тання при род них 

ресурсів.
У рам ках про екту ство рено три робочі групи екс пер тів. Перша 

робоча група вклю чає в основ ному пред став ни ків орга ні за цій-парт не-
рів кон сор ці уму й займа ти меться обго во рен ням реко мен до ва них іні-
ці а тив щодо роз витку спів праці країн EECA з ЄС. Друга робоча група 
вклю чає екс пер тів за інтег ро ва ним напря мом «Ком по ненти, ком п’ю-
терні сис теми і мере жі», а третя робоча група скла да ється з екс пер тів 
за напря мом «Управ ління інфор ма цією і тех но ло гії фор му вання кон-
тен ту». Тех нічні напрями двох остан ніх груп від по ві да ють стра те гіч-
ним напря мам роз витку ІКТ у всіх кра ї нах Схід ної Європи й Централь-
ної Азії, а також пріо ри те там роз витку ІКТ в ЄС. Саме тому одне 
із завдань двох остан ніх робо чих груп – це про вести обго во рення й ана-
ліз доціль ності та ефек тив ності про по но ва них іні ці а тив щодо роз витку 
спів праці країн EECA з ЄС у цих тех ніч них галу зях ІКТ.

<…> Цільове завдання про екту PICTURE – про вести оцінку й на-
д ати реко мен да ції щодо дослід них пріо ри те тів ІКТ, під три мати діа лог 
щодо стра те гії роз витку ІКТ і сфор му вати про по зи ції для ЄС та уря дів 
країн Схід ної Європи й Централь ної Азії щодо нового стра те гіч ного 
пар т нерства EC–EECA у сфері ІКТ. Ця роль про екту PICTURE поси-
лю ється також тим, що цей про ект є пев ним про дов жен ням попе ре дніх 
трьох про ек тів дій коор ди на ції 7 РП у сфері ІКТ за участі пред став ни ків 
Укра їни, а саме: про ек тів ISTOK–SOYUZ, SCUBE–ICT та EXTEND. 
У рам ках цього клас тера про ек тів було роз роб лено спільні реко мен да-
ції щодо роз витку спів праці ЄС і країн Схід ної Європи й Централь ної 
Азії у сфері ІКТ у 7 РП.

З усіма мате рі а лами про екту PICTURE та попе ре дніх про ек тів 
ISTOK–SOYUZ, SCUBE–ICT та EXTEND можна озна йо ми тися на веб-
сайті http://www.eeca-ict.eu. На цьому веб-сайті також роз мі щено 
онлайн-базу «Плат форма ком пе тен цій» екс пер тів, дослід ни ків та ІКТ-
ор га ні за цій» (http://www.eeca-ict.eu/competence), яка може вико рис то-
ву ва тись як інстру мент пошуку пар т не рів для спіль них проектів.

<…> Дер жавна полі тика у сфері роз витку ІКТ та інфор ма цій ного 
сус піль ства в Укра їні пови нна вра хо ву вати основні тренди роз витку 
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ІКТ у кра ї нах ЄС і спри яти укра ї нсь ким орга ні за ціям щодо їх участі 
у євро пейсь ких нау ково-тех ніч них про ек тах, оскільки це реаль ний 
інстру мент при вне сення нового досвіду й знань в Укра їну (Про-
ект PICTURE та роз ви ток діа логу Укра їна – ЄС у сфері інфор ма-
ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій // Фор му вання мережі обміну 
інфор ма цією про нау ково-ос вітні про грами Євро пейсь кого Союзу. 
Про ект № 45309. Бюле тень № 4 «Під сумки про екту, реко мен да ції 
та пла ни» // http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1352065128_77.pdf).

Між на род ний досвід

Рос сийс кие уче ные дол жны в 2015 г. уве ли чить долю пуб ли ка-
ций в миро вых нау ч ных жур на лах, индек си ру е мых в базе дан ных 
«Сеть нау ки» (WEB of Science), до 2,44  %. Это одно из тре бо ва ний 
Указа пре зи дента В. Путина «О мерах по реа ли за ции госу дарст вен ной 
поли тики в области обра зо ва ния и нау ки» от 7 мая 2012 г. В насто я-
щее время доля рос сийс ких пуб ли ка ций в этой базе сос тав ляет 1,68  %. 
За послед ние годы Рос сия все ниже опус ка ется по дан ному пока за телю 
в миро вом рей тинге, выпав из пер вой десятки.

Как же исп ра вить ситу а цию? Меры ука заны в про екте, подго тов-
лен ном пра ви тель ст вом. В част ности, от резуль та тов уче ного в сис теме 
WEB of Science («Сеть нау ки») будет зави сеть его зар плата, ква ли фи-
ка ция, воз мож ность вхо дить в дис сер та ци он ные советы, экс пе р т ные 
гру ппы, полу чать госу дарст вен ную поддержку и т. д. Пуб ли ка ции 
в базе WEB of Science ста нут кри те рием и для нау ч ных кол лек ти вов. 
Лидеры полу чат при ори тет при финан си ро ва нии из бюджета, пуб ли ка-
ции будут учи ты ваться при лицен зи ро ва нии и акк ре ди та ции нау ч ных 
учреж де ний.

Ос т рый воп рос для мно гих рос сийс ких уче ных – язы ко вой барьер. 
Поэтому пред по ла га ется в раз ли ч ных реги о нах страны соз дать Центры 
язы ко вой подго товки для напи са ния ста тей на анг лийс ком языке с уче-
том спе ци фики исс ле до ва ния и науч ного изда ния. Кроме того, наме-
ча ется серь ез ная поддержка рос сийс ких изда ний, чтобы они могли 
войти в базу WEB of Science. Что каса ется Рос сийс кого индекса науч-
ного цити ро ва ния РИНЦ, то пред ус мот рены меры, кото рые позво лят 
ей интег ри ро ваться в «Сеть нау ки».

Кроме того, пред ла га ется при вле кать веду щих зару бе ж ных исс-
ле до ва те лей к сору ко водству дис сер та ци ями, а также к рецен зи ро ва-
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нию ста тей, подго тов лен ных к пуб ли ка циям в жур на лах, вхо дя щих 
в базу ВЕБ.

М. Угрю мов, ака де мик РАН:
«Это важ ный про ект, он дол жен помочь уве ли чить число рос-

сийс ких пуб ли ка ций в пре сти ж ных жур на лах, но дья вол, как гово-
рится, в дета лях. Какова ситу а ция сегодня? Мно гие наши пуб ли ка ции 
выпол нены в соав торстве с изве с т ными запа д ными уче ными. По сути, 
это “паро во зы”. Каза лось бы, плюсы оче ви дны – интер на ци о на ли за-
ция науки, и эту прак тику надо рас ши рять, а число наших пуб ли ка-
ций будет расти. Но есть обо рот ная сто рона, кото рая может отчасти 
пере крыть плюсы. Сот руд ни чество и соав торство дол жны быть адек-
ва т ными и вза и мо вы го д ными. Рабо тать не только на число пуб ли ка-
ций дан ного уче ного, но в пер вую оче редь на раз ви тие науки в Рос сии. 
А иногда соав торство может и разв ра щать уче ных. Ска жем, у кого-то 
есть уни каль ный нау ч ный инст ру мент, напри мер, какой-то уни каль-
ный хими чес кий мате риал. Можно пред ста вить ситу а цию, когда уче-
ный пред ла гает его “силь ным науч ного мира”, по сути, в качестве 
науч ного сер виса. Цель – про вести сов ме с т ные исс ле до ва ния и попасть 
в пуб ли ка цию под его кры шей. Но от такой работы вряд ли будет раз-
ви ваться полно цен ная наука в Рос сии, хотя и будут полу чены плю сики 
по пуб ли ка циям.

Уве рен, что наши уче ные дол жны пуб ли ко ваться не только сов-
местно с запа д ными кол ле гами, но и неза ви симо от них. Тем более 
что пред по сы лки для этого у нас уже есть. Ведь мно гие лабо ра то рии 
осна щены пер вок лас сным обо ру до ва нием. Конечно, прор ваться само-
сто я тельно на нау ч ный рынок пуб ли ка ций очень непросто. Там идет 
жес то чай шая кон ку рен ция, ста тьи при сы лают “килог рам ма ми”. Зна-
чит, мы дол жны делать науку высо чай шего уровня. Чтобы нас вос-
п ри ни мали как рав ноп ра в ных кон ку рен тов. Если же мы по-преж нему 
будем цеп ляться за запа д ный паро воз, то это, конечно, даст хоро шие 
цифры в минис терс ких отче тах, но рос сийс кая наука от этого мало что 
выиграет.

Что каса ется мер сти му ли ро ва ния уче ных, кото рые попа дают 
в базу WEB of Science, то, мне кажется, опти маль ный вари ант нашли 
в Китае. Там решили про блему в лоб, опла чи вая пуб ли ка ции в меж-
ду на ро д ных жур на лах. <…> Эффект такой прос той сис темы в Китае 
ока зался уди ви тель ным: число пуб ли ка ций резко пошло вверх. Если 
мы нач нем при ду мы вать, как учи ты вать этот кри те рий в зар пла тах, то, 
по-мо ему, в оче ред ной раз все забю рок ра ти зи руем.
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И нако нец, как поднять рей тинг рос сийс ких жур на лов? Пре жде 
всего они дол жны быть на анг лийс ком языке. Что давно сде лано в быв-
ших стра нах “народ ной демок ра тии” Централь ной и Вос точ ной Европы. 
Кроме того, жур налы дол жны стать меж ду на ро д ными, с меж ду на род-
ной ред кол ле гией. Сегодня в веду щих стра нах, даже в США, нет наци-
о наль ных жур на лов, а у нас их мно жество <…> И конечно, надо обес-
пе чить всем нашим уче ным доступ к миро вой науч ной инфор ма ции. 
Иначе они рабо тают и гото вят пуб ли ка ции всле пую, не пред став ляя, 
что про ис хо дит в мире. Будут отк ры вать уже отк ры тое и ста раться пуб-
ли ко вать опуб ли ко ван ное» (Мед ве дев Ю. Попасть в сеть // Рос сийс-
кая ака де мия наук // (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=1684
6 c73–3 caa-4 a4 c-a7 b1–894 b401 ef5 ab). – 2013. – 20.03).

***
Ми нис терство обра зо ва ния и науки РФ пла ни рует соз дать еди-

ную инфор ма ци он ную сис тему, содер жа щую све де ния о защи щен-
ных дис сер та циях и обла да те лях уче ных сте пе ней. Соот ветст ву ю-
щий про ект феде раль ного закона опуб ли ко ван на сайте ведомства.

Но вая инфор ма ци он ная сис тема соз да ется в целях инфор ма ци он-
ного обес пе че ния дея тель ности госу дарст вен ной сис темы аттес та ции 
нау ч ных и научно-пе да го ги чес ких работ ни ков, отме ча ется в доку-
менте. Пред по ла га ется, что в сис теме будет раз ме щаться инфор ма ция 
о дис сер та ци он ных сове тах, авто ре фе ра тах защи щен ных и пред став-
лен ных к защите дис сер та ций, о защи щен ных дис сер та циях.

Там же будут содер жаться фами лии, имена и отчества обла да те лей 
уче ных сте пе ней или уче ного зва ния, а также номера и даты выдачи 
этим лицам дип ло мов об уче ной сте пени или аттес тата об уче ном зва-
нии. Эти све де ния будут обще дос ту п ными, их пла ни ру ется пре дос тав-
лять бесп латно.

Раз ра бо тан ный Минобр на уки доку мент вно сит изме не ния в Феде-
раль ный закон «О науке и госу дарст вен ной научно-тех ни чес кой поли-
ти ке» (Минобр на уки пла ни рует соз дать отк ры тую базу дан ных 
по дис сер та циям // Рос сийс кая ассо ци а ция элект рон ных биб ли о-
тек (http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digi-
tal_resources49/4000/). – 2013. – 25.03).

***
Тема качест вен ного ком плек то ва ния биб ли о тек элект рон-

ными ресур сами не теряет своей акту аль ности. На отрас ле вых про-
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фес си о наль ных мероп ри я тиях про дол жают обсуж даться воп росы раз-
ви тия изда тель с ких элект рон ных ресур сов, ЭБС, пред ла га е мого ассор-
ти мента, эффек тив ности орга ни за ции доступа поль зо ва те лей, цено об-
ра зо ва ния на ресурсы, выпол не ния норм авто рс кого права и мно гое 
другое.

На и боль шую цен ность для ана лиза сло жив шейся ситу а ции имеет 
прак ти чес кий опыт работы биб ли о тек с ком мер чес кими постав щи-
ками элект рон ной инфор ма ции с точки зре ния ассор ти мента, усло вий 
доступа, вост ре бо ван ности фор ма тов и цено об ра зо ва ния на элект рон-
ные книги.

В. Дмит риев, ком мер чес кий дирек тор ком па нии «Лит Рес»:
«Исходя из нашего опыта, могу ска зать, что цено об ра зо ва ние 

на элект рон ные книги в Рос сии сегодня фор ми ру ется на основе сто-
и мости тра ди ци он ной книги. Цены на 90  % э-книг сос тав ляют 40  % 
цены их бумаж ного экви ва лента в Интер нете. В осталь ных 10  % слу-
чаев по тре бо ва нию изда те лей книга стоит дороже. По нашему мне-
нию, цена книги не должна зави сеть от того, бумаж ная она или элект-
рон ная. Даже если отсутст вуют издержки на бумагу, то они ком пен-
си ру ются затра тами на ресурс, поис ко вые сис темы, защиту и дру гие 
сер висы, прод ви га ю щие и достав ля ю щие э-книгу поль зо ва телю.

“Лит Рес” пред ла гает сегодня сле ду ю щие вари а нты, кото рые могут 
быть исполь зо ваны биб ли о те ка рями как посред ни ками между изда те-
лями или агре га то рами и поль зо ва те ля ми:

– на и бо лее вост ре бо ван ный сегодня в биб ли о те ках вари ант – книги 
на дисках;

– ли цен зи он ная поддержка, т. е. пре дос тав ле ние доступа к кни гам, 
на кото рые есть права в элект рон ной биб ли о теке “Лит Рес”. Сей час 
мы дого ва ри ва емся с изда тель ст вом “Э К С МО” о том, что книги, кото-
рые биб ли о теки пла ни руют поку пать у изда тель ства, будут “по умол-
ча нию” пере да ваться с бесп ла т ным элект рон ным доступом;

– воз мож ность чте ния элект рон ных книг из биб ли о теки на мобиль-
ных плат фор мах iOS, Windows и Android;

– до ступ через Litres touch – уст ройство для чте ния, кото рое позво-
ляет биб ли о теке выда вать э-книги поль зо ва телю, име ю щему чита тель-
с кий билет. Сис тема рабо тает так: на нашем ресурсе пред ус мот рен 
интер фейс для биб ли о те каря (по сути, сам сайт litres.ru), куда биб -
ли о те карь захо дит под сво ими логи ном и паро лем и полу чает воз мож-
ность выда вать э-книги, кото рые за ним закреп лены и пре доп ла чены. 
При этом запол ня ются такие поля, как номер чита тель с кого билета, 
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дата, до кото рой выда ё тся книга. От биб ли о те каря тре бу ется выб-
рать книгу и нажать кнопку “синх ро ни зи ро вать”, и книга ока зы ва ется 
на уст ройстве. Изда ние выда ё тся на две недели, и когда срок исте кает, 
поль зо ва тель полу чает пред уп реж де ние о том, что доступ к кон тенту 
закон чился и книга больше не может быть им исполь зо вана.

До ра ба ты ва ется модель выдачи кон тента в рам ках при ло же ний 
на уст ройства кли ента. Для этого доста точно уста но вить само при-
ло же ние, затем ука зать свою биб ли о теку с реги о наль ной при над леж-
но с тью, номер чита тель с кого билета и выби рать все книги, кото рые 
досту пны этой биб ли о теке и есть в ката логе. Книга, кото рая выдана 
чита телю, для все об щего доступа вре менно закрыта. Таким обра-
зом, биб ли о тека при об ре тает опре де лён ное коли чество экземп ля ров 
э-книги и управ ляет ими» (Сер висы изда те лей и агре га то ров для биб-
ли о тек: что и почем? // Рос сийс кая ассо ци а ция элект рон ных биб-
ли о тек (http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/
digital_resources49/3966/). – 2013. – 11.03).

 Фор му вання та впро ва дження 
інно ва цій ної моделі еко но мі ки

5 березня від бу лося засі дання Коле гії Дер жав ного аге нтства 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни. На засі данні 
обго во рю вався стан та перс пек тиви між на род ного спів ро біт ництва 
в інно ва цій ній сфері з дер жа вами-учас ни цями СНД. Як зазна чив Глава 
Дер жін форм на уки В. Семи но женко, най більш резо нанс ною подією 
остан нього часу стало при йн яття Між дер жав ної про грами інно ва цій-
ного спів ро біт ництва дер жа в-учас ниць СНД на період до 2020 р.

На разі Дер жін форм на у кою роз роб лено про ект поста нови Кабі нету 
Мініст рів Укра їни «Про утво рення Коор ди на цій ного центру з питань 
реа лі за ції Між дер жав ної про грами інно ва цій ного спів ро біт ництва дер-
жа в-учас ниць СНД на період до 2020 року». Ство рення та функ ці о ну-
вання Коор ди на цій ного центру має забез пе чити належну коор ди на цію 
дій централь них орга нів вико нав чої влади з реа лі за ції Про грами. Також 
про по ну ється затвер дити на уря до вому рівні Наці о нальну час тину 
Ком плексу захо дів на 2012–2014 рр. з реа лі за ції Про грами та під час 
пере гляду Дер жав ного бюджету Укра їни на 2013 р. перед ба чити додат-
кові видатки на фінан су вання Наці о наль ної час тини Ком плексу захо дів 
на 2012–2014 рр. Обидва рішення увійшли до про екту рішення, ухва-
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ле ного за під сум ками засі дання коле гії (5 березня від бу лося засі дання 
Коле гії Дер жав ного аге нтства з питань науки, іннова цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни під голо ву ван ням Воло ди мира Семи но женка // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 5.03).

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

за ції Укра їни про по нує вклю чити до Дер жав ної про грами акти-
ві за ції роз витку еко но міки на 2013–2014 рр. інно ва цій ний про ект 
з роз робки та орга ні за ції серій ного вироб ництва спе ці а лі зо ва-
них гамма-камер для радіо нук лід ної діаг нос тики та апа ра тури 
для інфра струк тури від ді лень радіо нук лід ної діаг нос тики. Наразі 
в Укра їні пра цює лише 50 таких камер, хоча потреба в них – бли зько 
300. При цьому вар тість гамма-камер віт чиз ня ного вироб ництва вдвічі 
нижча за вар тість іно зем них ана ло гів. Очі ку ва ний ефект від реа лі за-
ції про екту – додат кове над хо дження до Держ бю джету та дер жав них 
цільо вих фон дів майже 40 млн грн (Дер жін форм на уки: Гамма камери 
укра ї нсь кого вироб ництва вдвічі дешевші за іно земні ана логи // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 1.03).

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

за ції У к ра їни завер шило роз гляд робіт, пред став ле них на здо буття 
Пре мії Кабі нету Мініст рів Укра їни за роз роб лення і впро ва дження 
інно ва цій них тех но ло гій. Усього на здо буття Пре мії Кабі нету Мініст-
рів подано 27 робіт за такими пріо ри тет ними напря мами: «Осво єння 
нових тех но ло гій висо ко тех но ло гіч ного роз витку транс порт ної сис-
теми, авіа кос міч ної галузі, озбро єння та війсь ко вої тех ні ки»; «Впро ва-
дження нових тех но ло гій та облад нання для висо ко якіс ного медич ного 
обслу го ву вання, ліку вання, фар ма цев ти ки»; «Тех но ло гічне онов лення 
та роз ви ток агро про мис ло вого ком плек су»; «Осво єння нових ресур со-
збе рі га ю чих та енер го е фек тив них тех но ло гій».

Екс пертні комі сії під го ту вали про по зи ції для роз гляду на Комі-
теті з при су дження Пре мії Кабі нету Мініст рів Укра їни за роз роб лення 
і впро ва дження інно ва цій них тех но ло гій щодо робіт, пред став ле них 
на здо буття Пре мії (Дер жін форм на уки завер шено роз гляд робіт, 
пред став ле них на здо буття Пре мії Кабі нету Мініст рів Укра їни 
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за роз роб лення і впро ва дження інно ва цій них тех но ло гій // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 5.03).

***
Про блемы инф раст рук туры и опы тно-про из водст вен ной базы.
При фор ми ро ва нии гос за каза выде лить задачи по финан си ро ва нию 

содер жа ния и раз ви тия науч ной инф раст рук туры из финан си ро ва ния 
непос редст венно науч ной дея тель ности. При этом необ хо димо выйти 
на пяти-де ся ти лет ний рит ми ч ный цикл обнов ле ния мате ри ально-тех-
ни чес кой базы науки.

С целью лик ви да ции раз рыва между фун да мен таль ными раз ра бот-
ками и пре тво ре нием их в прак тику необ хо димо раз ра бо тать спе ци аль-
ный меха низм функ ци о ни ро ва ния опы т ных про из водств ака де ми чес-
кой науки.

Не об хо димо раз ра бо тать меха низм, раз ре ша ю щий про дажу, сни-
же ние или пере дачу с баланса на баланс излиш него или физи чески 
и морально изно шен ного обо ру до ва ния и при бо ров с целью рас чистки 
баланса осно в ных фон дов и при вле че ния допол ни тель ных вне бю дже т-
ных средств, кото рые можно было бы исполь зо вать только на при об ре-
те ние более сов ре мен ного науч ного обо ру до ва ния и приборов.

Не об хо димо при нять меры по совер шенст во ва нию сущест ву ю щих 
финан со вых сти му лов раз ви тия него су дарст вен ного бесп ри быль ного 
сек тора науки и подго то вить пред ло же ния по упро ще нию раз ре ши-
тель ной про це дуры для обра зо ва ния пред при я тий с целью реа ли за ции 
инно ва ци он ных проектов.

Раз ра бо тать и утвер дить нор ма тивно-пра во вой меха низм учас тия 
бюдже т ных нау ч ных учреж де ний в соз да нии хозяйст вен ных обществ 
путем вне се ния в уста в ный капи тал такого общества иму щест вен ных 
прав на объ е кты права интел лек ту аль ной собст вен ности и права поль-
зо ва ния пло ща дями и обо ру до ва нием, кото рые им пере да ются во вре-
мен ное поль зо ва ние.

В инс ти ту тах необ хо димо соз да вать отделы раз ви тия – вло же ния 
в эти отделы оку па ются, если рабо тать на деле, а не на сло вах (Наука 
Укра ины. Цифры, факты, про блемы / А. Мазур, Л. Любов-
ная, Н. Бров ченко [и др.]. – К.: Инс ти тут элект рос варки 
им. Е. О. Патона НАН Укра ины. – 2012. – С. 10).
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Між на род ний досвід

Про блема финан си ро ва ния инф раст рук ту р ных про ек тов инно-
ва ци он ного раз ви тия стран СНГ.

Ре зуль таты про ве ден ного моно гра фи чес кого исс ле до ва ния 2 позво-
ляют сфор му ли ро вать сле ду ю щие прак ти чес кие реко мен да ции по воп-
ро сам финан си ро ва ния инф раст рук ту р ных про ек тов инно ва ци он ного 
раз ви тия стран СНГ:

1. Об ъем гос бю дже т ных и иных финан со вых средств, выде ля е-
мых на раз ви тие инф раст рук туры ново вве де ний в стра нах СНГ, дол-
жен быть в бли жай шие годы мно гок ратно уве ли чен. Чтобы пред ста-
вить реаль ный объем финан со вых затрат наи бо лее раз ви тых стран 
мира на соз да ние и совер шенст во ва ние своей инф раст рук туры ново-
вве де ний, доста точно назвать сле ду ю щие цифры: «В Син га пуре сово-
ку п ные инвес ти ции госу дарства на соз да ние инф раст рук туры парка 
в сфере био тех но ло гий сос та вили 600 млн дол. В допол не ние к этому 
еже годно в этот сек тор направ ля лось при мерно 200 млн дол. – в основ-
ном на при вле че ние из США и Запад ной Европы наи бо лее изве с т ных 
уче ных, обу че ние пер со нала и покупку обо ру до ва ния для уни вер си-
те тов» 3. В свою оче редь, на соз да ние инф раст рук туры инно ва ци-
он ного центра «Скол ко во» Рос сия пла ни рует за три года выде лить 
3 млрд дол. 4. Кстати, близ кую по содер жа нию реко мен да цию дают орга-
нам госу дарст вен ного управ ле ния своей страны и рос сийс кие исс ле до ва-
тели: «Пос кольку во мно гих веду щих индуст ри ально раз ви тых стра нах 
мира госу дарст вен ные фонды играют огром ную роль в деле соз да ния 
эффек тив ной инно ва ци он ной сис темы, финан со вые резе рвы гос фон дов 
дол жны быть во много раз уве ли чены и стать одним из осно в ных рыча-
гов пост ро е ния кон ку рен то спо соб ной эко но мики Рос сии» 5.

2. Фи нан си ро ва ние инно ва ци он ной инф раст рук туры в стра нах 
СНГ должно стать забо той не только новых неза ви си мых госу дарств 

2 Щербин В. Инфраструктурные составляющие инновационной экономики / науч. 
ред. С. Дедков. – Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Бела-
руси, 2010. – 312 с.

3 Цепкало В., Старжинский В., Павлова О. Возможности развития высоких техноло-
гий в Республике Беларусь // Наука и инновации. – 2008. – № 5. – С. 61.

4 Оршер Э., Цепкало В. Высокие технологии: работа на результат // Директор. – 
2010. – № 11. – С. 15.

5 Шеховцов М. Венчурные фонды, крупные корпорации и малые инновационные 
предприятия // ЭКО. – 2006. – № 2. – С. 61.
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в целом, но и всех минис терств, ведомств, пред при я тий и орга ни за ций 
раз ли ч ных форм собст вен ности, так или иначе участ ву ю щих в инно ва-
ци он ной дея тель ности на пост со ветс ком про странстве. <...>

3. Раз ви тие инно ва ци он ной инф раст рук туры стран СНГ должно 
опре де ляться во все боль шей мере не столько уси ли ями их нау ч ных 
орга ни за ций и уни вер си те тов, сколько хозяйст вен ной дея тель но с тью 
и стрем ле нием к кон ку рен то спо соб ности своей про дук ции функ ци о-
ни ру ю щих в госу дарст вах Сод ру жества про мы ш лен ных пред при я тий 
раз ных форм собст вен ности. <...>

4. Опре де ле ния и функ ции осно в ных суб ъек тов инф раст рук туры 
ново вве де ний дол жны быть коди фи ци ро ваны в зако но да тель ном 
порядке. Для этого необ хо димо при нять в стра нах СНГ соот ветст ву-
ю щие законы пря мого дейст вия («Об инно ва ци он ной дея тель нос ти», 
«Об инно ва ци он ной поли ти ке» и др.), кото рые бы непос редст венно 
рег ла мен ти ро вали и сти му ли ро вали дея тель ность инно ва то ров. Кроме 
того, с целью сис те ма ти за ции ранее при ня тых актов зако но да тель-
ства, кото рыми регу ли ру ются отно ше ния между всеми суб ъек тами 
в области инно ва ци он ной дея тель ности, а также с целью упо ря до че-
ния поня тийно-ка те го ри аль ного аппа рата, исполь зу е мого в дан ной 
области, необ хо димо при ня тие в каж дом госу дарстве Сод ру жества 
сбор ного сис те ма ти зи ро ван ного зако но да тель ного акта – Наци о наль-
ного инно ва ци он ного кодекса.

5. Для орга ни за ции самого тес ного вза и мо дейст вия раз но ти п ных 
суб ъек тов инно ва ци он ной инф раст рук туры и инно ва ци онно акти в-
ных пред при я тий и фирм, поль зу ю щихся услу гами таких суб ъек тов, 
в каж дом госу дарстве Сод ру жества дол жен быть раз ра бо тан дета ли-
зи ро ван ный тех нико-фи нан сово-пра во вой рег ла мент, учи ты ва ю щий 
осо бен ности работы и функ ции каж дого суб ъекта такого вза и мо дейст-
вия. Неукос ни тель ное испол не ние всеми суб ъек тами инно ва ци он ной 
дея тель ности такого рег ла мента должно конт ро ли ро ваться соот ветст-
ву ю щим орга ном госу дарст вен ного управ ле ния (напри мер, Госу-
дарст вен ным коми те том по науке и тех но ло гиям или иным орга ном 
госу дарст вен ного управ ле ния, выпол ня ю щим ана ло ги ч ные функ ции). 
Без раз ра ботки и неукос ни тель ного испол не ния подо бного тех нико-
фи нан сово-пра во вого рег ла мента обес пе чить 100-про цент ную над еж-
ность «сты ков» инно ва ци он ной цепочки и высо кую ско ро сть пере хода 
от одного этапа жиз нен ного цикла инно ва ции к дру гому прак ти чески 
невоз можно.
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6. Все виды и этапы инно ва ци он ной дея тель ности в стра нах СНГ 
дол жны коор ди ни ро ваться не только на ста дии их реа ли за ции (к при-
меру, в Рес пуб лике Бела русь функ ции коор ди на ции таких работ воз-
ло жены в насто я щее время на Госу дарст вен ный коми тет по науке 
и тех но ло гиям и Наци о наль ную ака де мию наук Бела ру си), но и на 
ста дии их научно-тех но ло ги чес кого про гно зи ро ва ния и стра те ги чес-
кого пла ни ро ва ния. Послед нее ста нет воз мо ж ным только в том слу-
чае, если функ ции научно-тех но ло ги чес кого про гно зи ро ва ния и стра-
те ги чес кого пла ни ро ва ния науч ной и инно ва ци он ной дея тель ности 
в масш табе всей страны будут воз ло жены на спе ци ально соз дан ную 
научно-ис сле до ва тель с кую струк туру при Совете минист ров каж дого 
госу дарства Сод ру жества. <.>

Cтра те ги чес кие струк туры, про гно зи ру ю щие и пла ни ру ю щие 
инно ва ци он ное раз ви тие народно-хо зяйст вен ного ком плекса, уже 
сущест вуют во мно гих раз ви тых стра нах мира. К при меру, миро-
вое лидерство Япо нии в области инно ва ций, по мне нию укра инс кого 
эко но миста И. Его рова, обус лов лено тем, что «я понс кие ком па нии 
гораздо более интен сивно исполь зуют научно-тех ни чес кое про гно зи-
ро ва ние. Работы по научно-тех ни чес кому про гно зи ро ва нию в Япо нии 
про во дятся на самом высо ком госу дарст вен ном уровне под эги дой 
Аге нтства по науке и тех но ло ги ям» 6. Иными сло вами, чтобы обес-
пе чить лиди ру ю щую роль своих высо ко тех но ло ги ч ных ком па ний 
в миро вой инно ва ци он ной эко но мике, руко водство Япо нии сво ев ре-
менно раз ра ба ты вает необ хо ди мые для управ ле ния буду щими инно ва-
ци ями стра те ги чес кие планы и прогнозы.

Сов сем иная ситу а ция наблю да ется на пост со ветс ком про-
странстве: «Пост со ветс кие госу дарства более скон цент ри ро ваны 
на так ти чес ких зада чах, поскольку для задач стра те ги чес ких у них 
не хва тает ни ресур сов, ни вре мени. Даже при пони ма нии зна чи мости 
стра те ги чес кого начала, госу дарст вен ное управ ле ние все еще имеет 
боль шой объем работы по «горя щим» точ кам, что затруд няет выра-
ботку вни ма ния к стра те гии» 7. Однако без раз ра ботки стра те ги чес-
ких пла нов и про гно зов отно си тельно путей пост ро е ния инно ва ци он-
ной эко но мики в том или ином пост со ветс ком госу дарстве, а также без 
после до ва тель ного и настой чи вого выпол не ния таких стра те ги чес ких 

6 Егоров И. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития. – 
К.: ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. – С. 180.

7 Почепцов Г. Стратегия: Инструментарий по управлению будущим. – 2-е изд. – М.: 
СмартБук, 2009. – С. 153.
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пла нов пост ро ить эко но мику ука зан ного типа в госу дарст вах Сод ру-
жества невоз можно.

Вот почему так важно уде лять пер во оче ред ное вни ма ние реше-
нию про блемы финан си ро ва ния стра те ги чес ких, инно ва ци онно-ин ф-
раст рук ту р ных про ек тов. Только ком плекс ная сис тем ная реа ли за ция 
при ве ден ных выше и иных прак ти чес ких реко мен да ций по воп ро сам 
раз ви тия и совер шенст во ва ния инно ва ци он ной инф раст рук туры как 
клю че вой стра те ги чес кой подсис темы наци о наль ной инно ва ци он ной 
сис темы позво лит обес пе чить уско рен ное раз ви тие инно ва ци он ной 
эко но мики стран СНГ (Щер бин В. Про блема финан си ро ва ния инф-
раст рук ту р ных про ек тов инно ва ци он ного раз ви тия стран СНГ // 
Наука та інно ва ції. – 2013. – № 1. – С. 70–72).

***
По тен циал Рос сийс кой ака де мии наук может быть исполь зо-

ван для пере вода эко но мик и на инно ва ци он ный путь развития.
Се годня из 735 тыс. рос сийс ких уче ных 95 тыс. (13  %) рабо тают 

в инс ти ту тах Рос сийс кой ака де мии наук. На РАН при хо дится 22,8  % 
ассиг но ва ний, выде ля е мых феде раль ным бюдже том на финан си ро ва-
ние НИОКР. Мно гие кафе дры веду щих вузов страны, а также сох ра-
нив ши еся отрас ле вые НИИ возг лав ляют члены РАН. Таким обра зом, 
РАН явля ется осно вой орга ни за ции науки в сов ре мен ной России.

В советс кое время ака де мия отве чала в основ ном за про ве де ние 
фун да мен таль ных исс ле до ва ний, пере да вая полу ча е мые зна ния для 
при кла д ных исс ле до ва ний в отрас ле вые НИИ и КБ. Послед ние вхо дили 
в научно-про из водст вен ные объ е ди не ния и воп ло щали нау ч ные зна ния 
в новых тех но ло гиях, отра ба ты вав шихся на опы т ных пред при я тиях 
и затем внед ряв шихся на серий ных заво дах. В пла но вой эко но мике 
рабо тал непре ры в ный кон вейер соз да ния новых зна ний, их воп ло ще-
ния в новой тех нике и ее внед ре ния в про из водство, орга ни зо ван ный 
по схеме: фун да мен таль ная наука (РАН) – при клад ная наука (отрас ле-
вые НИИ и КБ при поддержке РАН) – опы т ные про из водств а (заводс-
кая наука при поддержке отрас ле вых НИИ) – серий ные заводы.

В резуль тате мас со вой при ва ти за ции в начале 1990-х годов научно-
про из водст вен ная коо пе ра ция была полно с тью раз ру шена. Раз дель ная 
при ва ти за ция нау ч ных инс ти ту тов, опы т ных про из водств и серий ных 
заво дов при вела к пере ори ен та ции всех участ ни ков этой коо пе ра ции 
на ком мер чес кую дея тель ность с целью мак си ми за ции теку щих дохо-
дов их руко во ди те лей. В резуль тате обваль ного сок ра ще ния финан си-
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ро ва ния нау ч ных исс ле до ва ний и зака зов на их про ве де ние 75  % отрас-
ле вых НИИ и КБ изме нили про филь и пре кра тили свое сущест во ва ние. 
Отрас ле вая наука сох ра ни лась только в гос сек торе, гла в ным обра зом 
в обо рон ной, аэро кос ми чес кой и атом ной про мы ш лен ности (1991 г. – 
3100 НИИ, 2011 г. – 1782).

Сло жив ша яся ситу а ция напо ми нает поло же ние рос сийс кой науки 
в 1920-е годы. Тогда в целях науч ного обес пе че ния индуст ри а ли за ции 
было при нято единст венно воз мож ное реше ние – соз дать Ака де мию 
наук СССР. В даль ней шем по мере выз ре ва ния при кла д ных нау ч ных 
направ ле ний из Ака де мии наук выде ля лись отрас ле вые инс ти туты, 
брав шие на себя роль орга ни за то ров раз ра ботки и внед ре ния новых 
тех но ло гий. Ака де мия, сох ра няя свою наце лен ность на фун да мен таль-
ные исс ле до ва ния, одно вре менно кло ни ро вала и пере да вала в отрас ле-
вые минис терства нау ч ные кол лек тивы, наце лен ные на реше ние соот-
ветст ву ю щих тех но ло ги чес ких задач.

Ра зу ме ется, в сов ре мен ных усло виях этот опыт может быть при ме-
нен в иных фор мах, соот ветст ву ю щих меха низ мам отк ры той рыноч ной 
эко но мики. В ака де ми чес ких инс ти ту тах можно соз да вать ори ен ти ро-
ван ные на при кла д ные исс ле до ва ния лабо ра то рии, на основе кото рых 
будут фор ми ро ваться внед рен чес кие фирмы, в слу чае успеха спо со б-
ные вырасти в ком мер чес кие пред при я тия. На основе дого во ров с кор-
по ра ци ями, вен чу р ными и инвес ти ци он ными фон дами ака де ми чес кие 
инс ти туты могут соз да вать спе ци а ли зи ро ван ные подраз де ле ния, кото-
рые, при об ре тая форму вен чу р ных ком па ний, выхо дили бы на рынок 
с ком мер чески успе ш ным про дук том.

Форм ком мер ци а ли за ции научно-ис сле до ва тель с ких раз ра бо ток 
может быть мно жество. Глав ное усло вие их успеш ного соз да ния – 
нали чие деес по со б ных исс ле до ва тель с ких кол лек ти вов, обла да ю щих 
глу бо кими зна ни ями и окры лен ных перс пек ти в ными научно-тех ни-
чес кими иде ями в своей области. Среда для выра щи ва ния таких кол-
лек ти вов в РАН бла го при ят ная. Мно гие из них уже доби лись зна чи мых 
ком мер чес ких успе хов, отпоч ко вав шись в свое время от ака де ми чес-
ких инс ти ту тов.

Осо бен ность нынеш него этапа эко но ми чес кого раз ви тия – смена 
доми ни ру ю щих тех но ло ги чес ких укла дов. В этот период фор ми ру ются 
новые тех но ло ги чес кие тра ек то рии, про ис хо дит ста нов ле ние новых 
лиде ров раз ви тия эко но мики. Он харак те ри зу ется рез ким сок ра ще нием 
вре мени между про ры в ными фун да мен таль ными исс ле до ва ни ями 
и успе ш ными инно ва ци он ными про ек тами прак ти чес кого осво е ния 



78 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 3 (93)

Суспільні виклики і потреби

их резуль та тов. В клю че вых направ ле ниях ста нов ле ния нового тех но-
ло ги чес кого уклада – нано-, био- и инфор ма ци онно-ком му ни ка ци он-
ные тех но ло гии – ком мер чески успе ш ные фирмы нередко рож да ются 
из нау ч ных лабо ра то рий.

По пы тки соз да ния новых центров инно ва ци он ной дея тель ности «на 
пус том мес те», как пра вило, закан чи ва ются неудачно. В луч шем слу чае 
они напол ня ются жизнью за счет про ек тов, импор ти ру е мых из ака де-
ми чес кой среды. Обы чно же выде лен ные на них ресурсы осва и ва ются 
исходя из теку щей рыноч ной кон ъ юнк туры – под видом тех но пар ков 
соз да ются обы ч ные офи с ные зда ния, а инно ва ци он ные центры ста-
но вятся фор мой транс фор ма ции бюдже т ных ассиг но ва ний в час т ные 
деве ло перс кие про е кты. Меж ду на ро д ный опыт успеш ной инно ва ци он-
ной дея тель ности сви де тель ст вует, что орга ни зо вать ее можно только 
в бла го при ят ной для кол лек тив ного научно-тех ни чес кого твор чества 
среде. В Рос сии такая среда поддер жи ва ется инс ти ту тами Ака де мии 
наук. Именно здесь сле дует кон цент ри ро вать госу дарст вен ные сред-
ства, выде ля е мые для сти му ли ро ва ния инно ва ци он ной дея тель ности. 
Деся ти ле ти ями успешно рабо та ю щие и накап ли ва ю щие научно-ис сле-
до ва тель с кий потен циал миро вого уровня нау ко грады – естест вен ная 
пло щадка для соз да ния мощ ных инно ва ци он ных инку ба то ров.

Ака де мия наук – круп ней шее в стране экс перт ное сооб щество, 
потен циал кото рого исполь зу ется госу дарством в незна чи тель ной сте-
пени. Рос сийс кое науч ное сооб щество по чис лен ности зани мает чет-
вер тое место после США, Япо нии и Китая. В послед нем за минув-
шее деся ти ле тие коли чество уче ных уве ли чи лось втрое. Рос сия же 
явля ется единст вен ной стра ной в мире, где коли чество уче ных сок-
ра ща ется: по срав не нию с СССР число исс ле до ва те лей сок ра ти лась 
почти втрое (1990 г. – 992,6 тыс. чело век, 2011 г. – 374,8 тыс. чело век) 
вслед за почти 20-кра т ным сок ра ще нием финан си ро ва ния НИОКР. 
По уровню рас хо дов на науку, кото рое расс чи ты ва ется как доля рас-
хо дов на НИОКР в ВВП, Рос сия опус ти лась с 2,03  % в 1990 г. до 
1,9  % в 2011 г. При этом после раз вала отрас ле вой науки исс ле до ва тели 
уце лели в основ ном в РАН, кото рая ори ен ти ро вана на фун да мен таль-
ные исс ле до ва ния.

Рас ходы на одного исс ле до ва теля в Рос сии сос тав ляют 
75,4 тыс. дол. – это намного меньше, чем в веду щих зару бе ж ных цен-
трах. Осна щен ность исс ле до ва теля в США – 267,3 тыс. дол., в Гер ма-
нии – 263,8 тыс., во Фран ции – 209,8 тыс., в Китае – 147,8 тыс. дол. 
Однако ситу а ция меня ется. Бла го даря реше ниям, при ня тым пре зи-
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ден том Рос сии в начале прош лого деся ти ле тия, рас ходы на науку 
из средств феде раль ного бюджета в 2011 г., по срав не нию с 2000 г., 
в посто ян ных ценах уве ли чи лись в 3,2 раза, а ассиг но ва ния на фун да-
мен таль ную науку в РАН – в 2,3 раза. Конечно, они еще далеко недо-
тя ги вают ни до советс кого, ни до сов ре мен ного зару беж  н ого уровня. 
Для выхода на уро вень пере до вых стран они дол жны быть уве ли чены 
не менее чем втрое, а если Рос сия хочет вос ста но вить свой научно-
тех ни чес кий потен циал – еще больше. При этом речь идет не только 
о финан си ро ва нии рас хо дов на нау ч ные исс ле до ва ния. Зна чи тель-
ная часть этих средств должна направ ляться через инс ти туты раз ви-
тия на финан си ро ва ние перс пек ти в ных инно ва ци он ных про ек тов. 
Эта часть оку пится сто ри цей за счет све рхп ри были от их реа ли за ции.

В отли чие от биз нес-со об щества науч ное сооб щество ори ен ти ро-
вано на соз да ние и исполь зо ва ние новых зна ний и тех но ло гий, а не 
на мак си ми за цию при были. Как сви де тель ст вует вся исто рия РАН, это 
сооб щество уче ных и спе ци а лис тов спо собно выд ви гать и реа ли зо вы-
вать круп ней шие инно ва ци он ные про е кты, в резуль тате реа ли за ции 
кото рых в стране име ются над еж ный ракетно-яде р ный щит, ави а ци он-
ная про мы ш лен ность и атом ная энер ге тика, раз ве дан ные запасы при-
ро д ных иско па е мых и сис темы связи, пере до вые меди цинс кие и обра-
зо ва тель ные центры. Ори ен та ция на выс шие научно-тех ни чес кие 
дости же ния, фун да мен таль ные зна ния и реше ние сло ж ных про блем 
обще го су дарст вен ного зна че ния делает науч ное сооб щество РАН на-
д еж ной опо рой в реа ли за ции пре зи де нтс кого курса на новую индуст-
ри а ли за цию эко но мики и ее пере вод на инно ва ци он ный путь развития.

Кри ти чес кое отно ше ние ака де ми чес кого сооб щества к раз ру ши-
тель ным рефор мам 1990-х годов, соп ро вож дав шимся мно гок ра т ным 
сок ра ще нием финан си ро ва ния науки и раз ру ше нием научно-тех ни-
чес кого потен ци ала страны, при вело к отлу че нию РАН от учас тия 
в про цес сах госу дарст вен ного управ ле ния. Совер шая мно го чис лен ные 
ошибки, чинов ники с разд ра же нием восп ри ни мали кри тику уче ных, 
наи бо лее неве жест вен ные и агрес си в ные из них неод нок ратно ини-
ци и ро вали попы тки дис кре ди та ции и лик ви да ции РАН. Это отно ше-
ние со сто роны ряда высо ко пос тав лен ных чинов ни ков, отве ча ю щих 
за научно-тех ни чес кое и соци ально-эко но ми чес кое раз ви тие страны, 
сох ра ня ется до сих пор, что сни жает качество госу дарст вен ного 
управ ле ния и нано сит непо пра ви мый ущерб стране. Вов ле че ние РАН 
в подго товку важ ных госу дарст вен ных реше ний обес пе чило бы их 
объ ек тив ную экс пер тизу исходя из наци о наль ных инте ре сов, 
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позво лило бы избе жать оши бок и выра бо тать опти маль ные пути раз-
ви тия России.

Ниже изла га ются пред ло же ния по про ве де нию такой работы 
и совер шенст во ва нию меха низ мов вза и мо дейст вия РАН с орга нами 
госу дарст вен ной власти.

1. Учас тие РАН в госу дарст вен ной сис теме стра те ги чес кого пла-
ни ро ва ния:

– раз ра ботка дол гос ро ч ных про гно зов научно-тех ни чес кого 
и соци ально-эко но ми чес кого развития;

– оценка при ори те т ных направ ле ний научно-тех ни чес кого и соци-
ально-эко но ми чес кого развития;

– учас тие в раз ра ботке кон цеп ций и инди ка ти в ных пла нов соци-
ально-эко но ми чес кого раз ви тия Рос сии и реги о нов, про гра ммы про-
странст вен ного развития;

– раз ра ботка про грамм научно-тех ни чес кого развития;
– учас тие в раз ра ботке госу дарст вен ных программ.
2. Акти ви за ция экс перт ной дея тель нос ти:
– ор га ни за ция посто ян ной экс пер тизы про ек тов госу дарст вен ных 

про грамм, про гно зов и кон цеп ций научно-тех ни чес кого и соци ально-
эко но ми чес кого раз ви тия Рос сии, суб ъек тов феде ра ции, еди ного эко-
но ми чес кого про странства в рам ках ЕврАзЭС;

– про ве де ние экс пер тизы кру п ных инвес ти ци он ных проектов;
– ор га ни за ция мони то ринга научно-тех ни чес кого уровня отрас лей 

эко но мики и подго товка пред ло же ний по его повы ше нию;
– по дго товка экс пе р т ных заклю че ний по про ек там феде раль ных 

зако нов, ука зов пре зи дента и поста нов ле ний пра ви тель ства по запро-
сам соот ветст ву ю щих орга нов госу дарст вен ной власти.

3. Изме не ние сис темы пла ни ро ва ния про гра ммы нау ч ных исс ле до-
ва ний РАН, пред ус мат ри ва ю щее:

– за щиту резуль та тов завер шен ных исс ле до ва тель с ких про ек тов 
как осно ва ние для про дол же ния соот ветст ву ю щих тем;

– кон ку р с ный отбор новых тем с выд ви же нием пред ло же ний 
от лабо ра то рий и исс ле до ва тель с ких кол лек ти вов;

– соз да ние экс перт ного совета с учас тием пред ста ви те лей орга нов 
испол ни тель ной власти и биз нес-со об щества для оценки при ори тет-
ности пред ла га е мых тем нау ч ных исс ле до ва ний.

4. Соз да ние сис темы реа ли за ции инно ва ци он ных про ек тов, раз ра-
ба ты ва е мых лабо ра то ри ями и инс ти ту тами РАН:
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– фор ми ро ва ние банка дан ных по перс пек ти в ным про ек там при-
кла д ных исс ле до ва ний и опы тно-ко нст рук торс ких раз ра бо ток, пред ла-
га е мых уче ными, лабо ра то ри ями и инс ти ту тами РАН;

– уч реж де ние фонда вен чур ного финан си ро ва ния инно ва ци он ных 
про ек тов при пре зи ди уме РАН;

– соз да ние совета по оценке эко но ми чес кой эффек тив ности и ком-
мер чес кой при вле ка тель ности инно ва ци он ных про ек тов с учас тием 
пред ста ви те лей инс ти ту тов раз ви тия, кру п ных кор по ра ций, спе ци а ли-
зи ро ван ных фондов.

5. Акти ви за ция учас тия РАН в сис теме обра зо ва ния и подго товке 
кад ров выс шей ква ли фи ка ции:

– эк с пер тиза учеб ни ков, реко мен ду е мых для сис темы сред него 
и выс шего обра зо ва ния;

– по дго товка уче б ных посо бий для вузов;
– фор ми ро ва ние мето ди чес ких сове тов по про филь ным для сек ций 

РАН уче б ным дис цип ли нам;
– ку ри ро ва ние ВАК;
– соз да ние отк ры того ака де ми чес кого уни вер си тета, в том числе 

пре дос тав ля ю щего обра зо ва тель ные услуги в дис тан ци он ном режиме.
6. Орга ни за ция гло баль ного мони то ринга резуль та тов НИОКР:
– оценка перс пек ти в ных научно-тех ни чес ких дости же ний НИОКР 

в веду щих стра нах мира;
– вы яв ле ние резуль та тов зару бе ж ных НИОКР, пред став ля ю щих 

инте рес для рос сийс ких пред при я тий и орга ни за ций;
– ре фе ри ро ва ние нау ч ных пуб ли ка ций, подго товка и пуб ли ка ция 

соот ветст ву ю щих обзоров;
– мо ни то ринг про гно зов и пла нов научно-тех ни чес кого и соци-

ально-эко но ми чес кого раз ви тия веду щих зару бе ж ных стран;
– обес пе че ние учас тия рос сийс ких уче ных в меж ду на ро д ных нау ч-

ных кон фе рен циях, сим по зи у мах, семи на рах, пуб ли ка ция соот ветст ву-
ю щих обзо ров в рос сийс кой печати;

– ор га ни за ция центра ли зо ван ной подписки на веду щие зару бе ж-
ные нау ч ные жур налы и базы дан ных с пуб ли ка цией рефе ра тов на рус-
ском языке.

7. По пуля ри за ция новых зна ний и фор ми ро ва ние цен нос тей обще-
ства знаний:

– соз да ние ака де ми чес кого теле ви зи он ного канала;
– вос ста нов ле ние и раз ви тие сети научно-по пуля р ных жур на лов 

и сай тов, вклю чая детс кие и юно шес кие издания;



82 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 3 (93)

Суспільні виклики і потреби

– ор га ни за ция выпуска научно-по пуляр ной виде оп ро дук ции;
– ак ти ви за ция работы общества «Зна ние» под кура торст вом РАН.
Осу ще ств ле ние этих пред ло же ний целе со об разно соче тать с опти-

ми за цией управ ле ния научно-тех ни чес ким раз ви тием и модер ни за-
цией эко но мики в сис теме испол ни тель ной власти. Для ее ори ен та ции 
на новую индуст ри а ли за цию и инно ва ци он ное раз ви тие целе со об разно 
соз дать спе ци аль ный меж ве домст вен ный орган, сос то я щий из пред ста-
ви те лей всех минис терств и ведомств, отве ча ю щих за инно ва ци он ную 
поли тику в отрас лях. Этот орган отве чал бы за про ве де ние госу дарст-
вен ной инно ва ци он ной и научно-тех ни чес кой поли тики. При этом 
он мог бы взять на себя соот ветст ву ю щие функ ции нынеш него Минис-
терства науки и обра зо ва ния, в веде нии кото рого оста лись бы воп-
росы обра зо ва ния (Гла зьев С. База для рывка // Рос сийс кая ака де мия 
наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=a7 eeb7 ab-8211–
4262–8286–48 b040 ba4 fb9). – 2013. – 4.03).

Про блеми енер гоз бе ре жен ня

Про тя гом   2 0 10–2012 рр. вико ну вався новий етап Цільо вої 
ком плекс ної про грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо-
маса як паливна сиро ви на» («Біо па ли ва»). Отри мані вагомі нау-
кові резуль тати, що дають мож ли вість вирі шу вати важ ливі питання 
ство рення віт чиз ня них видів біо па лив, під ви щення ефек тив ності 
сиро вини для біо па лив та про цесу їх вироб ництва, а також ути лі-
за ції від хо дів вироб ництва біо па лив. За трьома основ ними роз ді-
лами Про грами, визна че ними поста но вою пре зи дії НАН Укра їни від 
23.06.2010 р. № 199, вико ну ва лися 36 про ек тів із залу чен ням 13 уста-
нов чоти рьох від ді лень НАН Укра їни, що забез пе чило ком плекс ний 
під хід до вико нання завдань Про грами і дало змогу отри мати важ ливі 
резуль тати (роз по ря дження пре зи дії НАН Укра їни від 20.03.2013 р. 
№ 189: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2013/dire
ctions/OpenDocs/130320_189.pdf) (Про вико нання цільо вої ком-
плекс ної про грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо маса 
як паливна сиро ви на» («Біо па ли ва») – етап 2010–2012 рр. // Наці-
о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 
25.03).
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***
Кон курс про ек тів Цільо вої ком плекс ної нау ково-тех ніч ної 

про грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо ло гічні ресурси 
і новітні тех но ло гії біо енер го кон вер сії» на 2013–2017 рр.

Від по відно до п. 7 роз по ря дження пре зи дії НАН Укра їни від 
20.03.2013 р. № 189 «Про вико нання Цільо вої ком плекс ної про-
грами нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо маса як паливна сиро-
ви на» («Біо па ли ва») – етап 2010–2012 рр.» ого ло шу ється кон курс нау-
ко вих про ек тів за Цільо вою ком плекс ною нау ково-тех ніч ною про гра-
мою нау ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо ло гічні ресурси і новітні 
тех но ло гії біо енер го кон вер сії» на 2013–2017 рр.

Фор му вання пере ліку про ек тів, які пла ну ється фінан су вати в межах 
Про грами, про во ди ти меться від по відно до Порядку фор му вання тема тики 
та конт ролю за вико нан ням нау ко вих дослі джень у НАН Укра їни, затвер-
дже ним поста но вою пре зи дії НАН Укра їни від 13.04.2011 р. № 111.

Кон курс є від кри тим для нау ково-дос лід них інсти ту тів, уста нов 
та орга ні за цій Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни. На кон курс при-
йма ються про екти, які спря мо вані на реа лі за цію кон цеп ції Про грами 
від по відно до її струк тури та голо вних напрямів.

Го ло вними напря мами Про грами є:
– по шук, дослі дження, покра щення та запро ва дження нових перс-

пек тив них для Укра їни дже рел біо па лив та тех но ло гій їх вико рис тан ня;
– удо ско на лення тех но ло гій виро щу вання та основ них напря мів 

вико рис тання тра ди цій них біо енер ге тич них куль тур як висо ко ефек-
тив ного понов лю валь ного дже рела енергії;

– за сто су вання мето дів гено міки, біо тех но ло гії і селек ції для збіль-
шення про дук ції сиро вини з під ви ще ним вміс том корис них речо вин 
для біопалив;

– удо ско на лення тех но ло гій отри мання біо па лив (біо ди зель та біо-
ета нол) включно з пошу ком та гене тич ним конс тру ю ван ням від по-
від них шта мів мік ро ор га ніз мів для фер мен та ції цук рів, крох малю та 
ліг но це лю ло зи;

– тех но ло гі за ція про це сів одер жання вуг ле вод нів та ефі рів жир-
них кис лот з рос лин ної сиро вини та біо ло гіч них від хо дів різ них вироб-
ництв;

– без від ходні та еко ло гічні тех но ло гії отри мання біо па лив, пошук 
шля хів вико рис тання побіч них про дук тів вироб ництва біопалив;

– роз роб лення та впро ва дження аль тер на тив них і новіт ніх тех но-
ло гій біо енер го кон вер сії;
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– за без пе чення ефек тив ності вико рис тання резуль та тів дослі джень 
за Про гра мою.

Про екти пода ються на кон курс у вигляді запиту на фінан су вання 
за вста нов ле ною формою.

Тер мін подання запиту – до 16:00 5 квітня 2013 р. (Ого ло шено кон-
курс про ек тів цільо вої ком плекс ної нау ково-тех ніч ної про грами нау-
ко вих дослі джень НАН Укра їни «Біо ло гічні ресурси і новітні тех-
но ло гії біо енер го кон вер сії» на 2013–2017 рр. // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

***
У Захід ній Антарк тиці поблизу Укра ї нсь кої антарк тич ної 

стан ції «А ка де мік Вер надсь кий» укра ї нсь кими дослід ни ками 
за резуль та тами гео елект рич ного зон ду вання у 2012 р. вияв лено 
та закар то вано чотири ано ма лії типу «пок лад наф ти». Загальна 
площа цих ано ма лій ста но вить бли зько 900 кв. км, що також під тве р-
джено даними супут ни ко вих дослі джень. Отри мані дані свід чать про 
існу вання в цій час тині Антарк тич ного шельфу нової наф то га зо нос-
ної про він ції, реальні перс пек тиви якої ще нале жить визна чити. Також 
укра ї нсь кими дослід ни ками в районі Захід ної Антарк тики вперше 
вияв лено ано мальні зони типу «пок лад газо гід ра тів» й визна чено їхні 
основні харак те рис тики. Наяв ність цілого ряду супут ни ко вих ано маль-
них зон, що вихо дять за межі вияв ле них раніше сейс міч ними мето дами 
і перс пек тив них на газо гід рати, пока зує, що реальні запаси остан ніх 
на 25–30  % пере ви щу ють під ра хо вані раніше. Це дає мож ли вість від-
нести цей район до одного з най більш перс пек тив них для подаль ших 
дослі джень скуп чень газо гід ра тів.

За галь но ві дома заці кав ле ність про від них країн світу в Антарк-
тиці як перс пек тив ному дже релі міне раль них ресур сів. Уряди деяких 
про від них країн світу, незва жа ючи на фор мальну забо рону видо бутку 
міне раль них ресур сів до 2048 р., роз гля да ють мож ли вість пере гляду 
своїх фінан со вих та полі тич них зобо в’я зань щодо Антарк тики та Пів-
ден ного оке ану. Тому нау кова при сут ність Укра їни в Антарк тич ному 
регі оні гаран тує нашій дер жаві участь у май бу т ньому в мож ли вому 
роз по ділі ресурсів.

З метою подаль шого поси лення при сут ності Укра їни в Антарк тиці 
пла ну ється роз ши рю вати район нау ко вих інте ре сів з поетап ним ство-
рен ням мережі сезон них баз і, у перс пек тиві, побу дови нової стан ції 
ціло річ ного функ ці о ну вання в іншій час тині Антарк тич ного регіону.
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Ор га ні за ція щоріч них укра ї нсь ких антарк тич них екс пе ди цій 
на Укра ї нську антарк тичну стан цію «А ка де мік Вер надсь кий» здійс-
ню ється в рам ках Дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної про грами 
про ве дення дослі джень в Антарк тиці на 2011–2020 рр. Наці о наль ним 
антарк тич ним нау ко вим центром Дер жін форм на уки (Дер жін форм на-
уки: Укра ї нські вчені виявили нові потен ційні родо вища вуг ле вод-
нів у Антарк тиці // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 25.03).

***
Роз робка та засто су вання енер го ощад них тех но ло гій у сис темі 

ЖКГ є дуже акту аль ним завдан ням з огляду на надто високу вар-
тість енер го ре сур сів, які імпор тує Укра їна. Сьо го дні устат ку вання 
більш ніж 10 тис. укра ї нсь ких коте лень має знос понад 80  %. У той 
самий час майже дві тре тини укра ї нсь ких коте лень мають кое фі ці ент 
корис ної дії (ККД) нижче 80  %. Для вирі шення завдання модер ні за ції 
інфра струк тури теп ло ко му не нерго Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни запро по ну вало вклю чити до Дер-
жав ної про грами акти ві за ції роз витку еко но міки про ект, що перед ба-
чає модер ні за цію коте лень сис теми теп ло ко му не нерго висо ко ефек тив-
ними газо вими водо наг рій ними кот лами, що дасть мож ли вість значно 
змен шити витрати на спо жи вання при род ного газу.

Ефек том від реа лі за ції про екту може стати щорічна еко но мія 
в 1,6 млрд грн у масш та бах кра їни. Зага лом, спо жи вання газу на оди-
ницю потуж ності новими кот лами – у 2,4 раза менше, ніж у котла 
НИИ-105, що є най більш роз по всю дже ним в Укра їні. Уже в поточ-
ному році може бути орга ні зо ване вироб ництво до 100 кот лів на рік, 
а наступ ного року вироб ництво може бути збіль шено до 300–400 оди-
ниць. 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  %. Повний ком плект робо чої 
доку мен та ції на серійне вироб ництво водо грій ного газо вого котла 
був роз роб ле ний 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. Виго тов ле ний дослід ний зра зок вже 
вста нов лено в котельні одного з жит ло вих маси вів Київсь кого району 
м. Хар ків (Дер жін форм на уки: Роз роб лення віт чиз ня них тех но ло гій 
для сфери ЖКГ потре бує рішень, що за своєю енер го е фек тив ністю 
від по ві да ють сві то вому рівню // Дер жавне агентство з питань 
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науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 6.03).

***
В Укра їні ство рено зра зок сучас ного енер го ощад ного теп ло-

вого облад нання.
Віце-пре м’єр-мі ністр Укра їни О. Віл кул про вів у Хар кові виїзну 

нараду щодо впро ва дження новіт ніх тех но ло гій у сис теми кому наль-
ного теп ло по ста чання та модер ні за ції коте лень. Нарада пройшла 
на базі котельні кому наль ного під при ємства «Хар ківські теп лові 
мере жі», де вста нов лено пер ший екс пе ри мен таль ний енер го е фек тив-
ний котел віт чиз ня ного вироб ництва.

О. Віл кул зазна чив, що уря дом роз роб лена Про грама акти ві за-
ції еко но міки на 2013–2014 рр. В її основі – під тримка віт чиз ня ного 
вироб ника та акцент на імпор то за мі щення, впро ва дження сучас них 
енер го ощад них тех но ло гій та нові т нього енер го е фек тив ного облад-
нання. Адже, напри клад, питомі витрати енер го ре сур сів під при ємст-
вами ЖКГ Укра їни у 2,5 раза більші, ніж у кра ї нах Європи. Пози тив-
ним при кла дом запро ва дження енер го ощад них тех но ло гій є про ект 
із роз робки, виго тов лення та вста нов лення сучас ного теп ло вого облад-
нання на котельні в Київсь кому районі Хар кова, яка забез пе чує якіс-
ним і ста біль ним теп ло по ста чан ням понад 1,3 тис. меш кан ців.

Ко тел вста нов лено в рам ках реа лі за ції спіль ного про екту кому-
наль ного під при ємства «Хар ківські теп лові мере жі» та Інсти туту тех-
ніч ної теп ло фі зики НАН Укра їни з реко нст рук ції газо вої водо грій ної 
котельні Київсь кого району Хар кова. Вироб ник котла – Бро варсь кий 
завод кому наль ного облад нання.

Як допо вів голо вний інже нер КП «Хар ківські теп лові мере жі» 
Є. Зінченко, екс пе ри мен таль ний водо грій ний котел у ком плекті з газо-
вим паль ни ком пра цює на при род ному газі низь кого тиску і осна ще-
ний облад нан ням, яке дає мож ли вість вико рис то ву вати теп лову енер-
гію від хід них газів, пере тво рю ючи її в елект ричну. Цим забез пе чу ється 
авто ном ність роботи енер го сис теми котла.

Теп лова потуж ність котла ста но вить 1,25 МВт (1,075 Гкал/год), 
а кое фі ці єнт корис ної дії (ККД) дося гає 98  % за раху нок більш пов-
ного вико рис тання теп ло твор ного потен ці алу палива. Завдяки впро ва-
дженню нового сучас ного теп ло вого облад нання буде зни жено викиди 
шкід ли вих газів в атмос феру на 50  % (тобто вдві чі). Фак тична еко но мія 
спо жи вання при род ного газу на котельні ста но вить 40  %.
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Тер мін окуп ності про екту – бли зько трьох років. У порів нянні 
з кот лами зару біж ного вироб ництва укра ї нсь кий зра зок дешев ший на 
30–50  %. Дослідна модель кош тує бли зько 250 тис. грн, а за умови 
запуску серій ного вироб ництва його вар тість буде ще ниж чою (В Укра-
їні ство рено зра зок сучас ного енер гоз бе рі га ю чого теп ло вого облад-
нання // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 28.03).

***
Швидке зрос тання вар тості вуг ле вод нів і забруд нення навко-

ли ш нього середо вища спо ну ка ють людство шукати аль тер на тивні 
дже рела енер гії. Одним з потен цій них неви черп них дже рел енер гії, 
наяв них прак тично в будь-якій точці світу, є при родна нерів но вага 
атмос фер ного повітря у формі різ ниці тем пе ра тур сухого й мок рого 
тер мо мет рів (псих ро мет рича різ ниця тем пе ра тур, або різ ниця тем пе-
ра тур атмос фер ного повітря і повітря, що кон так тує з водою, яка випа-
ро ву єть ся).

До того як стали від омими дослі дження аме ри кансь кого вче ного, 
коли ш нього нашого спів віт чиз ника про фе сора В. Май со ценка, цю різ-
ницю, зва жа ючи на її незначну вели чину, прак тично не вико рис то ву-
вали. В. Май со ценко пер шим пока зав, як можна засто су вати її на прак-
тиці і ство рити нові тех но ло гії й устат ку вання. Вба ча ється, що робота 
В. Май со ценка є новим й істот ним кро ком у тер мо ди на міці воло гого 
газу, а її резуль тати можуть спри яти знач ному про риву в галузі ство-
рення енер ге тич них уста но вок з висо кими харак те рис ти ками й нових 
тепло- і масо об мін них та енер го ощад них тех но ло гій.

<…> Нау кові про грами. Нині тео ре тичні й при кладні дослі-
дження циклу В. Май со ценка про во дять у кра ї нах Європи, Азії, Авст-
ра лії, Африки, Пів ден ної і Пів ніч ної Аме рики. У США інтен сивні нау-
ково-дос лідні, конс трук торські й при кладні роботи вико ну ють у чи-
ка гсь кому Інсти туті газо вих тех но ло гій (Gas Technology Institute, GTI) 
і ком па ніях Idalex Corporation, Coolerado Corporation (Ден вер) у спів-
праці з про від ними уні вер си те тами, нау ково-дос лід ними й про мис ло-
вими орга ні за ці ями різ них країн.

Про мис лове вико рис тання циклу В. Май со ценка в Укра їні потре-
бу ва тиме нау ко вих дослі джень у галузі теп ло фі зики, горіння паль ного, 
мате рі а ло знавства, тео рії газо вих тур бін та інших наук, які можуть 
бути вико нані в уста но вах НАН Укра їни. Зна до биться також подаль-
ший нау ко вий супро від ака де міч ними інсти ту тами роз роб лення нових 
уста но вок у спів ро біт ництві з віт чиз ня ними біз нес-ст рук ту рами. 
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Про від ною конс трук торсь кою орга ні за цією з про ек ту вання в галузі 
газо тур бо бу ду вання може стати ДП НВКГ «Зоря» – «Машп ро-
ект» (Мико ла їв).

У 2011 р. під пи сано угоду про нау ково-тех нічну спів працю між Від-
ді лен ням фізико-тех ніч них про блем енер ге тики (ВФТПЕ) НАН Укра-
їни, ком па нією Idalex Corporation (США) та Інсти ту том газо вих тех но-
ло гій (США), у про граму якої увійшли питання дослі дження і прак тич-
ного засто су вання М-циклу в Укра їні. Інсти тути ВФТПЕ НАН Укра їни 
залу ча ти муть до вико рис тання М-циклу в гра дир нях нового поко ління 
для охо ло дження ком п ри мо ва ного при род ного газу на ГТС Укра їни, 
в енер ге тич них і при від них газо тур бін них уста нов ках, для опріс нення 
води та ути лі за ції вто рин них енер го ре сур сів, у паль ни ках, що вико рис-
то ву ють повітря висо кої воло гості тощо.

Цикл В. Май со ценка від кри ває широкі мож ли вості для вдос ко на-
лення бага тьох енер ге тич них і теп ло ма со об мін них про це сів. Його реа-
лі за ція потре бує від носно прос того устат ку вання. В Укра їні М-цикл 
може знайти широке вико рис тання в сис те мах кон ди ці о ну вання, про-
мис ло вих гра дир нях, кон ден са то рах, теп ло вих насо сах, соняч них і віт-
ро ус та нов ках, уста нов ках опріс нення й очи щення води, газо вих тур бі-
нах, сис те мах охо ло дження елект ро ніки. При строї на основі М-циклу 
мають вищі тех ніко-еко но мічні показ ники й чинять мен ший шкід ли-
вий вплив на навко лишнє середо вище.

<…> Зага лом широке вико рис тання М-циклу в різ них галу зях про-
мис ло вості Укра їни в най ближ чій перс пек тиві може ство рити пере-
д у мови для фор му вання нової стра те гії енер го за о ща дження в Укра-
їні (Хала тов A., Карп І., Іса ков Б. Тер мо ди на міч ний цикл Май со-
ценка і перс пек тиви його засто су вання в Укра їні // Віс ник НАН 
Укра їни. – 2013. – № 2. – С. 38, 47–48).

***
Ву гільна галузь нале жить до най більш про блем них у про мис-

ло вості Укра їни. З одного боку, вона є основ ним дже ре лом забез-
пе чення наці о наль ної еко но міки влас ними енер го ре сур сами, 
з іншого – через складні при родні умови роз робки родо вищ і зага-
лом неви со кий тех ніч ний рівень є недо ста т ньо кон ку рен то сп ро-
мож ною, важко адап ту ється до рин ко вих умов гос по да рю вання, 
потре бує ваго мої дер жав ної під тримки. Бюджетне суб си ду вання віт-
чиз ня ної вугіль ної галузі, що постійно зрос тає, є важ ким тяга рем для 
наці о наль ної еко но міки. Крім того, слід мати на увазі небез печ ність 
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роз робки склад них укра ї нсь ких вугіль них родо вищ, висо кий рівень 
трав ма тизму (у тому числі смер тель но го) у галузі, а також більш нега-
тивні еко ло гічні нас лідки видо бу вання і спо жи вання вугілля порів няно 
з іншими видами палива.

У зв’язку з цим час від часу пору шу ється питання про доціль ність 
згор тання вугіль ної про мис ло вості в Укра їні. Таке питання ста ви лося, 
напри клад, і у 2000 р., і у 2012 р. Уза галі йдеться про при пи нення вуг-
ле ви до бутку в Дон басі ще з часів СРСР, з 80-х років ХХ ст. У сучас ній 
Укра їні видо бу вання вугілля трак ту ється як необ хід ність для енер ге-
тич ної неза леж ності й від по відно енер ге тич ної без пеки кра їни, як це 
в середині мину лого сто ліття трак ту ва лося сто совно, напри клад, кам’я-
но ву гіль ної про мис ло вості ФРН. Однак сьо го дні, в епоху гло ба лі за ції, 
поняття енер ге тич ної без пеки й енер ге тич ної неза леж ності не ото-
тож ню ються. Як зазна чено в дослі дженні Сек ре та рі ату Енер ге тич-
ної хар тії, «…ім порт /енер го ре сур сів/, а отже, і залеж ність від інших 
країн уже не роз гля да ється як загроза наці о наль ному суве ре ні тету (за 
винят ком, мож ливо, наф ти…)» 8. Євро пейсь кий Союз, який перед-
ба чає збіль шення частки імпорт них енер го но сіїв від ниніш ніх 50 до 
70 % у 2030 р., та Япо нія, яка вже на сьо го дні імпор тує понад 90  % 
енер го ре сур сів, що спо жи ва ються нею, не вва жа ють це загро зою для 
їхньої енер ге тич ної без пеки, при ді ля ючи належну увагу захо дам щодо 
нейт ра лі за ції ризи ків імпорт ної залеж ності, зок рема, шля хом дивер-
си фі ка ції дже рел поста чання енер го ре сур сів. Ідеї енер ге тич ної автар-
кії, які іноді про го ло шу ються з орі єн та цією на віт чиз няне вугілля, 
не зовсім від по ві да ють ані сучас ним тен ден ціям гло ба лі за ції сві то вого 
хазяйства, ані при нци пам ста лого роз витку. Від омо, що навіть кра їни, 
які екс пор ту ють вугілля в знач них обся гах, вод но час здійс ню ють, з різ-
них мір ку вань, і його імпорт з інших країн (напри клад, Росія – з Казах-
стану, США – з Колум бії, Польща – з Росії).

Важ ли вою обста ви ною є те, що укра ї нська вугільна про мис ло вість 
дуже стро ката і за при род ними умо вами, і за вироб ни чим і тех ніч ним 
рів нем під при ємств. У ній функ ці о ну ють і гли бо ко збит кові, і рен та-
бельні шахти, а також збит кові шахти, що в разі їх модер ні за ції можуть 
стати рен та бель ними. При цьому вугільна галузь є дуже інер цій ною, зва-
жа ючи на три ва лість і дорож нечу як будів ництва й реко нст рук ції, так 
і виве дення з екс плу а та ції вуг ле до був них під при ємств, масш таб ність 

8 Торговля энергоресурсами: Правила ВТО, при менимые по Договору 
к Энергетической хартии / Секретариат Энергетической хартии. – Брюссель, 2001. – 
С. 13, п. 24.
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соці аль них та еко ло гіч них нас лід ків рест рук ту ри за ції галузі. Слід 
також мати на увазі не зав жди про гно зо вані зміни кон’юнк тури вугіль-
ного ринку. Усе це потре бує вива же них під хо дів до визна чення стра-
те гіч них орі єн ти рів і вироб лення дов го стро ко вої полі тики сто совно 
вугіль ної про мис ло вості.

У нау ко вій допо віді, під го тов ле ній за резуль та тами дослі джень, 
про ве де них в Інсти туті еко но міки про мис ло вості НАН Укра їни, на-
д ано харак те рис тику сучас ного стану віт чиз ня ної вугіль ної галузі 
на тлі сві то вих тен ден цій, кри тичну оцінку вже задек ла ро ва них захо-
дів і про по зи ції щодо подаль шого рефор му вання і роз витку галузі                     
(Амоша О., Ста ри ченко Л., Чере ватсь кий Д. Стан, основні про-
блеми і перс пек тиви вугіль ної про мис ло вості Укра їни: наук. доп.; 
НАН Укра їни, Ін-т еко но міки пром-сті. – Донецьк, 2013. – С. 4–5).

Між на род ний досвід

Раз ра ботка реак то ров на быс т рых нейт ро нах с замкну тым 
топ ли в ным цик лом явля ется одним из перс пек ти в ных направ ле-
ний раз ви тия ядер ной энер ге тики. Такое мне ние выс ка зали веду-
щие физики-ядер щики, соб рав ши еся на меж ду на род ную кон фе рен цию 
в Париже под эги дой МАГА ТЭ. Встреча соб рала более 400 спе ци а лис-
тов отрасли со всего мира.

Так, член-кор рес пон дент РАН, нау ч ный руко во ди тель Физико-
энер ге ти чес кого инс ти тута В. Рач ков счи тает, что уже давно назрела 
необ хо ди мость пере смот реть сло жив ши еся подходы к про ек ти ро ва-
нию реак то ров на быс т рых нейт ро нах и зало жить новые при нципы 
стро и тель ства, кото рые позво лят сущест венно улуч шить кон ку рен то-
спо соб ность АЭС с такими реак то рами.

Цена так назы ва е мых «быс т рых реак то ров» выше цены реак то ров 
на теп ло вых нейт ро нах. Однако их осо бен ность сос тоит в том, что они 
отк ры вают воз мож ность исполь зо ва ния изо то пов тяже лых эле мен-
тов, не деля щихся в «теп ло вых реак то рах». В част ности, может быть 
исполь зо ван и обед нен ный уран, оста ю щийся в резуль тате про из-
водства обо га щен ного ядер ного топлива.

По мне нию В. Рач кова, перс пек ти в ными направ ле ни ями инно ва-
ци он ного раз ви тия атом ной энер ге тики явля ются раз ра ботка «быс т-
рых реак то ров» с замкну тым топ ли в ным цик лом и высо ко тем пе ра ту-
р ных реак то ров. Они могут слу жить эффек ти в ным источ ни ком энер-
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гии для про из водства водо рода из воды, соз да вая тем самым основу 
эко ло ги чески чис той энер ге тики (АЭС с «быс т рыми реак то ра ми» – 
одно из перс пек ти в ных направ ле ний раз ви тия ядер ной энер ге-
тики // Укра ї нська енер ге тика (http://www.energy-effi cient.kiev.ua/
node/9677). – 2013. – 10.03).

***
До 2020 г. миро вой фото элект ри чес кий рынок может уве ли-

читься более чем в три раза. По дан ным исс ле до ва тель с кой ком па нии 
Bloomberg New Energy Finance, в 2012 г. в сол неч ную энер ге тику было 
инвес ти ро вано 142 млрд дол. Эта цифра сос тав ляет больше поло вины 
миро вых инвес ти ций в аль тер на тив ную энер ге тику.

Ры нок про дол жает расти. Сегодня сол не ч ные тех но ло гии явля ются 
тре ть ими по вели чине среди раз вер ну тых возоб нов ля е мых тех но ло гий, 
после малых ГЭС и ветра.

Ана ли тики лон донс кой исс ле до ва тель с кой ком па нии GlobalData 
про гно зи руют, что сово ку п ный миро вой объем уста нов лен ных фото-
элект ри чес ких сис тем сде лает рывок от 97 ГВт в 2012 г. до 329,8 ГВт 
в 2020 г. Таким обра зом, сред не го до вой темп роста сос та вит 16,5 %.

Рост фото элект ри чес кой про мы ш лен ности в насто я щее время 
сти му ли ру ется двумя осно в ными силами. Пер вая, на мак ро уровне, 
заклю ча ется в гло баль ных целях энер ге ти чес кой без о пас ности, ста-
биль ности и неза ви си мости как раз ви тых, так и раз ви ва ю щихся пра-
ви тельств. Эти цели про яв ля ются в госу дарст вен ной поли тике поощ-
ре ния и раз ви тия возоб нов ля е мых источ ни ков энер гии. Вто рую силу, 
на мик ро у ровне, пред став ляют финан си ро ва ние и сти мулы, пред ла га-
е мые сол неч ной про мы ш лен ности наци о наль ными и реги о наль ными 
пра ви тель ст вами. В эту же группу сти му лов сле дует отнести схемы 
финан си ро ва ния для потре би те лей, а также сок ра ще ние затрат за счет 
тех ни чес кого про гресса.

На Гер ма нию, по сущест ву ю щим оцен кам, при хо дится около 
32  % гло баль ной уста нов лен ной фото элект ри чес кой мощ ности 
в 2012 г. Страна дока зала свою при вер жен ность сол неч ной энер гии 
и сох ра нила свои пере до вые пози ции в раз ви тии рынка и тех но ло ги-
чес кого про гресса. В резуль тате этого, всего лишь за шесть лет уста-
нов лен ная фото элект ри чес кая мощ ность Гер ма нии воз росла с отно си-
тельно ску д ных 2,7 ГВт (2006) до 30,1 ГВт (2012). И пла ново должна 
достичь 48 ГВт к 2020 г.
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В Север ной Аме рике, Сое ди нен ных Шта тах Аме рики и Канаде 
ввели раз ли ч ные поли ти чес кие меры поддержки, такие как инвес ти ци-
он ные нало го вые кре диты, про из водст вен ные нало го вые льготы и сис-
тему «зеле но го» тарифа Онта рио для поддержки раз ви тия сол неч ной 
про мы ш лен ности. Од нако доми ни руют на миро вом фото элект ри чес-
ком рынке ази атс кие ком па нии. Пять китайс ких фирм вхо дят в десятку 
круп ней ших миро вых про из во ди те лей фото элект ри чес ких моду лей. 
Пра ви тель ства стран реги она, в том числе Япо нии, Индии и Тай ваня, 
прод ви гают сол неч ную про мы ш лен ность на основе дол гос ро ч ных 
стра те гий и финан со вого сти му ли ро ва ния.

Се годня Китай экс пор ти рует более 90  % про из во ди мых сол не ч ных 
бата рей. Тем не менее, ази атс кий лидер, как ожи да ется, зна чи тельно 
уве ли чит объем рынка сол неч ной энер ге тики – с 7,6 ГВт в 2012 г. 
до 70 ГВт в 2020 г. (Мураш кін В. Сонячна енер ге тика Укра їни зрос-
тає вшир і вглиб // Укра ї нська енер ге тика (http://ua-energy.org/
post/30257). – 2013. – 13.03).

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

Ро сія

Со вет моло дых уче ных РАН напра вил министру обра зо ва-
ния и науки РФ Д. Лива нову отк ры тое письмо с прось бой изъ ять 
из подго тов лен ных минис терст вом про ек тов нор ма ти в ных актов 
поло же ние об отмене доплат за уче ные сте пени работ ни кам учреж-
де ний науки. В обра ще нии гово рится, что сня тие сте пен ных вып лат 
при ве дет к сущест вен ному сни же нию фак ти чес кой зара бот ной платы 
нау ч ных сот руд ни ков и сни зит их моти ва цию к повы ше нию ква ли-
фи ка ции. Моло дые уче ные пред ла гают чинов ни кам сна чала зафик-
си ро вать в реше ниях пра ви тель ства «а дек ва т ные дейст ву ю щим или 
более сущест вен ные меры мате ри аль ного сти му ли ро ва ния име ю щих 
уче ные сте пени работ ни ков исс ле до ва тель с ких орга ни за ций», а уже 
потом пред ла гать лик ви да цию одного из эле мен тов сис темы оплаты 
труда в науке (Волч кова Н. Ака де ми чес кий час // Поиск (http://www.
poisknews.ru/theme/science-politic/5507/). – 2013. – 15.03).
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***
Ми нис терство обра зо ва ния и науки РФ пла ни рует полу чить 

гото вую «дорож ную кар ту» пере хода к эффек тив ному конт ракту 
в сфере науки не позже ноября 2013 г. Пере вод на новую форму 
оплаты для сот руд ни ков науч ной и обра зо ва тель ной дея тель ности сос-
то ится в 2014 г. Реформа будет про ве дена в два этапа и завер шится 
в 2018 г.

Сам по себе эффек ти в ный конт ракт явля ется тру до вым дого во ром 
с сот руд ни ком, кото рый содер жит в себе долж но с т ные обя зан ности, 
осо бые усло вия оплаты труда, меры соци аль ной поддержки и кри те рии 
оценки эффек тив ности дея тель ности сот руд ника для вып латы допол-
ни тель ных бону сов. Для уче ных будут учи ты ваться пока за тели выпол-
ня е мых работ и нау ч ных пуб ли ка ций, цити ру е мость ста тей, заня тость 
в учеб ном сек торе и т. д.

Из на чально с этой идеей выс ту пило Минт руда, которое пред ло-
жило соз дать сис тему оценки эффек тив ности дея тель ности работ ни ков 
госуч реж де ний и поста вить оплату труда бюджет ни ков в зави си мость 
от слож ности выпол ня е мой работы, а также коли чества и качества 
затра чен ного труда.

Та ким обра зом, зар плата спе ци а листа будет зави сеть не только 
от пре бы ва ния и нахож де ния на рабо чем месте, но и от эффек тив ности 
его работы.

По до бная сис тема оплаты труда уже при сутст вует во мно гих раз-
ви тых стра нах мира, чем и пла ни рует вос поль зо ваться минис терство. 
За основу будут взяты схемы, при ме ня е мые в Китае, США, Вели ко бри-
та нии, Фран ции и Гер ма нии. Правда, в Рос сии сти му ли ру ю щая сос тав-
ля ю щая оплаты труда будет сос тав лять не 5  % и не 10  %, как, напри-
мер, в Вели ко бри та нии или США, а более 20  %.

В настоящее время по дого во рен ности с Минобр на уки про-
вер кой и ауди том нау ч ных сот руд ни ков и орга ни за ций зани ма ется 
одна из круп ней ших в мире кон сал тин гово-ау ди торс ких ком па ний – 
PricewaterhouseCoopers (PwC). По ито гам аудита, кото рый завер шится 
до середины лета теку щего года, сфор ми руют сис тему мони то ринга 
дея тель ности нау ч ных сот руд ни ков. Она будет учи ты вать резуль-
таты пуб ли ка ций, дости же ния в про филь ных облас тях науки, дан ные 
о полу че нии гран тов и дру гой финан со вой поддержки, учас тие в раз-
ра бот ках и мно гое дру гое. В конеч ном итоге будет сос тав лена база, где 
каж дому уче ному при своят инди ви ду аль ный циф ро вой номер, позво-
ля ю щий опе ра тивно отс ле жи вать инфор ма цию о его дея тель ности 
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(Панов П. Уче ных пере ве дут на эффек ти в ные конт ра кты 
в 2014 году // Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=5 deb306 f-aa13–49 b5-a92 e-c1999 d4 a3258). – 
2013. – 14.03).

***
20 марта министр обра зо ва ния и науки Д. Лива нов на ведомст-

вен   ной кол ле гии анон си ро вал соз да ние науч ной орга ни за ции, 
кото рая будет оппо зи ци он ной по отно ше нию к РАН. По его сло-
вам, в бли жай шее время будет соз дан Совет по науке, где будут обсуж-
дать про грамму исс ле до ва ний и ход рефо рмы. При этом министр 
подчерк нул, что в совет вой дут только «кру п ные уче ные в деес по-
соб ном воз расте, рабо та ю щие и достиг шие реаль ных успе хов». Судя 
по этим кри те риям, в минис терс кий совет не попа дут адми нист ра торы 
из РАН – ранее Д. Лива нов пуб лично заяв лял, что в пре зи ди уме ака-
де мии прак ти чески нет реаль ных уче ных (Чер ных А. Дмит рий Лива-
нов урав но ве сит ака де ми ков // Рос сийс кая ака де мия наук (http://
www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=b478 c4 a5–2 d35–4 e3 d-8653–
05 d67 d695747). – 2013. – 21.03).

***
Г. Месяц, вице-пре зи дент РАН:
«…О пуб ли ко ван ное заме ча ние о том, что надо соб рать совет 

из деес по со б ных уче ных, было сде лано на кол ле гии минис терства. 
Я думаю, совет надо соз да вать из иде ес по со б ных уче ных, чтобы люди 
идеи имели. Конечно, важен воз раст. Уче ные делятся на уче ных, хоро-
ших уче ных, сла бых уче ных и неуче ных. А люди в воз расте, напри-
мер, 70 лет, обла дают колос саль ными зна ни ями, тремя-че ты рьмя 
пред ло же ни ями они могут сфор му ли ро вать идею для моло дых людей. 
Они крайне важны для этого. Ака де мию упре кают в неэ ф фек тив ности. 
Но 80  % нау ч ных пуб ли ка ций РФ, кото рые дела ются в самых пре-
сти ж ных миро вых жур на лах, дела ются в Ака де мии наук. Сто десять 
из 120 жур на лов, кото рые в индекс цити ру е мости, изда ется Ака де мией 
наук. Ака де мия наук регу лярно полу чает кру п ные пре мии. Три нобе-
левс ких лау ре ата за послед нее время сей час – уехав шие рус ские, 
сегодня пре мию Мил лера в 3 млн полу чил Поля ков, член-кор рес пон-
дент РАН. Это же выда ю щи еся люди, кото рые здесь стали уче ными, 
но уехали не потому что ака де мия пло хая. Финан си ро ва ние рос сийс-
кой науки в обще ми ро вом бюджет ном финан си ро ва нии много меньше 
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1  %. Ака де мия наук из этого рос сийс кого финан си ро ва ния зани мает 
20  %. У нас 10 млрд дол. на всю науку – кос мос, эко ло гия, фун да мен-
таль ная физика. Из них только 2 млрд дол. идет на РАН. Госу дарст вен-
ный бюджет аме ри канс кой ака де мии – 140 млрд дол., и 300 млрд дол. 
они полу чают из раз ли ч ных фон дов и про мы ш лен ности. Там наука 
вост ре бо вана, у нас – никому не нужна. Все добы вают деньги быс т рым 
спо со бом. Мы защи щаем ака де мию не потому, что она самая хоро шая, 
у нас ничего дру гого в фун да мен таль ной науке нет. Вузовс кие про фес-
соры полу чают 15–20 тыс. р. Они не могут нау кой зани маться, хотя 
их снаб жают обо ру до ва нием. Они вынуж дены идти в уни вер си теты 
и читать лек ции, чтобы зара бо тать деньги. Как этого нельзя понять? 
Теперь одним махом они соби ра ются соз дать новое поко ле ние уче-
ных Рос сии? Как можно соз дать так скоро? Они возь мут и наз на чат 
уче ных? Такого не быва ет» (Вице-пре зи дент РАН Ген на дий Месяц 
о министре Лива нове: он просто обма ны вает руко водство страны 
// Рос сийс кая ака де мия наук // (http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=51 a4 dd31–773 a-411 d-afde-a3 f14178 ed1). – 2013. – 21.03).

***
По ддержка перс пек ти в ных кан ди да тов наук и при вле че ние 

талант ли вых обла да те лей сте пени PhD из-за рубежа – в числе при-
ори те тов Феде раль ной целе вой про гра ммы «Нау ч ные и научно-
пе да го ги чес кие кадры инно ва ци он ной Рос сии» на 2014–2020 гг. 
Ее кон цеп ция пред ус мат ри вает вве де ние нового для Рос сии фор мата, 
а именно – соз да ние более тысячи рабо чих мест в уни вер си те тах и нау-
ч ных орга ни за циях для недавно защи тив шихся ученых.

Как пояс нил на встрече с жур на лис тами замес ти тель главы 
Минобр на уки И. Федю кин, речь идет о вре мен ной кон курс ной ис-
с ле до ва тель с кой пози ции, пре дос тав ля е мой на несколько лет (обы чно 
от года до трех), кото рая даст воз мож ность участ ни кам про гра ммы 
довести свои исс ле до ва ния, нача тые в рам ках дис сер та ции, до ста-
дии пуб ли ка ции, подт вер дить свои спо соб ности и далее пре тен до вать 
на посто ян ные, в том числе пре по да ва тель с кие, долж ности.

И. Федю кин расс ка зал, как будет осу ще ств ляться одно из клю-
че вых мероп ри я тий ФЦП. Орга ни за ции, пре тен ду ю щие на право 
соз да ния соот ветст ву ю щих вакан сий, пода дут свои заявки на отк-
ры тый кон курс с подро б ным опи са нием при ема пост до ков: в рам ках 
каких про ек тов, по каким темам те будут при вле чены, какие усло вия, 
вклю чая жили щ ные, для них соз да дут. Побе ди тели полу чат право на 
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кон курс ной же основе выби рать соис ка те лей пози ций. В жюри, кото-
рому пред стоит оце нить воз мож ности уни вер си те тов, вой дут луч шие 
исс ле до ва тели со всей страны.

Но вая ФЦП, по сло вам зам ми нистра, будет при нята в тече ние 
двух бли жай ших меся цев, ее кон цеп ция уже сог ла со вана со сме ж-
ными ведомст вами. Если все пойдет по плану, то уже осенью сос то-
ится пер вый кон курс пост до ковс кой про гра ммы и пер вые ее участ-
ники при сту пят к работе с января 2014 г. Авто рам про гра ммы еще 
пред стоит дора бо тать детали воп ло ще ния нова ции в жизнь – усло-
вия, кон курс ную доку мен та цию и т. д. Замг лавы Минобр на уки также 
сооб щил, что к фор ми ро ва нию тема тики ФЦП и ее экс пе р т ных меха-
низ мов будет активно при вле каться соз да ва е мый при минис терстве 
Совет по науке (Возо ви кова Т. Со своим пост до ком. Рос сию выво дят 
на рынок нау ч ных вакан сий // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/
science-politic/5570/). – 2013. – 22.03).

***
Скан далы с лише нием кан ди датс ких и док торс ких сте пе ней 

стали пово дом для рефо рмы всего инс ти тута науч ной аттес та ции.
В. Филип пов, пред се да тель Выс шей аттес та ци он ной комис-

сии (ВАК) РФ:
«…Не об хо димо учи ты вать миро вые тен ден ции и сле до вать им. 

Мы уже сде лали ряд серь е з ных шагов, чтобы быть интег ри ро ван-
ными в миро вую сис тему подго товки нау ч ных кад ров. Ранее у нас 
была вве дена мно го у ров не вая сис тема выс шего обра зо ва ния – сис-
тема бака лавр – магистр, с сох ра не нием ряда моно спе ци аль нос тей. 
В новом Законе “Об обра зо ва нии в Рос сийс кой Феде ра ции” теперь, 
через 9–10 лет после всех стран Европы и СНГ, мы нако нец-то отнесли 
и аспи ран туру к тре ть ему уровню выс шего обра зо ва ния, это то, что 
везде в мире назы ва ется “док то ран ту ра”, для подго товки PhD. Конечно, 
сразу воз ник нет масса воп ро сов. Что, напри мер, делать с нашей сте-
пенью “док тор наук”? Неко то рые гово рят: давайте отка жемся от нее. 
А может быть, поста вить задачу, чтобы наш кан ди дат наук полно с тью 
соот ветст во вал уровню PhD, а док торс кую оста вить как сле ду ю щую 
сте пень науч ного роста? Но для этого нужно сущест венно изме нить 
и подго товку в аспи ран туре, и аттес та цию нау ч ных кад ров. В этой связи 
и пла ни ру ется апро ба ция в рам ках экс пе ри мента новых меха низ мов, 
в том числе и права нау ч ным орга ни за циям и вузам само сто я тельно, 
без ВАК, при сва и вать нау ч ные сте пени. Конечно, сна чала право при-
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сва и вать сте пени само сто я тельно будет отдано только неко то рым 
нау ч ным орга ни за циям и уни вер си те там, отоб ран ным на кон курс ной 
основе, по опре де лен ным кри те риям. А после апро ба ции новых меха-
низ мов можно будет при отра бо тан ных в экс пе ри менте кри те риях рас-
ши рять эти меха ни змы и на всю сис тему аттес та ции нау ч ных кад ров 
в России.

<…> Рево лю ци он ных изме не ний дейст ви тельно немало. Теперь, 
когда мы гово рим, что аспи ран тура стала тре тьим уров нем выс шего 
обра зо ва ния, надо иметь в виду, что аспи ран тура есть в сот нях НИИ,  
 а   зна чит, они дол жны полу чать лицен зию на этот тре тий уро вень обра-
зо ва ния. Их надо акк ре ди то вы вать, надо раз ра бо тать научно-об ра зо-
ва тель ные стан да рты для аспи ран туры, как и в любой обра зо ва тель-
ной про грамме выс шего обра зо ва ния. С одной сто роны, это про блема. 
С дру гой – под все это уже подго тов лена нор ма тив ная база. Правда, 
зако но да тель ство несколько запу та лось: фор мула Закона “Об обра-
зо ва нии в РФ” теперь гово рит о том, что на защиту дис сер та ции сей-
час можно выйти только, подчер ки ваю, только про у чив шись три года 
в аспи ран туре. Поня тие “соис ка тель” уче ной сте пени исчезло. Тре-
бу ется поправка в закон о науке, чтобы уза ко нить воз мож ность соис-
ка те лям защи щать дис сер та ции. Будут, думаю, и дру гие слож ности. 
Именно поэтому надо апро би ро вать меха ни змы на при мере веду щих 
нау ч ных учреж де ний и уни вер си те тов» (Мель ни кова И. Защи т-
ный реф лекс // Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=b6514 eb4–1 f51–488 c-805 a-e142 e4473301). – 
2013. – 4.03).

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

Аре ф’єва О. В. Стра те гія і так тика роз витку інтег ро ва них біз-
нес-ст рук тур : моно гра фія / Олена Воло ди ми рівна Аре ф’єва, Ірина 
Мико ла ївна Мяг ких ; Євро пейсь кий уні вер си тет. – К. : Лазу рит-
По ліг раф, 2012. – 217 с.

У моно гра фії роз гля нуто питання при ва ти за цій них про це сів у рин-
ко вих умо вах, фор му вання інтег ро ва них біз нес-ст рук тур, кла си фі ка ція 
видів інтег ро ва них біз нес-ст рук тур. Побу до вано сис тему керу вання 
фінан со вими ресур сами інтег ро ва них біз нес-ст рук тур.
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Мо но гра фія при зна чена для корис ту вання нау ко вцями, викла да-
чами, аспі ран тами та сту ден тами вищих навчаль них закладів.

Шифр збе рі гання ВА 763 292

***
Без пека бан ківсь кої діяль ності : моно гра фія / Каза кова Н. Ф., 

Куді нов В. А., Пан фі лов В. І. [та ін.] ; за ред. В. О. Хорошка. – К. : 
ПВП «Зад ру га», 2013. – 282 с.

У моно гра фії над аються методи й засоби здо буття інфор ма ції щодо 
бан ківсь кої діяль ності, а також орга ні за ції комер цій ної та кон фі ден цій-
ної таєм ниць бан ків. Роз гля да ються пра вові основи бан ківсь кої діяль-
ності та пра вове забез пе чення захисту бан ківсь кої інфор ма ції, ризики 
та їх оцінка в бан ківсь кій діяль ності, зло чини та забез пе чення безпеки.

Ви дання має стати в нагоді пра ців ни кам під роз ді лів без пеки бан ків, 
а також пра ців ни кам бан ків, сту ден там та аспі ран там вищих навчаль-
них закладів.

Шифр збе рі гання ВА 763 340

***
Бу ря чок В. Л. Тех но ло гія при йн яття рішень у склад них соці о-

тех ніч них сис те мах : моно гра фія / В. Л. Буря чок, В. О. Хорошко / за 
заг. ред. В. О. Хорошка. – К. : ДУІКТ, 2012. – 344 с.

У моно гра фії роз гля да ються основні аспекти обґрун ту вання й при-
йн яття раці о наль них управ лінсь ких рішень, при клади їх прак тич ної 
реа лі за ції у склад них соці о тех ніч них сис те мах, а також питання щодо 
опти мі за ції таких рішень за раху нок авто ма ти зо ва ної обробки вихід ної 
інфор ма ції пере д у сім еврис тич ного похо дження.

Мо но гра фія роз ра хо вана на широке коло нау ко вих спів ро біт ни ків, 
які займа ються питан нями роз роб лення й засто су вання сис тем під-
тримки при йн яття рішень, а також фахів ців, які пра цю ють у галу зях 
управ ління, пла ну вання й про гно зу вання, ство рю ють перс пек тивні або 
модер ні зу ють існу ючі АС та ведуть дослі дження за напря мом роз пі зна-
вання образів.

Шифр збе рі гання ВА 763 331

***
Ду эль М. А. Раз ви тие сис тем энер гос бе ре га ю щего авто ма ти зи-

ро ван ного управ ле ния энер гоп ро из водст вом ТЭС и АЭС Укра ины 



99

Зарубіжний досвід організації наукової діяльності

/ М. А. Дуэль, Г. И. Канюк, А. Ю. Мезеря. – Харь ков, 2013. – 388 с., 
105 ил., 1 биб ли огр. 87.

В моно гра фии расс мот рены осно в ные воп росы и ста дии раз ра-
ботки, про ек ти ро ва ния, внед ре ния и раз ви тия АСУ на ТЭС и АЭС.

Ос нов ное вни ма ние уде лено осо бен нос тям энер гоб ло ков как объ-
ек тов управ ле ния и усло виям их работы в энер го сис теме, а также мно-
гоп ла но вому ком плексу воп ро сов пост ро е ния АСУ; соз да нию и раз ви-
тию их функ ци о наль ного, инфор ма ци он ного, мате ма ти чес кого, алго-
рит ми чес кого и тех ни чес кого обес пе че ния. При ве дены при меры АСУ 
ТП ТЭС и АЭС эксп лу а ти ру ю щихся энер гоб ло ков. Расс мот рены воп-
росы их тех нико-эко но ми чес кой эффек тив ности и перс пек тивы раз ви-
тия и совер шенст во ва ния на бли жай ший период.

Мо но гра фия расс чи тана на пер со нал нау ч ных и про е к т ных орга-
ни за ций, а также на инже нерно-тех ни чес ких работ ни ков элект рос тан-
ций. Она также может быть исполь зо вана в качестве учеб ного посо бия 
сту ден тами выс ших уче б ных заве де ний по энер ге ти чес ким и родст вен-
ным им спе ци аль нос тям.

Шифр збе рі гання Они щенко О. С. ВА 1535

***
За по тоць кий С. П. Регі о нальна кон ку рен то сп ро мож ність: Сус-

пільно-ге ог ра фічні засади фор му вання / С. П. Запо тоць кий. – К. : 
Біз нес Медіа Кон сал тинг, 2012. – 424 с.: іл.

Роз крито кон цеп ту альні засади сус пільно-ге ог ра фіч ного дослі-
дження про це сів фор му вання кон ку рен то сп ро мож ності регі о нів. Уза-
галь нено тео ре тико-ме то до ло гічну базу регі о наль ної кон ку рен то сп ро-
мож ності, визна чено сут ність і зна чення кон ку рен то сп ро мож ності для 
регі о наль ного роз витку, особ ли вості фор му вання регі о наль них кон ку-
рент них пере ваг. Дослі джено зако но мір ності й при нципи забез пе чення 
регі о наль ної кон ку рен то сп ро мож ності, вияв лено чин ники її фор му-
вання, сфор му льо вано мето дичні під ходи та спо соби оцінки регі о наль-
ної кон ку рен то сп ро мож ності. Наве дено резуль тати оцінки кон ку рен-
то сп ро мож ності регі о нів Укра їни в сучас них умо вах. Запро по но вано 
меха нізм реа лі за ції кон цеп ції регі о наль ної кон ку рен то сп ро мож ності.

Для фахів ців у сфері управ ління регі о наль ним роз вит ком, дер жав-
них орга нів влади та орга нів міс це вого само вря ду вання, нау ко вих пра-
ців ни ків, викла да чів, аспі ран тів, сту ден тів вищих навчаль них закладів.

Шифр збе рі гання ВА 763 277
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***
Ка ма рали А. В. Инфор ма ци он ная циви ли за ция – новая сту пень 

в раз ви тии чело ве чества : моно гра фия / А. В. Кама рали. – Донецк : 
Дон НУ ЭТ, 2013. – 172 с.

В моно гра фии рас ши рено пред став ле ние о про цессе фор ми ро-
ва ния инфор ма ци он ной лич ности и инфор ма ци он ного общества как 
началь ного этапа ста нов ле ния нового типа циви ли за ции. Опре де лено, 
что в про цессе ста нов ле ния и раз ви тия инфор ма ци он ного общества 
про ис хо дит изме не ние функ ци о наль ной сто роны жиз не де я тель ности 
чело века от индуст ри аль ной к инфор ма ци онно-ин тел лек ту аль ной 
сфере. Дока зано, что пере ход к инфор ма ци он ной циви ли за ции зна-
ме нует смену пара дигм позна ния и дея тель ности, изме не ние взгля дов 
на общество и его вза и мос вязи с чело ве ком, кото рые необ хо димо внед-
рять в осно в ные направ ле ния раз ви тия инфор ма ци он ной циви ли за ции 
в Украине.

Шифр збе рі гання ВА 762 599

***
Кон ку рент ний потен ціал у сис темі управ ління під при ємст вом : 

моно гра фія / за наук. ред. В. М. Ниж ника. – Хмель ниць кий : ХНУ, 
2013. – 367 с.

Роз крито методи та меха нізми під ви щення кон ку рент ного потен-
ці алу про мис ло вих під при ємств у сис темі анти кри зо вого управ ління 
рест рук ту ри за цією, під ви щення нау ково-тех ніч ного та інно ва цій ного 
роз витку, управ ління реа лі за цією про дук ції при здійс ненні зов ні ш ньо-
еко но міч ної діяль ності.

Для нау ко вих пра ців ни ків, спе ці а ліс тів у сфері еко но міки праці, 
мене дж менту, фінан сів під при ємств, аспі ран тів та сту ден тів еко но міч-
них спе ці аль нос тей ВНЗ.

Шифр збе рі гання ВА 762 617

***
Люб ченко О. М. Тео ре тико-ме то до ло гічні засади соці ально-

еко но міч ного роз витку регі ону : моно гра фія / О. М. Люб ченко ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту Укра їни. – Вид. 2-ге, доповн. – 
Чер каси : Чаба ненко Ю. А., 2012. – 339 с.

Роз гля нуто особ ли вості фор му вання та оцінки соці ально-еко но міч-
ного потен ці алу регі о нів Укра їни в умо вах впро ва дження соці ально-
орі єн то ва ної рин ко вої моделі гос по да рю вання та гло ба лі за цій них тен-
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ден цій. Про ана лі зо вано сучас ний стан, голо вні тен ден ції та регі о нальні 
від мін ності роз витку соці ально-еко но міч ного потен ці алу, дано ком-
плексну оцінку його інтег раль ного рівня в регі о нах Укра їни, визна чено 
клю чові про блеми вико рис тання і від тво рення. Обґрун то вано основні 
напрями соці ально-еко но міч ного роз витку регі ону, роз роб лено кон-
цеп цію і стра те гію ста лого зба лан со ва ного еко но міч ного зрос тання, 
засно ва ного на іде о ло гії раці о наль ного гос по да рю вання.

Шифр збе рі гання ВА 2056 Табач ник Д. В.

***
Мат вій чук А. В. Штуч ний інте лект в еко но міці: ней ронні 

мережі, нечітка логіка : моно гра фія / А. В. Мат вій чук. – К. : КНЕУ, 
2011. – 439, [1] с.

Мо но гра фію при свя чено дослі дженню мож ли вості ство рення сис-
тем штуч ного інте лекту та засто су вання з цією метою мате ма тич ного 
інстру мен та рію, що ґрун ту ється на кон цеп ції біо ло гіч ної прав до по-
діб ності, зок рема мето дів тео рій ней рон них мереж та нечіт кої логіки. 
Висвіт лено сут ність цих тео рій та пока зано їх мож ли вості для роз в’я-
зання низки інте лек ту аль них задач в еко но міці, зок рема ана лізу, про-
гно зу вання, кла си фі ка ції, клас те ри за ції, рей тин гу вання тощо. Наве-
дено ана ліз резуль та тів екс пе ри мен тів та над ано прак тичні реко мен да-
ції щодо побу дови моде лей на основі нейро-не чіт ких тех но ло гій.

Мо но гра фія роз ра хо вана на сту ден тів, аспі ран тів, нау ко вців 
та фахів ців фінан со вого сек тору, які займа ються роз роб кою та засто-
су ван ням мате ма тич них мето дів та моде лей для ана лізу еко но міч них 
сис тем і про гно зу вання роз витку фінан со вих показ ни ків.

Шифр збе рі гання ВА 762 557

***
Ме ха нізми під ви щення кон ку рент ного потен ці алу про мис-

ло вих під при ємств : моно гра фія / за наук. ред. В. М. Ниж ника, 
М. В. Ніко лай чука. – Хмель ниць кий : ХНУ, 2013. – 347 с.

Роз крито меха нізми під ви щення кон ку рент ного потен ці алу про-
мис ло вих під при ємств у сис темі фор му вання еко но міч ного потен ці алу 
під при ємства, ефек тив ного вико рис тання фінан со вих ресур сів, роз-
робки стра те гії управ ління фінан со вим ста ном під при ємства, під ви-
щення при бут ко вості та роз витку інвес ти цій ної діяль ності.
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Для нау ко вих пра ців ни ків, спе ці а ліс тів у сфері еко но міки праці, 
мене дж менту, фінан сів під при ємств, аспі ран тів та сту ден тів еко но міч-
них спе ці аль нос тей вищих навчаль них закладів.

Шифр збе рі гання ВА 762 620

***
Но ви кова М. В. Фор му вання регі о наль ної полі тики інно ва-

ційно-ін вес ти цій ного роз витку під при ємств тери то рі аль них авіа-
ви роб ни чих ком плек сів : моно гра фія / М. В. Нови кова. – К. : 
П. П. «Сер дюк В. Л.», 2012. – 299 с.

Мо но гра фія при свя чена вирі шенню деяких про блем них питань 
щодо фор му вання регі о наль ної полі тики інно ва ційно-ін вес ти цій-
ного роз витку під при ємств авіа цій ної галузі Укра їни. На основі тео рії 
та прак тики дослі джу ються та визна ча ються сут ність і зако но мір ності 
забез пе чення ефек тив ності інно ва ційно-ін вес ти цій ного роз витку під-
при ємств авіа ви роб ни чого ком плексу Укра їни. Роз гля нуто нові під-
ходи до визна чення основ них прі о рі те тів реа лі за ції кон цеп ції інно ва-
ційно-ін вес ти цій ного роз витку авіа ви роб ни чих під при ємств Укра їни. 
Обґрун то вано напрями реа лі за ції основ них меха ніз мів інно ва ційно-
ін вес ти цій ного роз витку під при ємств авіа цій ної галузі в струк турі 
тери то рі аль них авіа ви роб ни чих ком плек сів Укра їни. Над ано прак тичні 
реко мен да ції з під ви щення ефек тив ності керу вання роз вит ком під при-
ємств авіа цій ної галузі України.

При зна чена для спе ці а ліс тів, нау ко вих пра ців ни ків, аспі ран-
тів, викла да чів та сту ден тів еко но міч них спе ці аль нос тей в авіа цій ній 
галузі.

Шифр збе рі гання ВА 763 096

***
Па єнтко Т. В. Інсти ту ці о на лі за ція фіс каль ного регу лю вання 

фінан со вих пото ків : моно гра фія / Т. В. Паєнтко. – К. : ДКС центр, 
2013. – 294 с.

У моно гра фії ком плексно дослі джено тео ре тико-ме то до ло гічні 
засади інсти ту ці о на лі за ції фіс каль ного регу лю вання фінан со вих пото-
ків. Роз крито сут ність та особ ли вості фінан со вих пото ків як об’єкта 
фіс каль ного регу лю вання. Дове дено необ хід ність у засто су вання 
інсти ту ці о наль них під хо дів у мето до ло гії дослі дження про блем фіс-
каль ного регу лю вання фінан со вих пото ків. Значну увагу при ді лено 
ролі фор маль них і нефор маль них інсти ту тів опо дат ку вання в пере-
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роз по ділі фінан со вих пото ків, а також ролі від но син при нци пал-агент 
у міні мі за ції транс ак цій них витрат на фіс кальне регу лю вання фінан со-
вих потоків.

Шифр збе рі гання ВА 762 939

***
По ддє рьо гін А. М. Фінан сова стій кість під при ємств у еко но-

міці Укра їни : моно гра фія / А. М. Поддє рьо гін, Л. Ю. Нау мова. – К. 
: КНЕУ, 2011. – 184 [8] с.

До слі джено фінан сову стій кість під при ємств. Визна чено мак ро еко-
но мічні чин ники фінан со вої стій кості під при ємств в умо вах транс фор-
ма ції еко но міки Укра їни. Дослі джено особ ли вості роз витку сільсь кого 
гос по дарства як одного з основ них цільо вих пріо ри те тів роз витку еко-
но міки Укра їни. Здійс нено ком плекс ний ана ліз показ ни ків фінан со вої 
стій кості сільсь ко гос по дарсь ких під при ємств. Оці нено ефек тив ність 
меха нізму бюджет ного фінан су вання сільсь ко гос по дарсь ких під при-
ємств та його вплив на фінан сову стій кість під при ємств.

Для нау ко вих пра ців ни ків, викла да чів та аспі ран тів еко но міч них 
вузів, прак тич них пра ців ни ків у сфері фінансів.

Шифр збе рі гання ВА 762 559

***
По рев С. М. Уні вер си тет і наука. Епі сте мо ло гія, мето до ло гія 

і педа го гіка вироб ництв знань [мо но гра фія] / С. М. Порев. – Київ : 
Хім джест, 2012. – 384 с.

Мо но гра фію при свя чено про бле мам роз витку в уні вер си те тах 
науки та інших вироб ництв знань. Про ана лі зо вано місце й роль науки 
у від омих і нових моде лях уні вер си те тів, пока зано, що значна час-
тина про блем успіш ного функ ці о ну вання цих закла дів тісно пов’я зана 
зі ста ном та дина мі кою науки у них. Визна чено, що сти му лю вання 
науки в уні вер си те тах вима гає уточ нення її місця серед інших сучас-
них вироб ництв знань. Запро по но вано метод епі сте міко-ме то до ло гіч-
ної про бле ма ти за ції нау ко вості знань, визна чено поняття нау ко вого 
знання як уза галь нення сучас ного образу науки. Роз гля нуто аспекти 
фор му вання нових вироб ництв знань, питання усві дом лення їх місця 
в уні вер си теті. Визна чено епі сте мо ло гіч ний і мето до ло гіч ний базис 
нау ко вого та інших вироб ництв знань. Роз гля нуто питання роз витку 
та дегра да ції нау ково-пе да го гіч них дослід ниць ких груп, фор му вання 
нау ково-нав чаль них центрів і дослід ниць кого ядра уні вер си те тів. 
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Запро по но вано метод та засоби інтег ра тив ної загаль но на у ко вої під го-
товки магіст ран тів на основі між дис цип лі нар ного навчаль ного курсу.

Для сту ден тів, аспі ран тів, нау ко вих і нау ково-пе да го гіч них пра ців-
ни ків, орга ні за то рів науки та вищої освіти.

Шифр збе рі гання ВА 762 270

***
Са ло ма тіна Л. М. Роз ви ток регі ону на основі вико рис-

тання про мис ло вих інно ва цій у рек ре а цій ній сфері : моно гра фія 
/ Л. М. Сало ма тіна, Г. В. Бай дак ; НАН Укра їни, Ін-т еко но міки 
пром-сті. – Донецьк, 2012. – 182 с.

У моно гра фії роз гля нуто питання роз витку регі ону на основі вико-
рис тання інно ва цій у рек ре а цій ній сфері. Висвіт лено кон цеп ту альні 
основи інно ва цій ної діяль ності в рек ре а цій ній сфері; умови вза є мо дії 
роз витку інно ва цій ного про мис ло вого потен ці алу регі ону й рек ре а-
цій ної сфери; струк турні пере тво рення інно ва цій ного про мис ло вого 
потен ці алу регі ону при роз робці та вироб ництві про мис ло вих інно-
ва цій у рек ре а цій ній сфері; нау ково-ме то дичні основи фор му вання 
спіль них біз нес-про це сів про мис ло вих під при ємств регі ону й рек ре а-
цій них об’єк тів; орга ні за ційні питання ство рення інно ва цій ного клас-
тера «Інно ва цій ний роз ви ток об’єк тів рек ре а цій ної сфе ри»; під ходи 
до участі про мис ло вих під при ємств у вико нанні інвес ти цій них про ек-
тів, які реа лі зу ються в рек ре а цій ній сфері.

Для керів ни ків і фахів ців у сфері орга ні за ції та оплати праці, нау-
ко вців, викла да чів, аспі ран тів і сту ден тів вищих навчаль них закладів.

Шифр збе рі гання ВА 762 276

***
Се мен ченко Н. В. Генеза рест рук ту ри за ції під при ємств в умо-

вах гло ба лі за ції : моно гра фія / Н. В. Семен ченко. – К. : ТОВ «ДКС 
центр», 2012. – 440 с.

У моно гра фії викла дено фун да мен тальне дослі дження тео ре тич-
них, мето до ло гіч них, прак тич них поло жень ґенези рест рук ту ри за ції 
і знай дено нове вирі шення нау ково-прик лад ної про блеми – визна-
чення ефек тив ної стра те гії рест рук ту ри за ції під при ємства в умо вах 
гло ба лі за ції. З ура ху ван ням гло баль них сві то вих тен ден цій роз роб лено 
та сфор му льо вано висновки кон цеп ту аль ного, мето до ло гіч ного та нау-
ково-прак тич ного спря му вання. Для змен шення рівня суб’єк ти візму 
засто со вано методи еко но міч ного, мате ма тич ного та логіч ного моде-
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лю вання. Пред став лена модель вибору стра те гіч них напря мів рест рук-
ту ри за ції базу ється на широ кому спектрі спе ци фіч них мето дів дослі-
дження, центром якого є інте лек ту аль ний ана ліз на основі нечіт кої 
логіки. Нау ково-ме то дичні поло ження роботи дають змогу ком плексно 
про ана лі зу вати всі ста дії про цесу рест рук ту ри за ції на під при ємстві 
разом із при нци пами та ета пами його про ве дення. Роз роб лена сис тема 
визна чення стра те гії рест рук ту ри за ції за допо мо гою інте лек ту аль них 
тех но ло гій демон струє високу адек ват ність та зруч ність у поєд нанні 
з низь кими витра тами на її впро ва дження. Зазна чені пере ваги визна ча-
ють необ хід ність вико рис тання нау ково-ме то дич них поло жень в ана-
лізі рест рук ту ри за ції на укра ї нсь ких під при ємст вах.

Для нау ко вців, управ лін ців різ них сфер діяль ності, викла да чів, 
аспі ран тів, сту ден тів.

Шифр збе рі гання ВА 762 774

***
То кар В. В. Інно ва ційно-ін вес ти ційна діяль ність про мис ло-

вих під при ємств та еко но мічна без пека Укра їни : моно гра фія / 
В. В. Токар. – К. : Тов «Пан Тот», 2013. – 305 с.

У моно гра фії здійс нено ком плексне дослі дження нау ко вої про-
блеми визна чення впливу фінан су вання інно ва ційно-ін вес ти цій ної 
діяль ності про мис ло вих під при ємств на еко но мічну без пеку Укра їни. 
У роботі роз гля да ються тео ре тичні засади дослі дження вза є мо зв’язку 
інно ва ційно-ін вес ти цій ної діяль ності про мис ло вих під при ємств 
та еко но міч ної без пеки дер жави. Роз крито сут ність інно ва ційно-ін вес-
ти цій ної діяль ності про мис ло вих під при ємств як чин ника зміц нення 
еко но міч ної без пеки дер жави. Здійс нено оцінку впливу інно ва ційно-
ін вес ти цій ної діяль ності про мис ло вих під при ємств на основні інди-
ка тори еко но міч ної без пеки дер жави. Визна чено та про ана лі зо вано 
шляхи вдос ко на лення сис теми інди ка то рів еко но міч ної без пеки дер-
жави. Обґрун то вано основні напрями покра щання сис теми сти му лю-
вання інно ва ційно-ін вес ти цій ної діяль ності про мис ло вих під при ємств 
з метою зміц нення еко но міч ної без пеки України.

Мо но гра фія роз ра хо вана на нау ко вців і фахів ців з еко но міч ної 
без пеки дер жави та інно ва ційно-ін вес ти цій ної діяль ності про мис ло-
вих під при ємств, аспі ран тів, викла да чів і сту ден тів вищих навчаль них 
закла дів еко но міч ного профілю.

Шифр збе рі гання ВА 763 199
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***
Удо ско на лення еко но міч ної оцінки енер го за о ща дження : моно-

гра фія / за заг. ред. О. М. Гав рися. – X. : Циф ро вая типо гра фия 
№ 1, 2012. – 175 с.

Роз гля нуто велику нау ково-еко но мічну про блему, що поля гає 
в роз робці та вдос ко на ленні сучас них мето дів еко но міч ної оцінки 
при вироб ництві та транс пор ту ванні енер го ре сур сів, які дають змогу 
об’єк тивно визна чити від по відні інвес ти ційні та поточні витрати, еко-
но мічну ефек тив ність різ них варі ан тів енер го за о ща дження, та виявити 
опти мальні варі анти. Удо ско на лено мето дику оцінки й про гно зу вання 
капі таль них та екс плу а та цій них витрат при вироб ництві та транс-
пор ту ванні енер го но сіїв та в енер го за о ща дженні. Роз роб лено мето-
дику оцінки еко но міч ної ефек тив ності захо дів зі енер гоз бе ре ження 
на основі сучас них під хо дів. Удо ско на лено еко но міко-ма те ма тичну 
модель опти мі за ції витрат в енер ге тиці за раху нок додат ко вих типо вих 
умов та від по від них їм обме жень. Роз роб лено еко но міко-ма те ма тичну 
модель ста бі лі за ції існу ю чих тари фів на теп лову енер гію на основі 
опти мі за ції і вико рис тання палив них ресур сів. Роз роб лено мето дичні 
реко мен да ції з фор му вання тари фів при вироб ництві та транс пор ту-
ванні енер го но сіїв.

Мо но гра фія при зна чена для нау ко вих спів ро біт ни ків та прак тич-
них пра ців ни ків, які дослі джу ють про блеми енер го за о ща дження в умо-
вах Укра їни та за кор до ном, викла да чів, аспі ран тів, сту ден тів.

Шифр збе рі гання ВА 763 317

***
Фис каль ное регу ли ро ва ние цик ли чес ких коле ба ний в эко-

но мике: тео рия и прак тика : моно гра фия / под ред. А. Д. Дани-
лова. – К. : ДКС центр, 2013. – 196 с.

В моно гра фии пред став лены резуль таты исс ле до ва ния осо бен-
нос тей фис каль ного регу ли ро ва ния цик ли чес ких коле ба ний в эко но-
мике. Исс ле до ван опыт Укра ины и Рос сии. Моно гра фия расс чи тана на 
нау ч ных работ ни ков, госу дарст вен ных слу жа щих, пре по да ва те лей, 
аспи ран тов и сту ден тов эко но ми чес ких спе ци аль нос тей.

Шифр збе рі гання ВА762726
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***
Чорна М. В. Оцінка ефек тив ності інно ва цій ної діяль ності під-

при ємств : моно гра фія / М. В. Чорна, С. В. Глу хова. – Хар ків : 
ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Мо но гра фія висвіт лює роз ви ток тео ре тич них поло жень і роз ро-
бок мето дич ного та прак тич ного інстру мен та рію оцінки ефек тив ності 
інно ва цій ної діяль ності під при ємств.

У роботі уточ нено еко но мічну сут ність та вза є мо зв’я зок базо вих 
понять тео рії інно ва цій, визна чено зміст поняття «е фек тив ність інно ва-
цій ної діяль ності під при ємст ва». Обґрун то вано сис тему оцінки впливу 
чин ни ків на інно ва ційну діяль ність під при ємства, запро по но вано мето-
дич ний під хід до оцінки резуль та тив ності інно ва цій ної діяль ності під-
при ємств. Подано авто рські роз робки щодо вдос ко на лення інстру мен-
та рію оцінки ефек тив ності інно ва цій ної діяль ності під при ємств, які 
міс тять у собі ком плексну сис тему показ ни ків. Обґрун то вано модель 
спо жив чого вибору інно ва цій ної про дук ції та запро по но вано мето дич-
ний під хід до оцінки інно ва цій ного ризику.

Мо но гра фія при зна ча ється для широ кого кола еко но міс тів-те о ре-
ти ків, прак ти ків, нау ко вців.

Шифр збе рі гання ВА 762 511
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