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Н аукові  зд о бутки як фунд а мент прог р ами 
урядових звершень

 М і жн ар одне с пі вробіт ництво
 
 Про проведення Національною академією н аук У країни с пільно 

з Росі йсь ким гумані т арним наук овим фондом  конкурсу науково-
досл ідних прое ктів на 2014  р.

На ціональна а ка де мія  н аук Укра їни та Російський г уманітар ний 
 нау ковий ф онд від по відно до укладеної між н ими У годи  про спі вр обі-
тництво  від  3. 12.200 3  р  . о голосили спільний к о нкурс н а у ково-дослід-
них  пр оектів на 2014 р.  

При  цьо му , в ідповідно до Додатк ов ого проток олу до згад аної Угоди 
від  11.06. 2 0 08 р. та роз порядж ення президії  НАН України  від 20.06. 2 01 3 р. 
№ 419 в  из начено т аку про бл ем н о-тема т ичну  сп ря мованість  кон курсу:  

 – порівнял ьне  ви вч ення с у часних  с оціальн о-економі чн их , полі ти-
чних і культ ур них п ер ет в ор ень в У к р аїні і Р осі йс ькій Федер а ції;

–    дослідження  і сторич них, нау кових і куль турних з в’яз ків Укр аїни 
та Росії,   проблем роз бу дови інф ормаційного с усп іль ст ва .

Те рмін п од ання зая вок до прези дії НАН   Ук ра їни на конкурс 
 з акінчує ться 30 вер е сня 2013 р  .  (П ро  п р оведення Наці ональною 
академ ією наук  Ук раїни спільно з Російським гуманітарним науко-
вим фондом конку рсу н ауково-д ослідних  п ро ектів на  2014 рік  //    Нац-
іо н альна акаде мія наук України  ( http:// www.nas.gov.ua). 

***
Н   аціональна а кад емія  наук України (НАН України)  

та  Сло вацька  а к адемія н аук (С АН) на під ст аві укладе ної між  ними 
У годи  про спів ро бі тни цтво огол ошують  ко нкурс спіль них украї-
нсько-словацьких  проектів на 2014 –2016 рр. 

 Узгоджені заявки  по да ються:  ук раїнсь кими н а уковцями – до НАН  У к-
раїни українс ькою та англі йс ькою м овами;  с ловацькими науковцями – 
до САН. До к он к урсу з укр аї нської сторони допускаються проекти вче-
них, які пра цю ють в  у ст а но вах НАН України та п артнерами яких є нау-
ковці САН.

Стор они  п ро в о дять н ез ал ежну оцінку допу щ е них до  ко нкурсу 
 пр оек ті в .  За резул ь т атами оцінки проектів стор они від би рають , 
 узг оджують і  сп іл ьно рек ом енд ують проекти до фін а нсової  п і дт римки. 
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Ріш ення  про під тримку  пр ое ктів  з ат вер джується роз порядженням 
 президії  Н АН  України .  Затве рдж ений список украї нсько-словац ьких 
дослідн иц ьких проекті в , які буд уть р еалізовуватись у рамках Угоди 
 про н ау кове с пі вр о бітниц тво у з аз начений період, буде роз міщено 
на  ве б-сайті НАН У к р аїни (h tt p://www .n as .gov.ua )

 Фінансува ння про ек тів  здійсню є т ься кожною у станово ю-п а-
ртнером о кремо в рамках бюдже т них про грам установ. Обмін  учен ими 
для п роведення дос лідної роб оти в рамках затвердж е них п ро ек тів здійс-
н ює ться за в с т ановленою к вотою обміну в ід повідно до  вищезаз наченої 
Угоди.

Зая вки на  к о нкурс при йм аю ться до  30 вер есня 2 01 3 р. (включно) 
 (Спільний к о нкурс Національної академії наук Укра їни та Сло в-
ацької а к ад емії наук // Наці он альна  а к ад емія наук України (htt p:/ / 
www.nas .gov.ua). 

***
 Національна академія  наук Укр аїни (НАН  Ук раїни) та Ака-

демія н аук Чес ь кої Респуб л іки ( АН ЧР) на  пі д ст аві укл аденої між 
ними  Уг оди про с пі вр обі тн ицтво о голошують  конкурс у країнськ о-
ч есь ких науково-д о слідних проектів на 2014–2016  р  р. 

Узго дж ені з аявки п од аю ться:  україн с ькими н ауковцями – до 
НАН  Ук раїни  у кр а їнсь кою та  англі йсь кою м о вами; чесь к ими науков-
цями – до АН ЧР.  До  ко нк урсу з у країнс ької сто рони допускаються 
проекти вчених, які п р ац юють в у ст ановах НАН Укр аїни та парт н-
ерами яких є н ауковці АН  Ч Р.  

 Ст ор они прово дять незалежну о ці нку допущених до конкурсу 
проек тів. За рез ул ьт а тами оцінки  пр оектів  ст ор они від бирають,  
у згоджують і  спільно  ре коменд ують п ро екти до  ф інансової під тр имки. 
Рішення  про під тримку п ро ектів  затверджується роз порядженням 
 пре зи дії НАН  У кр аї н и.  З атвердж ений список українсько-ч еських 
 до слі дницьких проектів,  які будуть р еа лізову ва тись у рамках Угоди 
про нау кове с півроб ітництво у з а значений  пер іо д ,  б уде роз мі щено 
на веб-с айті  НАН  Укр аїни  (h t tp :/ /www.na s . go v.ua)

 Фін ан сування проектів з дійсн ю єт ься кож ною у становою-
партнером о кр емо в  ра мках бюджет них п ро грам установ.  Об мін 
учен ими для проведення д ослідної роботи в  рамках затв е рджених 
проектів зді йснюється за встановленою квотою о бм іну від по ві дно 
до вищезазначе ної Угоди.
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З ая вки на конк урс п ри йм аються до 30 вересня 2 0 13  р  .  ( вк люч-
но )  (Про  пр ов е дення  Національ ною акаде мією наук Укр а їни спільно 
з  Академією наук Ч есь кої Р ес п уб ліки кон ку рсу науково-д о слідних 
 пр оектів на 2 0 14 –2  0 16  р р. //  Нац іо н альна  ак адемія  наук Укра-
їни (http:/ /w w w. na s.gov. ua ).

***
Нац і ональна академія наук України (НАН У кр аї ни) та Росій-

ський фонд фун даменталь них досліджень (РФФД )  ві дповідно 
до укла деної  між ними Угоди про співробітництво оголошують 
міжнародний конкурс спільних українсько-ро сі йських д ослідн-
ицьких  п роектів 2014 р.

Головна мета конкурсу –   консоліда ція зусиль  НАН У кр аїни і РФФД 
 для фіна нс ування фунда мен тальних  на ук ових  дос лі джень , що  сп іл ьно 
вик ону ються вченими НАН України та Росі йської  Фе д ерації.

У 2013–2014  р  р.   провод ит ься конк урс ініці ат ивних 
 н ауково-дос лі дних про ек тів, що  сп ільно вик он ую ться к ол ек тив ами 
українських та р осійсь ких  уч ених за  та кими нау ковими напря м ами: 

– ( 0 1 ) мате матика, мех аніка та інформа ти ка;
 –  (0 2) фізика та а ст р ономія; 
–  (03) хімі я ; 
– (04) б і ол огія та м ед ичні нау к и ;
– ( 05) н ауки  про  З емлю;
– (06 )  науки  про л юдину та суспільство;
– (07) інформаційні технології та обчислювальні системи;
– (08) фундаментальні основи інженерних наук.
Заявки при ймаються з 1 серпня  по 30 вересня 2013 р. (включно) 

(Національна академія наук України Російський фонд фундамен-
тальних досліджень спільний конкурс 2014 року // Національна ака-
де м ія наук України (http://www.nas.gov.ua).

***
Оголошено конкурс на здобуття премій академій наук Укра-

їни, Білорусі і Молдови. Докладніше: http://www.nas.gov.ua/UA/news/
Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=1501 (Національна акаде-
мія наук України (http://www.nas.gov.ua).
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***
 Доктор Р. Нойорі, лауреат Нобелівської премії в галузі хімії, 

директор Японського інституту фізико-хімічних досліджень 
RIKEN став першим Нобелівським лауреатом з Японії, який нещо-
давно від відав Україну й прочитав лекцію для молодих і поважних 
науковців у Великому конференц-залі НАН України. Захід органі-
зували Від ділення хімії НАН України й Посольство Японії в Україні.

…Доктор Р. Нойорі наголосив на двох моментах співпраці з Укра-
їною. Це, зокрема, під писаний у червні цього року меморандум між 
Японським інститутом фізико-хі міч них дослі джень RIKEN і НТУУ 
«Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут» щодо спіль них дослі джень 
у галузі рент ге нівсь ких тех но ло гій і поча ток спіль них японсько-ук ра-
їнсь ких дослі джень із Фізико-тех ніч ним інсти ту том низь ких тем пе ра-
тур ім. Б. І. Вєр кіна НАН Укра їни в сер пні цього року.

Під час зустрічі керів ництва Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
з док то ром Р. Нойорі й послом Т. Саката Посоль ство Япо нії в Укра їні 
та японсь кий інсти тут RIKEN запро сили укра ї нсь ких уче них до Япо-
нії – для про ве дення дослі джень нових мате рі а лів рент ге нівсь кими 
про ме нями. «Я був би дуже радий, якщо мій візит зможе зміц нити нау-
кові зв’язки між Укра ї ною та Япо ні є ю», – зазна чив док тор Р. Нойорі.

Де які аспекти нау ко вої роботи, яка ведеться в ака де мії в галузі 
хімії, зок рема ката лізу, окрес лив ака де мік-сек ре тар Від ді лення хімії 
НАН Укра їни ака де мік НАН Укра їни В. Гон ча рук. Він запро по ну вав 
японсь кому вче ному озна йо ми тися з про ве де ними дослі джен нями 
укра ї нсь ких нау ко вців у галузі радіо хі мії і з досві дом очи щення води від 
раді а цій ного забруд нення (Ніко лай чук І. Світ один, і всі ми поєд нані 
в ньо му // Світ (http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/13_2930_1.
aspx). – 2013. – серп. (№ 29–30).

На ука – вироб ницт ву

НАН Укра їни пред ста вила понад 500 нау ково-тех ніч них роз-
ро бок на загаль но дер жав ній вистав ко вій акції «Бар виста Укра-
їна–2013».

По над 500 нау ково-тех ніч них роз ро бок уста нов Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни було пред став лено на загаль но дер жав ній вистав ко-
вій акції «Бар виста Укра ї на», яка 20–23 сер пня від бу лася в Наці о наль-
ному ком плексі «Екс по центр Укра ї ни». Новітні тех но ло гії та інно ва-
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ційні роз робки з різ них галу зей науки пред ста вили бли зько 60-ти уста-
нов НАН Укра їни. Серед перс пек тив них і ціка вих нау ко вих роз ро бок 
ака де мії, які демон стру ва лися в рам ках екс по зи ції НАН Укра їни, такі:

1. Біо ак тивні кера мічні ком по зити СИН ТЕ КІСТЬ, які при зна-
чені для запов нення дефек тів кістки після вида лення пух лин, при трав-
мах, хво ро бах кістки з подаль шою біо транс фор ма цією біо ке ра міч ного 
ком по зиту в пов но цінну кіст кову тка нину, а також тех но ло гія нане-
сення покрит тів із цих ком по зи тів.

2. Маг ні то кар ді ог ра фіч ний ком плекс, ство ре ний для діаг нос-
тики сер цево-су дин них захво рю вань на ран ній ста дії завдяки визна-
ченню елект ро фі зі о ло гіч них пору шень міокарду.

3. Пер со наль ний біо до зи метр УФ випро мі ню вання і про ві та-
міну D3 – при лад, що може вимі рю вати як дозу уль т ра фі о ле то вого 
випро мі ню вання, так і кіль кість про ві та міну D3 в орга нізмі людини, 
утво ре ного під дією уль т ра фі о ле то вого випро мі ню вання.

4. Гамма-ка мера ОФЕКТ-3 – емі сійні ком п’ю терні томо графи, 
при зна чені для ран ньої діаг нос тики онко ло гіч них, сер цево-су дин них 
та інших захво рю вань, функ ці о наль них пору шень у жит тє ді яль ності 
внут рі шніх орга нів і фі зі о ло гіч них сис тем людини.

5. Лабо ра торні про то типи роз роб ле них біо сен со рів для меди-
цини, еко ло гії та хар чо вої про мис ло вості.

6. Лабо ра торні зразки тест-сис тем для ДНК-ді аг нос тики тяж-
ких спад ко вих захво рю вань, спад ко вої схиль ності до роз витку масо вих 
пато ло гій, зок рема онко ло гіч них захво рю вань.

7. Сен сор ний спект ро мет рич ний ана лі за тор якості води Аква 
Тест SP – при лад, який здійс нює ана ліз води фото мет рич ним мето дом 
у «польо вих умо вах».

8. Cімейство інте лек ту аль них робо чих стан цій Інпар ком, які 
при зна чені для дослі дження і вирі шення завдань науки й інже не рії 
й покли кані запов нити нішу між пер со наль ними ком п’ю те рами з порів-
няно низь ким обчис лю валь ним ресур сом і супер ко м п’ю те рами.

9. Пре ци зійне зва рю вання вибу хом вуз лів мета ло ко нст рук цій, 
що роз роб лене для отри мання звар них з’єд нань одно- й різ но рід них 
мате рі а лів на обме же ній поверхні мета ло ко нст рук цій з висо кими екс-
плу а та цій ними мож ли вос тями на рівні висо ких тех но ло гій.

10. Елект ро маг нітна пошу ково-ви мі рю вальна сис тема ІМК-5, 
при зна чена для пошуку, визна чення коор ди нат і місць пошко дження ізо-
ля ції магіст раль них нафто-, газо- й про дук топ ро во дів та інших під зем них 
кому ні ка цій (кабе лів елект ро пе ре дач, зв’язку, теле ко му ні ка цій та ін.).
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11. Тех но ло гія ком плекс ної пере робки філь т рату сміт тє зва лищ 
твер дих побу то вих відходів.

12. Сор бенти для зби рання роз ли вів нафти, наф то про дук тів 
з висо кою сорб цій ною ємністю (50 г на 1 г сор бен ту), які не змо чу-
ються водою і не тонуть у ній.

За га лом, у рам ках вистав ко вої акції пред став лено нау ково-тех нічні 
роз робки НАН Укра їни в галу зях охо рони здо ро в’я, інфор ма цій них 
тех но ло гій, маши но бу ду вання, будів ництва, жит лово-ко му наль ного 
гос по дарства, енер ге тики, сільсь кого гос по дарства, при ро до ко рис ту-
вання, хар чо вої, хіміч ної про мис ло вості тощо (Участь НАН Укра їни 
у загаль но дер жав ній вистав ко вій акції «Бар виста Укра їна–2013» // 
Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 
22.08).

***
Пласт ма сові сцин ти ля тори, роз роб лені вче ними НАН Укра їни, 

зна хо дять своє засто су вання в екс пе ри мен тах на Вели кому адрон-
ному колай дері.

Де тек тори на основі пласт ма со вих сцин ти ля то рів типу «шаш лик» – 
одна з остан ніх роз ро бок хар ківсь кого Інсти туту сцин ти ля цій них мате-
рі а лів НАН Укра їни. Без таких сцин ти ля то рів при лади не здатні «поба-
чи ти» час тинки, які утво рю ються під час екс пе ри мен тів у галузі фізики 
висо ких енергій.

На сьо го дні інсти туту потрібно виго то вити дві сотні таких при-
ла дів. Їх засто со ву ва ти муть для дослі джень на Вели кому адрон ному 
колай дері. А потім і в інших екс пе ри мен тах.

За цикл дослі джень із пласт ма со вими сцин ти ля то рами вче них 
Інсти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни та їхніх російсь ких 
колег вису нуто на Дер жавну пре мію Укра їни в галузі науки й техніки.

Уче ними Інсти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни 
вико нано ряд масш таб них роз ро бок у галузі сцин ти ля цій ної тех ніки. 
Зок рема, роз роб лено уні кальні тех но ло гії та облад нання для авто ма-
ти зо ва ного виро щу вання вели ко га ба рит них лужно-га ло їд них крис-
та лів і виго тов лення на їхній основі шля хом висо ко тем пе ра тур ного 
пре су вання сцин ти ля цій них детек то рів для медич них томо гра фіч них 
гамма-ка мер, тех но ло гії отри мання дов го мір них (до 7 м) пласт ма со вих 
сцин ти ля то рів з роз ви ну тою поверх нею, ство рено нові сцин ти ля ційні 
мате рі али на основі оксид них моно крис та лів для детек ту вання висо ко-
енер ге тич них часток.
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Ро боти інсти туту широко від омі за межами кра їни, він є учас ни-
ком ряду най біль ших між на род них про ек тів з фізики висо ких енер гій 
остан нього деся ти річчя.

Сю жет у випуску новин на Пер шому наці о наль ному каналі: 
http://1 tv.com.ua/uk/news/2013/08/22/44258 (Пласт ма сові сцин ти ля-
тори, роз роб лені вче ними НАН Укра їни, зна хо дять своє засто су-
вання в екс пе ри мен тах на Вели кому адрон ному колай дері // Наці о-
нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 28.08).

***
У рам ках реа лі за ції про ек тів за дер жав ною нау ково-тех ніч ною 

про гра мою «Нано ма те рі али та нано тех но ло гії» за під тримки Дер-
жін форм на уки вче ними НАН Укра їни у спів праці з про від ними 
уні вер си те тами вже досяг нуто пер ших пози тив них резуль та тів. 
Ство рено низку тех но ло гій, подальша інвес ти ційна під тримка яких 
дасть змогу ство рити висо ко тех но ло гічні вироб ництва з висо ким екс-
порт ним потен ці а лом.

Так, уче ними Інсти туту про блем мате рі а ло знавства, Донець кого 
фізико-тех ніч ного інсти туту, Інсти туту хімії поверхні НАНУ ство рено 
дослідно-про мис лові тех но ло гії син тезу наност рук тур них порош ків: 
окси дів цир ко нію, титану, алю мі нію, крем нію, тита нату барію, ман га-
нату лан тану строн цію, ніт ри дів бору, титану, алю мі нію, крем нію, кар-
бо ніт риду титану, кар бі дів крем нію, титану та ін. Ство рено дослідно-
про мис лове устат ку вання та діль ниці для вироб ництва нано по рош ків. 
Під го тов лено інвес ти цій ний про ект орга ні за ції вироб ництва нано по-
рош ків потуж ністю до 300 т на рік. Віт чиз няне вироб ництво зазна че-
них нано по рош ків від кри ває нові перс пек тиви роз витку мета лур гії. 
Їх дода вання в чавуни та сталі під ви щує міц ність на десятки від сот ків. 
Чавуни можуть набу вати влас ти вості зва рю ва ності.

Ін сти тут сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни ство рив тех но ло гії 
вироб ництва сцин ти ля то рів нового поко ління, що вико рис то ву ють нано-
лю мі но фори. Роз ви ток вироб ництва пласт ма со вих сцин ти ля то рів – важ-
ливе завдання для Укра їни, яка нама га ється бути сві то вим ліде ром у цій 
галузі. За про ек том досяг нуто сут тє вого під ви щення чут ли вості пласт ма-
со вих сцин тиля то рів до рент ге нівсь кого та гама вип ро мі ню вання. Вироб-
ництво нових сцин ти ля то рів спри я тиме вироб ництву медич ного діаг нос-
тич ного облад нання та облад нання для раді а цій ної безпеки…

Ін сти тут про блем мате рі а ло знавства НАН Укра їни роз ро бив тех-
но ло гію вироб ництва наност рук тур них бага то ша ро вих кера міч них 



10 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 7 (97)

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

кон ден са то рів. За про ек том роз роб лено дослідно-про мис лову тех но ло-
гію син тезу нано дис перс них порош ків BaTiO3 та тех но ло гії отри мання 
плі вок і діе лект рич них шарів тов щи ною до 100 нм, що є осно вою для 
вироб ництва нано кон ден са то рів… Сег мент ринку на порошки сягає 
1 млрд дол., а плі вок – 1,5 млрд дол.

На ці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет Укра їни «Київсь кий полі тех-
ніч ний інсти тут» та Інсти тут елект ро зва рю вання НАН України ство-
рили тех но ло гію зміц нення зва рю валь них швів. Дода вання нано час-
ти нок окси дів або ніт ри дів до ванни роз плаву в про цесі зва рю вання 
при во дить до змен шення зерна при крис та лі за ції роз плаву, рів но мір-
ного роз по ділу час ти нок в об’ємі шва, зміц нен ня… Роз робка має добрі 
перс пек тиви на сві то вому ринку та вже очі кує на впро ва дження у віт-
чиз няну про мис ло вість (Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект   н о  го фінан-
су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // Наука 
та інно ва ції. – 2013. – № 3. – С. 74–75).

***
Учені НАН Укра їни роз ро били меха нізм лік ві да ції під зем них 

пожеж, що має вели чезне нау ково-прак тичне зна чення для роз-
витку вугіль ної галузі.

Підземні пожежі, що вини ка ють у вугіль них шах тах, завда ють вели-
чез них мате рі аль них збит ків, а при бор кання цих пожеж – про цес дуже 
три ва лий. Це під твер дила й ава рія на донець кій шахті ім. М. Калі ніна, 
де в лютому 2012 р. в одній із виро бок заго рі лося дере в’яне кріп лення. 
Пев ний час усі зусилля, спря мо вані на лік ві да цію пожежі, не дали пози-
тив них резуль та тів. Випра вити ситу а цію вда лося тільки завдяки спо-
ру дженню ізо ля цій них пере ми чок і затоп ленню місця пожежі – захо-
дам, які роз роб ляли за участі фахів ців НДІГС «Рес пі ра тор». Це тільки 
один із бага тьох при кла дів ефек тив ного вико рис тання на віт чиз ня них 
шах тах мето дів лік ві да ції під зем них пожеж, пред став ле них у нау ково-
прак тич ній роботі «Забез пе чення тех но ген ної та еко ло гіч ної без пеки 
при роз робці вуг ле га зо вих родо вищ (тео рія і прак ти ка)». На думку 
бага тьох фахів ців, ця робота від по ві дає сучас ним потре бам вугіль ної 
про мис ло вості, тому зако но мірно її вва жа ють одним із голо вних пре-
тен ден тів на здо буття Дер жав ної пре мії України.

Ком плексну роботу пред ста вив Укра ї нсь кий дер жав ний нау ково-
дос лід ний і про ектно-ко нст рук торсь кий інсти тут гір ни чої гео ло гії, 
гео ме ха ніки і марк шей дерсь кої справи НАН Укра їни. До авто рсь кого 
колек тиву ввійшли знані й авто ри тетні в нау ко вому світі фахівці, які 
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поста вили собі голо вну мету: гаран ту вати тех но генну та еко ло гічну 
без пеку під час роз робки вуг ле га зо вих родо вищ. Домог тися ж цього 
вони про по ну ють на під ставі резуль та тів фун да мен таль них дослі джень 
щодо фор му вання та ево лю ції напру жено-де фор мо ва ного стану маси-
вів гірсь ких порід, про це сів мета но ут во рення та масо пе ре не сення.

Без пе речно, автори вико нали знач ний обсяг роботи, яка охоп лює 
вели кий діа па зон нау ко вих і прак тич них завдань. <…> Прак тичне 
зна чення роботи «Забез пе чення тех но ген ної та еко ло гіч ної без пеки 
при роз робці вуг ле га зо вих родо вищ» пере оці нити важко, оскільки 
це саме той випа док, коли від тео рії до прак тики – один крок. Напри-
клад, роз роб лені тео ре тичні уяв лення про фор му вання та ево лю цію 
напру жено-де фор мо ва ного стану масиву гірсь ких порід під час від-
пра цю вання вугіль них плас тів уже знай шли прак тичне вті лення в роз-
роб ленні за останні десять років бли зько 100 реко мен да цій і виснов-
ків з питань раці о наль ного пла ну вання гір ни чих робіт, роз та шу вання, 
охо рони й під тримки гір ни чих виро бок за заяв ками вугіль них під при-
ємств. Це сто су ється й інших поло жень нау ково-прак тич ної роботи. 
<…> Упро ва дження нау ко вих роз ро бок авто рів дало змогу отри мати 
знач ний соці аль ний ефект за раху нок під ви щення без пеки праці шах-
та рів і пара лельно досягти еко но міч ного ефекту в роз мірі 218 млн грн. 
До того ж видо буто бли зько 5 млн т вугілля під забу до ва ними тери то-
рі ями без руй ну вання будівель.

Дже рело: Кущ П. Тех но генна та еко ло гічна без пека гаран ту ється 
// Уря до вий кур’єр (http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tehnogenna-ta-
ekologichna-bezpeka-garantuyetsya/p) – 2013. – 6.08 (Вчені НАН Укра-
їни роз ро били меха нізм лік ві да ції під зем них пожеж, що має вели-
чезне нау ково-прак тичне зна чення для роз витку вугіль ної галузі // 
Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 
12.08).

***
Учені НАН Укра їни ство рю ють транс портні засоби май бу т-

нього, які можна під за ря джати від зви чай ної розетки.
На у ко вці Інсти туту елект ро ди на міки НАН Укра їни, Інсти туту від-

нов лю ва ної енер ге тики НАН Укра їни й НТУУ «Київсь кий полі тех ніч-
ний інсти тут» роз ро били та ство рили гіб ридні еко мо білі з електро- й біо-
ди зель ним дви гу ном. Також уче ними роз роб лено елект ро цикл, при зна-
че ний для пере ве зення різ них ван та жів, ана ло гів якого в кра ї нах СНД 
і Європи не існує. Елект ро цикл ство рено на базі серій ного кузов ного 
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три циклу «Дніпро-300» Київсь кого мото цик лет ного заводу. Однією 
з основ них пере ваг елект ро циклу є значно менша (в 10–15 разів) вар-
тість екс плу а та ції порів няно з тра ди цій ними транс порт ними засо бами 
з дви гу ном внут рі ш нього згорання.

Дже рело: Заха рова А. В Укра ине соз дали элект ро авто и гиб-
рид трак тора // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/ukraine/V–
Ukraine-sozdali-elektroavto-i-gibrid-traktora-451384.html). – 2013. – 1.08 
(Вчені НАН Укра їни ство рю ють транс портні засоби, які можна 
під за ря джати від зви чай ної роз етки // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 1.08).

***
4635 нау ко вих пра ців ни ків НААН, серед яких 340 док то рів 

і 1600 кан ди да тів наук, про во дять фун да мен тальні й при кладні 
дослі дження з 44 нау ко вих про грам. 

Над вико нан ням цих про грам пра цює 45 нау ково-дос лід них уста-
нов НААН. За пере хід ний етап у 2012 р. ство рено 790 фун да мен таль-
них нау ково-дос лід них роз ро бок, серед яких 276 сор тів і гіб ри дів 
сільсь ко гос по дарсь ких рос лин; 63 тео рії, кон цеп ції і стра те гії роз-
витку; 181 мето дика; 18 тех но ло гій виго тов лення засо бів захисту тва-
рин; 252 види фун да мен таль ної нау ково-тех ніч ної інфор ма ції (сис теми 
моні то рингу при род них еко сис тем, штами мік ро ор га ніз мів, гено типи 
й стада сільсь ко гос по дарсь ких тва рин, при нципи роз ве дення та роз се-
лення комах-ен то мо фа гів тощо). 

Ще резуль та тив ніше спра цю вала дослідна мережа НААН щодо 
при клад них роз ро бок, яких отри мано 563, а саме: 36 нових видів 
тех ніки, машин та облад нання; 19 нових мате рі а лів; чотири засоби 
захисту рос лин; 19 вак цин і діаг нос ти ку мів; 160 тех но ло гій і тех но-
ло гіч них при йо мів; 76 спо со бів і 249 інших видів нау ково-тех ніч ної 
про дук ції. Усе разом, як гово рить поста нова загаль них збо рів НААН 
від 4 квітня 2013 р., закріп лено 531 заяв кою на отри мання охо рон них 
доку мен тів на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності, а також від обра жено 
в 6700 нау ко вих пуб лі ка ціях як в Укра їні, так і за кор до ном (Вер гу-
нов В. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» або Чим живе аграрна 
ака де мічна наука сьо го дні // Вечірня Пол тава (www.vechirka.pl.ua/
articles/2013/7/24/85589380). – 2013. – № 30).
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 На у кові кон фе рен ції, наради 
та інші орга ні за ційні захо ди

З 20 по 27 сер пня у Мінську про хо див XV Між на род ний з’їзд 
сла віс тів. Фо рум про во диться у сло в’янсь ких кра ї нах кожні п’ять 
років, почи на ючи з 1929 р. У цьому році гос тей авто ри тет ного заходу 
вперше при ймав Мінськ. Серед учас ни ків з’їзду – про відні спе ці а лісти 
у галузі сла віс тики з усього світу – понад 600 нау ко вців із сло в’янсь ких 
та несло в’янсь ких країн. Тра ди ційно на З’їзді вчені обго во рю ють про-
блеми істо рії та куль тури сло в’янсь ких наро дів, мово знавства, літе ра-
ту ро знавства, етно ло гії та фоль к ло рис тики, а також діляться від крит-
тями та досяг нен нями.

Цьо го річ ний форум при свя че ний акту аль ним напря мам роз витку 
сла віс тики початку XXI ст. у вза є мо дії з тен ден ці ями сучас ного гума-
ні тар ного роз витку сус піль ства.

Про грама З’їзду вклю чала пле нарні та сек ційні засі дання, пре зен-
та ції про ек тів, круглі столи, роботу спе ці аль них комі сій, акре ди то ва-
них при Між на род ному комі теті сла віс тів1. Зок рема, на форумі була 
пред став лена виставка сла віс тич ної літе ра тури, вида ної вче ними Укра-
їни за останні п’ять років – «Укра їнське сло в’я ноз навст во».

Про відні укра ї нські нау ко вці беруть участь у з’їз дах на постій ній 
основі з часів здо буття неза леж ності нашою дер жа вою. У Мінську 
укра ї нська деле га ція була пред став лена бага тьма визнач ними вче ними 
Укра їни. Зок рема, у форумі взяв участь голова Укра ї нсь кого комі тету 

1 Международный комитет славистов (МКС) создан решением Международной 
встречи славистов в Белграде в 1955 г. для возобновления и продолжения международных 
связей в области славистики и традиции славистических конгрессов, существующей 
с 1-ого Международного съезда славянских филологов в Праге в 1929 г.

МКС является исполнительным органом международного объединения славис-
тов, состоящего из национальных славистических комитетов или организаций. Он ста-
вит своей целью организацию международного сотрудничества славистов на широкой 
основе содействия развитию наук о славянских языках и литературах, истории культуры 
славянских народов.

Комитет выполняет свои задачи путем созыва научных конгрессов и конференций, 
организации сотрудничества с другими научными учреждениями и организациями как 
славянских, так и неславянских стран, обмена информацией и публикациями между 
национальными славистическими комитетами или организациями (Устав Междуна-
родного комитета славистов (принят на 28 пленарном заседании МКС, Урбино, 
21 октября 1994 г.) // XV Международный съезд славистов (http://xvcongress.iml.
basnet.by/ru/home_ru).
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сла віс тів почес ний 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. Онищенко.

На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого (НБУВ) 
є базо вою уста но вою в діяль ності Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів. 
Цього року вчені НБУВ разом із сла віс тами Вели ко бри та нії, Німеч-
чини, Біло русі та Росії обго во рили на З’їзді питання запо чат ку вання 
«Інтег ро ва ного елект ро нного сла віс тич ного фонду біб лі о тек сві ту», 
а також висту пили орга ні за то рами Круг лого столу «Тарас Шев ченко: 
наці о наль ний вимір і сві то вий кон текст», при уро че ного до 200-річчя 
з дня наро дження Кобзаря.

Спе ці ально до з’їзду НБУВ видано три випуски нау ко вого збір ника 
«Сло в’янські обрі ї», що міс тять допо віді чле нів укра ї нсь кої деле га ції, 
а також при свя чені питан ням ство рення інтег ро ва ного елект ро нного 
ресурсу сло в’янсь ких біб ліо теч них фон дів, особ ли вос тям дослі дження 
фон дів біб лі о тек сло в’янсь ких країн.

Такі визначні події, як XV Між на род ний з’їзд сла віс тів, мають 
неоці ненне зна чення для роз витку науки, під тримки сло в’янсь кої 
іден тич ності, а також спри я ють нако пи ченню і поши ренню знань про 
сло в’я ноз навство у всьому світі (XV Між на род ний з’їзд сла віс тів 
у Мінську // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого (http://www.nbuv.gov.ua). (Мате рі али з’їзду див. у руб риці «Укра-
їнська наука і про блеми фор му вання інфор ма цій ного сус піль ст ва»).

***
Роз по чався Все ук ра їнсь кий кон курс «Вина хід року–2013».
Дер жавна служба інте лек ту аль ної влас ності Укра їни ого ло шує Все-

ук ра їнсь кий кон курс «Вина хід року». При йом кон курс них мате рі а лів 
роз по чи на ється 5 сер пня і завер шу ється 5 лис то пада поточ ного року. 
Кон курс від крито для під при ємств, уста нов, орга ні за цій, дослід них груп, 
неза лежно від від ом чої під по ряд ко ва ності, форм влас ності й міс це зна-
хо дження, а також для окре мих фізич них осіб. До участі в кон курсі при-
йма ються вина ходи й корисні моделі, що охо ро ня ються чин ними патен-
тами Укра їни, мають вагоме зна чення для роз витку науки й тех но ло гії, 
під ви щення якості життя та акти ві за ції діяль ності людини.

Озна йо ми тися з поло жен ням про кон курс та отри мати бланки анкет 
і заяв для участі в кон курсі можна за елект ро нною адре сою: http://sips.
gov.ua/ua/vynahid (Роз по чався Все ук ра їнсь кий кон курс «Вина хід року-
2013» // Офі цій ний веб-пор тал Дер жав ної служби інте лек ту аль ної 
влас ності Укра їни (http://sips.gov.ua). – 2013. – 5.08).
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***
У сер пні 2013 р. 23 укра ї нські біб лі о те карі зна йо ми лися з робо-

тою біб лі о тек Вели кої Бри та нії. Між на родна нау ково-ос вітня про-
фе сійна про грама «Про фе сі о на лізм і пар т нерство–2013» була орга-
ні зо вана Укра ї нсь кою біб ліо теч ною асо ці а цією в пар т нерстві з бри-
тансь ким Коро лівсь ким інсти ту том біб ліо теч них та інфор ма цій них 
про фе сі о на лів. Учас ники Про грами пред став ляли наці о нальні, обласні 
уні вер сальні, пуб лічні, уні вер си тетські, спе ці альні біб лі о теки, міс-
цеву владу й навчальні заклади, де готу ють біб лі о те ка рів і пра ців ни-
ків інфор ма ційно-ви дав ни чої сфери. Цю нау ково-ос вітню Про граму 
допо міг орга ні зу вати Коро лівсь кий інсти тут біб ліо теч ної справи 
та інфор ма ції (CILIP) – про відна про фе сійна асо ці а ція для біб лі о те ка-
рів, фахів ців у галузі інфор ма ції та мене дж менту знань у Вели кій Бри-
та нії 2 (Укра ї нські біб лі о те карі вивча ють досвід Вели кої Бри та нії 
// Блог «Твор чість та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://
libinnovate.wordpress.com/2013/08/14/укра ї нські-біб лі о те карі-вив-
чають-до). – 2013. – 14.08).

***
29 сер пня – 1 вересня в Буко велі Івано-Фран ківсь кої області 

від бу лася Між на родна нау ково-прак тична кон фе рен ція на тему: 
«Нано тех но ло гії та нано ма те рі а ли». Тема тичні напрями кон фе рен-
ції: мік ро ско пія нано об’єк тів; нано ком по зити й нано ма те рі али; наност-
рук ту ро вані поверхні; нано оп тика й нано фо то ніка; наноп лаз мо ніка 
й під си лена коли вальна спект ро ско пія; нано бі о тех но ло гії (Між на-
родна нау ково-прак тична кон фе рен ція «Нано тех но ло гії та нано-
ма те рі а ли» // Від діл транс феру тех но ло гій, інно ва цій та інте лек-
ту аль ної влас ності Інсти тут фізики НАН Укра їни (http://www.iop.
kiev.ua/~nanotwinning/conference/index-ua.html).

***
20 сер пня у Львові роз по чав роботу Х Сві то вий кон грес укра-

їн ців. Участь у роботі кон гресу взяли пред став ники укра ї нсь ких наці о-
нально-куль тур них орга ні за цій з 47 країн світу – 33 країн, у яких діють 
скла дові орга ні за ції СКУ, і 14 країн, з укра ї нсь кими об’єд нан нями 

2 Докладніше про CILIP див. у рубриці «Зарубіжний досвід організації наукової 
діяльності».
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яких СКУ під три мує пар т нерські від но сини. Кон грес при свя че ний 
80-м роко ви нам Голо до мору 1932–1933 рр.

Під час офі цій ного від криття кон гресу віце-пре м’єр-мі ністр Укра-
їни О. Віл кул зачи тав вітальне слово Пре зи дента Укра їни В. Яну ко-
вича, у якому глава дер жави високо оці нив діяль ність сві то вої укра ї-
нсь кої гро мади в напрямі роз бу дови суве рен ної Укра їни й реа лі за ції 
її євро ін тег ра цій них праг нень. Пред став ни ком МЗС Укра їни було ого-
ло шено вітання від міністра закор дон них справ Укра їни Л. Кожари. 
Зок рема, глава зов ні ш ньо по лі тич ного від ом ства висло вив подяку 
СКУ за під тримку зусиль Укра їни, спря мо ва них на під пи сання Угоди 
про асо ці а цію з ЄС, і під крес лив, що роз ви ток пар т нерсь кої спів праці 
із закор дон ним укра ї нст вом зали ша ти меться одним із пріо ри тет них 
завдань у роботі МЗС Укра їни. З вітан нями на адресу Х Сві то вого 
кон гресу укра їн ців висту пили також ряд полі тич них і гро мадсь ких 
діячів.

Три теми, важ ливі для сві то вого укра ї нсь кого сус піль ства, були 
обго во рені під час круг лих сто лів, а саме: «Євро ін тег ра ція – запо рука 
неза леж ності Укра їни та спри яння її демок ра ти за ці ї», «Сві тове укра-
ї нство у про су ванні спіль них інте ре сів» і «80-та річ ниця Голо до мору 
в Укра їні 1932–1933 років».

До відка. Сві то вий кон грес Укра їн ців є між на род ною коор ди на цій-
ною над бу до вою укра ї нсь ких гро мад у діас порі, що пред став ляє інте-
реси понад 20 млн укра їн ців. СКУ об’єд нує у своєму складі укра ї нські 
орга ні за ції із 33 країн і під три мує зв’язки з укра їн цями ще 14 країн. 
Засно ва ний у 1967 р. як непри бут кова орга ні за ція, у 2003 р. СКУ був 
визна ний як неуря дова орга ні за ція зі спе ці аль ним кон суль та тив ним 
ста ту сом Еко но міч ною та соці аль ною радою Орга ні за ції Об’єд на-
них Націй (У Львові роз по чав роботу Х Сві то вий кон грес укра їн ців 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 21.08; X Сві-
то вий кон грес укра їн ців завер шився у Львові. Є. Чолія пере об рано 
пре зи ден том Сві то вого кон гресу укра їн ців // Сві то вий кон грес укра-
їн ців (http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/858). – 
2013. – 26.08).

***
14 сер пня з іні ці а тиви Гро мадсь кого руху «Укра їнсь кий вибір» 

у Криму від бу лася Між на родна кон фе рен ція на тему: «Е ко но мічні 
та пра вові нас лідки під пи сання Укра ї ною Угоди про асо ці а цію 
з ЄС для її вза є мин з кра ї нами Мит ного сою зу». У роботі кон фе рен ції 
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взяли участь лідер Гро мадсь кого руху «Укра їнсь кий вибір» В. Мед вед-
чук; док тор еко но міч них наук, рад ник пре зи дента Російсь кої Феде ра ції 
С. Гла зьєв; док тор еко но міч них наук, ака де мік НАН Укра їни, дирек тор 
Інсти туту еко но міки та про гно зу вання НАН Укра їни В. Геєць; керів-
ники нау ко вих уста нов Укра їни й Росії, фахівці та неза лежні екс перти 
в галузі права, еко но місти, полі то логи, гро мадські й куль турні діячі, 
пред став ники гро мадсь ких орга ні за цій, ЗМІ тощо (У Криму обго во-
рю ють, чим обер неться для Укра їни під пи сання Угоди з Євро со-
ю зом // Economy&Finance (http://www.ecnfi .com/index.php/toloka-
novyn/40910-у-криму-об го во рю ють-чим-обернеться-для-україни-
підписання-угоди-з-євросоюзом). – 2013. – 14.08).

***
20 сер пня від бувся пер ший вебі нар із серії вебі на рів Укра ї нсь кої 

біб ліо теч ної асо ці а ції (УБА), при свя че них е-книзі в біб лі о те ках. Під-
клю чи лися 77 біб лі о тек, понад 100 біб лі о те ка рів з усіх куточ ків Укра їни 
взяли участь у заході. Наступ ний вебі нар від бу деться 18 жовтня. Його 
тема: «Шлях елект ро нної книги в біб ліо те ці» (УБА про вела пер ший 
вебі нар, при свя че ний е-книзі // Блог «Твор чість та інно ва ції в укра-
ї нсь ких біб лі о те ках» (http://libinnovate.wordpress.com/2013/08/21/уба-
про вела-пер ший-ве бі нар-присвячен). – 2013. – 21.08).

На у кова діяль ність у ВНЗ

DT.UA постійно при ді ляє увагу про бле мам роз витку освіти 
й науки, даючи мож ли вість висло вити різні точки зору.

 У статті «Наука пере д у сім пови нна пра цю вати на резуль тат» 
(№ 26 від 13 липня 2013 р. , http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/nauka-
peredusim-povinnapracyuvati-na-rezultat-_.html) висо ко пос тав ле ний спів-
 ро біт ник МОН О. Яки менко висло вив ряд ціка вих думок про необ хід-
ність інтег ра ції нау ко вої та осві т ньої діяль ності. <.> На початку статті 
О. Яки менко стисло пред став ляє кон цеп цію «пот рій ної спі ра лі» (Triple 
Helix) вза є мо дії між уні вер си те тами, дер жа вою та під при єм ниць ким 
сек то ром у рам ках сучас ної інно ва цій ної сис теми. Цю кон цеп цію 
запро по ну вали в 1990-х роках про фе сор Г. Іцко віц зі Стен форда (тоді 
він ще пра цю вав у Нью-Йо рксь кому уні вер си те ті) і його колега Л. Лей-
дес дорф з Амс тер да ма… Кон цеп ція «пот рій ної спі ра лі» у викладі 
Г. Іцко віца трохи від різ ня ється від того, про що пише О. Якименко.
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Най важ ли ві шими ком по нен тами в зга да ній спі ралі є не уні вер си-
тети, а ком па нії, які ство рю ються на стику біз несу й освіти за актив-
ного спри яння дер жави. Гово рити, що уні вер си тети «голов ні ші» 
у ство ренні таких ком па ній, як це робить О. Яки менко, немає сенсу. 
У кон цеп ції «пот рій ної спі ра лі» йдеться саме про вза ємне про ник-
нення і нероз рив ний зв’я зок різ них ком по нен тів інно ва цій ної сис-
теми, кожен з яких від іграє в ній свою спе ци фічну роль. Ще років 
десять тому ряд уче них вису нув ідею, що кон цеп ція «пот рій ної спі-
ра лі» може мати різні моди фі ка ції. Напри клад, у деяких кра ї нах дер-
жав ний сек тор дослі джень і роз ро бок від іграє настільки вагому роль, 
що без по се ре д ньо дер жава висту пає регу ля то ром нау ко вої та інно-
ва цій ної діяль ності (від по відно до пер віс ного трак ту вання кон цеп ції 
Triple Helix) та актив ним «грав цем» поряд із під при єм ниць ким сек то-
ром і ВНЗ. Такий гнуч кий під хід до оцінки вза є мо дії у сфері науки, 
освіти й інно ва цій не викли кав запе ре чень у пере важ ної біль шості 
фахівців.

<.> Нау кова сис тема Укра їни пере жи ває скрутні часи. Так скла-
лося, що ВНЗ у нашій кра їні фор му ва лися впро довж бага тьох деся-
ти літь як інсти тути навчання, а не орга ні за ції для про ве дення нау-
ко вих дослі джень. Переважань осві т ньої діяль ності необ хідно від-
ко ри гу вати – це зна мення часу. У США, напри клад, «серед ній» 
про фе сор уні вер си тету витра чає 60  % часу на дослі дження і 40  % – 
на навчання сту ден тів. Чверть сто ліття тому це спів від но шення було 
зво рот не… Необ хідно й над алі роз ви вати вза є мо дію ВНЗ з іншими 
сек то рами науки й ком па ні ями. Наве дені О. Яки мен ком пози тивні 
факти вза є мо дії ВНЗ із про мис ло вістю та ака де міч ними інсти ту-
тами мають стати при кла дами й для інших. Потрібно заохо чу вати 
під при єм ницьку діяль ність сту ден тів, про фе со рів, випуск ни ків 
ВНЗ, роз ви вати нові форми орга ні за ції вза є мо дії ВНЗ і НАН, особ-
ливо на регі о наль ному рівні. При цьому деякі НДІ справді можуть 
стати під роз ді лами уні вер си те тів, як про по нує О. Яки менко, інші – 
пере тво ри тися на орга ні за ції подвій ного під по ряд ку вання – НАН 
і МОН (такі при клади є). Імо вірно, слід попра цю вати над про це дур-
ними (юри дич ни ми) питан нями таких пере тво рень і діяти, керу ю-
чись інте ре сами роз витку країни.

Бе з у мовно, і Наці о нальна ака де мія наук потре бує змін, але слід 
пам’я тати, що про по но вані зміни мають бути добре про ду мані та вива-
жені. Нага да ємо: НАН ство рю ва лася із самого початку за ана ло гією 
з німець ким нау ко вим Това рист вом ім. К. Віль гельма, яке у формі 
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Това риства ім. М. Планка з десят ками нау ково-дос лід них інсти ту тів, 
що не нале жать до сфери вищої освіти ФРН, бла го по лучно діє й досі. 
У тій-таки Німеч чині є ще ряд нау ко вих «това риств», які корис ту-
ються під трим кою дер жави й не нале жать до уні вер си тетсь кого сек-
тору. У них діють десятки уні вер си те тів і пра цю ють десятки тисяч 
нау ко вих спів ро біт ни ків. У США ситу а ція трохи інша: уні вер си тетсь-
кий сек тор тра ди ційно домі нує у сфері фун да мен таль них дослі джень. 
Але й там, згідно з допо ві дями Наці о наль ного нау ко вого фонду 
США, діють сотні нау ко вих орга ні за цій неуні вер си тетсь кого типу, 
які фінан сує дер жава. Фінан су вання деяких із них – най біль ших наці-
о наль них лабо ра то рій – пере вер шує фінан су вання не тільки НАН, 
а й усієї укра ї нсь кої науки! В останні деся ти ліття в США взято курс 
на тіс нішу вза є мо дію наці о наль них лабо ра то рій і про від них уні вер-
си те тів. Вивчення і творче вико рис тання такого досвіду може бути 
корис ним і в нашій країні.

Сумна доля сотень галу зе вих інсти ту тів, які колись мали значні 
досяг нення, але були кинуті «у рин кову сти хію» без необ хід ної попе-
ре дньої під го товки, має стати засте ре жен ням для тих, хто хоче реформ 
заради самих реформ. До того ж пере тво рення в нау ко вій сфері у від-
риві від пере тво рень в еко но міці не мають сенсу. Дер жава пови нна 
ство рити рам кові умови, при яких займа тися нау ко вою та інно ва цій-
ною діяль ністю стане вигід ніше, ніж вироб ляти сиро вину й напів-
фаб ри кати. Роль біз несу також важко пере оці нити: саме ком па ніям 
необ хідно буде зміс тити акцент на вироб ництво висо ко тех но ло гіч них 
това рів і послуг. Адже за роки неза леж ності частка маши но бу ду вання 
в загаль ному обсязі випу ще ної про мис ло вої про дук ції змен ши лася 
втричі! До того ж велику час тину цього обсягу ста нов лять ремонти 
й роботи з подов ження тер міну служби наяв ної техніки.

Звісно, й уні вер си тети, й інсти тути НАН мусять «пройти і свою 
час тину шля ху», гене ру ючи нові знання, але, гада ється, ця час тина все-
таки коротша від тієї, яку мають подо лати два інші учас ники «пот рій-
ної спі ра лі» – біз нес і держава.

В укра ї нсь ких ВНЗ і нау ково-дос лід них інсти ту тах пра цює багато 
тала но ви тих, чудо вих людей. Про блема поля гає в тому, щоб, не про-
ти став ля ючи їх одне одному, поста ра тися мак си мально вико рис тати 
їхній потен ціал в інте ре сах усієї кра їни (Єго ров І. «Пот рійна спі раль» 
у МОНівсь кій інтер пре та ції // Дзер кало тижня. Укра їна (http://
gazeta.dt.ua/science/potriyna-spiral-u-monivskiy-interpretaciyi-_.html). – 
2013. – 9–16.08).
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***
Я. Яцків, ака де мік НАН Укра їни, дирек тор Голо вної аст ро но-

міч ної об серва то рії НАН України:
«Стаття О. Яки менка “Наука пере д у сім пови нна пра цю вати 

на резуль тат” (DT.UA, № 26, 2013) спра вила на мене дивне враження.
З одного боку, зда ва лося б, ста тис тичні дані щодо стану науки 

в уста но вах МОН і НАН Укра їни пови нні бути осно вою від по від них 
виснов ків (хоча і до цих даних є ряд запи тань) про те, куди нам слід 
пря му вати. З іншого боку, дивує дещо упе ре дже ний під хід автора 
статті до про блем роз витку науки (фун да мен таль них і при клад них 
дослі джень, нау ково-тех ніч них роз ро бок та інно ва цій) в Україні.

Тому вини кає запи тання щодо мети пуб лі ка ції цієї статті – посі яти 
роз брат між пред став ни ків науки різ них від ом ств Укра їни чи подати 
своє бачення перс пек тив роз витку нау ко вої сфери? Я не маю на це 
одно знач ної від по віді, але пере ко на ний: нам потрібні спільні дії щодо 
визна чення перс пек тив роз витку нау ково-ос ві тянсь кої сфери.

Оче видно, що поточ ний стан еко но міки Укра їни та став лення 
вищого керів ництва дер жави до про блем роз витку цієї галузі є пев ним 
бар’є ром на шляху фор му вання такого перс пек тив ного бачення. Вод-
но час без погляду в май бутнє роз ро бити дов го стро ко вий план модер-
ні за ції нау ково-тех ніч ної та осві тянсь кої сфери Укра їни немож ливо. 
Ще 2005 р. роз по ря джен ням Пре зи дента Укра їни ство рили робочу 
групу для під го товки кон цеп ції роз витку науки в Укра їні. Зазна чена 
кон цеп ція була заслу хана на засі данні РНБО Укра їни, але, на жаль, 
незва жа ючи на її досить вива же ний харак тер не була схвалена.

Ми нуло майже десять років, але й досі окремі поло ження цієї кон-
цеп ції не втра тили своєї акту аль ності, зок рема щодо мож ли вих реформ 
у сис темі ака де мій наук України.

Маю ще декілька кон к рет них заува жень до статті О. Яки менка, 
зок рема тієї її час тини, що сто су ється порів няння потен ці алу науки 
в НАН і МОН України.

На веду дані з тих сфер діяль ності, до яких маю без по се реднє від-
но шення – нау ково-ви дав нича діяль ність та аст ро но мічні дослі дження. 
Ми вида ємо більше ніж 80 нау ко вих жур на лів, із них 30 – анг лійсь кою 
мовою, з яких 18 мають визна ний у світі імпакт-фак тор (наскільки мені 
від омо, тільки два жур нали, що вида ються уста но вами МОН, мають 
імпакт-фак тор).

Є пев ний пари тет у фор му ванні від омих у світі аст ро но міч них 
шкіл (О. Орлов, С. Бра уде, В. Цесе вич, М. Бара ба шов та ін.), усі аст ро-
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но мічні уста нови Укра їни, об’єд нані на гро мадсь ких заса дах в Укра-
ї нсь кій аст ро но міч ній асо ці а ції, пра цю ють у тіс ній коо пе ра ції. І все-
таки за нау ко вими здо бут ками й рей тин гом циту вання праць нау ко вці 
НАН Укра їни значно випе ре джа ють своїх колег з МОН України.

Але ще раз хочу наго ло сити: у нау ко вій сфері нор маль ною є кон-
ку рен ція, а не кон фрон та ція різ них нау ко вих шкіл, уста нов та окре-
мих нау ко вців» (Яцків Я. Кон ку рен ція, а не кон фрон та ція // Дзер-
кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/konkurenciya-a-
ne-konfrontaciya-do-diskusiyi-schodo-stanu-ta-perspektiv-rozvitku-
naukovoyi-sferi-ukrayini-_.html). – 2013. – 9–16.08).

***
Рей тинг укра инс ких вузов по пока за те лям Scopus. Резуль-

таты рей тинга выс ших уче б ных заве де ний осно ваны на пока за те лях 
базы инфор ма ции Scopus, что счи та ется инст ру мен том для отс ле жи-
ва ния цити ру е мости пуб ли ку е мых уче б ным заве де нием или его сот-
руд ни ками нау ч ных ста тей в раз ных нау ч ных изда ниях. На сегод-
няш ний день базой дан ных посто янно индек си ру ется 18 тис. нау-
ч ных изда ний по меди цинс ким, тех ни чес ким и гума ни та р ным 
нау кам (NovostiUA (http://novostiua.net/obschestvo/43977-reyting-
ukrainskih-vuzov-po-pokazatelyam-scopus.html).

Вузы Укра ины в рей тин го вой таб лице ран жи ро ваны по индексу 
Гирша – коли чест вен ным пока за те лем, кото рый бази ру ется на коли-
честве нау ч ных пуб ли ка ций и их цити ро ва ний. По ито гам ІІ квар тала 
этого года по Scopus попали 112 оте чест вен ных вузов, что на восемь 
заве де ний больше, чем в июле 2012 г.

По срав не нию с 2012 г. в пер вой двад цатке изме не ний почти 
не про и зошло. По-преж нему высо кий индекс Гирша среди вузов имеют 
Киевс кий наци о наль ный уни вер си тет имени Тараса Шев ченко – 64, 
Харь ковс кий наци о наль ный уни вер си тет им. В. Н. Кара зина – 47 и 
Львовс кий наци о наль ный уни вер си тет им. И. Франко – 39. Чет вер-
тое и пятое место зани мают Одес ский наци о наль ный уни вер си тет 
им. И. И. Меч ни кова и Наци о наль ный тех ни чес кий уни вер си тет Укра-
ины «КПИ». На шес тую пози цию поднялся Чер но виц кий наци о наль-
ный уни вер си тет им. Ю. Федь ко вича. Также на две пози ции поднялся 
Львовс кий наци о наль ный меди цинс кий уни вер си тет им. Д. Галиц-
кого, заняв 13-е место. Укра инс кий госу дарст вен ный химико-тех-
но ло ги чес кий уни вер си тет занял 16-е место, улуч шив свой резуль-
тат на одно место. Впе р вые в двад цатке ока за лись Наци о наль ный 
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уни вер си тет «Киево-Мо ги лянс кая ака де мия» (19-е мес то) и Сумс-
кой госу дарст вен ный уни вер си тет (20-е мес то) (Рей тинг укра инс-
ких вузов по пока за те лям Scopus // NovostiUA (http://novostiua.net/
obschestvo/43977-reyting-ukrainskih-vuzov-po-pokazatelyam-scopus.
html). – 2013. – 29.08).

***
В Луганс ком наци о наль ном уни вер си тете им. Тараса Шев-

ченко посчи тали коли чество уче ных, задейст во ван ных в выпол-
не нии плана научно-ис сле до ва тель с кой работы. Более 3 тыс. чело-
век, в числе кото рых док тора и кан ди даты наук, док то ра нты и аспи ра-
нты, а также сту де нты вуза, зани ма ются нау ч ными исс ле до ва ни ями. 
Об этом сооб щает пресс-служба ЛНУ.

Де я тель ность этого боль шого кол лек тива направ лена     на реше ние 
фун да мен таль ных про блем наук о жизни и раз ви тии био тех но ло гий, 
исс ле до ва ния по акту аль ным про бле мам общест вен ных и гума ни та-
р ных наук, инфор ма ци онно-ана ли ти чес ких тех но ло гий, перс пек ти-
в ных тех но ло гий агро про мы ш лен ного ком плекса и пере ра ба ты ва ю-
щей про мы ш лен ности, целе вые исс ле до ва ния по полу че нию новых 
мате ри а лов.

Бла го даря этому, в 2013 г. ЛНУ занял тре тье место среди клас си-
чес ких вузов Укра ины в рей тинге выс ших уче б ных заве де ний и нау ч-
ных учреж де ний по пока за телю эффек тив ности исполь зо ва ния бюдже-
т ных средств на выпол не ние нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток.

Про рек тор по научно-пе да го ги чес кой работе ЛНУ имени Тараса 
Шев ченко Е. Кли моч кина уточ нила, что по резуль та там исс ле до ва ний 
уче ные уни вер си тета полу чили 20 патен тов на полез ное изоб ре те ние, 
два сви де тель ства об авто рс тве на сорт рас те ний, два сви де тель ства 
о регист ра ции авто рс кого права на про из ве де ние, а также опуб ли ко-
вали более 3 тыс. нау ч ных трудов.

Кроме того, на сегод няш ний день в уни вер си тете успешно функ-
ци о ни руют 21 науч ное, научно-учеб ное струк тур ное подраз де ле-
ние, осу ще ств ля ю щие исс ле до ва ния и подго товку нау ч ных кад ров 
выс шей ква ли фи ка ции, в том числе пять фили а лов инс ти ту тов НАН 
Укра ины (В луганс ком вузе нас чи тали 3 тысячи уче ных // Інфор-
ма ційне аге нтство Lugansk. Медіа Стиль (http://mstyle.lugansk.ua/
main/10117-v-luganskom-vuze-naschitali-3-tysyachi-uchenyh.html). – 
2013. – 16.08).
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Оцінки ефек тив ності науки в Укра ї ні

Укра ї нська нау кова пері одика у WEB OF SCIENCE

За резуль та тами моні то рингу зі спис ків нау ко вих пері одич них 
видань, що індек су ються аге нтст вом Thomson Reuters, цього року 
було виклю чено рекордну кіль кість жур на лів. Опри люд нено дані 
JCR за під сум ками 2012 р. щодо імпакт-фак то рів нау ко вих жур на-
лів, які вхо дять до бази Web of Science. До цьо го річ ного рей тингу 
потра пило 18 укра ї нсь ких видань, 17 з яких вида ються нау ко вими 
уста но вами НАН України.

У червні все сві т ньо від оме сво їми нау ко мет рич ними дослі джен-
нями аге нтство Thomson Reuters в офі цій ному пре с-ре лізі повід омило, 
що з рей тин гів ком па нії було виклю чено 66 нау ко вих жур на лів 3. Таке 
рішення спри чи нено тим, що ці видання зви ну ва чу ють у над мір ному 
само ци ту ванні й несум лін ному під ви щенні індексу цито ва ності через 
вжи вання недо реч них поси лань між жур на лами.

За га лом аге нтство щороку коре гує свої списки, але така кіль кість 
вилу че них видань є своє рід ним рекор дом. Екс перти Thomson Reuters 
виявили, що деякі жур нали сві домо заохо чу ють авто рів поси ла тися 
в стат тях один на одного, при чому там, де такі поси лання зовсім недо-
речні й не виправ дані зміс том роботи. Торік через це дове лося виклю-
чити 51 жур нал, у 2011 р. – 34, що свід чить про зрос тання масш табу 
про блеми. Серед видань, які цього року потра пили під санк ції аге-
нтства, більше поло вини ста нов лять нові в списку жур нали (37). 
Усіх їх викрито в «нак ру чу ван ні» імпакт-фак тора. Напри клад, 
недоб ро со віс ними визнано такі видання, як Iranian Journal of Fuzzy 
Systems («І рансь кий жур нал нечіт ких сис тем») і International Journal 
of Crashworthiness («Між на род ний жур нал катаст ро фос тій кос ті»).

Екс перти зазна ча ють, що тен ден ція до запро ва дження більш 
жорст кого моні то рингу видань, які вхо дять до пере ліку про від них сві-
то вих нау ко мет рич них баз, спри чи нена збіль шен ням кіль кості випад-
ків, коли редак ції жур на лів і автори нау ко вих ста тей засто со ву ють 
від омі при йоми «чор ної опти мі за ції» влас них індек сів та показ ни ків. 
Крім того, у травні 2013 р. деякі впли вові видавці нау ко вої пері одики 
разом із про від ними вче ними роз по чали боро тьбу за від мову від вико-
рис тання імпакт-фак тора як інстру менту для оці ню вання резуль та тів 

3 http://thomsonreuters.com/press-releases/062013/2013-journal-citation-reports.
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нау ко вих дослі джень (про під пи сан тів декла ра ції DORA див. «Віс-
ник НАН Укра ї ни», 2013, № 7) 4.

Аге нтство Thomson Reuters повід омило також, що мину лого року 
55  % видань з бази Web of Science збіль шили свій імпакт-фак тор, 
а 45  % – змен шили. Так, цей показ ник для від омого жур налу PLoS 
ONE зни зився з 4,4 у 2010 р. до 3,7 у 2012 р. Цей при клад заслу го вує 
на увагу з огляду на те, що вида вець сімейства жур на лів PLoS є учас-
ни ком DORA. Один з дирек то рів ком па нії Д. Пат тін сон (D. Pattinson) 
зазна чив, що най по міт ні шим досяг нен ням PLoS ONE він вва жає редак-
ційну полі тику, спря мо вану на пуб лі ка цію ста тей за резуль та тами всіх 
видів дослі джень, а не лише з «мод них» і по пуляр них напря мів, у яких 
можна очі ку вати висо кий рівень цитувань.

Ви дан ня Ви да вець Ім пакт-
фак тор 
2012

Ім пакт-
фак тор 
без ура-
ху вання 
само ци-
ту вань

Від со ток 
само-ци-
ту вань 
ста тей 
2010–
2011 рр. 
у 2012 р., 
%

Ім-
пакт-
фак-
тор 
2011

Symmetry,
 Integrability 
and Geometry: 
Methods and 
Applications
 (SIGMA)

Ін сти тут 
мате ма ти ки
НАН Укра-
їни, Київ

1,243 1,124 9 1,071

4 Див.: Шляхи роз витку української науки. – 2013. – № 6 (96). – С. 121–123.
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Low 
Temperature 
Physics /
Фи зика 
низ ких тем-
пе ра тур

Фі зико-
тех ніч ний 
інсти тут 
низь ких тем-
пе ра тур ім. 
Б. І. Вєр кі на
НАН Укра-
їни, Хар ків

0,821 0,571 30 0,730

Condensed 
Matter Physics

Ін сти тут 
фізи ки
кон ден со ва-
них сис тем
НАН Укра-
їни, Львів

0,757 0,583 23 0,811

Journal 
of Superhard 
Materials / 
Све рхт ве р дые 
мате ри а лы

Ін сти тут 
над твер дих
матері-
а лів ім. 
В. М. Ба ку -
ля НАН 
Укра їни, 
Київ

0,723 0,475 34 0,785

Ukrainian 
Journal 
of Physical 
Optics

Iнсти тут 
фізич ної 
оптики 
МОН Укра-
їни, Львів

0,704 0,444 36 0,851

Theoretical and 
Experimental 
Chemistry / 
Тео ре ти чес кая 
и экс пе ри мен-
таль ная химия

Ін сти тут 
фізич-
ної хімії
ім. Л. В. Пи-
сар жевсь-
кого НАН 
Укра їни, 
Київ

0,459 0,288 37 0,509
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Neurophy-
siology /
Ней ро фи-
 зи о ло гия

Ін сти тут 
фізі о ло гії
ім. 
О. О. Бого-
моль ця
НАН Укра-
їни, Київ

0,384 0,141 63 0,468

Kinematics 
and Physics 
of Celestial 
Bodies / 
Кине ма тика 
и физика 
небе с ных тел

Го ло вна аст-
ро но міч на
об серва то рія
НАН Укра-
їни, Київ

0,351 0,176 50 0,361

Cytology and 
Genetics /
Ци то ло гия 
и гене ти ка

Ін сти тут 
клі тин ної 
біо ло гії 
та гене тич-
ної інже не рії 
НАН Укра-
їни, Київ

0,294 0,202 31 0,246

Journal 
of Mathe-
matical Phys-
ics, Analysis, 
Geometry / 
Жур нал 
мате ма ти чес-
кой физики, 
ана лиза, 
гео мет рии

Фі зико-тех-
ніч ний інсти-
тут низь ких 
тем пе ра тур 
ім. Б. І. Вєр-
кіна НАН
Укра їни, 
Хар ків

0,289 0,211 27 0,163
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Powder 
Metallurgy 
and Metal 
Ceramics /
По рош ко вая 
мета ллур гия

Ін сти тут 
про блем 
мате рі ало-
знавства ім. 
І. М. Фран-
це вича НАН 
Укра їни,Київ

0,262 0,165 37 0,337

Strength 
of Materials /
Про блемы 
проч нос ти

Ін сти тут 
про блем 
міц ності iм. 
Г. С. Писа-
рен ка,
НАН Укра-
їни, Київ

0,234 0,082 64 0,234

Materials 
Science / 
Фізико-
хі мічна 
меха ніка 
мате рі а лів

Фі зико-ме-
ха ніч ний 
інсти тут ім. 
Г. В. Кар-
пен ка
НАН Укра-
їни, Львів

0,214 0,065 69 0,229

Ukrainian 
Mathematical 
Journal / 
Укра ї нсь кий 
мате ма тич-
ний жур нал

Ін сти тут 
мате ма ти ки
НАН Укра-
їни, Київ

0,154 0,083 45 0,193

Journal 
of Water 
Chemistry and 
Technology / 
Химия и тех-
но ло гия воды

Ін сти тут 
коло їд ної 
хімії та хімії 
води ім. 
А. В. Думан-
сь кого 
НАН Укра-
їни, Київ

0,139 0,139 0 0,205
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Ме та лло-
фи зика 
и новей шие 
тех но ло гии

Ін сти тут 
мета ло-
фі зи ки
ім. Г. В. Кур-
дю мо ва
НАН Укра-
їни, Киев

0,108 0,041 62 0,143

Nonlinear 
Oscillations 
/ Нелі нійні 
коли ван ня

Ін сти тут 
мате ма ти ки
НАН Укра-
їни, Київ

0,085 0,085 0 0,164

Problems 
of atomic 
science and 
technology 
/ Воп росы 
атом ной науки 
и тех ни ки

ННЦ «Хар-
ківсь кий 
фізико-
тех ніч ний 
інсти тут» 
НАН Укра-
їни, Хар ків

0,069 0,030 55 0,028

Крім того, у Journal Citation Reports опри люд нено дані щодо 
імпакт-фак то рів нау ко вих жур на лів за під сум ками 2012 р. З-по-
між більш ніж 10 тис. видань з 83 країн світу, що вхо дять у Web 
of Science і мають імпакт-фак тори, до цьо го річ ного рей тингу потра-
пило 18 укра ї нсь ких жур на лів, видав цями 17 з яких є нау кові уста-
нови НАН України.

Слід зазна чити, що за під сум ками 2011 р. у списку було 19 нау ко-
вих жур на лів Укра їни – за резуль та тами моні то рингу з пере ліку було 
виклю чено єди ний віт чиз ня ний жур нал із соці о гу ма ні тар них наук 
«Акту аль ные про блемы эко но ми ки» Наці о наль ної ака де мії управ-
ління (Київ). Заслу го вує на увагу той факт, що для цього видання 
у 2011 р. показ ник само ци ту вань ста тей, опуб лі ко ва них у минулі роки, 
ста но вив 91 %.

За даними JCR, порів няно з рей тин гами 2011 р. укра ї нські жур нали 
SIGMA, «Физика низ ких тем пе ра тур», «Цито ло гия и гене ти ка», «Жур-
нал мате ма ти чес кой физики, ана лиза, гео мет рии» та «Воп росы атом-
ной науки и тех ни ки» під ви щили влас ний імпакт-фак тор, для решти 
видань цей показ ник знизився.



29

Оцінки ефективності науки в Україні

За мате рі а лами: www.newscientist.com; http://thomsonreuters.
com (Укра ї нська нау кова пері одика у WEB OF SCIENCE // Віс-
ник НАН Укра їни. – 2013. – № 8. – С. 98–100).

***
В. Лок тєв, ака де мік НАН Укра їни, ака де мік-сек ре тар Від ді-

лення фізики і аст ро но мії НАН Укра їни 5:
«…Спро бую викласти своє бачення лише одного, але акту аль-

ного аспекту нау ко вої діяль ності – оплати праці вче них і фінан су вання 
нау ко вих (читай: фун да мен таль них) дослі джень, що є бли зь ким мені 
та моїм колегам.

Зар плата і сти мули. Сві то вий досвід свід чить, що в нето та лі-
тар них, демок ра тич них режи мах “яйце го ло ві” пра цю ють ефек тивно 
та кре а тивно, якщо заро бітна платня від но сить їх (або дозво ляє їм від-
но сити себе) до серед нього класу, а це озна чає, що вона при близно 
у два–чотири рази більша за середню в кра їні 6. Тут слушно навести 
досвід Росії, де нещо давно зга дали про таке харак терне спів від но шення 
і (не без спро тиву і скрипу з боку керів ництва Російсь кої ака де мії) у 
2008–2010 рр. дещо рефор му вали сис тему оплати нау ко вої праці, вклю-
чивши до неї якісні показ ники, що, як вва жа ється і визна ється у пресі, 
успішно завер ши лось лише завдяки 20  % ско ро ченню штату. Це дозво-
лило довести середню зар плату залежно від місця роботи (знову в екві-
ва лен ті) до 8000–10000 грн/міс. (нага даю, що в НАН Укра їни на поча-
ток 2013 р. вона трохи більше за 3000 грн/міс.). Правда, як це зазви чай 
за необ хід ності робиться й у нас, у біль шості інсти ту тів ско ро чу ва лися 
незайняті ставки штат ного роз кладу і/або вікові кадри, які по суті вже 
при пи нили плідну роботу чи давно пере бу ва ють за кор до ном, лише 
фор мально чис ляться і в alma mater. Необ хідно зазна чити, що до цих 
зру шень зар плата в РАН дійсно була над зви чайно низь кою (ниж чою 

5 Продовження. Початок див.: Шляхи роз витку української науки. – 2013. – 
№ 6 (96). – С. 52–56.

6 Між іншим, мені вже при ходилося наводити докази, що саме так було і у тота-
літарному Радянському Союзі, де в 1960–1980 рр. місячний дохід професора універси-
тету або доктора наук в академічній установі (приблизно 450–500 радянських рублів) 
був утричі більший за середній по країні (десь на рівні 140–160 р.), при чому останній був 
характерним і для інженерів, і техніків, тобто осіб переважно з вищою освітою. Не секрет 
також, що радянська наука, попри її мілітаристичне спрямування та при гнічення гумані-
тарних напрямів, у цілому була конкурентоздатною, а її при родничі і науково-технічні 
роз діли сягали світового рівня, подеколи займаючи повноправні лідерські позиції.
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за дійсну в НАН Укра ї ни), тому там і була виму шено зроб лена бла го-
родна справа, але все ж «по живо му», за свід чен нями самих нау ко вців, 
з якими вда лося спіл ку ва тися, різати майже не при йш лося. При цьому 
навіть після про ве де ного збіль шення заплата російсь ких уче них все 
ще менша, ніж у кра ї нах із сумір ним ВВП. Нам же тепер і до Росії треба 
тяг ну тися і тяг ну тися, бо наяв ний кое фі ці єнт 1 : 3 «на користь Росії» 
сим во ліч ним назвати не можна.

Ви сно вок оче вид ний (а точ ніше, три ві аль ний): якщо такого гра ді-
єнт ного спів від но шення зар плат у кра їні не вста но вити, то майже всі 
перс пек тивні молоді кадри, як і тепер, спо кійно від бу ва ти муть у зов-
нішню (праця за фахом за кор до ном, враховуючи Росію) або внут рі-
шню (вибуття з про фе сії) еміг ра цію, що для нау ко вої сфери кра їни 
фак тично є одна ково нега тив ним. Перша форма вибуття є трохи кра-
щою через хоча і вкрай малу, але все ж таки ймо вір ність повер нення 
до віт чизни та від нов лення роботи в науці або освіті без втрати ква-
лі фі ка ції. На жаль, ця досить проста думка ще не закріпилася у голо-
вах тих, від кого зале жить вирі шення болю чої про блеми одно нап рав-
ле ного, необо рот ного «від току осві че них моз ків» з Укра їни, без чого 
жодна реформа не матиме в перс пек тиві шан сів на успіх. При цьому 
ані скільки не маю на увазі боро тьбу з від то ком молоді через будь-які 
забо рони, бо це сумне явище, насправді, є показ ни ком якості та успіху 
нашої все ще непо га ної під го товки кад рів, які мають їхати за досві дом, 
новими знан нями і, врешті-решт, гро шима. Але необ хідно робити все 
мож ливе, щоб вони повер та лись, при но сячи нові сві тові нау кові тен-
ден ції, нові вміння і запо чат ко ву ючи нові, корисні для рід ної дер жави 
справи.

Має бути абсо лютно зро зу мі лим й таке: якщо під няти зар плату 
негайно, то ефек тив ність праці вче них – і моло дих, і зрі лих – навряд 
чи сут тєво збіль шиться і сягне, ска жімо, євро пейсь кого рівня. Проте, 
від по відне під ви щення конче необхідне, бо якби воно ста лося, то задо-
воль нило б дов го тер мі нові очі ку вання нау ко вої спіль ноти, а голо вне – 
забез пе чило б повільне омо ло дження кад рів (швидко його здійс нити 
вза галі немож ли во!), а також і резуль та тив ність нау ко вої діяль ності 
у цілому. Оскільки укра ї нські, напов нені знан нями, голови – це наш 
голо вний руко твор ний ресурс, їхнє залу чення до нау ко вої праці 
мало б стати стра те гіч ним завдан ням на най ближ чий період. Щоб уже 
старші шко лярі та абі ту рі єнти поточ них і наступ них років мали сти-
мул – упев не ність, що нау кова робота скоро здо буде колиш ній пре-
стиж, а про фе сійне забез пе чення та побут нау ко вця не будуть викли-
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кати у нього бажання змі нити кра їну пере бу вання чи фах. Знову 
наведу при клад Росії, де цю про блему усві до мило не лише керів-
ництво РАН, а й лідери дер жави, які поста вили за мету довести у 
2013–2018 рр. (тобто упро довж п’яти наступ них років) заро бітну 
платню спів ро біт ни ків РАН до 200–250  % від серед ньої по від по від-
ному регі ону (що, без у мовно, можна тільки віта ти), але через без-
по се реднє засто су вання вельми жорст ких мето дів – упро ва дження 
конт ракт ної сис теми для пере важ ної маси нау ко вих кад рів, а також 
додат ко вого ско ро чення шта тів, шля хом звіль нення окре мих пра ців ни-
ків, робота яких є неефек тив ною, навіть до закриття цілих інсти ту тів, 
оскільки наявні резерви для пом’як шення транс фор ма ції були вичер-
пані під час попе ре дніх «реформ». Запро по но вані заходи сто су ва ти-
муться вже реаль них, а не «вір ту аль них» осіб чи колек ти вів. Напри-
клад, під ля га ють звіль ненню ті, хто не вико нав умови конт ракту або 
дер жав них завдань, не впи сався у нові, уже при йн яті в Росії пра вила 
циф ро вого під ра хунку резуль та тив ності нау ко вої діяль ності, хто має 
неза до вільні пер со нальні кіль кісні «пара мет ри». Зви чайно, проф спілки 
запе ре чу ють, люди зне рво вані, хви лю ються, а боро тьба за вижи вання, 
яка є нор мою на Заході і до якої ми незвичні, не сти му лює творчу 
роботу.

Якщо щось схоже про по ну ва ти меться і в нас, то виникне дуже 
складне і, зро зу міло, неод но значне завдання роз робки або удо ско на-
лення пере ліку і «ста тис тич ної ваги» показ ни ків ефек тив ності нау ко вої 
праці, які б настро ю вали нау ко вців на дійсно якісну роботу на між на-
род ному рівні.

Від по відна схема, якщо до неї дозріє укра ї нська нау кова спіль нота, 
мала б бути запро по но вана лише нею, а не Кабі не том Мініст рів або 
МОН Укра їни. Навпаки, було б дуже гарно, коли б останні висту пали 
як гаранти реформ. При цьому зусилля рефор ма то рів треба поєд нати 
з проф спіл кою, а також вести роз’яс ню вальну роботу в інсти ту тах, 
дово дячи необ хід ність пев них пере бу дов, ско ро чень і спри ят ли вих 
перс пек тив для науки на майбутнє.

Є й справді об’єк тивні труд нощі: дуже важко звіль няти заслу же-
них пра ців ни ків, бо навіть нау кова пен сія не є вели кою через загаль-
ний низь кий рівень заро біт ної платні у нау ково-ос віт ній сфері сучас ної 
Укра їни. До того ж, хто доб ро вільно від мо виться від двох одно час них 
і абсо лютно легаль них дже рел отри мання гро шей – пен сії та зар плати, 
якими вони б не були? Я осо бисто не бачу прос того виходу з такого 
ста но вища без пев них зако но дав чих актів, які б прямо сто су ва лися 
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нау ко вої роботи осіб пен сій ного віку, що на Заході давно вре гу льо-
 вано. Може, необ хідні й інші заходи – чи значна вихідна одно ра зова 
виплата, чи дозвіл займа тися дослі джен нями без зар плат ної вина го-
роди, мож ли вість керу вати аспі ран тами. Гадаю, існу ють неві домі мені 
ефек тивні заходи, але про блема (у тому числі, пси хо ло гіч на), без у-
мовно, є і з нею не можна не раху ва ти ся» (Лок тєв В. Роз думи про 
реформи в науці // Наука Укра їни у сві то вому інфор ма цій ному прос-
торі. – 2013. – № 7. – С. 34–36).

***
В. Кухар, ака де мік НАН Укра їни, дирек тор Інсти туту біо ор га-

ніч ної хімії та наф то хі мії НАНУ:
«…Ми справді вже понад десять років вида ємо дип ломи кан ди-

дата й док тора наук після захис тів дисер та цій них робіт, про ве де них 
у нашому інсти туті. Дип лом вида ється двома мовами – укра ї нсь кою 
та анг лійсь кою. Учена рада інсти туту скла да ється з висо ко ква лі фі ко-
ва них фахів ців, тому здатна дати оцінку роботі, вине се ній на захист, 
і від по ві дає за якість під го товки спе ці а ліста, якому ми вида ємо свій 
дип лом. Маю ска зати, що, хоч наш дип лом (ми вида ємо його від разу 
після захисту дисер та ції, тобто перш ніж спе ці а ліст, кот рий захис тився 
у нас, отри має від по від ний дип лом дер жав ного зраз ка) і не має при-
в’язки до сис теми оплати праці нау ко вого спів ро біт ника та поса до вих 
при ві леїв, у нього є інша пере вага – він від чи няє двері в закор донні 
нау кові центри й лабо ра то рії.

Ні хто не зможе дати більш ква лі фі ко вану оцінку дисер та цій ній 
роботі, ніж спе ці а лі зо вані вчені ради, які є в про від них уні вер си те-
тах і нау ко вих уста но вах. Коли 1992 р. в Укра їні ство рю ва лася Вища 
атес та ційна комі сія, я пра цю вав у пре зи дії Ака де мії наук і від по ві дав, 
у тому числі, за під го товку кад рів вищої ква лі фі ка ції, тобто, можна ска-
зати, стояв біля вито ків нового ВАКу. І ми ста вили завдання ство рити 
екс пертні ради, покли кані насам пе ред конт ро лю вати ради із захис тів 
при ВНЗ і нау ко вих уста но вах. У ВАК, звісно, були свої вади, однак 
із його лік ві да цією і пере да чею функ цій з атес та ції кад рів депар та мен-
тові МОН сис тема конт ролю пере тво ри лася на конт роль за пер со на лі-
ями, коли оцінка нау ко вих якос тей стала дру го ряд ною справою.

Вва жаю, що сис тема атес та ції кад рів, яка діє на Заході, більш 
виправ дана. Тим більше вона пройшла випро бу вання часом. Право 
при су джу вати вчені сту пені потрібно від дати про від ним уні вер си те-
там і нау ко вим уста но вам. Для початку хоча б окре мим. І поди ви тися, 
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як справа піде. А то вихо дить якийсь пара докс: ВНЗ, який готує магі-
стра і видає йому дип лом, ми дові ря ємо, а в питанні при су дження вче-
них сту пе нів у довірі від мов ля ємо. У нас ство рена неви прав дано при-
низ лива сис тема конт ролю, якою дуже неза до во лені нау кове середо-
вище й сус піль ство. Най го лов ніше – вона не сприяє ні під ви щенню 
авто ри тету й від по ві даль ності без по се ре д ньо вче них рад, які при су-
джу ють сту пені, ні якості під го товки фахів ців» (В. Кухар: Ми справді 
вже понад 10 років вида ємо дип ломи кан ди дата і док тора наук після 
захис тів дисер та цій них робіт, про ве де них у нашому інсти туті // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 19.08; Сур жик Л. Наука 
в руч ному режимі // Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/
science/nauka-v-ruchnomu-rezhimi-_.html). – 2013. – 16–23.08).

***
Не зва жа ючи на непрості умови для роз витку укра ї нсь кої 

науки архе о ло гія, як її скла дова, про дов жує жити, а праця архе о-
ло гів і досі зали ша ється затре бу ва ною.

Так, за сло вами дирек тора Інсти туту архе о ло гії НАН Укра їни ака-
де міка П. Толочка, Укра їна має ряд поміт них архе о ло гіч них досяг нень, 
якими впев нено може пиша тися. Зок рема, три ва ють бага то річні роз-
копки сто янки пер віс ної людини у с. Гінці на Пол тав щині; у Києві – 
центр і Поділ міста, на Волині, в Оль вії, а також у с. Таль янки Чер-
кась кої області, де про во дяться роз копки від омого три пільсь кого посе-
лення-гі ганта, що займає понад 400 га й нара хо вує бли зько 2 тис. жит-
ло вих ком плек сів.

П. Толочко пояс нив, що від сут ність дер жав них кош тів на дослі-
дження нау ко вці ком пен су ють дого вір ними гро шима, які отри му ють 
від різ них орга ні за цій, що про во дять будів ництво і, згідно з чин ним 
зако но дав ст вом, зобо в’я зані над ати кошти на обсте ження пам’я ток, 
а також коо пе ра тивні екс пе ди ції разом із зару біж ними архе о ло гами – 
Росії, Фран ції, Польщі та Румунії.

Вод но час, на пере ко нання дирек тора Інсти туту архе о ло гії 
НАН Укра їни, більше шан сів на роз ви ток в Укра їні мають усе ж таки 
гума ні тарні науки, оскільки вони не вима га ють знач них капі та ло вк ла-
день, а при род ничі й тех нічні «можуть пома леньку заги ну ти».

На думку ака де міка П. Толочка, якщо Укра їна хоче бути циві лі зо-
ва ною євро пейсь кою дер жа вою, то треба при ймати від по відні закони, 
які б під три му вали нау ко вців. У них варто про пи сати не тільки те, 
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що треба поси лити чи покра щити, а й чітко вка зати таке: якщо наука 
не матиме хоча б 1  % фінан су вання від ВВП, то вона не зможе стати 
фак то ром еко но міч ного й про мис ло вого роз витку країни.

Дже рело: Укр Ін форм (http://www.ukrinform.ua/ukr/news/arheo
logiya_prodovgue__giti_nezvagayuchi_na_nespriyatlivi_umovi_dlya_
rozvitku___tolochko_1852277) (Дирек тор Інсти туту архе о ло гії Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни ака де мік П. Толочко: Про роз ви ток 
архе о ло гії в Укра їні / Під го ту вала І. Демура // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 13.08).

***
За галь ний обсяг нау ко вих і нау ково-тех ніч них робіт, вико на них 

влас ними силами нау ко вих орга ні за цій Кіро во градсь кої області, 
ста но вив 16,6 млн грн. Про це повід омили в Голо вному управ лінні ста-
тис тики в області. Най більша його частка (86,3  %) при пала на нау ково-
тех нічні роз робки. У січні – червні вико нан ням нау ко вих і нау ково-тех-
ніч них робіт в області займа лося 12 орга ні за цій. Чисель ність пра ців ни ків 
основ ної діяль ності ста но вила 393 особи. Нау ко вою і нау ково-тех ніч ною 
діяль ністю займа лося 274 дослід ники, 53 тех ніки, 47 осіб допо між ного 
пер со налу та 19 осіб – інші пра ців ники. Нау ко вий сту пінь док тора наук 
мали три особи, кан ди дати наук – 25 осіб (За пів року нау ко вці області 
над ос лі джу вали на 17 млн грн // Новини Кіро во град щини (http://
novosti.kr.ua/index.php/news/economics/21943-za-pivroku-naukovtsi-
oblasti-nadoslidzhuvaly-na-17-mln-hrn). – 2013. – 20.08).

***
Кіль кість пра ців ни ків, які брали участь у вико нанні нау ково-

тех ніч них робіт, у Львівсь кій області на 1 липня 2013 р. ста но вила 
5057 осіб, що на 1,3  % менше порів няно з від по від ною датою попе-
ре днього року. Серед вико нав ців дослі джень і роз ро бок – 218 док то рів 
і 1013 кан ди да тів наук. Про це повід омили в ГУ ста тис тики у Львівсь-
кій області.

У січні – червні 2013 р. в області нау кові дослі дження та роз робки 
вико ну вали 66 орга ні за цій. Обсяг нау ко вих і нау ково-тех ніч них робіт, 
вико на них нау ко вими орга ні за ці ями, ста но вив 128,1 млн грн, що у фак-
тич них цінах на 6,6  % менше порів няно з від по від ним пері одом 2012 р. 
Частка фун да мен таль них дослі джень ста но вила 47,2  %, при клад них 
дослі джень – 23,8  %, нау ково-тех ніч них роз ро бок − 19,7  %, нау ково-
тех ніч них послуг – 9,3  %.



35

Оцінки ефективності науки в Україні

На вико нання нау ко вих і нау ково-тех ніч них робіт уста но вами, 
орга ні за ці ями й під при ємст вами області в пер шому пів річчі 2013 р. 
витра чено 133,7 млн грн, у тому числі за раху нок бюджет них кош тів 
було про фі нан со вано 87,8 млн грн (65,7  %).

Се ре д ньо мі сячна заро бітна плата одного нау ко вця в пер шому 
пів річчі 2013 р. ста но вила 3036 грн (в еко но міці області зага лом – 
2690 грн) і збіль ши лася проти від по від ного пері оду 2012 р. на 6,4  % (На 
Львів щині нау ко вці зароб ля ють у серед ньому 3 тис. грн // Західна 
інфор ма ційна кор по ра ція (http://zik.ua/ua/news/2013/08/16/424857). – 
2013. – 16.08).

***
Го ло вне управ ління ста тис тики в Чер ні гівсь кій області повід-

ом ляє, що впро довж пер шого пів річчя 2013 р. в області нау кові 
дослі дження і роз робки вико ну вали 19 орга ні за цій різ них сек то-
рів і галу зей науки. Понад тре тину нау ко вих орга ні за цій вико ну вали 
роботи в галузі сільсь ко гос по дарсь ких наук, кожна п’ята займа лася тех-
ніч ними нау ками, решта – педа го гіч ними, біо ло гіч ними, еко но міч ними.

На у ко вими орга ні за ці ями області за звіт ний період вико нано 
нау ко вих і нау ково-тех ніч них робіт на суму 41,2 млн грн. Понад три 
чверті загаль ного обсягу робіт фор му вали нау ково-тех нічні роз робки, 
20,1  % – нау ково-дос лідні роботи.

Більше двох тре тин нау ково-тех ніч них робіт вико нано в галузі тех-
ніч них наук.

Із дер жав ного бюджету на вико нання нау ко вих і нау ково-тех ніч-
них робіт над ійшло 7,5 млн грн, або 18,3  % загаль ного обсягу внут-
рі шніх витрат. Пріо ри тет ними напря мами бюджет ного фінан су вання 
зали ша ється діяль ність у галу зях сільсь ко гос по дарсь ких і біо ло гіч них 
наук, у які спря мо вано, від по відно, 44,8 і 42,1  % загаль ного обсягу 
бюджет них коштів.

За гальна чисель ність пра цю ючих у нау ко вих орга ні за ціях ста-
ном на 1 липня 2013 р. ста но вила 775 осіб, у тому числі сім док то рів 
і 42 кан ди дати наук.

Най більш актив ними в про ве денні нау ко вих дослі джень і роз ро бок 
у пер шому пів річчі 2013 р. були Ніжинсь кий НВК «Прог рес», Чер ні-
гівсь кий інсти тут сільсь ко гос по дарсь кої мік ро бі о ло гії та агро про мис-
ло вого вироб ництва НАА НУ (Як не дивно, нау кою ще займа ються // 
Сівер щина (http://siver.com.ua/news/jak_ne_divno_naukoju_shhe_zajm
ajutsja/2013–08–21–12894). – 2013. – 21.08).
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Перспективні напрями 
нау ко вих дослі джень

О. Гін тов, член-ко рес пон дент НАН Укра їни, док тор гео ло гіч-
них наук, голо вний нау ко вий спів ро біт ник від ділу тек то но фі зики 
Інсти туту гео фі зики ім. С. І. Суб бо тіна НАН України:

«Ми роз роб ля ємо багато нау ко вих про блем. Зок рема, у нас є від діл 
гли бин них про це сів Землі й гра ві мет рії. Під керів ницт вом ака де міка 
В. Ста ро стенка тут ведуться цікаві гра ві мет ричні дослі дження в різ них 
регі о нах України.

…Гра ві мет рія – це дослі дження поля сили тяжіння. Адже сила 
тяжіння нашої пла нети в різ них міс цях неод на кова. Вона не є ста лою 
вели чи ною. Різні гірські породи, низини, ділянки дна морів і оке а нів 
мають і різну питому вагу. У заліз ної руди вона одна, у гра ні тів – інша, 
у піща ни ків теж. Від по відно різ ниться і сила тяжіння. І нам, гео фі зи-
кам, дуже важ ливо знати ці ано ма лії – зафік су вати, де вони є… Там, 
де є ано ма лії сили тяжіння, зна хо дили й про дов жу ють зна хо дити нові 
родо вища заліз ної руди, урану, нікелю, хрому, золота…

…Але в пошу ках перс пек тив них родо вищ корис них копа лин нам, 
дослід ни кам, допо ма гає не лише гра ві мет рія. Дуже силь ний нау ко-
вий напрям в інсти туті – маг ні то мет рія. На від міну від гра ві мет рії, тут 
учені займа ються пошу ками ано ма лій маг ніт ного поля Землі.

…Та єм ниці гли бин них шарів Землі вчені нашого інсти туту дослі-
джу ють також засо бами елект ро мет рії – вивча ючи про цеси в елект-
ро маг ніт ному полі. Інсти тут і тут займає чільне місце в Укра їні й не 
лише…

До того ж в Інсти туті гео фі зики роз ви ва ється над зви чайно ціка вий 
і важ ли вий напрям – палео маг ні то ло гія. Це єди ний в Укра їні нау ко вий 
заклад, де такий напрям існує… Палео маг ні то ло гія – основ ний метод 
дослі дження рухів літо сфер них плит, рухів мате ри ків… Дослі дження 
руху плит, пли то вої тек то ніки роз ви ва ється вче ними й нашого інсти-
туту. Ми пра цю ємо в спів друж ності з дослід ни ками Польщі, Німеч-
чини, Гол лан дії, Угор щини, Чехії, Шве ції. Вивча ємо всі регі они Укра-
їни – Кар пати, Укра ї нсь кий щит, Чорне море, Кримсь кий пів ос т рів, 
Дон бас. Одер жу ємо дуже важ ливі мате рі али про гли бинну будову 
й дина міку літо сфери, які потім дру ку ємо в авто ри тет них між на род них 
нау ко вих жур на лах…» (Коло дяж ний В. «Ми про Сонце більше зна-
ємо, ніж про Зем лю». Від омий вче ний О. Гін тов – про загадки з гли-
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бин нашої пла нети, багатства укра ї нсь ких надр та час, щоб при-
сто су ва тися до гло баль ного потеп ління // Укра їна молода (http://
www.umoloda.kiev.ua/number/2315/203/82351). – 2013. – 13.08).

***
М. Стріха, уче ний у галузі фізики напів про від ни ків та укра ї-

нсь кого пере кла доз навства, док тор фізико-ма те ма тич них наук:
«…По чи на ючи з пев ного етапу, кожна наука про хо дить ста дію 

своє рід ної “вичер па нос ті”. Це сто су ва лося й фізики напів про від ни-
ків, де після побу дови зон ної тео рії та тео рії доміш ко вих ста нів, гли-
бо кого вивчення транс порту носіїв та оптич них пере хо дів в основ-
них напів про від ни ко вих мате рі а лах, появи тех но ло гій отри мання 
висо ко чис тих мате рі а лів напів про від ни ко вої елект ро ніки з напе ред 
зада ними влас ти вос тями почало зда ва тися, що основні фун да мен-
тальні про блеми вже вирі шено, зали ши лися важ ливі, але зага лом 
неприн ци пові деталі.

Од нак пере хід до нано сис тем, де рух носіїв при нци пово кван то-
ва ний, поява на додачу до тра ди цій ної “заря до вої елект ро ні ки” також 
спінт ро ніки, де пере но ситься не заряд, а про ек ція спіну, дали на межі 
нового тися чо ліття потуж ний поштовх “тра ди цій ній”, зда ва лося б, 
галузі. Додат ко вим імпуль сом стали потреби роз витку фото воль та їки, 
яка, за оцін ками екс пер тів, покли кана зро бити важ ли вий вне сок у вирі-
шення енер ге тич них про блем людства і забез пе чення ста лого, еко ло-
гічно без печ ного роз витку, і сен со рики – адже тільки сен сори в режимі 
реаль ного часу здатні дати від по віді на тисячі й тисячі питань, які ста-
вить життя перед люди ною. Ряд окре мих ціка вих фун да мен таль них 
і при клад них завдань фор му лює осво єння нового тера гер цо вого діа-
па зону хвиль випро мі ню ва чами й детек то рами. У річищі ідей фізики 
напів про від ни ків лежить і чимало завдань нової фізики гра фену, яка 
стрімко роз ви ва ється після отри мання в 2004 р. моно ша ро вого вуг-
лецю і вже при вела до появи ряду інших ана ло гіч них мате рі а лів (борат 
моліб дену, сілі цен, гер ма нен тощо).

На жаль, серйозною пере шко дою для роз витку напів про від ни ко-
вої науки в Укра їні є жалю гід ний стан орі єн то ва ної на заста рілі тех-
но ло гії ресур со вит рат ної наці о наль ної еко но міки, заги бель укра ї нсь кої 
мік ро елект ро ніки, від сут ність наці о наль ного замов ника на роботи в 
бага тьох висо ко тех но ло гіч них напря мах. Ця про блема має поза на у ко-
вий харак тер і може бути вирі шена лише спіль ними зусил лями полі ти-
ків, біз несу та всього сус піль ства.
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Тому від зна чення 100-річчя напів про від ни ків дає ще одну добру 
нагоду не лише зга дати славні сто рінки мину лого, але й поно вити сус-
пільну дис ку сію про роль науки і висо ких тех но ло гій для сьо го дні ш-
ньої Укра ї ни» (Стріха М. Науці про напів про від ники – 100 років // 
Світ (http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/13_2930_2.aspx). – 
2013. – серп. (№ 29–30).

***
У висо ко роз ви ну тих кра ї нах та кра ї нах, що роз ви ва ються, 

наяв ність висо ко ефек тив ної сис теми роз робки та вироб ництва 
влас них діаг нос тич них та лікарсь ких пре па ра тів вва жа ють одним 
із голо вних напря мів роз витку фар ма цев тич ної галузі. 

В Укра їні у цій сфері скла лася прак тично катаст ро фічна ситу а ція 
вна слі док від сут ності всієї необ хід ної інфра струк тури для роз робки 
нових лікарсь ких засо бів. Існу ючі ланки цього тех но ло гіч ного про цесу 
лише забез пе чу ють вироб ництво пре па ра тів-ге не ри ків, на які закін чи-
лася дія охо рон них доку мен тів. Тобто віт чиз няне вироб ництво лікарсь-
ких і діаг нос тич них засо бів скон цент ро ване на пре па ра тах навіть 
не вчо ра ш нього, а поза вчо ра ш нього дня. 

Саме для усу нення такої ситу а ції за іні ці а тиви Дер жін форм-
на уки у 2011 р. Кабі нет Мініст рів Укра їни затвер див Дер жавну 
цільову нау ково-тех нічну про граму роз робки новіт ніх тех но ло гій 
ство рення віт чиз ня них лікарсь ких засо бів для забез пе чення охо рони 
здо ро в’я людини та задо во лення потреб вете ри нар ної меди цини на 
2011–2015 рр.

Ми ну лого року за під тримки Дер жін форм на уки було зроб лено 
перші досить сер йозні кроки в ство ренні віт чиз ня ної сис теми роз робки 
та вироб ництва інно ва цій них лікарсь ких засо бів. Перш за все це сто-
су ється ство рення сучас ної нау ко вої інфра струк тури, необ хід ної для 
роз робки нових ліків.

Так, на базі Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса 
Шев ченка ство рено лабо ра то рію висо ко ефек тив ного біо мо ле ку ляр ного 
скри нінгу хіміч них речо вин потуж ністю до 100 тис. спо лук на місяць, 
яка дає мож ли вість дуже швидко визна чати речо вини з мак си маль-
ною біо ло гіч ною дією, на основі яких ство рю ються нові лікарські 
засоби. Без цієї лабо ра то рії пошук таких спо лук про во дився б роками. 
Уже перша апро ба ція мож ли вос тей нової лабо ра то рії дала мож ли вість 
упро довж лише 2,5 міся ців знайти нові, дуже перс пек тивні речо вини 
для ліку вання тубер ку льозу.



39

Перспективні напрям и наукових досліджень

В Інсти туті моле ку ляр ної біо ло гії та гене тики НАН Укра їни ство-
рено лабо ра тор ний модуль для ана лізу пошко джень геному людини 
на основі тех но ло гії мік ро чі пі в … Зас то су вання такого методу діаг-
нос тики дає змогу на дуже ран ніх ста діях вияв ляти різні захво рю-
вання (перш за все – онко ло гіч ні). Такі методи діаг нос тики досі в Укра-
їні не вико рис то ву ва лися. Лабо ра тор ний модуль дає мож ли вість пере-
йти від імпор ту вання сучас них тех но ло гій діаг нос тики до роз робки 
їх силами віт чиз ня них учених.

На забез пе чення умов для при ско ре ного ство рення нових мето дів 
діаг нос тики захво рю вань спря мо вано й роз робку тех но ло гії отри мання 
люмі нес цент них мате рі а лів, які най більш широко вико рис то ву ються 
при біо ло гіч них дослі джен нях. У рам ках про грами в ДНУ НТК «Інс-
ти тут моно крис та лів» роз роб лено віт чиз няні тех но ло гії отри мання 
флу о рес цент них барв ни ків Cy3, Cy5 та Cy7, необ хід них для ство рення 
сучас них діаг нос тич них сис тем. Це дасть змогу не тільки замі нити 
імпортні мате рі али віт чиз ня ними, сут тєво дешев шими, ана ло гами, 
а й забез пе чити їхню поставку корис ту ва чам у над зви чайно корот кий 
тер мін (12 днів), що значно ско ро чує витрати часу на біо ло гічні дослі-
дження.

По при труд нощі й нега разди, які мають місце у віт чиз ня ній нау ко-
вій сфері, в Укра їні доста т ньо нау ко вих колек ти вів, здат них ство рю-
вати, а голо вне – дово дити до вті лення в готові тех но ло гії нау ково-тех-
но ло гічні про екти   в исо кого рівня, які за сво їми резуль та тами не лише 
не посту па ються, а досить часто пере вер шу ють іно земні ана логи. 
У рам ках дер жав ного замов лення на ство рення новіт ніх тех но ло гій 
впро довж 2011–2012 рр. Дер жін форм на уки було від ібрано та під три-
мано цілий ряд перс пек тив них робіт, резуль тати вико нання яких мають 
загаль но дер жавне зна чення (Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект ного 
фінан су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // 
Наука та інно ва ції. – 2013. – № 3. – С. 76–78).

***
Мі ні а тю ри за ція та вимоги до сучас ної елект ро ніки потре бу-

ють нових функ ці о наль них мате рі а лів. Існу ючі мате рі али пра цю ють 
на межі своїх мож ли вос тей, у цьому пере ко нані не лише вироб ники, 
а й нау ко вці. Саме ця про блема стала наріж ним каме нем роз ро бок 
моло дих уче них Нау ково-тех но ло гіч ного ком плексу «Інс ти тут моно-
крис та лів» НАН Укра їни, які аку му лю вали свої дослі дження в роботі 
«Ство рення нових функ ці о наль них мате рі а лів на основі тугоп лав ких 
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окси дів та гало ге ні дів луж них мета лів шля хом конт ро льо ва ного фор-
му вання мор фо ло гії і струк турно-фа зо вого ста ну».

Сьо го дні біль шість напря мів дослі джень мате рі а ло знав ців нале-
жить до сфери нано тех но ло гій. Важ ли вою скла до вою нано тех но ло гії 
є нано ма те рі али, тобто мате рі али, роз мір струк тур них еле мен тів яких 
ста но вить 0,1–100 нм (нано метр дорів нює одній міль ярд ній мет ра). 
Влас ти вості таких мате рі а лів зумов лені впо ряд ко ва ною струк ту рою 
їхніх наноф раг мен тів.

У своїй роботі автори шля хом зміни форми, роз мі рів і стану від о 
мих мате рі а лів над али їм нових функ ці о наль них влас ти вос тей. Напри-
клад, сцин ти ля цій ний мате ріал CsI:Tl, отри ма ний у вигляді плівки, 
що скла да ється з мік ро ско піч них колон, зда тен не лише пере тво рю вати 
іоні зу юче випро мі ню вання на світло, а й забез пе чу вати високу прос то-
рову роз дільну здат ність за раху нок спря мо ва ного поши рення світла 
все ре дині колон. Це дає змогу фор му вати зобра ження об’єкта в іоні-
зу ю чому випро мі ню ванні. Сучасна циф рова радіо гра фія ґрун ту ється 
саме на таких мате рі а лах.

Отри мані під час дослі джень наност рук ту ро вані кера міки 
Y3 Al5 O12 і Y2 O3 набули поліп ше них оптич них харак те рис тик 
порів няно з мік ро ке ра мі кою та моно крис та лами ана ло гіч ного складу. 
Крім того, нанос тан дає змогу вво дити більшу кіль кість акти ву ю-
чих домі шок, що значно роз ши рює мож ли вості щодо засто су вання 
цих мате рі а лів. Колек ти вом авто рів вивчено мож ли вості моди фі ка ції 
влас ти вос тей дослі дже них мате рі а лів шля хом ство рення впо ряд ко ва-
ної струк тури, під бору мето дів фор му вання впо ряд ко ва них плі вок, 
син тезу нано по рош ків і режи мів їх кон со лі да ції в наност рук турні 
кераміки.

Слід зазна чити, що вже роз по чато ство рення при ла дів на основі 
отри ма них мате рі а лів, а роз роб лені тех но ло гії засто со ву ються в нау-
ко вих уста но вах інших країн. Сама робота отри мала високу оцінку 
нау ко вої гро мадсь кості в галузі мате рі а ло знавства й була вису нута 
на здо буття щоріч ної Пре мії Пре зи дента Укра їни для моло дих уче них 
у 2013 р.

Дже рело: Галаур С. Без межні мож ли вості в одній міль ярд-
ній метра // Уря до вий кур’єр (http://www.ukurier.gov.ua/uk/news/
bezmezhni-mozhlivosti-v-odnij-milyardnij-metra/p). – 2013. –16.08 (Без-
межні мож ли вості в одній міль ярд ній метра // Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 16.08).
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Про блеми стра те гії роз витку Укра ї ни

В. Яну ко вич, Пре зи дент України:
«…Сьо годні Укра їна подо лала “стра те гічну пау зу”. Це –   о снов ний 

здо бу ток остан ніх років. Тепер голо вне – не зупи ня тися на досяг ну тому.
На порядку ден ному – подальше рефор му вання сис теми дер жав-

ного управ ління, пере хід до моделі дер жави, орі єн то ва ної на обслу го-
ву вання потреб гро ма дян. У кож ному місті, районі має з’яв и тися сучас-
ний центр над ання адмі ніст ра тив них послуг. У кож ному з них пови нен 
над ава тися гаран то ва ний пере лік най більш запи ту ва них гро ма дя нами 
та біз не сом послуг. Вони мають над ава тися про тя гом міні маль ного 
терміну.

Най ближ чим часом має запра цю вати Єди ний дер жав ний пор тал 
адмі ніст ра тив них послуг, який зро бить мож ли вим здійс нити пере хід 
до дис тан цій ного отри мання пас пор тів, дові док, заміни посвід чень 
водія або реєст ра ції нового біз несу гро ма дя нами.

У 2013 р. будуть зроб лені нові кроки для поси лення боро тьби 
з коруп цією. Про дов житься робота над від пра цю ван ням меха ніз мів 
пер со наль ної від по ві даль ності чинов ни ків усіх рів нів за реа лі за цію 
завдань упро ва дження реформ. Зросте від по ві даль ність за пору шення 
вимог зако но дав ства з питань над ання адмі ніст ра тив них послуг.

Ще одним важ ли вим напря мом рефор му вання стане робота над 
онов лен ням Кон сти ту ції Укра їни. Необ хідно усу нути нечіт кість при-
нципу наро до владдя, неефек тив ність меха ніз мів фор му вання та від-
по ві даль ності най ви щих орга нів дер жав ної влади, ство рити реальні 
гаран тії неза леж ності судів та про ку ра тури, вста но вити баланс пов но-
ва жень між міс це вими орга нами дер жав ної влади та орга нами міс це-
вого само вря ду вання, який від по ві да тиме потре бам сьо го дення.

Для того, щоб на жод ному з ета пів кон сти ту цій ного рефор му вання 
не зни жу ва лася планка про фе сій них вимог і гро ма дянсь кої від по ві-
даль ності, про дов жить роботу Кон сти ту ційна Асамб лея. В її роботі 
нині беруть участь про відні нау ко вці Наці о наль ної ака де мії наук Укра-
їни, галу зе вих ака де мій, нау ко вих уста нов і ВНЗ, пред став ники гро-
ма дянсь кого сус піль ства та міс це вого само вря ду вання, пра во за хис них 
орга ні за цій і неза леж них експертно-ана лі тич них центрів, а також пред-
став ники пар ла ме нтсь ких і поза пар ла ме нтсь ких полі тич них сил.

Сві това еко но міка на початку 2013 р. не подо лала стаг на цію. Про-
відні еко но мічні центри демон стру ють неста більне зрос тання або 
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зали ша ються у стані реце сії. Гло баль ний попит на клю чові товари 
укра ї нсь кого екс порту також зали ша ти меться низьким.

При цьому кон ку рентна боро тьба на сві то вих рин ках стає дедалі 
жорст кі шою. За таких умов для того, щоб забез пе чити уста ле ний соці-
ально-еко но міч ний роз ви ток, Укра їні необ хідно акти ві зу вати пошук 
внут рі шніх резер вів, при ско рити модер ні за цію вироб ництва, під ви-
щити його кон ку рен то сп ро мож ність.

Цього року необ хідно при ско рити струк турні реформи в наці о наль ній 
еко но міці й вод но час знайти від по відь на нові виклики, поро джені гло-
баль ною еко но міч ною кри зою. Най ближ чий період стане знач ним випро-
бу ван ням для Укра їни, важ ли вим тес том полі тики реформ і розвитку.

Ви ко рис то ву ючи дер жавне фінан су вання та сти му лю вання кон-
к рет них еко но міч них про грам і про ек тів, необ хідно під три мати наці-
о наль ного вироб ника, допо могти екс пор те рам, реа лі зу вати полі тику 
імпор то за мі щення. В умо вах кризи та ско ро чення попиту вкрай важ-
ливо при ско рити про цес онов лення вироб ни чих фон дів, сти му лю вати 
впро ва дження тех но ло гіч них інно ва цій та енер гоз бе рі га ю чих тех но ло-
гій. Це єди ний шлях до під ви щення кон ку рен то сп ро мож ності віт чиз-
ня ної еко но міки.

Не менш важ ливо й над алі вно сити необ хідні зміни у подат кове 
та бюджетне зако но дав ство. Їх мета – забез пе чення соці аль ної спра вед-
ли вості, вико нання бюджету, сти му лю вання еко но міч ного зрос тання 
і роз витку тери то рій.

Вельми важ ливо забез пе чити кон со лі да цію та мак си мально ефек-
тивне вико рис тання фінан со вих ресур сів дер жави. Для цього потрібні 
зміни у фінан со вій сис темі, у т. ч. ухва лення спе ці аль них зако нів про 
діяль ність Банку роз витку, Аге нтства з питань стра ху вання екс порту 
та кре ди ту вання екс пор те рів.

Вод но час дер жава не пови нна нама га тись під мі нити сво їми діями 
при ватну іні ці а тиву. Стан дартні меха нізми «руч ного керу ван ня» ста-
ва ти муть дедалі менш ефек тив ними. Не роз по діл бюджет них кош тів, 
а ство рення мак ро еко но міч них умов для все біч ного роз витку при ват-
ного біз несу, під при єм ниць кої іні ці а тиви ста ють клю чо вими руші ями 
зрос тання.

Ве ли кий, серед ній та малий біз нес пови нні мати мак си мально 
мож ливу еко но мічну сво боду. Тому поліп шення біз нес-клі мату та про-
дов ження про цесу дере гу ля ції, упо ряд ку вання та спро щення сис теми 
над ання адмі ніст ра тив них послуг зали ша ються най важ ли ві шими пріо-
ри те тами.
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Кон к ретні під ходи й етапні орі єн тири полі тики від нов лення дина-
міч ного еко но міч ного зрос тання закріп лено у Про грамі акти ві за ції роз-
витку еко но міки. В її основі – від ро дження реаль ного сек тору еко но міки 
завдяки здійс ненню полі тики імпор то за мі щення, сти му лю вання роз-
витку висо ко тех но ло гіч них галу зей, ство рення нових робо чих місць.

Стра те гічна мета й сут ність нової Про грами поля га ють не тільки 
в тому, щоб при ско рити зрос тання мак ро еко но міч них показ ни ків. 
Це важ ливе, але під по ряд ко ване завдання. Її основна мета – змі нити 
саму модель соці ально-еко но міч ного роз витку Укра їни, пере вести 
наці о нальну еко но міку на рейки інтен сив ного випе ре джаль ного зрос-
тання за раху нок впро ва дження інно ва цій, роз криття інвес ти цій ного 
потен ці алу.

При ско рення роз витку наці о наль ної еко но міки дасть мож ли вість 
про дов жити послі дов ний курс на під ви щення рівня доб ро буту наших 
гро ма дян. У 2013 р. основ ним пріо ри те том ста нуть соці альні інвес ти ції 
у май бутнє, у тих, хто буду ва тиме та роз ви ва тиме Укра їну впро довж 
ХХІ ст.

Пріо ри те том соці аль ної полі тики дер жави має бути під тримка 
сімей з дітьми. Сьо го дні велика кіль кість сімей від чу ває на собі нега-
тив ний вплив фінан со вої скрути. Біль шість укра їн ців мають обме жені 
мож ли вості дати своїм дітям якісну освіту, забез пе чити пов но цін ний 
фізич ний та твор чий роз ви ток. Дер жавна під тримка таких сімей має 
бути сут тєво збіль шена.

Окрему увагу необ хідно при ді лити дітям з особ ли вими потре бами, 
вихо вання й роз ви ток яких потре бу ють знач них зусиль та кош тів. Обо-
в’я зок дер жави – допо могти таким дітям і сім’ям, у яких вони вихо ву ю-
ть ся…» (Про внут рі шнє та зов нішнє ста но вище Укра їни в 2013 році : 
Щорічне Послання Пре зи дента Укра їни до Вер хов ної Ради Укра-
їни. – К. : НІСД, 2013. – С. 17–19).

***
Мі ніс терство куль тури Укра їни фор мує дер жавну стра те гію 

роз витку куль тури в Укра їні на 2014 р.
За ступ ник міністра куль тури Укра їни В. Балюрко повід омив, що на 

2014 р. запла но вано від нов лення загаль но дер жав них збо рів пра ців ни-
ків куль тури, резуль та том яких має стати цілісне бачення стра те гії роз-
витку куль тури в Укра їні. Серед пріо ри тет них завдань мініс терства 
заступ ник назвав збе ре ження ціліс ної мережі закла дів куль тури 
й мис тецтва, питання щодо під го товки кад рів для музеїв і біб лі о тек, 
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ухва лення закону про куль турну спад щину, який об’єд нає три закони: 
про охо рону куль тур ної спад щини, про охо рону архе о ло гіч ної спад-
щини й про пере мі щення музей них цін нос тей (Мініс терство фор-
мує дер жавну стра те гію роз витку куль тури в Укра їні на 2014 рік // 
Офі цій ний веб-сайт Мініс терства куль тури Укра їни (http://mincult.
kmu.gov.ua). – 2013. – 5.08).

***
Кос мічна галузь стала однією з клю чо вих у наці о наль ній еко-

но міці, а кос мічна діяль ність Укра їни є скла до вою час ти ною між-
на род них про ек тів із дослі дження та вико рис тання кос міч ного 
простору.

Наша дер жава постійно бере участь у най важ ли ві ших між на род-
них подіях у кос міч ній галузі та є чле ном біль шості між на род них орга-
ні за цій у сфері кос мосу, таких як UNCOPUOS (Комі тет ООН з мир-
ного вико рис тання кос міч ного прос то ру), COSPAR (Комі тет з питань 
кос міч них дослі джень), IADC (Коор ди на цій ний між ві дом чий комі тет 
з питань забруд нення в кос мо сі).

<…> Ведеться значна робота з під ви щення ефек тив ності вико-
рис тання кос міч ного потен ці алу Укра їни для вирі шення акту аль них 
завдань соці ально-еко но міч ного, еко ло гіч ного, куль тур ного, інфор ма-
цій ного й нау ково-ос ві т нього роз витку сус піль ства, гаран ту вання наці-
о наль ної без пеки й захисту гео по лі тич них інте ре сів дер жави. З цією 
метою 30 березня 2011 р. роз по ря джен ням Кабі нету Мініст рів Укра їни 
ухва лено важ ли вий доку мент – Кон цеп цію реа лі за ції дер жав ної полі-
тики у сфері кос міч ної діяль ності на період до 2032 р.

Ре а лі за ція Кон цеп ції дасть змогу забез пе чити фор му вання еко но-
мічно стій кої, кон ку рен то сп ро мож ної, дивер си фі ко ва ної ракетно-кос-
міч ної галузі наці о наль ної еко но міки. Зок рема, Кон цеп цією перед-
ба чено забез пе чити роз ви ток кос міч них тех но ло гій і їх пере не сення 
в реаль ний сек тор наці о наль ної еко но міки й сферу наці о наль ної без-
пеки та обо рони, удо ско на лення ракетно-кос міч ної тех ніки й тех но ло-
гій її ство рення, одер жання нових знань, під ви щення нау ково-тех ніч-
ного потен ці алу дер жави та осві т нього рівня сус піль ства, реа лі за цію 
ефек тив ної про мис ло вої полі тики й модер ні за цію вироб ництва, комер-
ці а лі за цію кос міч ної діяль ності, поглиб лення між на род ного спів ро біт-
ництва в кос міч ній сфері.

Се ред прак тич них резуль та тів реа лі за ції Кон цеп ції – ство рення 
та під тримка функ ці о ну вання на орбіті впро довж вели кого тер міну 
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угру по вання кос міч них апа ра тів дис тан цій ного зон ду вання Землі 
й теле ко му ні ка цій них супут ни ків, про ве дення широ кого спектра нау-
ко вих кос міч них дослі джень (Місяця та навко ло мі сяч ного прос то ру), 
ство рення перс пек тив них сис тем виве дення (зок рема, ком плексу 
«Повіт ря ний старт»), забез пе чення при сут ності укра ї нсь ких під при-
ємств на сві то вому ринку кос міч них послуг, між на родна акти ві за ція 
кос міч ної діяль ності в Бал тійсько-Чор но морсь кому басейні. Доку мент 
такого рівня схва лено вперше за роки неза леж ності.

Ре а лі за ція Кон цеп ції дасть мож ли вість Укра їні й над алі посі дати 
гідне місце серед кос міч них дер жав сві ту… (Моцик О. «Анта рес» – 
зірка укра ї нсько-аме ри кансь кої кос міч ної спів праці // Дзер кало 
тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/science/antares-zirka-ukrayinsko-
amerikanskoyi-kosmichnoyi-spivpraci-_.html). – 2013. – 9–16.08).

***
В Укра їні три ває модер ні за ція регі о наль ного роз витку, акти ві-

зу ється про цес ста нов лення нової дер жав ної регі о наль ної полі тики. 
Серед стра те гіч них пріо ри те тів модер ні за ції регі о наль ного роз витку – 
змі щення акцен тів на роз криття внут рі ш нього потен ці алу регі о нів та їх 
ком плексне задіяння задля зрос тання доб ро буту гро ма дян; пошук гід-
ної від по віді пуб ліч ної влади на виклики, ризики (ендо ген ного та екзо-
ген ного похо джен ня), що вини ка ють унас лі док подов ження реце сії 
сві то вого гос по дарства та нега тивно впли ва ють на соці ально-еко но міч-
ний роз ви ток укра ї нсь ких регі о нів; від най дення та заді яння в Укра їні 
ефек тив них меха ніз мів та інстру мен тів сти му лю вання міс це вого, регі-
о наль ного роз витку, акти ві за ції під при єм ниць кої іні ці а тиви на міс цях, 
запро ва дження діє вих сти му лів щодо нала го дження ефек тив ного між ре-
гі о наль ного, між дер жав ного між ре гі о наль ного, транс кор дон ного спів ро-
біт ництва, фор му вання в Укра їні міст кого внут рі ш нього ринку, інтег ро-
ва них регі о наль них соці ально-еко но міч них ком плек сів. Рефор му вання 
регі о наль ного роз витку – дов го три ва лий про цес, усклад не ний вели кою 
кіль кістю інсти ту цій них, пра во вих, управ лінсь ких «про га лин» та про ра-
хун ків, що існу ють, та постійно вини ка ють на всіх рів нях пуб ліч ної влади 
вна слі док дії як об’єк тив них, так і суб’єк тив них чин ни ків. На прак тиці 
ситу а ція усклад ню ється упо віль не ним пере хо дом від домі ну ю чої моделі 
«є ди ного управ лінсь кого центру регі о наль ного роз вит ку» та уста ле них 
тра ди цій центра лі зо ва ного ресур с ного забез пе чення міс це вого, регі о-
наль ного роз витку до муль ти цент ри стсь кої регі о наль ної полі тики, діє-
здат ного міс це вого само вря ду вання, ефек тив ної вза є мо дії орга нів пуб-
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ліч ної влади, пред став ни ків біз нес-се ре до вища, гро мадсь кості на міс цях, 
зорі єн то ва них на впро ва дження при нципу суб си ді ар ності, само стій ний 
пошук та заді яння внут рі шніх (міс це вих) ресур сів тери то рії (та гро ма ди) 
на потреби регі о наль ного роз витку та зрос тання доб ро буту людини.

На сьо го дні, у про цесі роз робки та впро ва дження дер жав ної регі о-
наль ної полі тики в Укра їні й досі від сутнє єдине бачення шля хів, меха-
ніз мів та інстру мен тів узго дження трьох вза є мо по в’я за них та вза є мо-
за леж них скла до вих ком плекс ного виміру регі о наль ного роз витку: сек-
то раль ного (галу зево-сек то раль ного, що забез пе чує ста більне функ ці-
о ну вання регі о наль них еко но міч них ком плек сів та їх стійке соці ально-
еко но мічне зрос тан ня), тери то рі ально-прос то ро вого (з ура ху ван ням 
досяг нення зба лан со ва ного прос то ро вого роз витку, у т. ч. на рівні: 
міста – при міські тери то рії – сільські тери то рії; вирі шення сис тем них 
про блем пери фе рій них, депре сив них тери то рій, місь ких агло ме ра цій 
та при лег лих до них «зеле них зон» та ін.); управ лінсь кого (у т. ч. ство-
рення єди ної сис теми стра те гіч ного пла ну вання та про гно зу вання роз-
витку дер жави та регі о нів, опти мі за ція сис теми тери то рі аль ної орга ні-
за ції влади, роз ви ток міс це вого само вря ду вання тощо). Усві дом лення 
необ хід ності три єди ного під ходу до фор му вання нової регі о наль ної 
полі тики – запо рука під ви щення кон ку рен то сп ро мож ності регі о-
нів, досяг нення зба лан со ва ного тери то рі аль ного роз витку, успіш ного 
здійс нення ком плексу запо чат ко ва них реформ, що впро ва джу ються 
на міс це вому, регі о наль ному рів нях, у межах Укра їни в цілому.

Праг нення Укра їни отри мати ста тус асо ці йо ва ного члена ЄС фор-
мує нові виклики щодо роз робки та впро ва дження регі о наль ної полі тики. 
Адже регі о наль ний роз ви ток тра ди ційно зали ша ється стра те гіч ним 
пріо ри тет ним напрям ком полі тики Євро со юзу. На під тве р дження цього 
у 2013 р. ЄС роз по чато реа лі за цію про екту «Підт римка регі о наль ного роз-
витку в Укра ї ні», серед пріо ри те тів про екту: при йн яття в Укра їні онов-
ле ної Дер жав ної стра те гії регі о наль ного роз витку до 2020 р., спри яння 
роз витку гро ма дянсь кого сус піль ства, залу чення гро мадсь кості до реа лі-
за ції полі тики регі о наль ного роз витку на міс цях. Усві дом лення в Укра їні 
на всіх рів нях пуб ліч ної влади нової ролі дер жав ної регі о наль ної полі тики 
як основ ного інстру менту забез пе чення ком плекс ного роз витку тери то рій, 
над ання людині якіс них та доступ них пуб ліч них послуг, роз витку під при-
єм ництва та ство рення в регі о нах нових робо чих місць – шлях до зрос-
тання доб ро буту людини, ста нов лення Укра їни як сучас ної демок ра тич ної 
дер жави (Регі о наль ний вимір соці ально-еко но міч ного роз витку і засади 
нової регі о наль ної полі тики. – К. : НІСД, 2013. – С. 3).
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На ука і вла да

Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич під пи сав Указ «Про заходи 
у зв’язку з 80-ми роко ви нами Голо до мору 1932–1933 років в Укра ї ні». 
Зок рема, згідно з доку мен том, Кабі нет Мініст рів має забез пе чити за участі 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни під го товку та реа лі за цію про грами 
дослі джень теми голо до мо рів пер шої поло вини XX ст. в Укра їні (1921–
1922, 1932–1933 та 1946–1947 рр.) (Указ Пре зи дента Укра їни № 430/2013 
«Про заходи у зв’язку з 80-ми роко ви нами Голо до мору 1932–1933 років 
в Укра ї ні» // Офі ційне інтер нет-предс тав ництво Пре зи дента Укра-
їни (http://www.president.gov.ua). – 2013. – 19.08).

***
На засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни 21 сер пня схва лено 

про ект роз по ря дження Пре зи дента Укра їни «Про при зна чення 
гран тів Пре зи дента Укра їни для під тримки нау ко вих дослі джень 
моло дих уче них на 2013 рік». Ме тою роз робки й при йн яття цього 
про екту є забез пе чення актив ної участі моло дих уче них у реа лі за ції 
дер жав ної полі тики у сфері нау ко вої діяль ності, збе ре ження та роз-
витку інте лек ту аль ного потен ці алу країни.

Від по відно до Поло ження про поря док над ання гран тів Пре зи дента 
Укра їни для під тримки нау ко вих дослі джень моло дих уче них, гранти 
одер жу ють молоді вчені віком (на момент подачі заяв ки): док тори наук 
– до 35 років, док то ранти – до 33 років, кан ди дати наук – до 30 років.

Гранти можуть бути над ані як на про ве дення запла но ва них нау-
ко вих дослі джень, так і тих, що вже про во дяться (у тому числі й тих, 
на які гранти вже над ава ли ся) (Молоді учені отри му ва ти муть гранти 
Пре зи дента Укра їни за свої нау кові дослі дження // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 26.08).

Гро мадське обго во рення про екту закону про 
нау кову й нау ково-тех нічну діяль ність

 21 липня 2013 р. закін чи лося гро мадське обго во рення про екту 
нової редак ції Закону Укра їни «Про нау кову і нау ково-тех нічну 
діяль ність» на уря до вому сайті «Гро ма дянське сус піль ство і вла-
да» пред став ни ками нау ко вої спіль ноти. Упро довж пері оду обго-
во рення зако но про екту було отри мано майже 400 повід ом лень, які 
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міс тили як пози тивні від гуки, так і кри тичні заува ження до окре мих 
його поло жень, а також кон к ретні про по зи ції щодо їхньої редак ції. 
За резуль та тами опра цю вання отри ма ної інфор ма ції значна частка цих 
про по зи цій знай шла своє від обра ження у поло жен нях про екту акта.

Ста ном на сьо го дні здійс ню ється робота з доопра цю вання зако-
но про екту з метою фор му вання його оста точ ної редак ції, яка буде 
направ лена для пого дження до заці кав ле них централь них орга нів дер-
жав ної вико нав чої влади, Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни й наці-
о наль них галу зе вих наук Укра їни від по відно до Рег ла менту Кабі нету 
Мініст рів Укра їни, затвер дже ного поста но вою Кабі нету Мініст рів 
Укра їни від 18 липня 2007 р. № 950 (Закін чи лось гро мадське обго во-
рення про екту закону про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 26.07).

***
Укра ї нське нау кове спів то ва риство в цілому пози тивно оці-

нює напра цьо ва ний Дер жін форм на уки про екту закону Укра їни 
«Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність» у новій редак ції, про 
що свід чать комен тарі ряду екс пер тів у цій галузі.

Так, напри клад, спів ав тор зако но про екту про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність, кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук О. Кре-
хівсь кий заува жив, що після при йн яття цього доку мента на укра ї-
нську науку очі ку ють гло бальні зміни: почи на ючи від поня тій ної 
бази та ста ту сів нау ко вих уста нов, дер жав ного забез пе чення галузі 
й закін чу ючи режи мом роботи нау ко вців, опла тою їхньої праці, при-
зна чен ням пен сій тощо. Перед ба чено також унор му вання режиму 
праці нау ко вців. У зако но про екті про пи сані рівень оплати нау ко-
вців та пен сійне питання. Ще у зако но про екті детально про роб лено 
питання фінан су вання нау ко вих уста нов. Заяв лено й про необ хід ність 
ство рення, окрім фонду фун да мен таль них дослі джень, також фонду 
при клад них дослі джень, фон дів під тримки нау ко вої, нау ково-тех ніч-
ної діяль ності.

За його сло вами, чин ний Закон Укра їни «Про нау кову і нау ково-
тех нічну діяль ність» видо змі нено на 70  %. Уточ нено дуже багато 
поня тій них речей, зок рема базо вих, наго ло сив спів ав тор зако но про-
екту (Екс перти оцінюють зако но про ект про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність як про гре сив ний // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 9.07).
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***
У новій редак ції закону Укра їни «Про нау кову і нау ково-тех-

нічну діяль ність» дано чіткі юри дичні визна чення бага тьох базо-
вих понять, яких немає у нині чин ному законі. На цьому наго ло сив 
віце-пре зи дент НАН Укра їни, дирек тор Інсти туту тео ре тич ної фізики 
ім. М. М. Бого лю бова НАН Укра їни А. Заго род ній.

«У зако но про екті дано детальне визна чення, що таке фун да мен-
тальна наука та під крес лено, що це нау кові дослі дження, які без по се ре-
д ньо не орі єн то вані на впро ва дження, а спря мо вані на отри мання фун-
да мен таль них знань. Вод но час дано дефі ні цію при клад них дослі джень, 
і це теж дуже добре, дано визна чення, що таке нау кова уста нова, наці-
о наль ний нау ко вий центр, такий новий суб’єкт нау ко вої діяль ності, 
як клю чова лабо ра то рія, і багато різ них інших поло жень, яких у нині 
чин ному законі нема є», – ска зав А. Заго род ній.

За сло вами нау ко вця, існує думка, що всі ці поняття можуть регу-
лю ва тися під за кон ними актами, однак він вва жає пози тив ним, що вони 
будуть про пи сані в законі.

А. Заго род ній зазна чив, що в зако но про екті перед ба чено мож ли-
вість вста нов лю вати для нау ко вих пра ців ни ків ненор мо ва ний робо чий 
день і пояс нено, що це таке, а також дозво ля ється робота в режимі гнуч-
кого гра фіку. Крім того, зако но про ект міс тить чітку дефі ні цію, що таке 
робота за суміс ницт вом. Він також звер нув увагу на те, що в новому 
законі про по ну ється, аби при обчис ленні нау ко вої пен сії вра хо ву ва лася 
робота за суміс ницт вом на нау ко вих та нау ково-пе да го гіч них поса дах, 
чого нині немає.

Уче ний також наго ло сив, що Наці о наль ній ака де мії наук і наці о-
наль ним галу зе вим ака де міям наук перед ба ча ється над ати право засну-
вання навчаль них закла дів. «Для НАНУ це дуже важ ливо. Звісно, це не 
озна чає, що при кож ному інсти туті будуть ство рю ва тися уні вер си-
тети, але нам треба, щоб ми мали мож ли вість нала го дити магіс терську 
під го товку там, де потріб но, – це має пози тивно спра цю вати у роботі 
з молод дю», – вва жає О. Заго род ній.

Віце-пре зи дент НАНУ також зазна чив, що і ста рий закон був спря-
мо ва ний на роз ви ток науки і в ньому теж було багато пози тив ного, 
що збе рі га ється і в новій редак ції (А. Заго род ній: Закон про нау ково-
тех нічну діяль ність юри дично визна чає багато базо вих понять // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.07).
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***
У новому зако но про екті про нау кову та нау ково-тех нічну 

діяль ність необ хідно більш чітко про пи сати питання від по ві даль-
ності дер жави, а також науки чи й окре мого вче ного. Таку думку 
висло вив дирек тор Центру дослі джень нау ково-тех ніч ного потен ці алу 
та істо рії науки ім. Г. М. Доб рова НАН Укра їни Б. Маліць кий.

«Я думаю, що навіть саме Дер жа ге нтство з питань науки, інно-
ва цій та інфор ма ти за ції роз уміє, що закон про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність вистав лено на обго во рення для того, аби зібрати 
точки зору бага тьох уче них та якось його вдос ко на лити, щоб він дій-
сно запра цю вав. Треба про пи сати такий закон, який може кон к ретно 
визна чати дер жавну полі тику, від по ві даль ність науки чи нау ко вця 
і від по ві даль ність дер жави, вза є мо від но сини науки та сус піль ства – 
ці питання треба більш чітко про ро бити у нашому новому зако ні», – 
ска зав Б. Маліць кий.

За сло вами нау ко вця, учені центру брали без по се редню участь 
не лише в роз робці нового закону, а й були іні ці а то рами його попе ре-
дника, що з’яв ився ще в 1992 р. Від мін ність обох доку мен тів про сте жу-
ється навіть у назві, кон с та тує Б. Маліць кий. Так, якщо пер ший вклю-
чав слова «нау ково-тех нічна дер жавна полі ти ка», то у новому йдеться 
лише про нау ково-тех нічну діяль ність. Уче ний заува жив, що навіть 
у самій назві закону немає доста т ньо конс трук тиву, оскільки мова має 
йти про дер жавну полі тику, а не просто діяль ність.

Б. Маліць кий наго ло сив, що існує кілька вер сій зако но про екту 
про нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність. Тому завдан ням Комі тету 
Вер хов ної Ради з питань освіти і науки є роз ро бити своє рідне уза галь-
нення на основі цих зако но про ек тів. Так, до 1 вересня необ хідно під го-
ту вати кон цеп цію, що стане осно вою оста точ ного варі анту доку мента, 
щоб уже в лис то паді цього року роз гля нути його у Вер хов ній Раді.

Ди рек тор Центру дослі джень нау ково-тех ніч ного потен ці алу 
та істо рії науки ім. Г. М. Доб рова НАН Укра їни під су му вав, що клю-
чове зна чення у законі пови нно мати ство рення умов для того, аби 
наука стала соці ально пре стиж ною для молоді, щоб вона вико ну вала 
свою функ цію як сис тема, здатна про ду ку вати інно ва ції і таким чином 
впли вати на зрос тання еко но міки (Б. Маліць кий: У законі про нау-
ково-тех нічну діяль ність треба чіт кіше визна чити від по ві даль-
ність нау ко вця і дер жави // Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 
2013. – 19.07).
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***
При йн яття Вер хов ною Радою Укра їни у новій редак ції зако но-

про екту про нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність, який роз ро-
било Дер жін форм на уки, пови нно поси лити укра ї нсь кий нау ко вий 
потен ціал і пев ною мірою подо лати еле менти дегра да ції пев них 
напря мів і вирі шити нагальні про блеми нау ко вців. 

Про це заявив заві ду ю чий між га лу зе вою лабо ра то рією МОН Укра-
їни та НАН Укра їни з про блем фор му вання та реа лі за ції нау ково-тех-
но ло гіч ної полі тики Центру дослі джень нау ково-тех ніч ного потен ці-
алу та істо рії науки ім. Г. М. Доб рова НАН Укра їни О. Попович.

«Прий нята пар ла мен том нова редак ція зако но про екту пови нна 
при пи нити певні про яви дегра да ції укра ї нсь кого нау ко вого потен ці-
алу, що, на жаль, спо сте рі га ються у цій важ ли вій галузі. У нас більш 
ніж утричі змен ши лась кіль кість людей, які займа ються нау кою, уже 
не гово рячи про те, що заста ріло облад нання, і екс пе ри менти про во-
дяться прак тично у чов ни ко вому режимі, учені зму шені виїжджати, 
ста вити свої екс пе ри менти за кор до ном. Від так це не роз ви ток віт чиз-
ня ної науки, а якийсь палі а тив. Онов лена ж редак ція закону знач ною 
мірою дозво лить подо лати певні нега тивні явища, вирі шити нагальні 
про бле ми», – ска зав О. Попович.

За його сло вами, певні пун кти зако но про екту є досить фор маль-
ними, проте в цілому, доку мент має роз ши рити мож ли вості вче них 
та сти му лю ва тиме над хо дження кош тів в укра ї нську науку. «У новій 
редак ції у вче них з’яв ля ється мож ли вість вхо дити до різ них акці о нер-
них това риств, вно сячи туди інте лек ту альну влас ність. Новий закон 
також покли ка ний змен шити бюрок ра ти за цію, яка при гні чує укра ї-
нську науку. Є стаття від носно наро щення фінан су вання науки, перш 
за все перед ба чене збіль шення мож ли вос тей залу чення небю джет них 
кош тів. 

Дер жава має сти му лю вати вкла дення кош тів в науку з боку 
під при єм ців, а цього фак тично досі нема», – зазна чив О. Попо вич 
(О. Попо вич: При йн яття зако но про екту про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність поси лить нау ко вий потен ціал // Дер жавне 
аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 12.08).

***
Про ект закону Укра їни про нау кову й нау ково-тех нічну діяль-

ність може сут тєво впли нути на роз ви ток віт чиз ня ної науки, однак 
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лише в тому випадку, якщо його буде при йн ято у почат ко вому 
вигляді. Таку думку висло вив дирек тор Центру інте лек ту аль ної влас-
ності та пере дачі тех но ло гій НАН Укра їни (ЦІВПТ НАНУ) Ю. Капіца. 
«Роз роб ники нової редак ції зако но про екту про нау кову і нау ково-тех-
нічну діяль ність, без у мовно, хотіли, щоб він при вніс щось нове у нашу 
нау кову реаль ність. Якщо зако но про ект буде при йн ято у тому вигляді, 
у якому він зараз напи са ний, він дійсно сут тєво може впли нути на роз-
ви ток нау ки», – ска зав він.

За сло вами Ю. Капіци, одним із основ них «е ле мен тів» нової редак-
ції закону є його фінан сова скла дова: перед ба ча ється, що до 2020 р. 
фінан су вання науки має сяг нути 3  % – суми, що вже давно вста нов лена 
у кра ї нах-чле нах Євро пейсь кого Союзу. Дру гою важ ли вою нове лою 
доку мента Ю. Капіца вва жає цілесп ря мо ва ність на роз ви ток вироб-
ничо-орі єн то ва ної науки. «Дос лі джу ючи прак тики євро пейсь ких країн 
і США, де обо в’яз ково існу ють центри під тримки при клад них галу зе-
вих дослі джень, у нас перед ба ча ється при йн яття спе ці аль ної дер жав ної 
про грами під тримки вироб ничо-орі єн то ва них під при ємств і зміц нення 
їх фінан су ван ня», – пояс нив він.

Ю. Капіца заува жив, що нова цій ним і над зви чайно акту аль ним 
буде також ство рення Фонду при клад них дослі джень, який має при йти 
на під могу Держ фонду фун да мен таль них дослі джень, а також вен чур-
них під при ємств.

Ди рек тор ЦІВПТ НАНУ заува жив, що у всьому світі існує два 
спо соби комер ці а лі за ції роз ро бок, зроб ле них дер жа вою у бюджет ній 
сфері – це або ліцен зу вання, або через ство рення подіб них вен чур них 
під при ємств. В Укра їні з 2006 р., року при йн яття закону про управ-
ління об’єк тами дер жав ної влас ності, ство рення таких під при ємств 
зупи ни лося, тому що новий закон від мі нив меха нізм, який існу вав 
раніше. Проте він не запро по ну вав нічого нового.

На пере ко нання Ю. Капіци, непросту ситу а цію, що скла лася у віт-
чиз ня ній науці, немож ливо вирі шити лише шля хом при йн яття одного 
зако но про екту. Так, для сти му лю вання нау ко вої діяль ності, залу чення 
біз нес-сек тору до фінан су вання нау ко вих роз ро бок з при йн ят тям зако-
но про екту варто вод но час внести деякі поправки у Подат ко вий і Мит-
ний кодекси (Зако но про ект про нау кову та нау ково-тех нічну діяль-
ність сут тєво вплине на роз ви ток науки, якщо буде при йн я тий 
у почат ко вому вигляді – Капіца // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 9.07).
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***
По ло ження нової редак ції зако но про екту про нау кову та нау-

ково-тех нічну діяль ність, роз роб ле ної Дер жін форм на уки, покли-
кані у про гре сив ній формі акти ві зу вати інно ва ційну діяль ність 
Укра їни. Про це роз по вів дирек тор Дер жав ного фонду фун да мен таль-
них дослі джень Б. Кияк. «Поло ження, що мають місце у новій редак-
ції закону, у про гре сив ній формі пови нні під три мати віт чиз няну науку. 
Спо ді ва юся, що ця нова редак ція закону, яка покли кана акти ві зу вати 
інно ва ційну діяль ність, пройде через Вер ховну Раду і буде при йн ята 
вже до кінця цього року», – ска зав він.

За сло вами Б. Кияка, дію чий закон про нау кову й нау ково-тех нічну 
діяль ність з’яв ився ще у 1992 р. На той час він вва жався одним із кра-
щих зраз ків серед подіб них доку мен тів на всьому пост ра дянсь кому 
прос торі. Однак, на пере ко нання нау ко вця, зміни та виклики часу вже 
давно спо ну кали до вне сення у нього нових уточ нень, навіть тер мі но-
ло гіч них.

Так, нова редак ція зако но про екту пере д у сім зміс тила акценти 
на те, що наука та інно ва ції – це два кити, на яких має сто яти еко но міка 
сучас ної дер жави. Напри клад, раніше була гран това сис тема кон курс-
ної під тримки нау ко вих про ек тів, у тому числі фун да мен таль них дослі-
джень, а сам тер мін лише зараз буде вве дено у закон. Він визна ча тиме 
вимоги до вико нання гран то вих дослі джень, а також саме тер мі но ло-
гічне визна чення гранту.

Се ред новел зако но про екту нау ко вець від зна чив також ство-
рення Фонду під тримки при клад них нау ко вих дослі джень, поєд нання 
науки і освіти, зок рема у час тині залу чення нау ко вців до осві тянсь-
кого про цесу, а також ство рення центрів колек тив ного корис ту вання 
уні каль ним облад нан ням. Багато уваги у новій редак ції при ді лено 
також соці аль ним питан ням. Б. Кияк зазна чив, що про блема в тому, 
щоб утри мати молоде поко ління як попов нення науки. Для цього 
їм потрібно дати від по відні мож ли вості, аби вони були соці ально захи-
щені у плані житла, заро біт ної плати тощо. У цьому від но шенні нова 
вер сія закону не лише кон с та тує ці про блеми, а й нама га ється пока-
зати шляхи їх вирі шення (Б. Кияк: Нова редак ція зако но про екту про 
нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність покли кана акти ві зу вати 
інно ва ційну 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. – 
1.07).
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***
Нова редак ція зако но про екту про нау кову й нау ково-тех нічну 

діяль ність дає більшу еко но мічну сво боду нау ко вим уста но вам, 
які наразі не можуть роз по ря джа тися зароб ле ними ними кош тами. 
Таку думку висло вив віце-пре зи дент Наці о наль ної ака де мії медич них 
наук Укра їни, ака де мік НАНУ і НАМНУ Ю. Кундієв.

Він зазна чив, що у зако но про екті при ваб лює, по-перше, те, 
що нині роз гля да ється питання над ання інсти ту там права роз по ря-
джа тися зароб ле ними ними так зва ними спец кош тами без Каз на-
чейства. За сло вами віце-пре зи дента НАМНУ, виключно бюджетне 
мізерне фінан су вання не дає мож ли вості роз ви вати науку. Крім 
того, на думку ака де міка, непри пус тимо про во дити тен дерні про-
це дури при пла ну ванні бюджет ної нау ко вої тема тики. «Ми про во-
димо тен дерну про це дуру при заку півлі яко гось товару, бо шука-
ємо більш деше вий. А тут ми будемо шукати більш дешеву науку? 
Такого бути не може, деше вої науки не існує, бо тоді науки вза галі 
немає. А в новому законі є про по зи ція це від мі нити, що дуже важ-
ли во», – вва жає Ю. Кундієв.

Він також акцен ту вав на тому, що Укра їна багато втра чає 
через те, що молодь не хоче пра цю вати в нау ково-дос лід них інсти-
ту тах. За його сло вами, у меди цині біль ш-менш при ваб ли вими для 
моло дих нау ко вців є клі нічні спе ці аль ності, де «молода людина 
знає, що буде вдяч ний паці єнт», а тео ре тичні фун да мен тальні дис-
цип ліни зали ша ються без молоді. Віце-пре зи дент НАМНУ кон с та-
ту вав, що такі науки, як фізі о ло гія, біо хі мія, пато фі зі о ло гія, гісто-
ло гія, пата на то мія, мік ро бі о ло гія при току молоді майже не мають. 
У цьому кон тексті він під крес лив, що закон про нау кову та нау ково-
тех нічну діяль ність, без у мовно, потрі бен, бо ситу а ція, що скла лася 
в нау ко вій сфері, потре бує негай них змін. «Тут є статті, спря мо вані 
на під ви щення соці аль ного ста тусу нау ко вців, насам пе ред моло дих. 
І якщо уряд візь меться за його вико нання по-сп ра в ж ньому, і буде 
від по відне фінан су вання, а не жеб рацьке, то він зіграє свою пози-
тивну роль. А якщо це буде чер го вий папі рець, то, може, й не варто 
про це гово ри ти», – під су му вав Ю. Кун дієв (Зако но про ект про нау-
кову і нау ково-тех нічну діяль ність дає нау ко вцям більше еко но-
міч ної сво боди // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 
1.07).
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***
Про ект закону Укра їни «Про нау кову та нау ково-тех нічну 

діяль ність», вине се ний на гро мадське обго во рення Дер жін форм-
на уки, міс тить чимало важ ли вих речей, насам пе ред щодо фінан-
су вання. За умови при йн яття доку мента та вико нання його норм 
укра ї нська наука матиме шанс на роз ви ток. Таке пере ко нання 
висло вив голова гро мадсь кої ради при Дер жін форм на уки, пре зи дент 
Укра ї нсь кого фізич ного това риства М. Стріха.

М. Стріха зазна чив, що цей зако но про ект вра хо вує досвід засто-
су вання тепе рі ш нього закону. У ньому є багато пози тив них момен тів, 
зок рема, він зні має низку важ ли вих про блем на шляху нор маль ного 
фінан су вання та нау ко вих уста нов, і нау ко вців.

Над доку мен том, за його сло вами, пра цю вали люди, які справді зна-
ють із середини про блеми науки, вони спро бу вали від по вісти на кон к-
ретні запи тання, які вини ка ють перед нау ко вцями щодня, але в ньому 
багато чого не вра хо вано. М. Стріха вва жає, що на певні запи тання 
загаль ного плану цей зако но про ект, який пла ну вався як уря до вий, оче-
видно, й не міг від по вісти. Так, у дер жаві сьо го дні від сут ній єди ний 
орган, який здійс ню вав би вироб лення єди ної нау ково-тех ніч ної полі-
тики. Але така струк тура, яка коор ди ну вала б зусилля всіх мініс терств, 
від ом ств, ака де мій, уні вер си те тів, що займа ються нау кою, мусить 
функ ці о ну вати. На думку нау ко вця, це має бути струк тура висо кого 
рівня – на рівні Ради з питань науки при Пре зи денті України.

Го лова гро мадсь кої ради при Дер жін форм на уки також пере ко на-
ний, що не на часі про во дити реформу в науці. «Я можу від по ві дально 
ска зати, що будь-які роз мови про реформу в науці при такому рівні 
фінан су вання, як у нас в Укра їні, без глузді. Укра ї нська наука і так 
пока зує неймо вір ний при клад – вона існує за таких умов, коли, за всіма 
кано нами, пови нна була б уже вмерти. Але вона діє і часом дає блис-
кучі резуль тати. Тож треба гово рити не про реформи – це питання дру-
гого порядку, а насам пе ред про збіль шення дер жав ної під тримки нау-
ки», – ска зав він.

М. Стріха під крес лив, що в Укра їні все ще є пер шо рядна наука, 
яка вижи ває поки що не завдяки, а всу пе реч дер жаві. Але якщо наука 
зникне, то Укра їна навіки втра тить шанс бути нор маль ною дер жа вою. 
А це може ста тися при род ним шля хом через 10–15 років, коли піде 
старше поко ління, на якому вона три ма ється, а молодь не при йде – 
бо хто зараз може почати пра цю вати за 2 тис. грн. Через те у нас дуже 
неве ли кий запас часу для того, щоб вря ту вати науку (М. Стріха: Зако-
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но про ект «Про нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність» міс тить 
важ ливі норми щодо фінан су вання науки // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 10.07).

***
Нова редак ція зако но про екту про нау кову й нау ково-тех нічну 

діяль ність поліп шує існу ючу ситу а цію у віт чиз ня ній науці, однак 
деякі аспекти зали шає невре гу льо ва ними. Про це заявив віце-пре-
зи дент УСПП з питань науки та інфор ма цій них тех но ло гій І. Пєтухов.

На його думку, цей зако но про ект поліп шує існу ючу ситу а цію, але 
є певні нюанси, над якими треба було б додат ково попра цю вати. Зок-
рема, питання вен чур ного (ризи ко вого. – Ред.) фінан су вання не вирі-
шено до кінця – тобто воно там є, але недо пра цьо ване.

Се ред плю сів зако но про екту віце-пре зи дент УСПП він назвав 
спробу вре гу лю вати пра вові й тру дові від но сини нау ко вих пра ців ни ків, 
чіт кіше визна чити пра во вий ста тус нау ко вих уста нов і роз ши рити їхні 
мож ли вості, сти му лю вати вироб ничо орі єн то вану нау кову діяль ність, 
під три мати моло дих уче них, роз ши рити сис тему гран то вого фінан су-
вання (У зако но про екті про нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність 
треба доопра цю вати вен чурне фінан су вання // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 4.07).

***
У новій редак ції закону Укра їни «Про нау кову та нау ково-тех-

нічну діяль ність» мають бути ширше про пи сані поло ження щодо 
нау ко вої діяль ності в уні вер си те тах. Таку пози цію висло вив про рек-
тор з нау ко вої роботи Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені 
Тараса Шев ченка С. Вижва.

За його сло вами, тісна спів праця про від них інсти ту тів Наці о наль-
ної ака де мії наук та про від них уні вер си те тів спри я тиме досяг ненню 
ефек тив них резуль та тів у май бу т ньому. Про рек тор КНУ додав, що як 
пред став ник від ВНЗ у робо чій групі з під го товки нового варі анта 
закону, він має намір пору шити це питання під час доопра цю вання 
доку менту (Новий закон про нау ково-тех нічну діяль ність має визна-
чити поло ження науки в уні вер си те тах // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 11.07).



57

Наука і влада

***
Уряд визна чився з кан ди да ту рою упов но ва же ного пред став-

ника Укра їни на під пи сання Угоди між Укра ї ною та Євро пейсь-
кою орга ні за цією ядер них дослі джень (ЦЕРН) сто совно над ання 
ста тусу асо ці йо ва ного члена в ЦЕРН. Про це повід омив голова 
Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
В. Семи но женко.

Від по відно до про екту роз по ря дження Пре зи дента Укра їни, який 
Кабі нет Мініст рів схва лив за своєму засі данні 28 сер пня 2013 р., уряд 
про по нує главі дер жави упов но ва жити віце-пре м’єр-мі ністра Укра їни 
К. Гри щенка під пи сати зазна чену Угоду з ЦЕРН.

За сло вами В. Семи но женка, про ект роз по ря дження роз роб лено 
Дер жав ним аге нтст вом з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції. 
При йн яття про екту акта дасть змогу над ати пов но ва ження на укла-
дення зазна че ної Угоди віце-пре м’єр-мі ніст рові Укра їни К. Гри щенку 
й набути Укра їні ста тусу асо ці йо ва ного члена в ЦЕРН. Це ство рює 
пере д у мови, необ хідні для роз ши рення між на род ного нау ково-тех-
ніч ного спів ро біт ництва та інтег ра ції Укра їни до євро пейсь кого полі-
тич ного, інфор ма цій ного, еко но міч ного й пра во вого прос тору. «Таким 
чином, ми, так би мовити, інфор му ємо ЦЕРН про готов ність Укра їни 
під пи сати зазна чену Угоду. У свою чергу керів ництво ЦЕРН матиме 
під стави про сити в Ради ЦЕРН пов но ва ження на під пи сання Угоди 
з Укра ї но ю», – наго ло сив В. Семи но женко.

Го лова Дер жін форм на уки зазна чив, що під пи сання Угоди поси-
лить дов го стро кове пар т нерство в напрямі кон со лі да ції зусиль для 
подаль шого роз ши рення євро пейсь кого дослід ного прос тору й реа лі-
за ції Євро пейсь кої стра те гії з дослі дження фізики еле мен тар них час ти-
нок. Асо ці йо ване членство в ЦЕРН над асть Укра їні мож ли вість брати 
участь у засі дан нях Ради ЦЕРН з пра вом част ко вого при йн яття рішень 
у галузі нау ко вої політики.

До від ково. Євро пейська орга ні за ція ядер них дослі джень (ЦЕРН) 
є про від ною між уря до вою орга ні за цією з вивчення фізики висо ких тех-
но ло гій.

Спів ро біт ництво Укра їни й ЦЕРН здійс ню ється з 1993 р. від по-
відно до поло жень Угоди між сто ро нами про подаль ший роз ви ток нау-
ко вого і тех ніч ного спів ро біт ництва в галузі фізики висо ких енер гій від 
2 квітня 1993 р. (без набуття Укра ї ною членства чи іншого юри дич ного 
ста тусу в цій орга ні за ції).
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У березні на вико нання роз по ря дження Кабі нету Мініст рів Укра-
їни від 21 лютого 2011 р. № 151 під пи сано Спільну декла ра цію Кабі-
нету Мініст рів Укра їни й ЦЕРН про нау ково-тех нічне спів ро біт ництво, 
у якій вислов лено намір уряду Укра їни при єд на тися до ЦЕРН зі ста ту-
сом асо ці йо ва ного члена. Офі ційна заявка на про хо дження про це дури 
від по від ності кри те ріям асо ці йо ва ного члена ЦЕРН Укра їна подала 
на роз гляд Ради ЦЕРН напри кінці 2011 р. – лист Пре м’єр-мі ністра 
Укра їни М. Аза рова від 21.12.2011 р. № 14510/0/2–11.

На сьо го дні під го тов лено про ект Угоди між Укра ї ною і ЦЕРН – 
між на род ного дого вору, що має бути укла дено від імені Укра їни (Уряд 
гото вий під пи сати угоду з ЦЕРН сто совно над ання Укра їні ста-
тусу асо ці йо ва ного члена цієї орга ні за ції // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 29.08).

***
Дер жав ним аге нтст вом з питань науки, інно ва цій та інфор-

ма ти за ції під бито під сумки кон курсу нау ко вих про ек тів у рам ках 
Про блем ної клю чо вої лабо ра то рії фізики висо ких енер гій, спря-
мо ва них на реа лі за цію між на род ного нау ково-тех ніч ного спів ро-
біт ництва між Укра ї ною та Євро пейсь кою орга ні за цією з ядер них 
дослі джень (ЦЕРН). Пере мож цями кон курсу визна чено 12 нау ко вих 
проектів.

Для забез пе чення неупе ре дже ного та об’єк тив ного оці ню вання 
19 запи тів, пода них на кон курс, екс пер тиза здійс ню ва лася Екс перт-
ною радою Клю чо вої лабо ра то рії. До складу Екс перт ної ради увійшли 
дев’ять про від них іно зем них уче них у галузі фізики висо ких енер гій: 
С. Бер то луччі, Т. Гус таф сон, О. Оль шевсь кий, Г. Труб ні ков, П. Кри-
жань, Б. Шар ков, О. Бон дар, Д. Елліс, А. Сточчі.

Це один із неба га тьох успіш них при кла дів залу чення про від-
них іно зем них уче них до про ве дення екс пер тизи кон курс них запи тів 
на вико нання нау ково-дос лід них робіт за бюджетні кошти. Раніше така 
прак тика засто со ву ва лася попе ре дньою Дер жав ною клю чо вою лабо ра-
то рією моле ку ляр ної і клі тин ної біо ло гії (Дер жін форм на уки: Визна-
чено пере мож ців кон курсу у рам ках Про блем ної клю чо вої лабо ра то-
рії фізики висо ких енер гій // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 1.08).

***
Укра їна бра тиме участь у ство ренні колай дера важ ких іонів 

NICA. 8 сер пня в м. Дубна, Російська Феде ра ція, від бу лася між на-
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родна нарада пов но важ них пред став ни ків уря дів дер жа в-чле нів ОІЯД 
за темою: «Перс пек тиви спів ро біт ництва мега-сайенс про екту NICA», 
у якій взяв участь Пер ший заступ ник Голови Дер жін форм на уки Б. Гри-
ньов, пред став ники Мініс терства освіти і науки Російсь кої Феде ра ції, 
Феде раль ного мініс терства освіти і науки Феде ра тив ної Рес пуб ліки 
Німеч чина, Асо ці а ції німець ких центрів дослі джень ім. Гель м гольца, 
Депар та менту науки і тех но ло гій Пів денно-Аф ри кансь кої Рес пуб ліки, 
Аге нтства з ядер ного регу лю вання Рес пуб ліки Бол га рія та Дер жав ного 
комі тету з науки і тех но ло гій Рес пуб ліки Білорусь.

За резуль та тами наради пред став ники Укра їни, Біло русі, Бол га рії, 
Німеч чини та Казах стану під пи сали про то кол про наміри брати участь 
у ство ренні колай дера важ ких іонів NICA у під мос ков ній Дубні.

З огляду на те, що про ект «Комп лекс NICA» є сві то вим ліде ром 
у галузі дослі джень із фізики важ ких ядер висо ких енер гій та вже понад 
300 вче них з 70 інсти ту тів 32-х країн беруть участь у його під го товці, 
участь Укра їни в про екті NICA над асть мож ли вість укра ї нсь ким нау-
ко вцям про во дити фун да мен тальні дослі дження, здійс нення яких 
недо ступно в інших при ско рю валь них центрах світу. Ці дослі дження, 
насам пе ред, спря мо вані, на вивчення над щіль ної ядер ної речо вини, 
що існу вала на ран ніх ста діях ево лю ції Все світу та існує в над рах нейт-
рон них зірок. Крім того, участь у про екті над асть мож ли вість укра ї нсь-
ким нау ко вцям вико ну вати широ кий спектр інно ва цій них та при клад-
них робіт у галузі аль тер на тив ної ядер ної енер ге тики, пуч ко вої вуг ле-
це вої тера пії, про во дити тес ту вання елект ро ніки та біо ло гіч них об’єк-
тів для кос міч них про грам на уні каль них пуч ках важ ких ядер та ін.

За лу чив шись до про екту, укра ї нські нау ко вці та інже нерно-тех ніч-
ний пер со нал мати муть змогу отри мати досвід, який у май бу т ньому 
дасть змогу ство рити новий напрям у галузі медич ної тех ніки. Також, 
участь у мега про екті NICA над асть мож ли вість фахів цям із Укра їни 
пра цю вати на склад ній медич ній тех ніці, яка наразі заку па ється для 
про екту. Крім того, зазна чене спри я тиме засну ванню нових спе ці аль-
нос тей – ядерна меди цина для меди ків і медична тех ніка для інже не рів.

При єд нання Укра їни до про екту NICA над асть мож ли вість залу-
чити висо ко тех но ло гічні галузі про мис ло вості Укра їни до реа лі за ції 
про екту, отри мати додат кові замов лення на ство рення висо ко тех но-
ло гіч ної про дук ції п’я того-шос того укла дів і спри я тиме від ро дженню 
галузі мік ро елект ро ніки в Укра їні (Дер жін форм на уки: Укра їна бра-
тиме участь у ство ренні колай дера важ ких іонів NICA // Уря до вий 
пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 8.08).
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***
З 19 сер пня по 18 жовтня 2013 р. Дер жавне аге нтство з питань 

науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни і Мініс терство наці-
о наль ної освіти Руму нії ого ло шу ють кон курс спіль них укра ї-
нсько-ру мунсь ких нау ково-дос лід 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 у кон курсі при йма ються про екти за такими пріо ри тет-
ними напря ма ми:

– Охо рона здо ро в’я та науки про життя;
– Сільське гос по дарство, без пека про дук тів хар чу ван ня;
– Нові мате рі али та тех но ло гії;
– Біо тех но ло гії;
– Ін фор ма ційні та кому ні ка ційні тех но ло гії;
– Ла зерна фізика.
Ос нов ними кри те рі ями від бору спіль них про по зи цій є: нау кова 

й вироб нича цін ність, очі ку вана від вико нання про екту; перс пек тива 
спів ро біт ництва; участь док то рів наук і моло дих уче них; наяв ність 
листа, дого вору або про то колу намі рів про доціль ність спіль ного 
вико нання про екту з кон к рет ними румунсь ким й укра ї нсь ким пар т-
не рами (Ого ло шено кон курс спіль них укра ї нсько-ру мунсь ких нау-
ково-дос лід них про ек тів на період 2014–2015 років // Освіт ній пор-
тал (http://www.osvita.org.ua/news/72831.html). – 2013. – 20.08; Кон-
курс спіль них укра ї нсько-ру мунсь ких нау ково-дос лід 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://www.dknii.gov.ua). – 
2013. – 17.08).

***
18 липня 2013 у м. Киши нів від бу лося п’яте засі дання укра ї-

нсько-мол давсь кої комі сії з нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва. 
Укра ї нську деле га цію очо лю вав пер ший заступ ник голови Дер жав ного 
аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни Б. Гри-
ньов, з Мол давсь кої сто рони голо ву вав пре зи дент Наці о наль ної ака-
де мії наук Рес пуб ліки Мол дова ака де мік Г. Дука. Також участь у засі-
данні взяв Над зви чай ний і Пов но важ ний Посол Укра їни в Рес пуб ліці 
Мол дова С. Пирожков.
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Під час заходу сто рони обго во рили особ ли вості рефор му вання нау-
ково-тех но ло гіч ної сфери Мол дови та її пози тив ний досвід. Б. Гри ньов 
у своєму виступі також пред ста вив останні зміни в зазна че ній сфері 
від по відно до адмі ніст ра тив ної реформи в Україні.

Члени деле га цій обмі ня лись інфор ма цією щодо про ек тів, пред-
став ле них на спіль ний кон курс між Дер жін форм на уки та Ака де мією 
наук Мол дови, їх від по від ність кон курс ним вимо гам та з ура ху ван ням 
екс перт ної оцінки обох країн та пріо ри те тів дво сто рон ньої спів праці 
затвер дили шість нау ко вих про ек тів до фінан су вання у 2014–2015 рр.

Під час дис ку сії мол довська сто рона іні ці ю вала роз гляд питання 
щодо про ве дення спіль ного засі дання з про блем них питань басейну 
Дністра.

Оскільки із січня 2012 р. Мол дова є асо ці йо ва ним чле ном євро-
пейсь ких рам ко вих про грам, сто рони наго ло сили на необ хід ності спів-
праці та запо чат ку ванні нових іні ці а тив з метою спіль ної участі в між-
на род них про ек тах, а саме Horizon 2020.

На при кінці засі дання було під пи сано Про граму спів ро біт ництва 
у сфері науки і тех но ло гій між Дер жін форм на уки Укра їни та Ака де-
мією наук Мол дови, яка дасть змогу сис темно пра цю вати у вище за зна-
че них сфе рах, та визна чено дату наступ ного засі дання укра ї нсько-мол-
давсь кої комі сії в Укра їні (Дер жін форм на уки Укра їни та Ака де мія 
Наук Мол дови під пи сали Про граму спів ро біт ництва // Уря до вий 
пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 22.07).

***
Ка бі нет Мініст рів Укра їни вніс зміни до Дер жав ної цільо вої 

нау ково-тех ніч ної про грами про ве дення дослі джень в Антарк тиці 
на 2011–2020 рр. Від по відну поста нову уряд при йняв на засі данні 
11 липня.

За сло вами голови Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції В. Семи но женка, поста но вою перед ба чене збіль-
шення обся гів фінан су вання завдань та захо дів Програми.

Він пояс нив, що забез пе чення функ ці о ну вання Укра ї нсь кої 
антарк тич ної стан ції «А ка де мік Вер надсь кий» та фінан су вання 
щоріч них антарк тич них екс пе ди цій здійс ню ється в рам ках від по від-
ної дер жав ної цільо вої про грами. У мину лому році загаль ний обсяг 
її фінан су вання ста но вив бли зько 17 млн грн, з яких 16 млн грн було 
спря мо вано на заку півлю та доставку на стан цію необ хід них ван та жів 
та пер со налу.
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«У цьому році транс портні витрати на орга ні за цію антарк тич них 
екс пе ди цій та витрати, пов’я зані з під три ман ням без печ ного функ ці о-
ну вання стан ції, сут тєво зросли. Також збіль ши лися роз міри щоріч них 
членсь ких внес ків Укра їни до між на род них орга ні за цій Дого вору про 
Антарк тику. Це ті витрати, на яких ми ніяк не можемо зеко но ми ти», – 
повід омив В. Семи но женко під час засі дання уряду, обґрун то ву ючи 
необ хід ність ухва лення від по від ної поста нови.

За зна чене зрос тання було про гно зо ва ним, під крес лив голова Дер-
жін форм на уки, тому воно було вра хо вано в Дер жав ному бюджеті 
Укра їни на 2013 р. Так, бюдже том на фінан су вання завдань та захо-
дів про грами антарк тич них дослі джень у поточ ному році перед ба чені 
кошти в обсязі понад 24,475 млн грн, що на 7,38 млн грн більше, ніж 
перед ба чено поста но вою Кабі нету Мініст рів Укра їни, якою три роки 
тому цю Про граму затвер джено. В. Семи но женко зазна чив, що рішення 
уряду дасть змогу при вести поста нову у від по від ність до Держ бю-
джету–2013 і ство рить законні під стави для про дов ження фінан су вання 
завдань та захо дів Про грами і досяг нення попе ре дньо резуль та тив них 
показ ни ків їх вико нання. Крім того, на від по відні суми також будуть 
про ін дек со вані і наступні роки – аж до 2020 р.

До від ково. Дер жавна цільова нау ково-тех нічна про грама про ве-
дення дослі джень в Антарк тиці на 2011–2020 рр. затвер джена поста но-
вою Кабі нету Мініст рів від 3 лис то пада 2010 р. № 1002.

Єдина укра ї нська антарк тична стан ція «А ка де мік Вер надсь кий» роз-
та шо вана на ост рові Галін дез Арген тинсь кого архі пе лагу в Антарк тиці. 
Укра їна отри мала стан цію, вигравши між на род ний кон курс на вико рис-
тання коли ш ньої бри тансь кої антарк тич ної стан ції «Фара дей»: у лютому 
1996 р. Укра їна при дбала в Бри та нії стан цію за сим во лічну ціну в один 
фунт стер лін гів і пере йме ну вала її на «А ка де мік Вер надсь кий».

Стан ція пра цює цілий рік і є метео ро ло гіч ною та гео гра фіч ною 
об серва то рією. На стан ції «А ка де мік Вер надсь кий» почер гово пра цю ють 
екс пе ди ції з метео ро ло гів, фахів ців з фізики атмос фери, сейс мо ло гів, екс-
пер тів з озону і гео маг не тизму, біо ло гів, спе ці а ліс тів з вивчення льо до ви-
ків (Уряд збіль шив фінан су вання на про ве дення дослі джень в Антарк-
тиці // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 12.07).

***
21 сер пня Кабі нет Мініст рів Укра їни схва лив роз роб ле ний 

Анти мо но поль ним комі те том Укра їни про ект закону про Загаль-
но дер жавну про граму роз витку кон ку рен ції на 2014–2024 рр.
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За ко но про ект було роз роб лено на вико нання Наці о наль ного плану 
дій на 2013 р. до Про грами еко но міч них реформ Пре зи дента Укра-
їни (п. 78.1) від по відно до ст. 18 Гос по дарсь кого кодексу, яка перед-
ба чає, що дер жава здійс нює анти мо но польно-кон ку рентну полі тику 
й сприяє роз вит кові зма галь ності у сфері гос по да рю вання на основі 
загаль но дер жав них про грам, що затвер джу ються Вер хов ною Радою 
Укра їни за подан ням Кабі нету Мініст рів Укра їни. До роз роб лення 
про екту закону комі те том було залу чено 32 центральні та 27 міс це вих 
орга нів вико нав чої влади, Наці о наль ний банк, НАН Укра їни, Інсти тут 
еко но міки та про гно зу вання НАН України.

Ме тою Про грами є роз ви ток кон ку рен ції на товар них рин ках 
як засіб під ви щення ефек тив ності функ ці о ну вання товар них рин ків 
та удо ско на лення меха нізму їх дер жав ного регу лю вання.

…Про ект Загаль но дер жав ної про грами отри мав пози тивну оцінку 
з боку групи про від них сві то вих фахів ців з питань кон ку рент ної полі-
тики й права в межах про ве де ного Кон фе рен цією ООН з питань тор-
гівлі та роз витку (ЮНК ТАД) огляду кон ку рент ної полі тики та права 
в Укра їні. Цю пози тивну оцінку під твер дили річні збори між уря до вої 
групи екс пер тів з кон ку рент ної полі тики та права ЮНК ТАД 9 липня 
2013 р. (Уряд схва лив зако но про ект про Загаль но дер жавну про граму 
роз витку кон ку рен ції на 2014–2024 роки // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 23.08).

***
Уряд затвер див Поря док реєст ра ції тех но ло гій і їх скла до вих, 

що ство рені чи при дбані за бюджетні кошти або ство рені чи при дбані 
під при ємст вами дер жав ної форми влас ності. Від по відну поста нову 
№ 472, роз роб лену Дер жін форм на уки, уряд при йняв 3 липня 2013 р.

Як повід омив голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко, доку мент вста нов лює 
поря док дер жав ної реєст ра ції тех но ло гій і ведення реєстру тех но ло-
гій, ство ре них чи при дба них за бюджетні кошти або під при ємст вами 
дер жав ної форми влас ності. «Реєст ра ція тех но ло гій і ведення їх дер-
жав ного реєстру забез пе чу ється Дер жін форм на уки на основі пода них 
заяв ни ком реєст ра цій ної картки тех но ло гії та довідки про наяв ність 
пов ного ком плекту доку мен тів щодо тех но ло гії, – зазна чив В. Семи-
но женко. – Інфор ма ція про такі тех но ло гії роз мі щу ється на офі цій ному 
веб-сайті аге нтства у віль ному досту пі». При цьому він додав, що доку-
мен том визна чені кон к ретні строки здійс нення    реєст ра ції.
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В. Семи но женко заува жив, що загаль ний доступ до інфор ма ції про 
від криті (несек рет ні) заре єст ро вані тех но ло гії міс тить такі від омості: 
назва тех но ло гії; інфор ма ція про дер жавне під при ємство, що ство рило 
або при дбало тех но ло гію, суб’єкт гос по да рю вання, що ство рив або 
при дбав тех но ло гію за раху нок бюджет них кош тів, або влас ника тех-
но ло гії; корот кий опис тех но ло гії; кон тактні дані.

На дання інфор ма ції про заре єст ро вані сек ретні тех но ло гії здійс ню-
ється у порядку, вста нов ле ному Зако ном Укра їни «Про дер жавну таєм-
ни цю» та іншими нор ма тивно-пра во вими актами у сфері охо рони дер-
жав ної таєм ниці. У разі виник нення необ хід ності засек ре чення заре єст-
ро ва ної тех но ло гії суб’єкт гос по да рю вання зобо в’я за ний інфор му вати 
про це Дер жін форм на уки.

За його сло вами, доку мент дасть мож ли вість сис те ма ти зу вати 
та уні фі ку вати інфор ма цію щодо тех но ло гій, які ство рені чи при дбані 
за бюджетні кошти, спри я тиме поши ренню інфор ма ції про тех но ло гії 
серед потен цій них під при єм ств-спо жи ва чів, а також впро ва дженню 
віт чиз ня них тех но ло гій у реаль ному сек торі еко но міки.

Згідно з поста но вою, центральні органи вико нав чої влади в місяч-
ний строк пови нні при вести власні нор ма тивно-пра вові акти у від по від-
ність із цим доку мен том (Уряд визна чив про це дуру про ве дення реєст-
ра ції тех но ло гій, ство ре них чи при дба них за бюджетні кошти // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 6.07; Дер жін-
форм на уки роз роб лено поста нову «Про затвер дження Порядку 
реєст ра ції тех но ло гій та їх скла до вих, що ство рені чи при дбані 
за бюджетні кошти або ство рені чи при дбані під при ємст вами дер-
жав ної форми влас нос ті» // Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 
2013. – 10.07).

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

за ції Укра їни 24 липня за резуль та тами тен деру уклало низку угод 
на дослі дження та роз робки в галузі медич них наук на загальну 
суму 28,26 млн грн. Про це повід ом ля ється в «Віс нику дер жав них заку-
пі вель». Ін сти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАНУ за 2,24 млн грн 
замов лено ство рення та засто су вання інно ва цій них біо ло гічно актив-
них нано ма те рі а лів на основі нано час ти нок діок сиду церію та орто ва-
на да тів рід кіс но зе мель них еле мен тів, як потен цій них лікарсь ких засо-
бів для попе ре дження віко вої інво лю ції репро дук тив ної функції.
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Най до рожче кош ту ва ти муть роботи по ство ренню інно ва цій ної 
сис теми вияв лення та оцінки біо ло гіч ної актив ності спо лук-лі де рів, 
при дат них для подаль шої роз робки на їх основі ори гі наль них лікарсь-
ких засо бів для корек ції мета бо ліч них пору шень, пов’я за них із цук ро-
вим діа бе том дру гого типу – 5,50 млн грн осво їть дер жав ний Інсти-
тут моно крис та лів (Дер жа ге нтство з питань науки витра тить 
28 міль йо нів на медичні дослі дження // Від омості-UA.com (http://
vidomosti-ua.com/ukraine/72773). – 2013. – 5.08).

***
Д. Чебер кус, дирек тор депар та менту нау ково-тех ніч ного роз-

витку Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції України:

«…При визна ченні моделі подаль шого роз витку Укра їни уряд 
знову звер тає увагу на нау кову сферу та її роль у забез пе ченні фун-
да менту май бу т ньої еко но міч ної та полі тич ної неза леж ності кра їни. 
При цьому завдання, які став ляться перед нау ко вцями, досить праг-
ма тичні та амбі ційні – дати кон к ретні тех но ло гічні роз робки, здатні 
забез пе чити роз ви ток внут рі ш нього вироб ництва, змен шити її імпор-
то за леж ність та поси лити екс порт ний потен ціал.

Ево лю ційна транс фор ма ція нау ко вої сфери Укра їни від адмі ніст-
ра тив ного управ ління та пов ного бюджет ного забез пе чення до само-
ор га ні за ції, авто но мії та комер цій ної орі єн та ції, що поча лася з роз па-
дом СРСР, три ває. Однак сьо го дні цей про цес здійс ню ється в умо вах 
досить обме же ного бюджет ного фінан су вання та необ хід ності само-
стій ного пошуку замов ни ків.

Пе ре хід від екс тен сив ної моделі роз витку науки до інтен сив ної 
супро во джу ється посту по вим ско ро чен ням та ста рін ням нау ко вих кад-
рів (кіль кість нау ко вців віком до 50 років ста но вить 51,3  % від загаль-
ної кіль кості і з кож ним роком ско ро чу єть ся).

Об’єк тивно основ ним фак то ром, що обу мов лює скрутне ста но-
вище науки, є нестача фінан со вих ресур сів. Попри те, що абсо лютні 
показ ники фінан су вання науки зрос та ють щорічно, темпи такого 
зрос тання від ста ють від тем пів зрос тання ВВП Укра їни. Унас лі док 
цього нау ко міст кість ВВП зни жу ється рік від року, і у 2011 р. вона 
ста но вила рекордно малу частку –0,73  % від ВВП, з якої 0,29  % – 
за раху нок дер жав ного бюджету, при чому темпи бюджет ного фінан-
су вання науки з ура ху ван ням індексу інфля ції не зрос тали, а змен шу-
ва лись.
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У 2012 р. фак тич ний обсяг бюджет ного фінан су вання науки 
по загаль ному фонду дер жав ного бюджету сяг нув 4,7 млрд грн, що на 
20  % більше у порів нянні з 2011 р. (3,9 млрд грн). При зрос танні ВВП 
бли зько 0,2  % та індексі інфля ції майже 8  % 2012 р. був роком, що не 
погли бив існу ючі нега тивні тен ден ції. Вод но час попри пози тивну ста-
тис тику абсо лютні показ ники фінан су вання науки без у мовно потре бу-
ють посту по вого наро щу ван ня…

Іс ну юча сис тема роз по ділу та вико рис тання бюджет ного фінан су-
вання науки не забез пе чує ефек тив них меха ніз мів керу вання дер жав-
ним сек то ром нау ко вих дослі джень та роз ро бок, є гро мізд кою та інер-
цій ною і не дає змоги пере роз по ді ляти ресурси від по відно до вста нов-
ле них пріо ри тет них напря мів. Сьо го дні в Укра їні на про грамно-ці льове 
фінан су вання (дер жавні цільові нау ково-тех нічні про грами, дер жавне 
замов лення на ство рення новіт ніх тех но ло гій, гранти дер жав них нау-
ко вих фон дів і т. ін.) спря мо ву ється менше 15  % від загаль ного обсягу 
бюджет ного фінан су вання науки. В умо вах домі ну вання при нципу роз-
по ділу та вико рис тання бюджет них кош тів на науку шля хом базо вого 
фінан су вання нау ко вих уста нов під ви щення резуль та тив ності нау ко-
вих дослі джень виключно шля хом збіль шення обся гів бюджет ного 
фінан су вання вба ча ється прак тично немож ли вим.

Та кий під хід ґрун ту ється на пла ну ванні обсягу фінан су вання 
на наступ ний рік за при нци пом “від поточ ного рів ня” і прак тично 
не вра хо вує ефек тив ності діяль ності нау ко вої уста нови та реаль ної 
резуль та тив ності вико нання нау ко вої тема тики. Як наслі док, в умо вах, 
коли бюджетні асиг ну вання ледве пере ви щу ють міні мально допус тимі 
для нау ко вої уста нови обсяги фонду заро біт ної плати, у рам ках базо-
вого фінан су вання нау ко вої уста нови кошти роз по ді ля ються між вели-
кою кіль кістю дріб них за обся гом фінан су вання та нау ко вою зна чи-
містю тем, еко но мічну ефек тив ність яких важко оцінити.

Отже, оче вид ною є необ хід ність поши рення прак тики про ект-
ного (про грамно-ці льо во го) фінан су вання науки та посту по вого збіль-
шення його частки в загаль ному обсязі бюджет ного фінан су вання. 
Без у мовно, про ектне фінан су вання та кон курс ний від бір про ек тів 
не є доста т ньою умо вою для вирі шення про блеми під ви щення резуль-
та тив ності віт чиз ня ної науки, але засто су вання кон курс ного меха нізму 
від бору про ек тів є одним з най більш ефек тив них важе лів для сти му лю-
вання кон ку рен ції нау ко вих ідей, фор му вання нових твор чих колек ти-
вів та зрос тання резуль та тив ності їхньої діяль ності, що для віт чиз ня-
них реа лій є вкрай акту аль ним питанням.
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<…> Най ближ чим часом Дер жін форм на уки Укра їни пла нує здійс-
нити важ ливі кроки, най го лов ні ший з них – під го товка нової редак ції 
Закону Укра їни “Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність”. Поло-
ження цього доку мента роз ши рять мож ли вості роз витку недер жав ного 
сек тору нау ко вих дослі джень і роз ро бок та спри я ти муть вико рис танню 
нау ково-тех ніч них резуль та тів для цілей інно ва цій ного розвитку.

Крім того, пла ну ється здійс нити низку захо дів, спря мо ва них 
на під ви щення ефек тив ності сис теми дер жав ної нау ково-тех ніч ної екс-
пер тизи, зок рема шля хом перед ба чення мож ли вості залу чення іно зем-
них екс пер тів разом з екс пер тами віт чиз ня них ака де мій наук та вищої 
школи.

За про ва дження гран тів для моло дих уче них є лише пер шою лас-
тів кою запо чат ку вання гран то вого фінан су вання науки. Вод но час цей 
інстру мент має бути не пооди но ким, а ско ріше пілот ним для напра цю-
вання досвіду щодо ство рення більш масш таб ної сис теми гран то вого 
фінан су вання нау ко вих про ек тів у країні.

Од ним з най більш акту аль них завдань, що сто ять перед Дер жін-
форм на уки, є запро ва дження дер жав ного замов лення на роз роб лення 
новіт ніх тех но ло гій на дво річ ний тер мін, адже сьо го днішнє його фор му-
вання лише на поточ ний бюджет ний рік (з огляду на необ хід ність вико-
нання всіх про це дур) сут тєво ско ро чує строки про ве дення без по се ре д-
ньо нау ко вих дослі джень і роз ро бок. Крім того, потре бує тер мі но вого 
доопра цю вання чинна редак ція поста нови Кабі нету Мініст рів Укра-
їни від 25.08.2004 р. № 1084 “Про затвер дження Порядку фор му вання 
і вико нання замов лення на про ве дення фун да мен таль них нау ко вих 
дослі джень, при клад них нау ко вих дослі джень та вико нання нау ково-
тех ніч них (екс пе ри мен таль них) роз ро бок за раху нок кош тів дер жав ного 
бюдже ту”. Зміни до цього акта перед ба ча ють чітке роз ме жу вання про-
це дури фор му вання тема тики нау ко вих дослі джень у рам ках основ ної 
діяль ності бюджет них нау ко вих уста нов та на кон курс ній основі.

За кін чення строку дії пріо ри тет них тема тич них нау ко вих дослі-
джень і нау ково-тех ніч них роз ро бок у 2015 р. акту а лі зує необ хід ність 
від нов лення про ве дення про гноз них (фор сайт них) дослі джень нау-
ково-тех ніч ного роз витку кра їни з метою фор му вання стра те гіч ного 
бачення напря мів дер жав ної полі тики у цій сфері.

Віт чиз няні нау ко вці здатні забез пе чити в най ближчі роки ство-
рення віт чиз ня ного вироб ництва радіо фа рмп ре па ра тів висо кої якості, 
а вже сьо го дні в Укра їні на віт чиз ня ній нау ково-ви роб ни чій базі може 
бути орга ні зо вано вироб ництво радіо ло гіч ної діаг нос тич ної тех ніки. 
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У рам ках реа лі за ції Кон цеп ції роз витку ядер ної меди цини в Укра їні 
Дер жін форм на уки пла нує у 2013 р. та наступ них роках роз ши рити 
під тримку нау ково-тех ніч них робіт, спря мо ва них на вирі шення цих 
завдань.

Від сут ність еко но міч них сти му лів для спря му вання під при єм ниць-
ким сек то ром кош тів на фінан су вання нау ко вих дослі джень та роз ро-
бок у цілях онов лення та модер ні за ції влас ного вироб ництва не дає 
мож ли вості ком пен су вати низьку ефек тив ність бюджет ного фінан су-
вання науки за раху нок залу чення поза бю джет них кош тів. Про мис ло-
вий сек тор сьо го дні не заці кав ле ний брати участь у реа лі за ції стра те-
гіч них напря мів нау ко вих дослі джень і розробок.

Саме тому Дер жін форм на уки Укра їни визна чило одним із голо-
вних завдань на най ближ чий період – напра цю вання з ура ху ван ням 
сві то вого досвіду від по від них про по зи цій щодо вдос ко на лення подат-
ко вого зако но дав ства.

Зок рема, доціль ним є ска су вання опо дат ку вання опе ра цій з про ве-
дення нау ко вих дослі джень і нау ково-тех ніч них (екс пе ри мен таль них) 
роз ро бок за раху нок гран тів між на род них орга ні за цій, у тому числі 
опе ра цій із вве зення на тери то рію Укра їни без о платно над аного нау-
ко вого облад нання, а також робіт із про ве дення нау ко вих дослі джень 
і нау ково-тех ніч них (екс пе ри мен таль них) роз ро бок, що вико ну ються 
за раху нок дер жав ного бюджету спів ви ко нав цями таких робіт.

На сам кі нець доречно від мі тити, що на роз ви ток віт чиз ня ної науки 
про ек ту ються всі тен ден ції, що сьо го дні спо сте рі га ються в еко но міці 
Укра їни. І все ж попри всі труд нощі та з ура ху ван ням неефек тив ності 
ста рих алго рит мів дер жав ного управ ління в нових умо вах необ хідно 
знайти ті меха нізми, які в най ко рот ший тер мін дали б якнай кра щий 
резуль тат» (Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект ного фінан су вання нау-
ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // Наука та інно ва-
ції. – 2013. – № 3. – С. 73–74, 82–83).

***
Ко мен тар до статті Д. Чебер куса «Перс пек тиви про ект ного 

фінан су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра ї ні».
І. Мриг лод, ака де мік НАН України:
«Основна час тина роботи, де йдеться про   кон к ретні при клади 

резуль та тів вико нання дер жав них про грам, цікава для читача. Більше 
того, її можна було б й роз ши рити. Вод но час не можу пого ди тися 
з цілою низ кою тве р джень у пер шій та заключ ній час ти нах роботи, 
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де про во диться ана ліз стану науки в Укра їні, про блеми та шляхи 
їх вирі шення. Для пояс нення своєї пози ції нижче наво джу кілька тез:

1. Міні маль ний рівень фінан су вання науки визна ча ється потре-
бами фун да мен таль ної науки. Фак тично саме фінан су вання визна чає 
межу “вижи ван ня” науки, бо фун да мен тальні дослі дження обу мов лю-
ють потен ціал науки в дер жаві зага лом, забез пе чу ють низку влас ти-
вих науці функ цій, які не можуть фінан су ва тися з інших дже рел, окрім 
бюджету. Ця час тина кош тів має роз гля да тися як недо тор ка ний міні-
мум, який будь-яка дер жава зі стра те гіч ним бачен ням свого май бу т-
нього має гаран то вано забез пе чу вати.

2. Покра щення ситу а ції в сфері роз ро бок, які в свою чергу впли-
ва ють на такі показ ники, як нау ко міст кість про дук ції, мож ливе лише 
за умови, коли буде солід ний замов ник, з одного боку, та будуть 
запу щені ефек тивні еко но мічні сти мули для роз витку неве ли ких start 
up ком па ній, з дру гого. Украй небез печ ною та шкід ли вою стає прак-
тика, коли фінан су вання роз ро бок здійс ню ється за раху нок змен шення 
частки фінан су вання фун да мен таль них дослі джень. Це неми нуче при-
зведе до колапсу фун да мен таль ної науки, а отже й будь-яких перс пек-
тив для покра щення ситу а ції у сфері розробок.

3. Кон курс ний меха нізм не є пана цеєю від усіх бід і не може роз-
гля да тися в наших умо вах як най ефек тив ні ший меха нізм фінан су вання 
науки, бо, по-перше, досі не окрес лені чітко при нципи базо вого фінан-
су вання, яке пови нне покри вати потреби під тримки нау ко вої інфра-
струк тури та забез пе чу вати роз ви ток фун да мен таль них дослі джень; 
по друге, не від пра цьо вані ефек тивні меха нізми неза леж ного екс перт-
ного від бору, який часто-густо (а можна ска зати: прак тично зав жди) 
замі ню ється поста но вами чинов ни ків від науки щодо необ хід ності 
фінан су вання тих чи інших робіт.

4. Як пока зу ють оцінки між на род них рей тин го вих служб, повсяк-
ден ний досвід і зок рема ця пуб лі ка ція, основ ною про бле мою в Укра-
їні є дове дення роз ро бок до про мис ло вої реа лі за ції. Можна мати гарну 
кар тину при оцін ках імо вір ного еко но міч ного ефекту, але прак тика 
така, що кошти (нехай часто і явно обме же ні) виді лено, пра цю ючий 
макет (інколи про то тип) і доку мен та ція роз робки є, але впро ва-
дження не від бу ва є ться. Отже, про блема тут не стільки і не скільки у 
нау ко вій скла до вій, а радше у час тині нор ма тивно-пра во вій та еко-
но міч ній. Без вироб лення ефек тив них еко но міч них і пра во вих меха-
ніз мів осво єння роз ро бок жодні вли вання бюджет них кош тів не змо-
жуть впли нути на реальну ситу а цію у про мис ло вості. Саме тут слід 
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шукати вихід і при кла дати зусилля для вирі шення про блеми. Тут, 
оче видно, треба актив ніше попра цю вати й Наці о наль ній ака де мії 
наук України.

5. У зв’язку з вище за зна че ним не можна не зга дати й певні новітні 
гасла, які остан нім часом чути від нау ково-чи нов ниць кої номенк ла тури. 
Для при кладу: зву чать заклики про необ хід ність ство рення дер жав них 
клю чо вих лабо ра то рій як кан ди да тів на нібито якісні зміни та про риви 
в науці. На прак тиці, крім пус то по рож ніх закли ків, абсо лютно нічого 
нового не про по ну є ться. Під нібито нове нау кове об’єд нання виді ля-
ються кошти (з частки загаль них потреб на нау ку), які роз по ді ля ються 
за окре мою схе мою між і так пра цю ючими нау ко вими колек ти вами. 
При цьому можна і сфор му вати між на родну нагля дову раду, і ство рити 
окрему про граму дослі джень, але все це лише нова кра сива обгортка 
для ста рих проблем.

6. Не викли ка ють особ ли вої радості (і не дають досі реаль них 
резуль та тів) чис ленні реля ції про нові кон курси для моло дих уче них, 
які не змі ню ють ситу а ції в при нципі. Такі кроки важ ливі як еле менти 
більш сис тем ного під ходу, який допо може залу чити молодь у науку, 
а це озна чає: перс пек тиву мати гідну та достатню платню, мож ли вість 
купити чи отри мати житло, гаран тії ціка вої роботи в май бу т ньому, 
нако пи чу вальну сис тему сти му лів, які можуть затри мати вче них 
у науці. Можна назвати кілька аль тер на тив них під хо дів до вирі шення 
цієї про блеми, але досі у цьому напрямку нічого не роби ть ся» (Комен-
тар до статті Д. В. Чебер куса «Перс пек тиви про ект ного фінан-
су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра ї ні» // Наука 
та інно ва ції. – 2013. – № 3. – С. 84–85).

***
Мі ніс терство освіти і науки Укра їни запро по ну вало запро ва-

дити новий Поря док при су дження нау ко вих сту пе нів і при сво єння 
вче ного звання стар шого нау ко вого спів ро біт ника.

Як повід ом ляє DT.UA, вне сені зміни – виключно на користь МОН, 
що фак тично моно по лі зує про цес атес та ції нау ко вих кад рів. Навіть 
роз гляд апе ля цій зали ша ється в ком пе тен ції мініс терства – «на рішення 
МОН, пов’я зані з при су джен ням (позбав лен ням) нау ко вого сту пеня, 
здо бу вач може подати апе ля цію… у МОН». До про екту вве дено санк-
цію про позбав лення вче них – опо нен тів, чле нів спе ці а лі зо ва них вче-
них рад – права участі в атес та ції нау ко вих кад рів, що ство рює умови 
для зло вжи вань і тиску на спец ради, не кажучи вже про суто юри дич-
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ний аспект: пору шення прав на нау кову та нау ково-пе да го гічну діяль-
ність, закріп ле них у від по від ному законі.

На недо ліки нового Порядку в листі (від 7 сер пня ц. р.) Пре м’єр-мі-
ніст рові М. Аза рову вка зала голова Комі тету з питань науки та освіти 
ВР Укра їни Л. Гри не вич. «А тес та ція нау ко вих кад рів вищої ква лі фі ка ції – 
це насам пе ред справа нау ко вої гро мадсь кості, а мініс терство як централь-
ний орган вико нав чої влади має лише орга ні зо ву вати й упо ряд ко ву вати 
цей про цес. Проте новим варі ан том Порядку ще більше закріп лю ється 
режим руч ного керу вання в цій сфері, оскільки всі рішення при ймає керів-
ництво Мініс терства освіти та науки Укра їни одно осо бово, а рішення 
дорад чих коле гі аль них орга нів із цих питань мають фор маль ний харак-
тер. Особ ливо небез печно, що вища інстан ція не просто прагне моно по-
лі зу вати всі пов но ва ження з атес та ції нау ко вих кад рів, а само стійно вста-
нов лює норми, не перед ба чені чин ним зако но дав ст вом, пере би рає на себе 
суд дівські функ ції. …Тільки мініс терство дає дозвіл на повтор ний захист 
дисер та цій них робіт, позбав ляє вче них сту пе нів, при су дже них спе ці а лі-
зо ва ними радами про від них уні вер си те тів, вжи ває санк ції щодо від омих 
вче них. Такі речі непри пус тимі в будь-якій циві лі зо ва ній кра їні сві ту», – 
ідеться в листі голови пар ла ме нтсь кого комітету.

«Цей Поря док фак тично від су ває вбік зако но давчо закріп лену 
в Укра їні сво боду нау ко вої твор чості й про по нує корис ту ва тися давно 
від жи лими при нци пами та пра ви лами посвяти зви чай ного вче ного 
у вче ного зі сту пе нями та зван нями. Різ ниця тільки в тому, що коли 
раніше ВАК діяв від імені дер жави, то тепер ДАК діє від імені від-
ом ства. Цим ніби під крес лю ється той факт, що дер жава не бачить 
потреби у без по се ре д ньому вико рис танні науки, а задо воль ня ється 
тим, що їй запро по нує МОН… – вва жає В. Соло в йов, док тор еко-
но міч них наук, заступ ник дирек тора ЦДПІН ім. Г. М. Доб рова 
НАН Укра їни. – Моно по лія МОН на нау кову істину закріп лю ється дру-
гим пун к том Порядку, у якому прямо ска зано, що питання при су дження 
нау ко вих сту пе нів док тора та кан ди дата наук сто су ються ком пе тен ції 
МОН. Тут-таки йдеться, що навіть атес та ційна коле гія (яка нібито має 
скла да тися з най ав то ри тет ні ших уче них) тільки бере участь у роз гляді 
та вирі шенні питань атес та ції нау ко вих кад рів, при чому діє не спи ра ю-
чись на власні уяв лення про якість дослі джень пре тен дента на вче ний 
сту пінь або вчене звання, а всього лише “від по відно до затвер дже ного 
у вста нов ле ному порядку поло жен ня”. Інакше кажучи, діє, постійно 
зві ря ючи свою думку з тим, що запи сано в поло женні, затвер дже ному 
у вста нов ле ному поряд ку».
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Окремі поло ження випи сано таким чином, що, у разі при йн яття 
Порядку в незмін ному вигляді, вони можуть при звести до зни ження 
рівня вимог ли вості до якості дисер та цій них робіт і ство рення умов для 
зло вжи вань під час захисту. Так, у п. 11 про екту Порядку викла дено 
під стави, необ хідні для дост ро ко вого захисту док торсь ких дисер та цій, 
серед яких є досить сум нівні. Напри клад, чи може слу гу вати такою 
під ста вою наяв ність дер жав них наго род та пре мій? Адже най час тіше 
держ пре мії й наго роди отри му ють авто рські колек тиви, і оці нити вне-
сок окре мого вче ного буває досить непросто з при чин, які не потре бу-
ють тут пояс нення.

Як і раніше, до дисер та цій і здо бу ва чів вису ва ється багато фор-
маль них вимог. Суворо рег ла мен ту ються обсяг дисер та цій, як кан ди-
датсь ких, так і док торсь ких, їх оформ лення «від по відно до дер жав-
ного стан дар ту». Тим часом поси лення вимог до пуб лі ка цій, зок рема 
у видан нях, які вхо дять до між на род них нау ко мет рич них баз даних, 
учені тільки віта ють. Однак вва жа ють недо ціль ним збіль шення кіль-
кості обо в’яз ко вих пуб лі ка цій для здо бу ва чів кан ди датсь ких дисер та-
цій у при род ни чих і тех ніч них нау ках, адже в цих галу зях дослі джень 
для під го товки статті дово диться про во дити складні екс пе ри менти, які 
потре бу ють багато часу…

По рів няль ний ана ліз попе ре днього Порядку та про екту МОН – 
на сайті DT.UA: http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/porivnyalniy-analiz-_.
html (Сур жик Л. Наука в руч ному режимі // Дзер кало тижня. Укра-
їна (http://gazeta.dt.ua/science/nauka-v-ruchnomu-rezhimi-_.html). – 
2013. – 16–23.08).

***
Рада моло дих уче них при Дер жав ному аге нтстві з питань науки, 

інно ва цій та інфор ма ти за ції та Хар ківська обласна рада моло дих 
уче них і спе ці а ліс тів під го ту вали низку про по зи цій, що спря мо вані 
на опти мі за цію про цесу під го товки дисер та ції та її захисту й вод-
но час пови нні спри яти під ви щенню якості нау ко вих робіт та поси-
ленню моти ва ції молоді до занять нау ко вою діяль ністю.

Так, молоді вчені вва жа ють недо ціль ним збіль шення кіль кості 
обо в’яз ко вих пуб лі ка цій для здо бу ва чів нау ко вого сту пеня кан ди-
дата наук із трьох до п’яти, оскільки це нега тивно впли ває на їхню 
якість, особ ливо, якщо йдеться про при род ничі або тех нічні спе ці аль-
ності, адже в цьому випадку для під го товки статті потрібно про во-
дити складні та три валі екс пе ри менти. Зага лом, вимоги до пуб лі ка цій 
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пови нні стати більш зміс тов ними та менш фор маль ними. Напри клад, 
з метою заохо чення укра ї нсь ких уче них пуб лі ку ва тися у видан нях, 
що вхо дять до між на род них нау ко мет рич них баз, необ хідно при 
при су дженні нау ко вих сту пе нів та вче них звань зара хо ву вати одну 
таку пуб лі ка цію за дві в нау ко вих фахо вих видан нях Укра їни. Також 
доцільно посту пово під ви щу вати якість самих укра ї нсь ких фахо вих 
видань, аби впро довж десять років їх було вклю чено до між на род-
них нау ко мет рич них баз. Після цього в «Пере ліку нау ко вих фахо вих 
видань Укра ї ни» можна зали шити лише такі видання, що з об’єк-
тив них при чин не можуть стати між на род ними – напри клад, тому, 
що пов’я зані з дер жав ною таєм ни цею.

Мо лоді вчені також про по ну ють ство рити спе ці альне про грамне 
забез пе чення для під тримки роботи спе ці а лі зо ва них вче них рад, яке 
зби рало б усю необ хідну інфор ма цію про здо бу ва чів, керів ни ків, опо-
нен тів, самі захисти, тощо й давало би змогу в авто ма тич ному режимі 
фор му вати супро во джу ючі доку менти. Подібне про грамне забез пе-
чення могло би бути роз роб лено за при кла дом про грами Дер жавного 
фонду фун да мен таль них дослі джень, за допо мо гою якої оформ ля ються 
запити для участі в кон кур сах на отри мання гран тів. Вихо дячи з того ж 
при нципу від кри тості та мак си маль ної від мови від папе ро вих мате рі а-
лів, пред став ники рад моло дих уче них висту па ють за те, щоб повід ом-
лення про захист роби лося лише в елект ро нній формі й роз мі щу ва лося 
на сайті МОН, а елект ро нна вер сія авто ре фе рату дисер та ції з’яв ля лася 
у віль ному доступі щонай менше за місяць до захисту.

Крім того, про по зи ції міс тять поло ження про необ хід ність впро ва-
дження додат ко вих пільг робо то дав цям, які беруть на роботу моло дих 
уче них, адже в умо вах від сут ності перс пек тив подаль шого пра це влаш-
ту вання здо бу вачі часто не мають моти ва ції займа тися нау ко вою діяль-
ністю.

Ці та ряд інших конс трук тив них про по зи цій щодо опти мі за ції 
атес та ції нау ково-пе да го гіч них кад рів пере дані в Мініс терство освіти 
і науки Укра їни моло дими вче ними, повід омив голова Ради моло дих 
уче них при Дер жін форм на уки Ю. Кра щенко (Захист дисер та ції – 
подія нау кова, а не бюрок ра тична, вва жа ють молоді вчені // Уря до-
вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 12.07).

***
1 сер пня під час робо чої зустрічі голови Київсь кої обл дер жад-

мі ніст ра ції А. При сяж нюка і віце-пре зи дента Наці о наль ної ака де-
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мії пра во вих наук Укра їни В. Тихого від бу лося під пи сання    угоди 
про спів ро біт ництво між Київсь кої облас ною дер жав ною адмі ніст-
ра цією та регі о наль ним центром Наці о наль ної ака де мії пра во вих 
наук Укра їни у сфері нау ко вого спів ро біт ництва.

Згідно з доку мен том перед ба чено ство рення спіль них груп 
з питань напра цю вання нау ково-ме то дич них роз ро бок щодо удо ско на-
лення пра во вого регу лю вання, роз витку та функ ці о ну вання Київсь кої 
області, спри яння нау ко вому забез пе ченню з реа лі за ції демок ра тич них 
при нци пів у сис темі управ ління, а також роз витку міс це вого само вря-
ду вання та захисту кон сти ту цій них прав тери то рі аль них громад.

Як зазна чив А. При сяж нюк, сьо го дні для Київ щини роз ви ток науки 
та нала го дження спів ро біт ництва у цій галузі має велике зна чення. Одне 
з голо вних завдань облас ної влади під три му вати роз ви ток нау ково-дос-
лід ниць кого спів ро біт ництва на Київ щині. Укла дення таких доку мен тів 
дасть змогу, при залу ченні про від них уче них, реа лі зо ву вати нау ково-
дос лідні про екти з питань пра во вого забез пе чення регіону.

А. При сяж нюк також наго ло сив, що наразі ефек тив ність дер жав-
ної полі тики та роз ви ток гро ма дянсь кого сус піль ства також зале жить 
від роз витку науки та інно ва цій ної діяль ності (На Київ щині під пи сали 
угоду про нау кове спів ро біт ництво // Київська обласна дер жавна 
адмі ніст ра ція (http://www.kyiv-obl.gov.ua). – 2013. – 1.08).

Сус пільні виклики і потре би

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

1 сер пня Кабі нет Мініст рів Укра їни при йняв Поста нову «Про 
затвер дження Про то колу про вне сення змін до Угоди про ство-
рення сис теми між біб лі о теч ного або не мента дер жа в-учас ниць 
СНД від 13 січня 1999 року». Ос нов ною метою Про то колу є уточ-
нення поло жень Угоди про ство рення сис теми між біб лі о теч ного або-
не мента дер жа в-учас ниць СНД від 13 січня 1999 р.

При йн яття Поста нови дасть змогу про вести внут рі ш ньо дер жавні 
про це дури, необ хідні для набрання чин ності для Укра їни Про то колу 
про вне сення змін до Угоди про ство рення сис теми між біб лі о теч ного 
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або не мента дер жа в-учас ниць СНД від 13 січня 1999 р., під пи са ного 
30 травня 2012 р.

За твер дження доку мента спри я тиме роз витку інфор ма цій ного сус-
піль ства, біб ліо теч ної сфери, освіти та само ос віти гро ма дян, що над асть 
змогу забез пе чити доступ ність інфор ма ції, зок рема усу нути «інфор ма-
ційну нерів ність» між окре мими регі о нами та верст вами насе лення, 
а також спри я тиме фор му ванню пози тив ного між на род ного імі джу 
Укра їни (До Угоди про ство рення сис теми між біб лі о теч ного або-
не мента дер жав СНД буде вне сено зміни // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 5.08).

***
7 сер пня уряд затвер див своєю поста но вою Поло ження про 

між ві домчу комі сію з питань спри яння роз витку віт чиз ня ного 
кни го ви дання та кни го роз пов сю дження. Від по від ний акт роз роб-
лено Держ ком те ле ра діо України. За сло вами в. о. голови Держ ком те-
ле ра діо А. Мура ховсь кого, його реа лі за ція забез пе чить більш ефек тивну 
діяль ність між ві дом чої комі сії, що, у свою чергу, спри я тиме реа лі за ції 
дер жав ної полі тики щодо під тримки наці о наль ного кни го ви дання, роз-
витку сис теми кни го роз пов сю дження, задо во лення потреб сус піль ства 
в книж ко вій про дук ції тощо.

Згідно з Поло жен ням, між ві домча комі сія з питань спри яння роз-
витку віт чиз ня ного кни го ви дання та кни го роз пов сю дження є тим ча со-
вим дорад чим орга ном при уряді. Основ ними її завдан нями є вироб-
лення реко мен да цій та про по зи цій щодо ство рення спри ят ли вих умов 
для роз витку видав ни чої сфери.

Ко мі сія ана лі зу ва тиме стан справ і при чини виник нення про блем 
у про цесі реа лі за ції дер жав ної полі тики в цій галузі, бра тиме участь 
у роз робці про ек тів про філь них нор ма тивно-пра во вих актів і пода ва-
тиме на основі здійс не ної роботи реко мен да ції і про по зи ції Кабі нету 
Мініст рів України. Уряд затвер джу ва тиме поса до вий склад комі сії, 
а орга ні за ційне, інфор ма ційне, мате рі ально-тех нічне забез пе чення 
її роботи забез пе чу ва тиме Держ ком те ле ра діо України.

На га да ємо, між ві домча комі сія з питань спри яння роз витку віт-
чиз ня ного кни го ви дання та кни го роз пов сю дження була ство рена 
в 2006 р. (Затвер джено Поло ження про між ві домчу комі сію 
з питань спри яння роз витку віт чиз ня ного кни го ви дання та кни-
го роз пов сю дження // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 
2013. – 9.08).
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***
Дер жав ним аге нтст вом з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти-

за ції Укра їни роз роб лено про ект закону Укра їни «Про вне сення змін 
до Закону Укра їни “Про Наці о нальну про граму інфор ма ти за ці ї”».

Про ект регу ля тор ного акта роз роб лено на вико нання під пункту 
247.1 Наці о наль ного плану дій на 2013 р., яким визна чено завдання 
роз робки про екту закону, перед ба чивши, зок рема, упо ряд ку вання роз-
роб лення і реа лі за ції ІКТ-про ек тів; забез пе чення конт ролю за про це-
сами інфор ма ти за ції в Укра їні, особ ливо в час тині інфор ма ти за ції орга-
нів дер жав ної влади, які здійс ню ються за раху нок бюджет них кош тів; 
визна чення пере ліку пріо ри тет них завдань НПІ.

Про ек том закону уточ ню ються тер мі но ло гічна база у сфері інфор-
ма ти за ції, закріп лення і допов нення пов но ва жень Гене раль ного дер жав-
ного замов ника НПІ, необ хід них для роз робки й упро ва дження захо дів 
щодо реа лі за ції ціліс ної дер жав ної полі тики у сфері інфор ма ти за ції:

– за без пе чення конт ролю за про це сами інфор ма ти за ції в Укра їні, 
особ ливо в час тині інфор ма ти за ції орга нів дер жав ної влади, які здійс-
ню ються за раху нок бюджет них коштів;

– ви зна чення обо в’яз ків дер жав ного замов ника щодо фор му вання 
та вико нання НПІ;

– ска су вання вимог сто совно щоріч ного затвер дження Вер хов ною 
Радою Укра їни завдань НПІ на наступні три роки;

– ска су вання Закону Укра їни «Про Кон цеп цію Наці о наль ної про-
грами інфор ма ти за ці ї».

Про ект закону Укра їни «Про вне сення змін до Закону Укра їни 
«Про Наці о нальну про граму інфор ма ти за ці ї»» та ана ліз його регу ля-
тор ного впливу роз мі щено на веб-сайті: http://www.dknii.gov.ua.

Тер мін при ймання про по зи цій і заува жень до про екту регу ля-
тор ного акта ста но вить один місяць з дня опри люд нення про екту 
регу ля тор ного акта та ана лізу регу ля тор ного впливу – до 1 вересня 
2013 р. (Дер жін форм на уки роз роб лено про ект закону Укра їни «Про 
вне сення змін до Закону Укра їни «Про Наці о нальну про граму інфор-
ма ти за ці ї»» // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 2.08).

***
В Укра їні почав пра цю вати наці о наль ний загаль но до ступ ний 

кири лич ний домен вер х нього рівня .УКР. Пер шими домен ними іме-
нами, вне се ними в реєстр адрес орга нів дер жав ної влади в кири лич-
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ному домені .УКР, стали адреса пре зи де н т . укр, уря д . укр, пар ла ме н-
т . укр, елект ро нне-уря ду ван ня . укр. Нині три ває період пріо ри тет ної 
реєст ра ції домен них імен для дер жав них орга нів. Через місяць спи сок 
тих, хто може ско рис та тися пріо ри тет ним пра вом, буде роз ши рено, 
а піз ніше така реєст ра ція стане від кри тою для всіх бажаючих.

До від ково. Наці о наль ний кири лич ний домен вер х нього рівня 
.УКР було деле го вано Укра їні 28 лютого 2013 р. Між на род ною кор-
по ра цією ICANN, що займа ється роз по ді лом нових домен них імен. 
Заявку на нього в ICANN Укра ї нсь кий мере же вий інфор ма цій-
ний центр (UANIC), маючи пов но ва ження від уряду Укра їни, подав 
ще 16 лис то пада 2009 р.

Укра їна стала чет вер тою кра ї ною світу, яка ство рила свій кири лич-
ний домен в Інтер не ті, – після РФ, Сер бії і Казах стану. Зага лом, наці о-
нальні домени мають бли зько 30 країн світу (В. Семи но женко: Ми зро-
били сер йозну інвес ти цію в імідж Укра їни // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 23.08).

***
Пуб лічні біб лі о теки мають стати ліде рами у впро ва дженні 

елект ро нного уря ду вання.
Пре зен то вано прак тич ний посіб ник для біб лі о тек з над ання послуг 

елект ро нного уря ду вання «Влада – біб лі о тека – гро ма да». Видання під-
го тов лено Централь ною біб лі о те кою ім. М. Л. Кро пив ниць кого (Мико-
ла їв) у рам ках впро ва дження іні ці а тиви «Парт нерство “Відк ри тий 
уряд”», вико нання умов мемо ран думу між Дер жав ним аге нтст вом 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни, Наці о наль ним 
центром елект ро нного уря ду вання і про гра мою «Біб лі о міст» Ради між-
на род них нау ко вих дослі джень та обмі нів – IREX з реа лі за ції про грами 
«Пуб лічні біб лі о теки – мости до елект ро нного уря ду ван ня».

По сіб ник зна йо мить з основ ними заса дами роз витку елект ро-
нного уря ду вання в Укра їні та світі, прак тич ним досві дом біб лі о тек 
країн з різ ним рів нем упро ва дження е-уря ду вання, міс тить реко мен-
да ції та іншу корисну інфор ма цію про орга ні за цію доступу до послуг 
елект ро нного уря ду вання в біб лі о те ках Укра їни. Участь у під го товці 
збірки брали й між на родні екс перти Есто нії, Лат вії, США, Росії, Казах-
стану й Біло русі. Вико рис тано мате рі али Російсь кої, Аме ри кансь кої 
та Укра ї нсь кої біб ліо теч них асо ці а цій щодо ролі біб лі о тек у над анні 
доступу до інфор ма ції та отри манні елект ро нних послуг. Про ана лі зо-
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вано діяль ність Все ук ра їнсь кої мережі пун к тів доступу гро ма дян, ство-
ре ної в рам ках Про грами спри яння пар ла менту ІІ за під тримки Аге-
нтства США з між на род ного роз витку (USAID).

Ми ко лаїв пер шим серед орга нів міс це вого само вря ду вання при-
йняв п’я ти річну міську про граму «Е лект ронне вря ду вання та елект-
ро нна демок ра тія в місті Мико ла єві на 2010–2015 роки», роз роб лену 
за участі про від них екс пер тів, гро мадсь ких орга ні за цій, зок рема Фон-
дом роз витку Мико ла єва. На базі 18 біб лі о тек міста пра цю ють центри 
обслу го ву вання гро ма дян, що є уні каль ною для Укра їни тех но ло гією 
з над ання інфор ма цій них, а зго дом й адмі ніст ра тив них послуг.

Пуб лічні біб лі о теки Укра їни мають стати локо мо ти вами у впро ва-
дженні сер ві сів елект ро нного уря ду вання, май дан чи ками для діа логу 
гро ма дян з орга нами влади, міс цями доступу до інфор ма цій них ресур-
сів. Про по но ва ний посіб ник – це уні кальна мож ли вість отри мання 
нових знань, чер го вий крок до ста нов лення в Укра їні інфор ма цій ного 
сус піль ства й сус піль ства знань.

До від ково: 20 вересня 2011 р. у рам ках сесії Гене раль ної Асамб-
леї ООН вісім країн-зас нов ниць (Бра зи лія, Спо лу чені Штати Аме рики, 
Індо не зія, Мек сика, Нор ве гія, Філіп піни, Пів денно-Аф ри канська Рес-
пуб ліка, Спо лу чене Коро лівст во) запо чат ку вало між на родну іні ці а тиву 
«Парт нерство “Відк ри тий уряд”» (Пар т нерст во), під пи савши Декла ра-
цію «Відк ри тий уряд». Пар т нерство спря мо ване на під ви щення рівня 
від кри тості та про зо рості діяль ності дер жав них орга нів, під тримку 
залу чення інсти ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства до фор му вання дер-
жав ної полі тики, упро ва дження висо ких стан дар тів про фе сій ної чес-
ності в дер жав ному управ лінні. Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич узяв 
участь в інав гу ра цій ній цере мо нії Пар т нерства у Нью-Йорку й під твер-
див готов ність Укра їни при єд на тися до зазна че ної іні ці а тиви. Ста ном 
на 1 січня 2013 р. 58 країн під твер дило намір при єд на тися до Пар т-
нерства.

При Дер жін форм на уки утво рено Між на родну раду іні ці а тиви 
«Парт нерство “Відк ри тий уряд”», до складу якої вхо дять: пред став-
ництво Про грами роз витку ООН в Укра їні, ОБСЄ, пред став ництво Сві-
то вого банку в Укра їні, Про грама «Біб лі о міст» Ради між на род них нау-
ко вих дослі джень та обмі нів – IREX, Про грама спри яння пар ла менту 
в Укра їні, Між на род ний фонд «Від ро джен ня», Про ект Аге нтства США 
з між на род ного роз витку (USAID) «Локальні інвес ти ції та наці о нальна 
кон ку рен то сп ро мож ність», Фонд «Східна Євро па», Наці о наль ний 
демок ра тич ний інсти тут і ком па нія «Майк ро софт Укра ї на» (Дер жін-
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форм на уки: Пуб лічні біб лі о теки мають стати ліде рами у впро ва-
дженні елект ро нного уря ду вання // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 2.08).

***
Ви дання спе ці аль ного посіб ника для біб лі о тек із над ання 

послуг елект ро нного уря ду вання «Влада – біб лі о тека – гро ма да» 
можна смі ливо назвати чер го вим кро ком у напрямі нала го дження 
елект ро нного діа логу гро мади і влади через сис тему пуб ліч них 
біб лі о тек. На цьому наго ло сив голова Дер жав ного аге нтства з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції В. Семи но женко.

Він нага дав, що Укра їна при єд на лася до іні ці а тиви «Парт нерство 
“Відк ри тий уряд”» і таким чином зобо в’я за лася під ви щу вати рівень 
від кри тості й про зо рості діяль ності дер жав них орга нів, залу чати інсти-
тути гро ма дянсь кого сус піль ства до фор му вання дер жав ної полі тики, 
про ти ді яти коруп ції та впро ва джу вати нові інфор ма ційні тех но ло гії. 
Елект ро нне уря ду вання нале жить до інстру мен тів роз витку інфор ма-
цій ного сус піль ства, упро ва дження якого спри я тиме ство ренню умов 
для від кри того й про зо рого дер жав ного управ ління.

В. Семи но женко наго ло сив, що саме пуб лічні біб лі о теки – це один 
із соці ально важ ли вих інсти ту тів сус піль ства, який може при єд на тися 
до впро ва дження елект ро нного уря ду вання. Біб лі о теки сучас ного рівня 
готові сьо го дні долу чи тися до над ання послуг е-уря ду вання: вони про-
по ну ють гро ма дя нам без кош тов ний Інтер нет, доступ до офі цій ної 
інфор ма ції онлайн, навчання інфор ма цій ній гра мот ності.

За його сло вами, пре зен то ва ний посіб ник для біб лі о тек з елект ро-
нного уря ду вання зна йо мить з основ ними заса дами роз витку елект ро-
нного уря ду вання в Укра їні та світі, прак тич ним досві дом біб лі о тек 
країн з різ ним рів нем упро ва дження е-уря ду вання, міс тить реко мен-
да ції та іншу корисну інфор ма цію щодо орга ні за ції доступу до послуг 
елект ро нного уря ду вання в біб лі о те ках України.

Го лова Дер жін форм на уки нага дав, що від по відно до Наці о-
наль ного плану дій у рам ках іні ці а тиви «Парт нерство “Відк ри тий 
уряд”» (роз по ря дження КМУ № 220 від 5 квітня 2012 р.) в Укра їні 
реа лі зу ється іні ці а тива «Пуб лічні біб лі о теки – мости до елект ро нного 
уря ду ван ня». У рам ках цієї іні ці а тиви про во дяться кон курси на про екти 
залу чення насе лення Укра їни до вивчення і вико рис тання елект ро нних 
послуг, ресур сів та інстру мен тів е-уря ду вання, вико рис то ву ючи ресурси 
сучасно облад на них пуб ліч них біб лі о тек (В. Семи но женко: Зроб лено 
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ще один крок для нала го дження елект ро нного діа логу гро мади і влади 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 3.08).

***
У Держ ком те ле ра діо Укра їни затвер джено новий склад і поло-

ження про екс пертну раду з фор му вання дер жав ного замов лення 
на випуск книж ко вої про дук ції. Від по від ний наказ під пи сав голова 
комі тету О. Кур ді но вич. До ку мент видано з метою при ве дення поло-
ження у від по від ність до порядку реа лі за ції бюджет ної про грами 
«Випуск книж ко вої про дук ції за про гра мою “Укра їнська кни га”», 
а також для усу нення недо лі ків, вияв ле них Рахун ко вою пала тою Укра-
їни при про ве денні аудиту ефек тив ності вико рис тання кош тів Дер жав-
ного бюджету Укра їни на випуск книж ко вої про дук ції за про гра мою 
«Укра їнська кни га».

У поло женні визна чено права та обо в’язки екс перт ної ради – кон-
суль та тив ного, постійно дію чого дорад чого коле гі аль ного органу, 
а також кри те рії від бору книж ко вих про ек тів до про грами «Укра їнська 
кни га». Зок рема, при фор му ванні дер жав ного замов лення на випуск 
книж ко вої про дук ції вра хо ву ва ти муться укази Пре зи дента Укра їни, 
рішення Вер хов ної Ради Укра їни й Кабі нету Мініст рів Укра їни щодо 
видань до зна мен них і пам’ят них дат. Серед кри те ріїв від бору – акту-
аль ність і новизна теми, спри яння роз витку наці о наль ної куль тури 
укра ї нсь кого народу, зміц нення його духов ності й моралі, зба га чення 
сус піль ства наці о наль ними й загаль но людсь кими над бан нями в еко но-
міч ній, полі тич ній та духов ній сфе рах тощо.

Та кож при фор му ванні дер жав ного замов лення екс пертна рада має 
вра хо ву вати читаць кий попит, сформова ний за про по зи ці ями централь-
них орга нів вико нав чої влади й про від них біб лі о тек України.

У новому складі екс перт ної ради – письмен ники І. Драч, В. Борис-
по лець, ака де мік НАНУ М. Жулинсь кий, нау ко вці, пред став ники біб-
лі о тек і гро мадсь ких орга ні за цій. Очо лює екс пертну раду пре зи дент 
Укра ї нсь кої асо ці а ції видав ців та кни го роз пов сю джу ва чів О. Афо-
нін (Затвер джено поло ження про екс пертну раду з фор му вання 
держ за мов лення на випуск книж ко вої про дук ції // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 27.08).

***
До сить часто перед нау ко вцями поста ють уні кальні задачі, 

які немож ливо обчис лити апа рат ними засо бами навіть най по-
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туж ні ших пер со наль них ком п’ю те рів, адже на це потрібно кілька 
міся ців часу. Але за допо мо гою грід-тех но ло гій час вирі шення ско-
ро чу ється в десятки, а іноді й в сотні разів. Зок рема, це задачі обробки 
та ана лізу аст ро фі зич них і кос мо ло гіч них даних зі супут ни ко вих теле-
ско пів, дослі дження та конс тру ю вання мате рі а лів із над зви чай ними 
влас ти вос тями, медично-бі о ло гічні задачі вза є мо дії та ево лю ції склад-
них біо ло гіч них моле кул та конс тру ю вання ліків, генні дослі дження, 
а також задачі обробки та ана лізу медич них рент ге нівсь ких і томо гра-
фіч них зобра жень.

Грід-тех но ло гії дають мож ли вість у режимі реаль ного часу конт-
ро лю вати стан навко ли ш нього середо вища, перед ба чати нас лідки над-
зви чай них ситу а цій, пов’я за них із зем ле тру сами, пове нями і т. ін.

У рам ках вико нання Дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної про-
грами впро ва дження і засто су вання Грід-тех но ло гій на 2009–2013 рр. 
Дер жін форм на уки було під три мано інфра струк турні нау ково-тех нічні 
роботи, спря мо вані на роз роб лення спе ці а лі зо ва ного про грам ного 
забез пе чення для вико рис тання грід-тех но ло гій під час про ве дення 
нау ко вих та нау ково-прик лад них дослі джень, а також на під ви щення 
рівня про пуск ної спро мож ності опто во ло кон них кана лів зв’язку між 
віт чиз ня ними та закор дон ними грід-вуз лами від по відно до вимог євро-
пейсь кої мережі GEANT–3 до 10 Гбіт/с.

У резуль таті були роз роб лені пакети при клад них про грам, без-
кош товні для всіх сер ти фі ко ва них корис ту ва чів укра ї нсь кого сег мента 
грід-ін ф раст рук тури. Пакети при клад них про грам дають мож ли вість 
роз в’я зу вати задачі кван то вої хімії, тепло- та масо об міну, гід ро ди на-
міки, вико ну вати від да лене моде лю вання різ них за фізич ною при ро-
дою об’єк тів (про це сів) з мож ли вістю фор му вання мак ро мо де лей цих 
об’єк тів.

Ви ко нана модер ні за ція шести опор них вуз лів укра ї нсь кої грід-
сис теми та модер ні за ція 12 вуз лів уста нов НАН Укра їни шля хом при-
дбання, мон тажу та нала го дження облад нання, яке забез пе чило про-
пускну спро мож ність кана лів у 10 Гбіт/с (про гра мою перед ба чено 
5 Гбіт/с)… (Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект ного фінан су вання нау-
ко вої і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // Наука та інно ва-
ції. – 2013. – № 3. – С. 75–76).
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 За мате рі а лами XV Між на род ного з’їзду славістів 
(Мінськ, Бела русь, 20–27 сер пня 2013 г.).

Кон цеп ту аль ные и прак ти чес кие про блемы соз да ния интег ри-
ро ван ного элект рон ного ресурса сла вянс ких биб ли о те ч ных фондов.

Раз ви тие сла вис тики нера з ры вно свя зано с рас ши ре нием инфор-
ма ци он ных свя зей между исс ле до ва те лями, доступа к руко пис ной 
и печат ной лите ра туре, хра ня щейся в сла вянс ких фон дах биб ли о тек 
мира. Оциф ро ван ные и вновь соз да ва е мые циф ро вые ресурсы отк ры-
вают в этом плане воз рас та ю щие воз мож ности. Прак ти чески все веду-
щие биб ли о теки сла вянс ких стран и биб ли о теки дру гих стран, име ю-
щие сла вянс кие фонды, соз дали рет ро спек ти в ные и теку щие элект рон-
ные ката логи, активно ведут оциф ровку сла вянс кой лите ра туры и лите-
ра туры о сла вянстве. Циф ро вые вер сии руко пи сей, печа т ных изда ний, 
изо фо то фо но ма те ри а лов все больше вклю ча ются в наци о наль ные 
и меж ду на ро д ные элект рон ные биб ли о теки.

На зрела необ хо ди мость и воз мож ность соз да ния цело ст ной инфор-
ма ци он ной кар тины о сла вянс ких фон дах биб ли о тек мира. Пер вое 
в этом ком плексе – биб ли ог ра фия биб ли ог ра фий сла вянс кой лите ра-
туры, элект рон ный ката лог элект рон ных ката ло гов сла вянс ких фон дов 
биб ли о тек. Сюда же отно сится и свод ная инфор ма ция о рефе ра ти в ных, 
биог ра фи чес ких, спра во ч ных базах сла вис ти чес кого харак тера. В каж-
дом сла вянс ком фонде есть лите ра тура на мно гих сла вянс ких язы ках. 
Целе со об разно было бы выде лить соот ветст ву ю щие подфо нды и дать 
о них полную инфор ма цию. БАН РАН, напри мер, сде лала подроб ное 
опи са ние всех своих сла вянс ких кол лек ций. Может быть, по ини ци а-
тиве наци о наль ных сла вис ти чес ких коми те тов сле до вало бы сти му ли-
ро вать уско ре ние оциф ровки сла вянс ких фон дов в своих стра нах и на 
базе гла в ных биб ли о тек орга ни зо вать меж ду на ро д ные спе ци а ли зи ро-
ван ные интег ри ро ван ные центры сла вис ти чес кой биб ли ог ра фи чес кой, 
биог ра фи чес кой, рефе ра тив ной, спра воч ной элект рон ной инфор ма ции. 
Они играли бы роль и нави га то ров в поиске необ хо ди мых сведений.

Са мое важ ное и самое слож ное – фор ми ро ва ние интег ри ро ван ных 
полно текс то вых сла вис ти чес ких баз и рас ши ре ние сво бод ного доступа 
к ним. Здесь воз ни кают воп росы авто рс кого, иму щест вен ного права. 
Да и далеко не все мате ри алы сла вянс ких фон дов оциф ро ваны. Есть 
про блемы хра не ния циф ро вого мате ри ала и поиска в нем. Кроме того, 
объ е ди нен ный сла вис ти чес кий ресурс биб ли о тек мира неиз бежно воз-
рас тает в колос саль ный объем. Все же он воз мо жен. Вир ту ально.
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Вполне реа лис ти чен путь – фор ми ро вать такой ресурс в биб ли-
о те ках, кото рые имеют наи боль шие кол лек ции сла вянс кой лите ра-
туры (Биб ли о тека Кон гресса США, БАН РАН, Рос сийс кая наци о наль-
ная, Рос сийс кая госу дарст вен ная биб ли о те ки).

Па рал лельно может идти напол не ние сла вянс ким мате ри а лом 
таких интег ра то ров биб ли о те ч ных ресур сов, как Все мир ная циф ро-
вая биб ли о тека, Евро пе ана, «Золо тая кол лек ция Евра зи и». Оправ дали 
бы себя и меж ду на ро д ные центры – интег ра торы ресур сов кон к ре т ных 
направ ле ний сла вис тики. Они фак ти чески сло жи лись на базе веду-
щих биб ли о тек каж дой из сла вянс ких стран. Поэтому реально ста-
вить задачу, чтобы, ска жем, все элект рон ные мате ри алы со всего мира 
по боге мис тике соби ра лись, обра ба ты ва лись и пред ла га лись в нау-
ч ный и уче б ный обо рот в одной из биб ли о тек Чехии, по бела ру сис-
тике – Бела руси, поло нике – Польши и т. д. Фор ми ро ва ние хотя и вир-
ту аль ного, но объ е ди нен ного ресурса сла вянс ких фон дов биб ли о тек 
сущест венно обо га тит источ ни ко вед чес кую базу сла вис тики, умно жит 
воз мож ности ее раз ви тия (Они щенко А. Кон цеп ту аль ные и прак ти-
чес кие про блемы соз да ния интег ри ро ван ного элект рон ного ресурса 
сла вянс ких биб ли о те ч ных фон дов // XV Між на ро дны з’езд сла-
віс тау = XV Меж ду на ро д ный съезд сла вис тов = XV International 
Congress of Slavists (Мінск, Бела русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы 
дак ла дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к-
ла ры с тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Бела рус. навука, 2 013. – С. 163–164).

***
Сла вянс кий фонд биб ли о теки Рос сийс кой ака де мии наук как 

часть элект рон ного сла вис ти чес кого фонда биб ли о тек мира.
Сла вянс кий фонд Биб ли о теки Рос сийс кой ака де мии наук (БАН) – 

круп ней шее в мире спе ци а ли зи ро ван ное соб ра ние сла вянс кой книги 
XVI – пер вой трети XX вв.

В насто я щее время он нас чи ты в а ет более 80 тыс. назва ний (270 тыс. 
томов) книг, бро шюр, пери оди чес ких и про дол жа ю щихся изда ний 
и дру гих печа т ных мате ри а лов на всех сла вянс ких язы ках. Фонд фор-
ми ро вался в тече ние XVIII – пер вой трети XX вв. и при знан нау ч ным 
сооб щест вом в качестве одного из круп ней ших в мире.

Фонд сос тоит из несколь ких язы ко вых раз де лов: укра инс кого, бело-
рус ского, бол гарс кого, сербс кого, хор ватс кого, сло венс кого, чешско-
сло вац кого, поль с кого, сер бо лу жиц кого, а также общес ла вянс кого, 
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кото рый вклю чает в себя важ ней шие сла вя но вед чес кие изда ния на рус-
ском и запад но ев ро пейс ких язы ках, биб ли о теку Петер бургс кого Сла-
вянс кого бла го тво ри тель ного общества и сла вянс кую часть биб ли о-
теки ака де мика И. И. Срез невс кого.

…В насто я щее время Сла вянс кий фонд участ вует в про грамме 
«Науч ное насле дие РАН». Ведется оциф ровка книг из укра инс кого раз-
дела и соз да ется их элект рон ный каталог.

БАН тесно сот руд ни чает с кол ле гами из Укра ины, Бела руси, Бол-
га рии, Чехии, Польши, Сер бии и дру гих стран. Остро ощу ща ется необ-
хо ди мость в соз да нии коор ди на ци он ного центра на меж го су дарст вен-
ном уровне. Этот центр кури ро вал бы работу по меж го су дарствен ному 
обмену элект рон ной лите ра туры на сла вянс ких язы ках и участ во вал 
бы в соз да нии инфор ма ци он ной инф раст рук туры дея тель ности стран-
участ ниц в форме расп ре де лен ной интег ри ро ван ной инфор ма ци он-
ной сис темы и пор тала сла вис ти чес кого фонда биб ли о тек мира. Наши 
пред ло же ния:

1. Соз дать на основе уни каль ного сла вянс кого соб ра ния Биб ли-
о теки Рос сийс кой ака де мии наук меж ду на ро д ный нау ч ный центр 
по фор ми ро ва нию элект рон ного сла вис ти чес кого фонда. Реше ние 
стран-участ ниц по этому пред ло же нию внести на расс мот ре ние оче-
ред ного засе да ния Меж ду на род ного коми тета сла вис тов.

2. В слу чае сог ла сия Меж ду на род ного коми тета сла вис тов сов-
местно раз ра бо тать кон цеп цию поэтап ного фор ми ро ва ния элект рон-
ного сла вянс кого наследия.

3. С целью подго товки спе ци а лис тов по про бле мам сов ре мен ных 
инфор ма ци он ных тех но ло гий орга ни зо вать на базе БАН научно-об-
ра зо ва тель ный центр по фор ми ро ва нию элект рон ного сла вянс кого 
фонда (Лео нов В. Сла вянс кий фонд биб ли о теки Рос сийс кой ака де-
мии наук как часть элект рон ного сла вис ти чес кого фонда биб ли о тек 
мира // XV Між на ро дны з’езд сла віс тау = XV Меж ду на ро д ный съезд 
сла вис тов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Бела русь, 
20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы дак ла дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз-
на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к ла ры с тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша-
нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела рус. навука, 2013. – С. 164–165).

***
Вир ту аль ная реко нст рук ция памят ни ков книж ной куль туры 

Беларуси. Сох ра не ние и по пуля ри за ция памят ни ков книж ной куль-
туры каж дой сла вянс кой страны явля ется важ ной сос тав ля ю щей, обес-
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пе чи ва ю щей раз ви тие сла вянс кого сооб щества в сов ре мен ном мире. 
Осо бен но с тью бело рус ской книж ной куль туры явля ется тот факт, что, 
обла дая бога тыми тра ди ци ями в области кни го пе ча та ния и соз да ния 
кни ж ных соб ра ний, ока зав ших вли я ние на раз ви тие не только своей 
страны, но и стран-со се дей, Бела русь в тече ние послед них двух сто ле-
тий прак ти чески полно с тью лиши лась своих цен ных соб ра ний, кото-
рые были либо унич то жены, либо выве зены за границу.

На ци о наль ная биб ли о тека Бела руси (НББ) почти 90 лет выпол-
няет мис сию хра ни тель ницы наци о наль ного досто я ния бело рус ского 
народа. Сох ра няя самую бога тую в стране кол лек цию руко пи сей, 
ста ро пе ча т ных и ред ких изда ний, биб ли о тека стре мится обес пе чить 
широ кий доступ к своим фон дам жите лей Бела руси и зару бе ж ных 
стран.

Од ним из наи бо лее перс пек ти в ных направ ле ний по пуля ри за ции 
памят ни ков книж ной куль туры явля ется их вир ту аль ная реко нст рук-
ция. В дан ном направ ле нии Наци о наль ной биб ли о те кой достиг нуты 
опре де лен ные резуль таты. Ито гом кро пот ли вой мно го лет ней работы 
по изу че нию, отбору, науч ному опи са нию и оциф ровке памят ни ков 
книж ной куль туры стали уви дев шие свет элект рон ные изда ния, тема-
ти чес кие кол лек ции, вклю чен ные в элект рон ную биб ли о теку НББ – 
основу буду щей Наци о наль ной элект рон ной биб ли о теки.

Биб ли о тека осу ще ств ляет биб ли ог ра фи чес кую реко нст рук цию 
бело рус ских исто ри чес ких кни ж ных соб ра ний с одно вре мен ным соз да-
нием полно текс то вых баз дан ных, вклю чая в них наи бо лее цен ные кни-
ж ные памят ники Ф. Ско рины, биб ли о тек Радзи вил лов, Сапег, Хреп-
то ви чей, Н. Янчука и др. Кроме того, НББ активно участ вует в наци-
о наль ных и меж ду на ро д ных про ек тах по науч ному опи са нию и соз да-
нию элект рон ных копий уни каль ных памят ни ков куль туры, име ю щих 
миро вое зна че ние. Зна чи мым собы тием стал выпуск таких элект рон-
ных изда ний, как «А рис то те левы вра та», «Слуц кае Еван гел ле» в соп-
ро вож де нии нау ч ных (фило ло ги чес кого, кодико-па ле ог ра фи чес кого 
и исто рико-куль тур но го) ком мен та риев.

Го су дарст вен ной про грам мой «Куль тура Бела ру си» на 2011–
2015 гг. пред ус мот рено финан си ро ва ние на соз да ние элект рон ных биб-
ли о тек «Фран циск Ско рина – бело рус ский и вос точ нос ла вянс кий пер-
во пе чат ник» и «Radziviliana».

Та ким обра зом, вир ту аль ная реко нст рук ция памят ни ков книж-
ной куль туры Бела руси, а также памят ни ков куль туры всех сла вянс-
ких наро дов – задача, постав лен ная перед Наци о наль ной биб ли о те кой 
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на госу дарст вен ном уровне, а ее успеш ное выпол не ние – залог сох ра-
не ния наци о наль ного досто я ния для нынеш него и буду щих поко ле ний.

Ис сле до ва ние и по пуля ри за ция исто ри чес ких кни ж ных кол лек ций 
имеет боль шое зна че ние для изу че ния исто рии куль туры не только 
нашей страны, но и всего сла вянс кого мира: реша ются про блемы вза и-
мо по ни ма ния и вза и мо обо га ще ния куль тур, про све ти тель с кие, обра зо-
ва тель ные и нау ч ные задачи. Реа ли за ция про ек тов позво ляет не только 
сох ра нить луч шие обра зцы кни ж ных памят ни ков, но и исполь зо вать 
воз мож ности НББ для по пуля ри за ции книж ного дела нашей страны, 
позво ляет осоз нать роль бело рус ской книги в кон тексте раз ви тия сла-
вянс кой и миро вой книж ной куль туры, сох ра няет исто ри чес кую память 
и спо собст вует раз ви тию наци о наль ного само соз на ния (Матуль скі 
Р. Вир ту аль ная реко нст рук ция памят ни ков книж ной куль туры 
Бела руси // XV Між на ро дны з’езд сла віс тау = XV Меж ду на ро д ный 
съезд сла вис тов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Бела-
русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы дак ла дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту-
раз на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к ла ры с тыка / рэд кал. : А. А. Лука-
ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела рус. навука, 2013. – С. 165–166).

***
Сла вянс кие ресурсы в циф ро вом фор мате в фон дах бри танс-

кой биб ли о теки: тео рия и практика. Бо лее 12 лет назад, на пороге 
тре ть его тыся че ле тия, в отчете, напи сан ном для Совета по биб ли о те-
кам и инфор ма ци он ным ресур сам, А. Смит ука зы вала на то, что эпоха 
оциф ровки меняет не только спо соб функ ци о ни ро ва ния биб ли о тек 
и архи вов, но и саму сущ ность их работы.

Циф ро вой фор мат любых доку мен тов прочно занял свое место 
в хра не ниях, а вер нее, на сер ве рах всех биб ли о тек мира. Мате ри алы 
недавно опуб ли ко ван ного «Док лада о сос то я нии про ек тов по пере воду 
мате ри а лов в циф ро вой фор мат в евро пейс ких учреж де ниях куль туры 
на 2012 год» неопро вер жимо это подт верж дают. По дан ным этого исс-
ле до ва ния, в кото ром при няли учас тие около двух тысяч учреж де ний 
куль туры из 29 евро пейс ких стран, 83  % учреж де ний уже имеют элект-
рон ные ресурсы и так или иначе вов ле чены в про е кты по их соз да нию. 
Все без иск лю че ния наци о наль ные биб ли о теки, при няв шие учас тие 
в исс ле до ва нии, имеют элект рон ные фонды. Но только в 34  % орга ни-
за ций сущест вуют стра те ги чес кие доку ме нты, опре де ля ю щие направ ле-
ние дея тель ности в этой области. При этом 31  % учреж де ний уже раз-
ра бо тали доку мент, рег ла мен ти ру ю щий исполь зо ва ние элект рон ных 
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ресур сов. Среди наци о наль ных биб ли о тек этот про цент дости гает 60  %. 
Бри танс кая биб ли о тека, Наци о наль ная биб ли о тека Вели ко бри та нии, 
также опре де лила соз да ние и пре дос тав ле ние бесп лат ного доступа 
к элект рон ным ресур сам своей стра те ги чес кой зада чей на бли жай шее 
деся ти ле тие.

Спе ци а ли зи ро ван ная «сла вянс кая кол лек ция» Бри танс кой биб ли о-
теки явля ется одной из самых боль ших кол лек ций иност ран ной лите-
ра туры в биб ли о теке и круп ней шей сла вянс кой кол лек цией в биб ли-
о те ках Европы вне стран про ис хож де ния мате ри а лов. Она ведет свое 
начало от соз да ния Биб ли о теки Бри танс кого музея в 1753 г., когда 
пер вые книги на сла вянс ких язы ках и издан ные в сла вянс ких стра-
нах (напри мер, книги на латинс ком и немец ком язы ках, издан ные 
в Рос сийс кой Ака де мии наук) посту пили в биб ли о теку в сос таве четы-
рех лич ных биб ли о тек, лег ших в основу нынеш них фондов.

На и бо лее интен си в ным ком плек то ва ние на иност ран ных язы ках 
стало в 40-ые годы XIX в. и про дол жа ется по сей день. Помимо печа-
т ных книг и жур на лов, в биб ли о теке име ются уни каль ные мате ри алы, 
такие как руко пи с ные книги XV–XIX вв., архи в ные фонды, ста ро пе-
ча т ные книги, ред кие карты и атласы, пла каты вре мен Рус ско-японс-
кой, Пер вой миро вой и Граж данс кой войн, книги, соз дан ные рус-
скими футу рис тами и сов ре мен ными худож ни ками, изве с т ные всего 
в несколь ких экземп ля рах, кол лек ции поль с кого, чешс кого и советс-
кого самиз дата, неза ви си мая пре сса пери ода пере стройки в СССР, 
аги та ци он ные мате ри алы думс ких и пре зи де нтс ких пред вы бо р ных 
кам па ний 90-ых годов в Рос сии и мно гое дру гое. Таким обра зом, раз-
ви тие элект рон ной сос тав ля ю щей кол лек ции явля ется одним из осно-
в ных направ ле ний дея тель ности Бри танс кой биб ли о теки (Рога чевс -
кая Е. Сла вянс кие ресурсы в циф ро вом фор мате в фон дах бри танс-
кой биб ли о теки: тео рия и практика // XV Між на ро дны з’езд сла-
віс тау = XV Меж ду на ро д ный съезд сла вис тов = XV International 
Congress of Slavists (Мінск, Бела русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы 
дак ла дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к-
ла ры с тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Бела рус. навука, 2013. – С. 167–168).

***
Ин тер нет-пре зен та ция сла вянс ких фон дов Наци о наль ной биб-

ли о теки Укра ины имени В. И. Вер надс кого в кон тексте раз ви тия сла-
вис тики. На ци о наль ная биб ли о тека Укра ины имени В. И. Вер надс кого 



88 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 7 (97)

Наука і влада

(НБУВ) после до ва тельно и целе нап рав ленно зани ма ется про бле мами 
сла вя но ве де ния. Фонд НБУВ ныне дости гает свыше 15 млн еди ниц 
хра не ния. Охва чен широ чай ший исто ри чес кий спектр, начи ная с гла-
го ли чес ких руко пи с ных книг IX в. Мощ ный сла вянс кий фонд пред-
став лен лите ра ту рой на бело рус ском, бол гарс ком, маке донс ком, поль с-
ком, сербс ком, сло вац ком, сло венс ком, рус ском, укра инс ком, хор ватс-
ком, чешс ком и дру гих языках.

Раз ви ва ются тра ди ци он ные для НБУВ биб ли ог ра фи чес кие исс-
ле до ва ния. Соз дана ком пь ю тер ная про грамма биб ли ог ра фи чес кого 
опи са ния сла вянс ких руко пи сей и ста ро пе ча т ных изда ний. Фор ми ру-
ются полно текс то вые базы кни ж ных кол лек ций на сла вянс ких язы-
ках. Сла вис ти чес кие исс ле до ва ния выс тав лены на сайте биб ли о теки 
и вклю чены в рефе ра тив ную базу «Нау кова укра и ни ка». Сайт НБУВ 
еже су точно посе щает в сред нем 50 тыс. поль зо ва те лей со всего мира. 
Сла вис ти чес кая про бле ма тика широко отра жа ется в элект рон ном биог-
ра фи чес ком архиве.

В послед нее деся ти ле тие в НБУВ сис те ма ти чески про во дятся 
меж ду на ро д ные нау ч ные кон фе рен ции, посвя щен ные Дню сла вянс-
кой письмен ности и куль туры: в 2004 г. – «Сла вянс кие куль туры 
ХІХ–ХХ сто ле тия: сос то я ние и перс пек ти вы»; 2005 г. – «Проб лемы 
этно со ци аль ного и этно куль тур ного раз ви тия Киевс кой Руси и сла-
вянс кий мир»; 2006 г. – «Сла вянство и наци о нально-куль ту р ные про-
цессы XXI сто ле ти я»; 2007 г. – «Сла вянс кое слово и куль тура в кон-
тексте миро вого раз ви ти я»; 2008 г.  – «Сла вянство и меж куль ту р ный 
диа лог»; 2009 г. – «Сла вянс кий иден ти тет: общие корни и общее буду-
щее – пара дигма XXI сто ле ти я»; 2010 г. – XII Меж ду на род ная кон фе-
рен ция Комис сии по сла вянс кому сло во об ра зо ва нию при Меж ду на-
род ном коми тете сла вис тов «Отра же ние исто рии и куль туры народа 
в сло во об ра зо ва нии» и Меж ду на род ная науч ная кон фе рен ция «Сла-
вис тика: образы прош лого и новая исто ри чес кая ситу а ци я»; в 2011 г. – 
«Сла вя но ве де ние XXI сто ле тия: тен ден ции интег ра ции и диф фе рен ци-
а ции» и «Пере соп ниц кое Еван ге лие и руко пис ная тра ди ция в исто рии 
и сегод няш нем дне сла вянс ких куль тур»; 2012 г. – «Тра ди ции сла-
вянс кой письмен ности и куль туры: транс фор ма ции в XXI сто ле ти и»; 
2013 г. – «Сов ре мен ная сла вис тика: клю че вые про блемы и тен ден ции 
раз ви ти я».

В рам ках сла вис ти чес ких кон фе рен ций рабо тают кни ж ные выс-
тавки (тра ди ци он ные и элект рон ные) из фон дов НБУВ; ката логи выс-
та вок и мате ри алы кон фе рен ций выс тав ля ются на сайт.
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Укра инс кие сла ви сты все чаще обра ща ются к сла вянс ким фон-
дам зару бе ж ных биб ли о тек. Поиск услож ня ется отсутст вием свод ного 
элект рон ного ката лога и недо ста точ но с тью оциф ро ван ного ресурса 
сла вянс ких фон дов биб ли о тек мира. Поэтому фор ми ро ва ние интег-
ри ро ван ного элект рон ного ресурса сла вянс ких фон дов явля ется акту-
аль ной зада чей (Солонс кая Н. Интер нет-пре зен та ция сла вянс ких 
фон дов Наци о наль ной биб ли о теки Укра ины имени В. И. Вер надс-
кого в кон тексте раз ви тия сла вис ти ки�� // XV Між на ро дны з’езд 
сла віс тау = XV Меж ду на ро д ный съезд сла вис тов = XV International 
Congress of Slavists (Мінск, Бела русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы 
дак ла дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к-
ла ры с тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Бела рус. навука, 2013. – С. 168–169).

***
Ак ту аль ные   аспе кты сла вис ти чес ких исс ле до ва ний и эди ци-

он ная дея тель ность Инс ти тута искусст во ве де ния, фоль к ло рис-
тики и этно ло гии имени М. Ф. Рыль с кого НАН Украины.

…Ос ве щен широ кий спектр про блем, каса ю щихся сов ре мен ного 
сос то я ния и перс пек тив сла вис ти чес кой этно фоль к ло рис тики, а также 
искусст во ве де ния, кото рые нахо дятся в центре вни ма ния ИИФЭ 
им. М. Рыль с кого НАН Укра ины. Это укра инско-поль с кие, укра инско-
бол гарс кие, укра инско-ма ке донс кие, укра инско-се рбс кие, укра инско-
хор ватс кие связи, акту аль ные про блемы иден ти фи ка ции сла вянс ких 
наро дов, меж куль тур ное вза и мо дейст вие сла вянс ких куль тур на укра-
инско-бе ло рус ском-рос сий ском погра ни чье, кото рые расс мат ри ва ются 
в рам ках меж го су дарст вен ных двух- и трехс то рон них проектов.

Осо бое вни ма ние в эди ци он ной дея тель ности Инс ти тута уде ля-
ется фун да мен таль ным энцик ло пе ди чес ким изда ниям: энцик ло пе-
ди чес кий сло варь «Художня куль тура захід них та пів ден них сло в’ян 
(XIX – перша поло вина XX ст.)», мно го том ная «Укра їнська музична 
енцик ло пе ді я», «Етно ло гіч ний слов ник», начата работа над про ек-
том по изда нию сло варя «Укра їнська сла віс тична фоль к ло рис тика 
(XIX – поча ток XXI ст.)».

Важ ную роль в по пуля ри за ции акту аль ной сла вис ти чес кой про-
бле ма тики и резуль та тов наро до вед чес кой науки дру гих стран сыг рали 
спец вы пуски жур нала «НТЕ», посвя щен ные бол гарс кой, бело рус ской, 
маке донс кой, поль с кой, сербс кой, хор ватс кой, рос сийс кой этно ло гии 
и фоль к ло рис тике. Резуль та том двухс то рон них про ек тов с веду щими 
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нау ч ными ака де ми чес кими инс ти ту тами и центрами сла вянс ких стран 
стало фун да мен таль ное изда ние в двух томах «Сов ре мен ная зару беж ная 
этно ло гия» (2011). Гото вятся к печати кол лек ти в ные моно гра фии 
отдела искусства и народ ного твор чества зару бе ж ных стран «Фоль-
к лор та мис тецтво сло в’ян в євро пейсь кому кон текс ті» и «Сов ре мен-
ная фоль к ло рис тика евро пейс ких стран». Еже год ник «Сло в’янсь кий 
світ» (гла в ный редак тор – А. Скрип ник), кото рый изда ется Инс ти ту том 
в коор ди на ции с Укра инс ким коми те том сла вис тов, вошел в спи сок 
веду щих сла вис ти чес ких изда ний (Скрип ник А. Акту аль ные аспе кты 
сла вис ти чес ких исс ле до ва ний и эди ци он ная дея тель ность Инс-
ти тута искусст во ве де ния, фоль к ло рис тики и этно ло гии имени 
М. Ф. Рыль с кого НАН Укра ины // XV Між на ро дны з’езд сла віс тау 
= XV Меж ду на ро д ный съезд сла вис тов = XV International Congress 
of Slavists (Мінск, Бела русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы дак ла-
дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз на уства. Куль ту ра ло гія. Фаль к ла ры с-
тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела рус. 
навука, 2013. – С. 127–128).

***
Ги пер текс то вая муль ти ме дий ная сис тема «Изда ния Свято-Ус-

пенс кой Поча евс кой Лавры в соб ра нии биб ли о теки Рос сийс кой 
ака де мии наук».

Ос нов ной осо бен но с тью сов ре мен ного этапа раз ви тия чело ве чества 
явля ется пере ход к инфор ма ци он ному обществу: зна ние и инфор ма-
ция ста но вятся одним из веду щих фак то ров раз ви тия. К ряду наи бо-
лее перс пек ти в ных спо со бов инфор ма ци он ного обес пе че ния науки 
и куль туры отно сится пред став ле ние инфор ма ции и зна ний не только 
в печат ной, но также и в циф ро вой, элект рон ной, форме. При чем раз-
ви тие инфор ма ци онно-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий позво ляет соз-
да вать сов ре мен ные инфор ма ци он ные ресурсы сразу в элект рон ном 
виде. Элект рон ные носи тели инфор ма ции расп рост ра ня ются все шире, 
и это дает воз мож ность по-но вому соз да вать, хра нить и исполь зо вать 
инфор ма цию в любой форме.

Се годня наи бо лее перс пек ти в ным спо со бом инфор ма ци он ного 
обес пе че ния ста но вится исполь зо ва ние элект рон ных биб ли о тек (ЭБ) – 
расп ре де лен ных инфор ма ци он ных сис тем, позво ля ю щих над ежно 
накап ли вать, сох ра нять и эффек тивно исполь зо вать раз но об ра з ные 
кол лек ции элект рон ных доку мен тов, досту п ные в удоб ном для поль зо-
ва те лей виде через гло баль ные сети пере дачи данных.
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Соз да ние мас сива циф ро вых копий доку мен тов, в том числе печа-
т ных изда ний, позво ляет решить дво якую задачу, сто я щую перед биб-
ли о те ками – хра ни те лями зна чи тель ных кол лек ций ста ро пе ча т ных 
книг. В сов ре мен ном инфор ма ци он ном мире биб ли о теки сущест вуют 
как поли куль ту р ные мно го функ ци о наль ные центры. Отсюда необ-
хо ди мость вво дить в нау ч ный обо рот инфор ма цию о своих фон дах, 
делать сами книги досту п ными воз можно боль шему числу чита те лей. 
В то же время одной из неиз мен ных задач биб ли о теч ного дела оста ется 
сох ра не ние памят ни ков наци о наль ной письмен ности, но каж дое пре-
дос тав ле ние ори ги нала ста ро пе чат ной книги чита телю отри ца тельно 
отра жа ется на ее физи чес ком сос то я нии.

Именно поэтому работа по созда нию элект рон ных биб ли о тек идет 
во всем мире. Вполне зако но мерно, что Биб ли о тека Рос сийс кой ака-
де мии наук (БАН) – одна из круп ней ших рос сийс ких и миро вых биб-
ли о тек – участ вует в этом про цессе, в част ности, в рам ках боль шой 
про гра ммы «Биб ли о тека Элект рон ного насле дия РАН» (Гор де ева М., 
Рома нова А. Гипер текс то вая муль ти ме дий ная сис тема «Изда-
ния Свято-Ус пенс кой Поча евс кой Лавры в соб ра нии биб ли о теки 
Рос сийс кой ака де мии наук» // XV Між на ро дны з’езд сла віс тау = 
XV Меж ду на ро д ный съезд сла вис тов = XV International Congress 
of Slavists (Мінск, Бела русь, 20–27 жні уня 2013 г.) : тэзісы дак ла-
дау. У 2 т. Т. 2. Літа ра ту раз на уства. Куль ту ра ло г і я. Фаль к ла ры с-
тыка / рэд кал. : А. А. Лука ша нец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела рус. 
навука, 2013. – С. 169–170).

Між на род ний досвід

27 червня 2013 р. було ухва лено Дого вір WIPO (Сві то вої орга-
ні за ції інте лек ту аль ної влас нос ті) для по лег шення доступу до опуб-
лі ко ва них тво рів осо бам з пору шен ням зору та осіб з обме же ними 
мож ли вос тями читати дру ко ва ний текст (відо мий як Мар ра ке-
шсь кий дого вір).

Мета дого вору – полег шення доступу для людей із про бле мами 
читання дру ко ва них текс тів шля хом ство рення між на род ної пра во вої 
бази для забез пе чення транс кор дон ного обміну мате рі а лам и. П’ят де-
сят одна кра їна під пи сала Мар ра ке шсь кий дого вір. Під пи сання цього 
дого вору свід чить про наміри кра їни рати фі ку вати дого вір через 
роз робку від по від ного наці о наль ного зако но дав ства. Між на родна 
феде ра ція біб ліо теч них асо ці а цій та уста нов (ІФЛА) брала активну 
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участь у роз робці та лобі ю ванні ухва лення цього дого вору. З текс-
том офі цій ної заяви ІФЛА щодо цих питань можна озна йо ми тися тут: 
http://www.ifl a.org/node/7751. Цю заяву під пи сали багато наці о наль них 
біб ліо теч них асо ці а цій (Мар ра ке шсь кий дого вір // Блог «Твор чість 
та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://libinnovate.wordpress.
com/2013/07/05/мар ра ке шсь кий-до го вір/).

***
1 августа 2013 г. пре зи дент Аме ри канс кой биб ли о теч ной ассо-

ци а ции (АБА) Б. Стрип линг огла сила Декла ра цию прав на биб ли-
о теки в ходе цере мо нии подпи са ния в Пуб лич ной биб ли о теке Нэш-
вилла (штат Тен не си).

Де кла ра ция явля ется осно в ным доку мен том пре зи де нтс кой ини-
ци а тивы Б. Стрип линг под назва нием «Биб ли о теки изме няют жизнь», 
кото рая пред наз на чена для выра ботки тре бо ва ний общества и устой чи-
вую поддержку права Аме рики на биб ли о теки любого вида: уни вер си-
тетс кие, спе ци аль ные, школь ные и пуб ли ч ные. Ини ци а тива Б. Стрип-
линг в основ ном уде ляет вни ма ние меня ю щейся прак тике биб ли о тек 
в области гра мот ности, инно ва ций и при вле че ния общест вен ности.

К Б. Стрип линг при со е ди ни лись К. Оли вер, дирек тор Пуб лич ной 
биб ли о теки Нэш вилла, биб ли о те ч ные лидеры Нэш вилла и пред ста ви-
тели общест вен ности. Все они были в числе лиц, пер выми подпи сав-
ших Декла ра цию, кото рая послу жит силь ным общест вен ным заяв ле-
нием о цен ности биб ли о теки как инс ти тута, кото рый обо га щает лич-
ность, укреп ляет семью и защи щает наше право на зна ние. Подпи са-
ние Декла ра ции орга ни зу ется в биб ли о те ках и дру гих мес тах по всей 
стране. Заяв ле ния будут пере даны в Кон гресс в ходе про ве де ния Наци-
о наль ного дня биб ли о теч ного зако но да тель ства 5–6 мая 2014 г. Подпи-
са ние Декла ра ции онлайн будет орга ни зо вано в конце лета 2013 г.

Пре зи дент АБА заявила, что биб ли о теки пре дос тав ляют услуги, 
посредст вом кото рых их поль зо ва тели полу чают жела ние и воз мож-
ность изме нить свою жизнь с помо щью обра зо ва ния. Декла ра ция 
послу жит средст вом поддержки и помо жет общест вен ности при нять 
меры и пока жет ей цен ность её биб ли о тек и биб ли о те ч ных работ ни ков. 
В АБА над еются, что гру ппы поддержки биб ли о тек вос поль зу ются 
этим средст вом и пред ста вят в тече ние года соб ран ные подписи мес т-
ным орга нам власти и зако но да тель ным органам.

Мно гие семьи про дол жают бороться, чтобы свести концы с кон-
цами, и пуб ли ч ным биб ли о те кам здесь пред наз на чена реша ю щая роль 
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[в помощи таким семь ям]. Сог ласно доку менту Ассо ци а ции «Исс ле-
до ва ние финан си ро ва ния пуб ли ч ных биб ли о тек и доступа к тех но-
ло ги ям» лица, ищу щие работу, исполь зуют пуб ли ч ные биб ли о теки 
для доступа в Интер нет в целях поиска работы и подачи заяв ле ний. 
Ежед невно около 300 тис. чело век полу чают в биб ли о те ках помощь 
в поиске работы. Кроме того, отчеты более 65  % биб ли о тек сооб-
щают, что биб ли о тека явля ется единст вен ным мес том в их реги о-
нах (сооб щест вах), где пре дос тав ля ется бесп ла т ный доступ к ком пь ю-
 те рам и сети Интернет.

Школь ные биб ли о теки играют клю че вую роль в пере мене жизни 
моло дёжи нации. Мно го чис лен ные исс ле до ва ния пока зы вают, что 
сущест вует отчё т ли вая связь между качест вом школь ных биб ли о те ч-
ных про грамм и ака де ми чес кими успе хами. Более чем 60 исс ле до ва-
ний убе ди тельно про де мо нст ри ро вали, что уча щи еся в шко лах, име-
ю щих школь ные биб ли о те ч ные про гра ммы, реа ли зу е мые ква ли фи ци-
ро ван ными школь ными биб ли о те ка рями, учатся лучше, имеют более 
высо кий уро вень ака де ми чес ких успе хов и более высо кие резуль таты 
стан да р т ных тес тов, чем такие же школь ники в шко лах без биб ли о те-
ч ных программ.

Уни вер си тетс кие биб ли о теки явля ются вен цом тех но ло ги чес ких 
дости же ний в биб ли о теч ном сер висе и играют важ ную роль в поддержке 
выс шей школы. Уни вер си тетс кие биб ли о те кари – это пар т нёры в учеб-
ной и исс ле до ва тель с кой работе, кото рые гото вят сту ден тов с иск лю чи-
тель ной пре по да ва тель с кой и про фес си о наль ной ква ли фи ка цией.

В сле ду ю щем году биб ли о теки всех типов про ве дут цере мо нии 
подпи са ния Декла ра ции, на кото рых пред ста ви тели общест вен ности 
смо гут отк рыто заявить о своем праве иметь живые школь ные, пуб-
ли ч ные, уни вер си тетс кие и спе ци аль ные биб ли о теки в своих реги о-
нах (сооб щест вах).

Аме ри канс кая биб ли о теч ная ассо ци а ция – ста рей шая и самая 
круп ная биб ли о теч ная ассо ци а ция в мире. В неё вхо дит при бли зи-
тельно 58 тис. чле нов, среди кото рых уни вер си тетс кие, пуб ли ч ные, 
школь ные, пра ви тель ст вен ные и спе ци аль ные биб ли о теки. Мис сия 
ассо ци а ции – коор ди ни ро вать раз ви тие, про па ганду и совер шенст во-
ва ние биб ли о теч ной и инфор ма ци он ной слу жбы и про фес сии биб ли о-
те каря с целью обра зо ва ния и обес пе че ния доступа к инфор ма ции для 
всех (Пре зи дент ALA огла сила «Дек ла ра цию права на биб ли о те ки» 
// Рос сийс кая биб ли о теч ная ассо ци а ция (http://www.rba. r u/conten t/
n ew s/v id _news_ s tr . ph p?id=21 7 3 ). – 2013.  – 1.08) .
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***
E-к нижки в уніве рс итетських бібліотеках Кемб р иджа й Брай-

тона.  Доступ до кон тенту – 24  години на добу,   сім д нів на  ти ждень – 
т аке суча сне  бачення сучасної у ніверси тетсь кої біб л іо т еки у В ел-
икій Бри т анії. Е-к нижки для  цього під хо дять якнайк ращ е.  Біблі отеки 
коле джів Кемб ри джа над ають своїм читачам-с ту дентам і викл адачам 
дос туп не л ише до друков аних колекцій,  а й до широкого спектра 
е-книг. У   де яких книг озбірнях, наприклад у Бібліотеці Judges Business 
School (Бізне с о вої школи )  (http:/ /www.jbs.cam.ac.uk/ res earch/l ibr ary/i nd-
ex .h tm l), елек тр он ний конт ент  ста но в ить  90   % усіх рес ур с ів . Е-книги 
по пуляриз ують й  організують н авч ання-ко нс ультації  щодо корист-
ува ння  ними. В они інт ег р ов ані до е лек тр онного каталогу. Наприклад, 
в Університеті Брайтона  корист ую ться послугами Dowsonera (https: //
www.d a ws o nera.com), що уможли влює  над ав ати дос туп до е-книг 
ч ерез веб-сайт бібліотеки ( E-книжки в унів ерс ит етських біблі-
отеках Кембриджа та Брайтона // Електронна  к нига в б іб л іо-
теці  (htt p://ebookinlibrary.wordpress.com/2013/0 8/ 2 0/e-к нижки-в-у-
ніверс итетських-б іб л іо те к). –   20  13. – 20.08).

***
Мин истерство к ул ьтуры России  ищет испо л н ителя гос к он-

т ра кта на выполне ние работ по  вк л ючению в Национальную 
электрон ную  б и блиот еку (НЭБ) не менее 10  % изда ва емых в РФ 
 книг.  На  эти цели план ируется  на пр авить до 1 2 9, 6 млн р . ,  с л ед ует 
из  заявки, р аз ме щ енной на  портале г о сз ак упок. 

И сп олнитель  гос ко н тр акта д о л ж ен , в  ча стности, заклю чить л иц-
ензион ные договоры на п р е до ст авление неис кл ю чи тельных  прав 
на  и спольз ов а ние  почти 11,7 тыс. произведе ний из при ла га ем ого к тен-
деру спи ск а , сод ер жа щего  97 тыс.  книг. Э тот  список был  с ф орм ирован 
на  ос нове рейтинга  чит а тельск ого с пр оса в  Р ос сий ской государст в-
енной библиотеке  ( РГБ ) и Рос си й ской нац ио наль ной б иблиотеке (Р НБ ),  
а также с  у четом общ е ств енного обсуж дения мето д ики о тбора книг.

Необхо димо перев е сти в электронный вид отобранные произведе-
ния и создать их резервные цифровые копии. Изда ния дол жны быть 
отс ка ни ро ваны, вклю чая обложку, титуль ный лист и все содер жа щие 
зна чи мую инфор ма цию стра ницы, гово рится в доку менте.

Ра боты дол жны быть выпол нены в тече ние трех меся цев с момента 
заклю че ния дого вора. Заявки на учас тие в тен дере при ни ма ются 
до 2 сен тября, подве де ние ито гов кон курса наз на чено на 3 сентября.
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Ра нее пре зи дент РФ В. Путин рас по ря дился еже годно вклю чать 
в Наци о наль ную элект рон ную биб ли о теку не менее 10  % изда ва-
е мых в Рос сийс кой Феде ра ции наи ме но ва ний книг и обес пе чить 
поддержку соз да ния пуб ли ч ных элект рон ных биб ли о тек (Рос сия 
выде лит 130 млн на оциф ровку 10  % изда ва е мых книг // Наци-
о наль ная биб ли о тека Бела руси (http://www.nlb .b y/ portal/ pa g e/
por t a l/inde x /d et ai le d_news ?p a ra m 0=829 12 & la ng =ru&rub ri cId=2 ). – 
  20 13 . – 8. 08 ). 

***
В  глобаль ном  рейтинге  н ау чной публикационной а кт ив но сти 

Н ац ионал ьная академия наук Беларуси опережает веду щие белор-
у сс кие  ун ив е рситеты .  Об этом свидет ел ьствуют четыре доклада SIR 
World  Re port: Glo bal Rank ing, изд а нные и сс ледова те л ьс кой груп пой 
 SCImago (Исп а н ия) с  20 09  п о 2012 г  . 

В этом  г ло бальном рейтинге  научной  пу блика ционной акт и-
вности ф иг у рируют т олько научные  органи з ации и  вузы, сот р уд ники 
которых еже годно  п у бликуют более  100 научных докум ен тов люб ого 
тип а ,  у чтенных  наукометр ической с ис т емой Scopus, включая научные 
 статьи, полные и к ра ткие обзоры, краткие  сообщения, статьи в трудах 
конферен ци й.  В рейт инг 2012 г. включены  32 90  таких  ор га ни заций 
из 106 стран мира  (в  2011 г. – 3  024 из  10 4  с  тран), к от ор ыми в п ер иод 
2006–2  01 0 гг. с ов ок упно произв е дено более 8 0  %  ми ровой  п еч а тной 
н ау чной продукции. В гло б ал ь ном рей ти нге НАН Беларуси зани-
мает  886-е  место, с р еди орг анизаций Вос то чной Европы – 36-е  ме сто, 
в  Ре сп ублике Б ел арусь,  как и во все  предыд у щие  го ды, – пер вое 
 м есто. Из  70 органи за ций с ек тора высшего обра з ования  Беларуси, в ы-
полняющих  н аучные и сследования и р аз раб от ки,  в рейтинг включены 
 т олько БГУ (1504-е место в мире,  76-е место в В осточной Евро пе ) 
и БГУИР (соответств енно 2916-е и 185-е места), при чем с 2011 по 
2 012 г.  от рыв  НАН Бел ар уси от  Б ГУ  увели ч ился с  50 8 до 618  п  о зиций 
рейтинга, от БГУ ИР  – с 1954  д о  2030 пози ций. О р г анизации  се кт ора 
отра сл е вой науки  Б ел ар уси в р ей тинги  2009–2  01 2 гг. не  попали (В г л-
обальном  р ей ти нге науч ной п уб ликацио нной акт ивности 
Н ациональная академия наук опережает ведущие белорусские 
 ун иве рситеты //  Н ацио нальная а кад емия н аук Бела руси (http: // n-
asb.gov .b y /rus/n ew s ). – 2 01 3 . – 2.08 ) .
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 Ф ормування та впр ова дження 
 ін новаційної м оделі еко номіки

Ко нц еп ція роз ви тку державно-приват ного п арт не р ства до  
2 018  р  . визначає наукову та і нн оваційну  сфери як  пріор ит етні. 

Конце пція роз ви тку д ер жа вно-пр ив атного п а рт нерства на 2013–
2  018 рр.   враховує п отреби роз ви тку  ін новаційної сфери. На цьому наго-
ло сив голова Держа вного агентства з пит ань н ау ки,  інновацій та і нф о-
рм атиза ції В . С еминоженко.

Він пові домив, що  уряд за своєму  за сіданні 1 4 серпня поточ-
ного  року  схвалив  в ідп ові дну К онцепцію, і  тим самим п ід кр е слив 
 не об хідність шир о кого впро вадження в  Укра їні механізму держа вно-
прив атного пар тнерств а. 

В . Семин оженко  на голосив , що  Україна має досвід впров адже ння 
ДПП у п ев них с ф ер ах ,  проте д осі г алузь інновацій  трохи випад ала з п оля 
зору.  Концепція  ст а вить з авдання  вд оск оналити  н орм ати вн о-п равову 
 базу в цьому напрямі.  При  цьому д о кумент в из начає пріор ит е тні с фери 
засто сування д ержавно-при ва тн ого партне рс тва, серед  яких науково-
технічна, інноваційна та інфо р м аційна .

 Він також з аз на чив, що  відпові дно до Конце пції роз витку  ДПП 
до 2018 р. Кабінет Мін істрів д оручив  в ідповідальним  органам р о зробити 
та п одати до 1 грудня  п о точного р оку на роз гляд уряду п ро ект  з акону 
 У кр а їни  «Про Страт е гію роз витку  де рж а вно-пр ив атного партнерства 
в  Україн і» . За слов ами В. С ем и ноженка, Держінфо рмнауки в рамках 
 своєї комп ет енції гот ове взяти  уч асть у цьому п роцесі  (Концепція роз-
витку ДПП до 2018 року визначає наукову та інн оваційну сфери 
як пріоритетні / /  У рядовий портал (http: // www. kmu .g o v. ua). –   201 3 .  – 
16.08).

***
В Укр аїні на кінець  ч е рвня (за два  кв ар тали 2013 р.)  у рамках 

держ а вн о-п ри ватного п ар т нерства ( ДПП)  розпо чата  ре ал ізація 
160 проектів. Вони  реалізу ют ься у різних  сферах г ос п одарсь кої діяль-
ності.

На в иконання  Націо н ал ьн ого плану дій на 2 01 3 р  . щодо в пр о-
вадження  П рограми  економ іч них  р еф орм на 201 0–2014 рр.  « За можне 
 сус пільст во ,  конкурентоспроможна е кон оміка,  е ф ек тивна  дер жа ва» 
Міне ко номрозвитку  сп ільно з експер т ами Прог р ами роз ви тку 
ДПП (USAІD) та а вт орським  к олективом Інсти туту еконо міки та п рог-



97

Наука і влада

ноз ува ння Н АН Укр а їни  р озроблено й подано на роз гляд Кабі нету Міні-
ст рів України  Кон це пцію р оз ви тку д ержавн о-пр иватного  па р тнерства 
в У кра їні на 2013 –201 8  рр. 

Д ир ек тор  де п артаменту інвести ційно-інноваційної п олітики та роз-
витку державн о-п рив атного  па р тн е рства М і н економроз ви тку В. Кова-
ленко пові д ом ив,  що на  сьогодні вед еться робота  щодо  виз на ч ення 
п ер с пективних п роектів і м ожл ивостей залучення  і нвести ці й них 
ресур сів на у м овах  ДПП. М іне к ономроз витку  продов жує  працювати 
над ство р енням  умов для  роз ви тку дер жав н о-приватного партнер ства. 
Нас т уп ним к ро ком буде п рийняття  Ст ра т егії роз витку державно-п ри-
ва тного  па р тнерства в У кра їн і , де буд уть  ок реслені  ос новні  зав дання, 
 х аракте рист ики й  пр ин ципи для  по д ал ь шого  р оз ви тку дер ж а вно-
приват н ого  пар тнерства. 

Мінекономрозви тку здійснює  по ст ійний моніторинг е фективності 
 ре алізації п роекті в,  що  реа лі з уються на  у м овах ДПП,  та аналізує стан 
зако нодавс тва в цій г ал узі,  щоб і над алі роз ви вати дер ж авно-пр ив а-
тне парт н ер ство в  Укр а їні (В Укра їні у  першому  пів рі ччі роз по чато 
реа лі з ацію 16 0  проектів у рамках державно-приватного парт-
нерства // Мініс терство  еко но мічного  роз ви тку і торгівлі Укра-
їни  (http:// ww w. me .gov.ua) . –   2 01 3 . – 6. 0 8) . 

***
 К аз а хстан  приг ла шает к с отр у дничес тву у кр аинские к о мпа-

нии и орга н и зации,  осуществ ля ю щие д е ят ел ь ность в  раз ли чных 
напр ав лениях п р ик ла дных исс ле до ва ний и о п ытно-ко нс т-
рукторских  ра бот, в о б л асти  разраб отки, изгот ов ления  пр о тот ипов 
и  т ес т ир ования выс о котехнол ог ич ной про ду кции и т ех нологи й,  
 п роизводс тва продук ции с  вы со кой доба вл е нной с тоимость ю .

Как сооб щил  п редседат ель Г о с уд а рственного агент ства по в о-
просам  на уки , иннова ций и  информ атизации  У кр аины В. Семи-
ноженко  ,  с соотв ет с тв ующим письмом к  нему обрат ился Ч ре звыча-
йный и  Пол номочный Посол Республики  Каз ахс тан в Укра ине 
З.  Тури сбеков  .

 Он  пр оинфор ми ро вал руко водителя  Го синфор мна уки Укра ины 
о т ом ,  что в Каза х ст ане под эгидой  На зарбаев У ниверс ит ета  прово д ится 
раб ота по созданию инт е лл е кт у ал ьн о-иннова ци онного кластера (ИИК),  
в составе  к оторого п л анируется с оздать  н аучный парк, центр к оммерц-
иа ли зации , техн о парк и д р.   При этом  од ним из основных эле ме нтов 
ИИК станет научный п ар к , на т ер р итории  ко торого будет создана 
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сво бо дная  эконо ми ческая зона для  р аз ме щения R &D   це нтров ,  высо-
котехнологич ес ких  компаний и  п р оиз водств . 

В . Семиноженко отметил,  что п от енциал ьными рези д ен тами парка 
могут  ст ать орга н и зации,  осуществ ля ю щие д е ят ел ь ность в  раз ли чных 
напр ав лениях п р ик ла дных исс ле до ва ний и о п ытно-ко нс т рукторских 
 ра бот, в о б л асти  разраб отки, изгот ов ления  пр о тот ипов и  т ес т ир ования 
 в ысокот ехноло г ич ной  п родук ции и тех н ологий, прои зво дс тва прод у-
кции с высокой добавлен ной  ст о им ос ть ю .

Основ ным видом д е я тельности н ауч ного  парка будет при вл еч ение 
и раз м еще ние R &D центров, высок от е хн ологичных комп аний и произ-
водств,  п редост ав ление в а р е нду лаборат о рно-произво д ст вен но й , 
офис ной и социальной  площади резидентам парка,  а также о казание 
поддер жки вновь с оз д а нным и раз в ив аю щимся  компани я м. 

Для создания  па рка уже  вы де лен участок  пл ощадью  50  г а в А стане. 
Плани р уется,  что тер ри то рия  б у дет обес п ечена всей необходимой 
инженер ной и с оци альной инфра структу р ой . В  насто ящий мом ент р а-
зр абатыв ае тся концепция и мастер-п лан парк а .  В   рам ках указанных 
работ б удут сфо рм ир о ваны пер е чни поте нц и альных  ре зид ен тов, т ре бо-
в ания к о б ъектам инф ра ст рук туры и  условиям разме щения резид ен тов 
в п а рке, мех ан измы взаимо д е йс твия резидентов с парком.

В. Семиноженко сообщил, что Казахстан при глашает украинские 
организации участвовать в этом про екте и раз мес тить R&D подраз де-
ле ния на тер ри то рии ука зан ного парка (Казах стан при гла шает укра-
инс кие ком па нии в нау ч ный парк // Елект ро нні Вісті (http://elvisti.
com/no d e/128936 ).  –   20 13. –   2.08).

 
***

Ре йт инг Укра їни на м іж на род ному рів ні . 
Підсумки інвест иційного та  інн овац ійного  ро зви тку У країни 

 ос та нніх років  де м онстру ють  підвище ння  ролі цілеспр ямо в аної 
 дер жав ної п ол іт ики ,  орієнт ов аної на під три мку ціл іс н ості інн ов а ці йного 
проц есу – від  на у к ової роз робки до  інв ест ування масового виробн иц тв-
а.  Це с пр ияло  по краще нню місця України в Г ло бальн ому іннов ац ійн-
ому  ін дексі  (ГІІ) і Глобальн ому  і нд ексі  к онкурент ос п роможності (ГІК) .  
На м іж народному рівні в  рейтингу ГІІ-2 012 Україна  посідає 63-тє місце 
серед 141-ї країни світу проти 60-го м ісця серед  125-ти країн світу 
у 2 011  р. До  фа кт о рів, які визн ач а ють я кість інно в аційної діяль ності, 
можна  відне сти рівень роз ви тку вищої осв іти й стан  сфери дослідж ень 
і розробок:
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– за р ів нем роз витку вищої освіти Україна у  20 12 р. посіла  34-те 
м і сце (39-те – у 2 011), зокрема за  п о казником  о хо плення  ви щою осві-
тою –   8-ме, за ч ас ткою випускників  наукової та інжен ерної спрямова-
ності – 19-те місце;

– о цінка сфери д осліджень і  ро зробок включає  три п оказники: кіл ь-
кість  дос лідників на 1 млн населення – 44-те  місце,  витр ати на НДДКР – 
  37-ме та які сть  до сл і дних інс т ит утів – 69-те місце;  

– за результат ив ністю науко вих досліджень Україна у  20 12 р. 
посіла  30-те місце ( 40-ве – у 2011 ) ,  зокрема за показ ни к ам и:  зі с творе-
ння  н ових  на у кових зна нь , що характеризується  к ількістю патентів 
і наукових стат ей, – 21-ше місце,  п оширення знань –   55-те, впливу 
знань – 66-те міс це .

<…> У рей тингу ГІК 2012–2  013 рр. Україна посіла 73-тє місце  с еред 
144  країн  св іту (2011–20 1 2 рр. – 82-г е) ,   продо вж уючи демонс трувати  свої 
осн о вні конк ур ен тні  перев аги – освіту та ємність ринку. Вис ок оосвіч ене 
населенн я,  з на чна ємні сть р инку є  хор ошою о сн овою для  по дальшого 
е кономі чн ого зро ст анн я.  О дн ією із важливих  ск ла дових індексу кон-
курен то с промо жн о сті є «Іннов а ц ії», що  вк лю чає  такі осно вні п о каз-
ники, як «наявність вис окоякісних н ау к ов о-дослід них у ст анов» (6 4-те 
місце) , «спі вр обітни цтво університетів і бізнесу в сфері н а ук ових дос лі-
дж е нь» (6 9-те місце), «н а явність  наукових й  і нж е не рних кад рі в » (25-те 
місц е ), «захист  ін телектуальної  в ла сності » ( 51-ше м іс ц е) .

<…> Б іл ьш ість цих  показників  покращено пор ів няно з п о переднім 
 пе ріодом, зокр ема якість  н ауков о-дос лідних  і нститутів ( +8 позиці-
й) ,  державні з ак упівлі н ов ітніх тех нологій і п ро дукції (+15  п  озицій),  
н аявність у ч ених та і нж енерів (+26 позицій),  к іль кість патен тів, 
отрима них у США  на 1 млн н асе л ення ( +2 0 позицій). Рейтинг Укра-
їни за під індексом  «Іннов ації» у 2012–20 13  рр.  від пов ідає 71-му  місцю 
 пр оти  7 4-го в попере д ньому періоді («Нау ко в о-техн ол о г ічна сфера 
Укр а їни» 2 01 3 рік // Держ а вне  аг ентство з питань науки, інновацій 
та інфор ма ти з ації У країни (htt p://o l d .dknii .gov. ua).

 Між народний  досвід
 
На при  кінці червня ц ього  року  Ір лан дія на  ч олі Євросо-

юзу (ЄС) та  чл ени Європарламенту досягли згоди в питанні 
 « Го риз онту-2020 » (Horizon  202 0 Pro gra m me ),  пан’єв ропейської 
с хеми зі збільшення дослідн иц ьких про г рам та інновацій .  
Угоду у клали в Брюсс елі  25 червн я,  а вже 30  ч  ер вня спливав  термін 
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 го ловування І р л ан дії у Є вр ос оюзі. Цій угоді  пе ре дував ряд  бе зуспіш них 
п ерегов орів, які роз поча лися ще в л ют ому ц ього року,  к оли 27 країн – 
  членів  ЄС  уз го дили бюджет при близно в 70 млрд євро, роз пл анований 
на  201 4–20 20  рр. Ця  сума м айже на 13  % менша від запропоно ваної Євр-
ок омісією і на 30  % менша за т у,  яку хотів би б ачити Є вр оп ар ла мент. 
Деталі «Гориз о нт у–2020»  ж ваво обговорюв а лися в  тр и а ло гах (внут-
рішніх  пе р ег ов о рах), вклю чно з міністрами ,  член ами Є вр опарламенту 
та комісією.  «Ми всі д обре поп ра цюв али, аби дійти з годи, – гов-
орить ком ісар Європейської дослідницької ради М.  Г егін-Квін 
 (M.  Geoghegan-Q ui nn ). – Зараз ми можемо досягти  того, про що  г ов орили 
від с ам ого початку к раїни-чл ени , Європарла мент і Євроком ісія: п р-
ог раму із д осліджень та інновацій, що м а тиме реа л ьне значення для 
зайня то сті та економічного з р ос тання в Євро пі».

Укла д ену угоду ще має затве рдити  Єв ропарлам ент і країни-чле-
ни , до того ж вона збер ігає  сп рощену схему фінансування, за яку вист-
упили більші сть країн-чл енів. Згідно з такою схе мою  у сім учасн икам 
 « Горизонт у–2 020»  повністю  п ро фі нансують пряму вар тість дослідже-
ння плюс ф і ксовані 2 5  %   для покр иття неп р ямих витра т,  включно 
з викори ста нням великих н аукових уста но вок на  к шталт синх-
рофазотронів.

Однак члени Євро парла менту зазнач аю ть ,  що одне на всіх м ірило 
може пост авити в нев иг і дне стан ов ище ті зак лади, які залежать  від 
п од ібних  ус та н овок, і з робити їх  уч асть у фін ансова них  Єв ро союзом 
 до сл ідженнях  н евигідно ю.   Де які дослі дн иц ькі орга нізації,  в кл-
ючно з А со ц і ацією у ніверс и т етів Європи та німец ьким  То в ариством 
ім. Фраунг о фера вист упали проти п од ібної м од елі  єдиної с тавки – нат-
ом ість пропо н ув али о рга ні заціям з  на дзвич айно в исо кими  накла дними 
витратами отрим ув ати повне фіна нсува ння  ви трат, що в окремих 
випад ках може  сильно  перевищу вати  прямі витр ат и. 

Проте в минулому п овна оплата в ит рат від лякувала  ко м ісію 
і  к ра їн и-члени,  зане по коєні  біль шою кіл ькі стю  бюрокра ти зму 
у  фі нан сованих Є вросою зом  до слідж е ннях.  К ом ісія пообіцяла , що б уде 
врах ов увати д умку о рганіза цій, які  т ривож аться з при воду моделі єди-
ної  с та вки.

З двоєні інс ти ту ти . Учені з ЄС-12 – дванадцяти  країн , що при-
єдналися до ЄС від  20 04 р. – осо бливо раді  спрощеним п ра вилам 
 фі нансув ання.

« С хоже,  що  пр оста й  п ри ваблива система єдиної с тавки з а доволь-
няє партнерів у Польщі та  інших нових країнах-членах», – г о ворить 
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 К.  Фраковяк  (Krzysztof. F ra ckowi ak ) , к о л ишній держав ний секр етар 
у поль с ьк ому Мін іс т ерстві наук і голова Агентства з наукових контак-
тів з П ольщею  (P olish Sciences  Contact Age nc y)  у Брюсселі.

«Горизонт–2020» м атиме певні механ і зми – так і,  як «здв о єння» 
у ста нов ЄС-12 з д ослідними уста н ов ами старших  кр аї н-чле ні в,  
що м ають краще устат кув ання – спр ямо вані залуч ити більше н ові-
ших країн-чл енів, напр ик лад, Польщі . Як заохо чення, кожен  ус пі шний 
 пр е те ндент із  нових краї н-ч ленів о тримув ат име додаткову н адбавку 
до заробітної плати роз міром у  8 тис. євро за кожен рік у ча ст і.  Члени 
Євро пар ламенту і п ар ламент також домовилися про створ ення спеці-
ального ф онду для малих і  се ред ніх під приєм ст в,  які братимуть участь 
у «Горизонті-2020» .

Попе ре дній бюджет д ослі джень у 7 0  м лрд євро  те пер  залеж ить 
від узгодження Європарламентом  за галь ного  бю джету  ЄС  на 
2014–2020 рр. , який п ропону ють зробити роз міром у 960 млрд євро.

Адреса джерела: http://www.nature.com/news/h o ri zon-2020-deal-reac he d-in-br-

u ssels-1.13279 (Ши рм еєр К.У Брюсселі  н а ре шті дій шли згоди по «Гори-
зонту–2020» // Український науковий клуб (http://nauka.in.ua/news/
science-policy/ar ticle_ deta il /8934 ). –   2 01 3 . – 3.07  ).

***
В России результ аты инте лл ектуальной  д е ят ельности з а-

крепят за разра бот чик ами. Как с оо бщает «Р о ссийская  г азета» , 
 Ми нистерство о бразо ва ния и науки  Р оссийс кой Феде рации  предложило 
изм енить  дейст вую щий п о ря док зак ре пл ения прав на р езультаты 
 ин т ел лектуаль ной  д еят ельнос т и ,  п олученные при выполнении госуда-
рс тв ен ных кон тра ктов на  НИ ОКР за с чет с ре дств ф еде ра л ьного  бюд-
ж ета. Измене ния у ст ан авлив ают при ор ит ет ное закрепление за и с-
п олнител ями работ и сключит ел ь ных прав на  изобре те н ия ,  полезные 
 мо дели, п ро мы шленные  о бр азцы, сел ек ц ионные д ост и жения, топ-
о л огии и нт ег р ал ьных микро схем, п рограммы для э л ек тронно-
в ычи с л ительных машин,  б азы  д анных и  с екреты п рои з в одс тва (н о у-
х а у), создаваемые в  ра мках  гос ударств ен ных  ко нтрактов, а не за их 
госуда р ственным (м уни ц ип а л ьным) зака зчи ком.  Случаи , к огда права 
 з а кре пляются за  го с у дарстве нным  зак азчиком,  с ущ ественно о гра н-
ичиваю тс я:  п рава п одлежат з акрепл е нию за  Ро сс и йской  Ф ед ер ац ией, 
е сли  результат н ау чно-те хн иче с кой  деятельности необх одим  для ока-
з ания  г о суд арствен ных услуг л ибо  осуще ст вл ения  го суд а р ств енных 
ф у нкций  фе д ер ал ьными орга нами госуд ар ств ен ной в ласти ,  
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 яв л яющимися зака зчи ками по  го судар ст ве нн ому контрак ту ,  или 
их подве д о мст ве нными о рг а н из ац и ями, пре ду см о тр енных у твержд ен-
ными  ад м инистративными регламентами. Проект соответствующего 
поста нов ле ния сей час про хо дит общест вен ное обсуж де ние. Дру гие 
подроб ности: http://www.rg.ru/2013/08/20/niokr.html (В Рос сии резуль-
таты интел лек ту аль ной дея тель ности закре пят за раз ра бот чи-
ками // Наци о наль ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/rus/
news). – 2013. – 21.08).

***
За дача «Скол ко во» и подо бных про ек тов заклю ча ется 

в том, чтобы соз дать инно ва ци он ную сис тему, а в Рос сии ее нет. 
Об этом на засе да нии пра ви тель ства Рос сии заявил пре мьер-ми нистр 
РФ Д. Мед ве дев. Он подчерк нул, что только ради этого подо бные 
про е кты и соз да ются. При этом Д. Мед ве дев отме тил, что полно с тью 
поддер жи вает главу РАН В. Фор това, кото рый, выс ту пая на засе да-
нии Каб мина, гово рил о необ хо ди мости с помо щью «Скол ко во» найти 
модель для инно ва ци он ного раз ви тия страны.

Глава пра ви тель ства уве рен, что эта сис тема не может быть интер-
на ци о наль ной. Она, конечно, должна осно вы ваться на дости же ниях 
всего чело ве чества, она должна впи ты вать опыт самый пере до вой, 
в том числе иност ран ный. Для этого при гла шают рабо тать иност ран-
цев. Но она все равно должна быть «зато че на» под Рос сийс кую Феде-
ра цию. Он объ яс нил это тем, что в Рос сии спе ци фи чес кие усло вия 
раз ви тия эко но мики: она все гда будет носить именно наци о наль ный 
харак тер, но с уче том миро вого опыта, кото рый нужно исполь зо вать 
мак си мально эффек тивно. Пре мьер над еется, что это и будет сделано.

Од ним из клю че вых нов шеств подп рог ра ммы раз ви тия «Скол ко во» 
явля ется выпол не ние им роли ядра для осталь ных инно ва ци он ных цен-
тров, заявил вице-пре мьер А. Дво рко вич. По его сло вам, «Скол ко во» 
должно расс мат ри ваться не только как уни каль ный инно ва ци он ный 
центр, но и как «окно для при вле че ния высо кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци а лис тов, инвес ти ций в инно ва ций в рос сийс кую эко но ми ку».

А. Дво рко вич отме тил необ хо ди мость вза и мо дейст вия «Скол ко во» 
с Рос сийс кой ака де мией наук, в том числе в целях ком мер ци а ли за ции 
инно ва ций, а также с мес т ными инно ва ци он ными центрами, нау ко гра-
дами и тех но пар ками, кото рые сущест вуют уже в 20 реги о нах страны. 
Он сооб щил, что такое вза и мо дейст вие уже нала жи ва ется. «Скол ко во» 
выс ту пает здесь как иде о ло ги чес кий центр, как центр отбора перс пек-
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ти в ных про ек тов. А. Дво рко вич также доба вил, что «Скол ко во» будет 
вести меж ду на род ное сот руд ни чество в пер вую оче редь с бли жай-
шими сосе дями РФ.

Ми нистр эко но ми чес кого раз ви тия РФ А. Улю каев сооб щил, что 
финан си ро ва ние подп рог ра ммы по раз ви тию «Скол ко во» до 2020 г. сос-
та вит 502 млрд р., из них бюдже т ных – 135,6 млрд р. Пред по ла га ется, что 
общий объем финан си ро ва ния сос та вит 502 млрд р. Из них 73  % – вне-
бю джет ное финан си ро ва ние, 27  % – средства феде раль ного бюджета. 
Таким обра зом, из бюджета пла ни ру ется выде лить 135,6 млрд р.

По инфор ма ции министра, объем час т ных инвес ти ций в инно ва ци-
он ные ком па нии к 2020 г. сос та вит 25 млрд р. годо вого объ ема. Интег-
раль ный вклад про ек тов в эко но мику сос та вит 200 млрд р. Годо вая 
выручка ком па ний-парт не ров сос та вит до 100 млрд р.

Глава Минэ ко ном раз ви тия пояс нил, что 57 млрд р. пла ни ру ется 
напра вить на соз да ние инно ва ци он ной среды, 42 млрд р. – на раз ви-
тие Скол ковс кого инс ти тута науки и тех но ло гий (Скол тех), 37 млрд р. 
будет направ лено на инф раст рук туру.

А. Улю каев расс ка зал, что в резуль тате реа ли за ции подп рог ра ммы 
к 2020 г. пред по ла га ется отк рыть не менее 50 лока ли зо ван ных научно-
ис сле до ва тель с ких центров, более 1 тыс. стар та пов, полно масш таб ное 
функ ци о ни ро ва ние Скол теха, то есть это 15 нау ч ных центров в его 
рам ках. Коли чество про фес суры сос та вит около 500 чело век, 1,2 тыс. 
аспи ран тов-ис сле до ва те лей.

На засе да нии пра ви тель ства было при нято реше ние вклю чить 
подп рог рамму «Соз да ние и раз ви тие инно ва ци он ного центра «Скол-
ко во»» в Госп рог рамму «Э ко но ми чес кое раз ви тие и инно ва ци он ная 
эко но ми ка» (Финан си ро ва ние подп рог ра ммы по раз ви тию «Скол-
ко во» до 2020 сос та вит 502 млрд руб лей // Рос сийс кая ака де мия 
наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=b7 f69 f83–6213–
408 f-808 b-e3 bb7316667 f). – 2013. – 1.08).

***
Пра ви тель ство Рес пуб лики Бела русь опти ми зи ро вало госу-

дарст вен ные ком пле к с ные целе вые научно-тех ни чес кие про гра-
ммы на 2011–2015 гг. Сог ласно поста нов ле нию Совета минист ров 
Рес пуб лики Бела русь от 15 августа 2013 г. № 719 сок ра щен пере чень 
госу дарст вен ных ком пле к с ных целе вых научно-тех ни чес ких про грамм 
на 2011–2015 гг. (ГКЦНТП) с 12 до 10 и объем их бюджет ного финан-
си ро ва ния на 26  % (с 5,3 трлн р. до 3,9 трлн р.).



104 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 7 (97)

Наука і влада

Ра боту по опти ми за ции про грамм возг лав ляли НАН Бела руси 
и ГКНТ сов местно с госу дарст вен ными заказ чи ками. В ходе этой 
работы акту а ли зи ро вана тема тика ГКЦНТП, ряд про ек тов иск лю чен, 
зада ния укруп нены, сок ра щены сроки их выпол не ния (для почти 90  % 
зада ний про грамм уста нов лен срок выпол не ния два–три года).

Ос но в ным кри те рием вклю че ния про грамм в дан ный пере чень 
явля лось реше ние задач по соз да нию новой про дук ции для корен ной 
модер ни за ции про из водств, сни же нию их мате ри ало- и энер го ем кости, 
нара щи ва нию высо ко тех но ло гич ного экспорта.

Про филь ные ГКЦНТП закреп ля ются за руко во ди те лями отрас ле-
вых минис терств, кон цер нов и орга ни за ций для реше ния задач с при-
вле че нием науч ной сферы по соз да нию важ ней ших про из водств и тех-
но ло гий, раз ви тию отрас ле вой науки.

В ходе реа ли за ции ГКЦНТП ГКНТ и НАН Бела руси сов местно 
с руко во ди те лями дан ных про грамм и Мин фи ном про ра ба ты ва ются 
вопросы:

– стра хо ва ния рис ков при выпол не нии в рам ках этих про грамм 
раз ра бо ток и инно ва ци он ных про ек тов (с воз мож но с тью направ ле ния 
на эти цели до 2  % от общего объ ема их финан си ро ва ния);

– фи нан си ро ва ния перс пек ти в ных раз ра бо ток отрас ле вого раз ви-
тия, в том числе поис ко вых (с воз мож но с тью направ ле ния до 10  % объ-
ема бюдже т ных средств соот ветст ву ю щей ГКЦНТП).

К 2016 г. с исполь зо ва нием резуль та тов выпол не ния дан ных 
ГКЦНТП пла ни ру ется соз да ние около 150 новых про из водств; выпол-
не ние более 100 инно ва ци он ных про ек тов; раз ра ботка и внед ре ние 
около 650 новых тех но ло гий; науч ное и научно-тех ни чес кое обес пе че-
ние соз да ния около 15 новых и модер ни за ции более 100 дейст ву ю щих 
пред при я тий; общий объем реа ли за ции про дук ции и услуг сос та вит 
около 14,5 трлн р., экс порт про дук ции – более 900 млн дол., импор то за-
ме ще ние – более 1 млрд дол.  (Пра ви тель ство опти ми зи ро вало госу-
дарст вен ные ком пле к с ные целе вые научно-тех ни чес кие про гра ммы 
на 2011–2015 годы // Совет минист ров Рес пуб лики Бела русь (http://
www.government.by/ru/content/5194). – 2013. – 20.08).

***
В Рес пуб лике Бела русь уста нов лен пере чень обсто я тельств, 

не позво лив ших обес пе чить ком мер ци а ли за цию резуль та тов науч-
ной и научно-тех ни чес кой дея тель ности. В соот ветст вии с ч. 2 под-
пункта 1.2 п. 1 Указа пре зи дента Рес пуб лики Бела русь от 4 фев раля 
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2013 г. № 59 «О ком мер ци а ли за ции резуль та тов науч ной и научно-тех-
ни чес кой дея тель ности, соз дан ных за счет госу дарст вен ных средств» 
поста нов ле нием Совета минист ров Рес пуб лики Бела русь от 2 августа 
2013 г. № 680 утверж ден и всту пил в силу пере чень сущест вен ных объ-
ек ти в ных обсто я тельств, не позво лив ших госу дарст вен ному заказ чику 
обес пе чить обя за тель ную ком мер ци а ли за цию резуль та тов науч ной 
и научно-тех ни чес кой дея тель ности в уста нов лен ный срок (Уста нов-
лен пере чень обсто я тельств, не позво лив ших обес пе чить ком мер-
ци а ли за цию резуль та тов науч ной и научно-тех ни чес кой дея тель-
ности // Наци о наль ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/
rus/news). – 2013. – 8.08).

Про блеми енер гоз бе ре жен ня

В. Яну ко вич, Пре зи дент України:
«…На тлі кри зо вих явищ у сві то вій еко но міці та поси лення гло баль-

ної еко но міч ної неста біль ності вели кого зна чення набу ва ють забез пе че-
ність країн сиро вин ними, зок рема паливно-енер ге тич ними, ресур сами, 
спро мож ність під три му вати ста більне функ ці о ну вання та роз ви ток наці-
о наль них еко но мік неза лежно від дис ба лан сів гло баль ного ринку. 

Сис тем ний харак тер енер ге тич ної галузі зумов лює її визна чаль ний 
вплив на темпи та про пор ції еко но міч ного зрос тання, кон ку рен то сп-
ро мож ність віт чиз ня них вироб ни ків, стан навко ли ш нього середо вища, 
реа лі за цію завдань соці аль ної полі тики. Отже, опти мі за ція енер го по-
ста чання та енер го спо жи вання від ігра ва тиме важ ливу роль у про цесі 
соці ально-еко но міч ної модер ні за ції.

<…> У 2013 р. необ хідно про дов жити роботу з вико нання 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» в енер ге-
тич ній сфері та зосе ре дити особ ливу увагу на поглиб ленні рин ко-
вих пере тво рень у ПЕК.

Ос нов ними завдан нями на 2013 р. є такі:
– ух ва лення Закону Укра їни «Про дер жавне регу лю вання в енер-

ге тиці Укра ї ни»;
– ух ва лення Закону Укра їни «Про засади функ ці о ну вання ринку 

елект рич ної енер гії Укра ї ни»;
– роз роб лення плану поетап ного ско ро чення пере хрес ного суб си-

ду вання в елект ро енер ге ти ці;
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– за твер дження плану захо дів щодо поетап ного пере ходу до єди-
них цін на при род ний газ для всіх кате го рій спо жи ва чів;

– про ве дення ком плекс ного ана лізу ситу а ції у наф то пе ре роб ній галузі 
та затвер дження плану захо дів щодо виве дення її з кри зо вого стану;

– ух ва лення необ хід них регу ля тор них актів для вчас ного завер-
шення рефор му вання ринку елект рич ної енер гії та ринку при род ного 
газу;

– до опра цю вання та затвер дження нової редак ції Енер ге тич ної 
стра те гії Укра їни на період до 2030 р.» (Про внут рі шнє та зов нішнє 
ста но вище Укра їни в 2013 році: Щорічне Послання Пре зи дента 
Укра їни до Вер хов ної Ради Укра їни. – К. : НІСД, 2013. – С. 78, 80).

***
ХХIІ сесія Пар ла ме нтсь кої асамб леї Орга ні за ції з без пеки 

та спів ро біт ництва в Європі ухва лила резо лю цію «Спри яння 
під ви щенню енер гоз бе ре ження та енер го е фек тив ності в регі оні 
ОБСЄ», вне сену Україною.

Рі шення щодо резо лю ції «Спри яння під ви щенню енер гоз бе ре-
ження та енер го е фек тив ності в регі оні ОБСЄ» при йн ято 1 липня 
на ХХІI Щоріч ній сесії ОБСЄ в м. Cтам бул (Турецька Рес пуб лі ка). 
Про ект резо лю ції був іні ці йо ва ний керів ни ком постій ної деле га ції Вер-
хов ної Ради Укра їни О. Зару бінсь ким та ухва ле ний одно го лосно.

У своєму виступі керів ник постій ної деле га ції Вер хов ної Ради 
Укра їни акцен ту вав увагу на тому, що енер го е фек тив ність є одним 
із голо вних еле мен тів забез пе чення стій кості вико рис тання енер го-
ре сур сів та запро по ну вав Сек ре та рі ату ОБСЄ та Бюро коор ди на тора 
ОБСЄ з еко но міч ної і еко ло гіч ної діяль ності вжити захо дів до подаль-
шого роз витку спів ро біт ництва та діа логу з від по від ними між на род-
ними й регі о наль ними орга ні за ці ями з питань енер го е фек тив ності, 
у тому числі шля хом орга ні за ції регу ляр них нарад на під тримку вжи-
тих ними зусиль у сфері енер гоз бе ре ження й енер го е фек тив ності. 
Під час дис ку сії О. Зару бінсь кий наго ло сив саме на необ хід ності акти-
ві за ції спів праці у сфері енер гоз бе ре ження.

Ре зо лю ція схва лює плідні обго во рення в ході укра ї нсь кого голо ву-
вання під час пер шої та дру гої під го тов чих нарад XXI Еко но міко-еко-
ло гіч ного форуму, які про хо дили 4–5 лютого у Відні та 16–17 квітня 
2013 р. у Києві, та під твер дили необ хід ність в під ви щенні енер гоз бе ре-
ження й енер го е фек тив ності, і важ ли вості цих завдань, схва лює спільну 
іні ці а тиву пре зи ден тів Укра їни і Турк ме нис тану про про ве дення під 
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егі дою ОБСЄ Між на род ної кон фе рен ції на тему: «Е нер ге тична без-
пека і стій кий роз ви ток-перс пек тива ОБСЄ» в Ашха баді 17–18 жовтня 
2013 р., під три мує зусилля країн-учас ниць ОБСЄ щодо подаль шого 
роз витку енер го е фек тив ності та від нов лю ва них дже рел енер гії як важ-
ли вих еле мен тів зміц нення енер ге тич ної та еко ло гіч ної без пеки, визнає, 
що енер гоз бе ре ження й енер го е фек ти вість є одним з най більш швид-
ких еко ло гічно чис тих і еко но міч них рішень про блеми ско ро чення 
енер ге тич ної залеж ності, що також сприяє cтво ренню робо чих місць, 
боро тьбі зі змі ною клі мату та про гресу на шляху до ресур со е фек тив-
ної еко но міки (ХХIІ сесія Пар ла ме нтсь кої асамб леї Орга ні за ції з без-
пеки та спів ро біт ництва в Європі у х ва лила резо лю ції «Спри яння 
під ви щенню енер гоз бе ре ження та енер го е фек тив ності в регі оні 
ОБСЄ» і «Про цес При дні стровсь кого вре гу лю ван ня», вне сені Укра-
ї ною // Офі цій ний веб-пор тал Вер хов ної Ради Укра їни (http://iportal.
rada.gov.ua). – 2013. – 2.07).

***
24 липня 2013 р. Кабі нет Мініст рів Укра їни при йняв обнов лену 

Енер ге тичну стра те гію Укра їни на період до 2030 р.
Од ним із пун к тів онов ле ної Енер ге тич ної стра те гії Укра їни 

на період до 2030 р., яку Кабі нет Мініст рів при йняв 24 липня, перед ба-
ча ється значне зни ження спо жи вання енер го ре сур сів в еко но міці.

Згідно з Енер гост ра те гією, реа лі за ція перед ба че них доку мен том 
захо дів дасть змогу досягти таких основ них резуль та тів:

– пов ного забез пе чення зрос та ю чого попиту на елект ро енер гію 
за раху нок модер ні за ції теп ло вих елект ро стан цій (ТЕС), про дов ження 
тер міну екс плу а та ції атом них елект ро стан цій (АЕС), знач них інвес ти-
цій у модер ні за цію і роз ши рення елект ро ме ре же вого гос по дарства кра-
їни, а після 2018 р. – за раху нок вве дення в екс плу а та цію нових гене-
ру ю чих потуж нос тей;

– пов ного забез пе чення попиту на вугілля шля хом збіль шення еко-
но мічно ефек тив ного видо бутку енер ге тич ного вугілля до 75 млн т на 
рік (і кок сів ного – до 40 млн т на рік) за умови мак си маль ної при ва-
ти за ції та під ви щення ефек тив ності роботи шахт, а також подаль шого 
закриття непри ва ти зо ва них збит ко вих шахт;

– упро ва дження ком плекс них про грам під ви щення енер го е фек тив-
ності зі зни жен ням спо жи вання енер го ре сур сів в еко но міці на 30–35  % 
до 2030 р., що істотно зни зить наван та ження на еко но міку, під ви щить 
енер го не за леж ність дер жави й кон ку рент ність його ВВП;
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– збіль шення видо бутку газу до 40–45 млрд куб. м на рік і виходу 
на забез пе чення 90  % влас ного спо жи вання газу за умови доопра-
цю вання порядку видачі ліцен зій, опо дат ку вання та актив ної роботи 
із залу чення інвес то рів;

– іс тот ного ско ро чення держ ви дат ків у резуль таті при пи нення суб-
си ду вання галу зей з під ви щен ням ефек тив ності роботи під при ємств 
ПЕК.

Ана лі тичні мате рі али з теми: Єрьо менко А., Мас ка ле вич І. Стра те-
гія без візії // Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/energy_market/
strategiya-bez-viziyi-_.html). – 2013. – 22–30.08; Король чук Ю. Енер-
ге тична стра те гія: більше питань, ніж від по ві дей // Ново сти енер ге-
тики (http://www.energy-effi cient.kiev.ua/node/9939). – 2013. – 6.08; 
Заика А. Кто в фаво ри тах у новой Энер ге ти чес кой стра те гии // Энер ге-
тика Укра ины (http://www.uaenergy.com.ua/post/15350/kto-v-favoritah-
u-novoj-energeticheskoj). – 2013. – 14.08; Ере менко А., Мас ка ле вич 
И. Энер гост ра те гия без виде ния буду щего // UAEnergy (http://www.
uaenergy.com.ua/post/15551). – 2013. – 23.08 (До 2030 року Укра їна роз-
ра хо вує на тре тину зни зити спо жи вання енер го ре сур сів // Висо кий 
Замок (http://www.wz.lviv.ua/news/40431). – 2013. – 24.08).

***
На ці о нальна ака де мія наук Укра їни під три мує резо лю цію слу-

хань «Е ко ло гічні про блеми видо бу вання слан це вого газу в Укра-
ї ні», які від бу лися в Комі теті Вер хов ної Ради Укра їни з питань еко-
ло гіч ної полі тики, при ро до ко рис ту вання та лік ві да ції нас лід ків 
Чор но бильсь кої катаст рофи. Нау ко вці вва жа ють, що пріо ри тет ним 
напря мом в енер ге тич ній сфері в Укра їні мають бути пошуки й роз-
відка тра ди цій них родо вищ газу та роз ви ток аль тер на тив ної енер ге-
тики. Про це йдеться в листі на ім’я голови комі тету, народ ного депу-
тата Укра їни І. Сех за під пи сом віце-пре зи дента НАН Укра їни, ака де-
міка НАН Укра їни А. Наумовця.

«Наці о нальна ака де мія наук Укра їни під три мує рішення Комі тету 
Вер хов ної Ради Укра їни з питань еко ло гіч ної полі тики, при ро до ко рис-
ту вання та лік ві да ції нас лід ків Чор но бильсь кої катаст рофи, при йн яте 
за резуль та тами слу хань на тему: “Е ко ло гічні про блеми видо бу вання 
слан це вого газу в Укра ї ні”. Воно повною мірою від обра жає про блеми 
видо бу вання слан це вого газу в Укра їні та умови міні мі за ції потен цій-
них еко ло гіч них ризи ків», – йдеться в листі, який І. Сех опри люд нила 
на своїй пер со наль ній інтер нет-сто рінці.
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Фа хівці НАН Укра їни вва жа ють, що за новіт німи дослі джен нями 
в Укра їні є значні потен ційні ресурси тра ди цій них покла дів вуг ле вод-
нів, а еко ло гічні ризики при їх видо бутку істотно менші, ніж при видо-
бутку слан це вого газу. Нау ко вці зазна ча ють, що най більш пріо ри тет-
ним напря мом для нашої дер жави на сьо го дні зали ша ються пошуки 
й роз відка тра ди цій них родо вищ газу.

Та кож НАН Укра їни іні ціює вне сення змін до Енер ге тич ної стра-
те гії Укра їни на період до 2030 р. сто совно при ско рення роз витку 
понов них дже рел енер гії, пошу ково-роз ві ду валь них робіт і вве дення 
в екс плу а та цію тра ди цій них родо вищ газу, реа лі за ції енер го е фек тив-
них про ек тів та енер го ощад них захо дів (Тимо щук Ю. Наці о нальна 
ака де мія наук вва жає, що Укра їні варто зосереди тися на видо-
бутку тра ди цій ного газу // Вікна (http://vikna.if.ua/news/category/
ua/2013/08/15/14065/view). – 2013. – 15.08).

***
Енер го е фек тивні тех но ло гії для ЖКГ.
В умо вах дедалі біль шого ста ріння сис теми центра лі зо ва ного теп-

ло по ста чання питання роз робки віт чиз ня них тех но ло гій для цієї сфери, 
які б від по ві дали сві то вому рівню та були більш доступ ними еко но-
мічно, потре бує негай ного вирі шення.

За під тримки Дер жін форм на уки Інсти тут тех ніч ної теп ло фі-
зики НАН Укра їни роз ро бив повний ком плект робо чої доку мен та ції 
на серійне вироб ництво водо грій ного газо вого котла теп ло про дук тив-
ністю 1,25 МВт з ути лі за то ром теп лоти вихід них газів. Виго тов ле ний 
дослід ний зра зок вже вста нов лено в котель ній одного з жит ло вих маси-
вів Київсь кого району м. Хар кова, та успішно про ве дено його теп ло-
тех нічні випро бу ван ня…

Ви про бу вання котла під твер дили, що за основ ними тех ніко-еко-
но міч ними харак те рис ти ками він пере ви щує показ ники роботи кот лів 
не тільки віт чиз ня них, а й імпорт них вироб ни ків.

Спо жи вання при род ного газу цим кот лом на оди ницю потуж ності 
у два рази менше, ніж кот лом НИИС ТУ-1052 – одним з най більш роз-
по всю дже них у сис темі ЖКГ. За умови серій ного вироб ництва ціна 
про по но ва ного котла ста но ви тиме бли зько 230 тис. грн, тобто витрати 
на пере озбро єння котель ної, осна ще ної заста рі лими кот лами, окуп-
ляться за раху нок еко но мії на паливі за один опа лю валь ний сезон.

На сьо го дні в Укра їні діє майже 8 тис. заста рі лих кот лів опа лення, 
які могли б бути замі нені новими кот лами роз роб ле ної конс трук ції, 
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що в масш та бах кра їни може дати щорічну еко но мію в 1,6 млрд грн 
(Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект ного фінан су вання нау ко вої і нау-
ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // Наука та інно ва ції. – 2013. – 
№ 3. – С. 78).

Між на род ний досвід

Сві то вий досвід пере тво рень енер ге тич ної галузі.
До 80–90-х років ХХ ст. у біль шості країн світу елект ро енер ге тика 

з вер ти кально-ін тег ро ва ною струк ту рою роз гля да лася як при родна моно-
по лія. Тарифи на послуги вер ти кально-ін тег ро ва них ком па ній, які ста но-
вили основу елект ро енер ге тич ного ком плексу, вста нов лю ва лися і жор-
стко конт ро лю ва лися дер жа вою. Ця сис тема функ ці о ну вання галузі пока-
зала свою крайню неефек тив ність в умо вах подо рож чання вуг ле вод не вого 
палива, необ хід ності модер ні за ції і вве дення нових гене ру ю чих потуж-
нос тей, а також забез пе чення випе ре джа ю чого попиту на елект ро енер гію. 
Це зумо вило необ хід ність ради каль ного пере тво рення всієї елект ро енер-
ге тич ної галузі. У резуль таті напри кінці мину лого сто річчя біль шістю 
зару біж них дер жав були роз роб лені кон цеп ції і зроб лені перші кроки 
з реа лі за ції струк тур ного рефор му вання елект ро енер ге тич ного сектора.

Не зва жа ючи на наці о нальну спе ци фіку галузі в різ них кра ї нах 
пред став ля ється мож ли вим виді лення загаль них цілей рефор му вання 
елект ро енер ге тики. Як одну з пер шо ряд них цілей можна виді лити 
під ви щення ефек тив ності функ ці о ну вання енер го сис тем у резуль таті 
поділу моно по лій з виді лен ням з них кон ку ру ю чих ком па ній (Скан ди-
навські кра їни, Чилі та ін.) та/або над ання права допуску в галузь нових 
учас ни ків – неза леж них вироб ни ків елект ро енер гії (напри клад, США), 
а також лібе ра лі за ції рин ків елект ро енер гії.

У сфері дер жав ного регу лю вання можна виді лити цілі, пов’я зані 
з роз вит ком анти мо но поль ного зако но дав ства, забез пе чен ням недиск-
ри мі на цій ного доступу кон ку ру ю чих учас ни ків до інфра струк тури 
рин ків елект ро енер гії. Крім того, поси лення вимог еко ло гіч ного зако-
но дав ства вима гало при ско ре ної модер ні за ції енер ге тич них потуж нос-
тей. Таким чином, струк турні пере тво рення елект ро енер ге тич ного сек-
тора стали сві то вою тен ден цією не тільки в біль шості роз ви ну тих, але 
і в ряді країн, що роз ви ва ю ться.

Ви ще вка зані цілі по-різ ному реа лі зо ву ва лися в різ них дер жа-
вах. Роз гля немо зару біж ний досвід рефор му вання елект ро енер ге тики 
на при кладі деяких країн Євро пейсь кого Союзу.
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Бри тансь кий тра ди ці о на лізм. Уперше прак тичні кроки з реа лі за-
ції функ ці о ну вання кон ку рент ної моделі ринку елект ро енер гії в межах 
сучас ного Євро пейсь кого Союзу були зроб лені у Вели ко бри та нії, 
на тери то ріях Анг лії та Уельсу.

До про ве дення ради каль них пере тво рень елект ро енер ге тична 
галузь Вели ко бри та нії, подібно до біль шості ана ло гіч них галу зей зару-
біж них країн, пред став ляла собою при родну моно по лію з висо ким 
сту пе нем дер жав ного регу лю вання. Соці ально-по лі тичні події кінця 
70-х – початку 80-х років ХХ ст., пов’я зані з при хо дом до влади пар тії 
кон сер ва то рів, не могли не від би тися на полі тич ному курсі бри тансь-
кого уряду. У резуль таті в бага тьох галу зях еко но міки намі ти лася тен-
ден ція щодо ско ро чення дер жав ного втру чання у від по відні сфери.

Се ред пер ших кро ків уряду з рефор му вання елект ро енер ге тич-
ної галузі стали роз робка й при йн яття в 1983 р. Закону «Про енер ге-
ти ку» (Energy Act). Основ ним ново вве ден ням зазна че ного Закону 
стало забез пе чення віль ного доступу при ват них (неза леж них) гене ру-
ю чих ком па ній до наці о наль них енер ге тич них мереж.

Іс тотні пере тво рення в елект ро енер ге тиці Вели ко бри та нії від-
бу лися після при йн яття в 1989 р. нового Закону «Про елект ро енер-
ге ти ку» (Electricity Act), що озна ме ну вав поча ток рест рук ту ри за ції 
дер жав ної моно по лії. Зако ном перед ба ча лося поділ видів діяль ності 
в елект ро енер ге тич ному сек торі на при родно-мо но польні (пере дача 
й дис пет че ри за ція елект ро енер гії) та кон ку рентні (вироб ництво й збут 
елект ро енер гії). Усві дом лення бри тансь ким уря дом в якості резуль тату 
подіб ного рефор му вання елект ро енер ге тики появи нових неза леж них 
при ват них енер ге тич них ком па ній обґрун то вано при звело до вве дення 
додат ко вих меха ніз мів пуб ліч ної рег ла мен та ції в діяль ності таких ком-
па ній – ліцен зу вання. До ліцен зо ва них Закон 1989 р. від но сив такі види 
діяль ності: вироб ництво елект ро енер гії з метою її подаль шого збуту, 
пере дачу й збут.

<…> Таким чином, у Вели ко бри та нії від бу лося рефор му вання елект-
ро енер ге тики в резуль таті поділу видів діяль ності на при родно-мо но-
польні й кон ку рентні, ство рення меха нізму дер жав ного конт ролю елект-
ро пос та чання і сис теми пуб ліч них орга нів у сфері елект ро енер ге тики.

Ро бота над помил ками. Вияв лені в про цесі функ ці о ну вання 
недо ліки моделі опто вого ринку елект ро енер гії Вели ко бри та нії 
об’єк тивно при вели до зміни під ходу до його функ ці о ну вання. Нова 
модель була визна чена в Законі «Про під при ємства загаль ного корис-
ту ван ня» (2000, Utilities Act), на основі якого був при йн я тий Новий 
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поря док тор гівлі елект ро енер гією (New Electricity Trading Arrangement, 
NETA). Як основні при чини зміни дер жав ної полі тики в галузі дер жав-
ного регу лю вання вче ними були позна чені низька ефек тив ність керу-
вання енер ге тич ним пулом, ство ре ним у про цесі рефор му вання галузі, 
а також наяв ність зло вжи вань у фор му ванні рів но важ ної ціни на елект-
ро енер гію з боку вели ких гене ру ю чих компаній.

У резуль таті реа лі за ції NETA був забез пе че ний при нцип віль ної 
купівлі-про дажу елект ро енер гії шля хом над ання всім осо бам права 
всту пати в будь-які дво сто ронні дого вірні від но сини між собою. У роз-
ви ток деяких поло жень Закону «Про під при ємства загаль ного корис ту-
ван ня» (2000) були при йн яті Зако н   «Про енер ге ти ку» (2004, Energy Act), 
який рег ла мен ту вав у тому числі питання атом ної елект ро енер ге тики, 
і Закон «Про енер ге ти ку» (2008, Energy Act), поло ження якого торк ну-
лися також аспек тів вико рис тання понов них дже рел енер гії. Крім того, 
Зако ном «Про енер ге ти ку» 2004 р. було вста нов лено ще один ліцен зо-
ва ний вид діяль ності в елект ро енер ге тиці – діяль ність опе ра то рів з’єд-
ну валь них ліній елект ро пе ре дач (Operators of Electricity Interconnectors). 
Таким чином, є мож ли вим про сте жити дина міку й спе ци фіку зако но дав-
чого регу лю вання елект ро енер ге тич ної галузі Вели ко бри та нії.

<…> Пів нічна Європа роз про ща лася з моно по лією. У Нор ве-
гії, Данії, Шве ції і Фін лян дії, подібно до біль шості інших євро пейсь-
ких дер жав, до початку рефор му вання елект ро енер ге тич ної галузі 
в 90-х роках XX ст. існу вала дер жавна моно по лія на вироб ництво 
й пере дачу елект ро енер гії, що, у свою чергу, зумо вило наяв ність 
жорст кої пуб ліч ної рег ла мен та ції щодо купівлі й про дажу елект ро-
енер гії, а також наяв ність забо рони на участь у від по від них від но си нах 
непуб ліч них компаній.

Як загальну пере д у мову рефор му вання елект ро енер ге тич ного сек-
тора в кра ї нах Скан ди на вії можна виді лити негнуч кість дер жав ної 
полі тики ціно ут во рення і, як наслі док, значне збіль шення цін на елект-
ро енер гію. Від мін ною рисою пере тво рень елект ро енер ге тич них галу-
зей зазна че них країн стало вста нов лення ефек тив ної ціно вої полі тики 
дер жав у резуль таті ство рення і роз витку єди ного транс кор дон ного 
елект ро енер ге тич ного ринку.

Перші кроки з реа лі за ції рефор му вання елект ро енер ге тики були 
зроб лені в 1991 р. в Нор ве гії. Дещо піз ніше цей про цес торк нувся 
Шве ції, Фін лян дії і Данії. У резуль таті на основі при йн я тих галу зе вих 
зако нів у період з 1991 по 1999 р. в Скан ди навсь ких кра ї нах від бу лося 
виді лення кон ку рент них і при родно-мо но поль них видів діяль ності 
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в резуль таті поділу пуб ліч них вер ти кально-ін тег ро ва них ком па ній. 
Крім того, була ство рена ефек тивна інфра струк тура для функ ці о ну-
вання ринку, а дрібні спо жи вачі елект рич ної енер гії отри мали доступ 
на ринок.

Крім ство рення кон ку рент них внут рі шніх рин ків від по від них дер-
жав, був утво ре ний спіль ний ринок елект ро енер гії Скан ди навсь ких 
країн, так зва ний Nord Pool. У резуль таті послі дов ного вхо дження 
в нього Нор ве гії, Шве ції, Фін лян дії і Данії Nord Pool став пер шою 
у світі елект ро енер ге тич ною бір жею, яка об’єд нала ринки декіль кох 
дер жав. Однією з осно во по лож них пере д у мов ство рення подіб ного 
інсти туту стало успішне функ ці о ну вання про тя гом декіль кох деся ти-
літь спе ці аль ного кон суль та тив ного органу – Nordel.

Nordel був утво ре ний у 1963 р. і являв собою орган коор ди на-
ції діяль ності опе ра то рів пере дачі елект ро енер гії в Данії, Фін лян дії, 
Іслан дії, Нор ве гії, Шве ції, метою якого було ство рення пере д у мов для 
подаль шого роз витку ефек тив ного та узго дже ного скан ди навсь кого 
ринку елект ро енер гії. Основ ним пов но ва жен ням Nordel була видача 
реко мен да цій, спря мо ва них на сти му лю вання резуль та тив ності функ-
ці о ну вання елект ро енер ге тич ної сис теми Скан ди навсь кого регі ону, 
з ура ху ван ням наці о наль ної спе ци фіки кож ної країни.

1 липня 2009 р. Nordel був роз пу ще ний, а його пов но ва ження 
були пере дані загаль но єв ро пейсь кому органу – Євро пейсь кій мережі 
опе ра то рів сис теми пере дачі елект ро енер гії (European Network 
of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO–E).

Функ ці о ну вання Nord Pool, як й елект ро енер ге тич ного ринку Вели-
ко бри та нії, засно ване на моделі залиш ко вого пулу. Гене ру ючі й збу-
тові ком па нії, а також спо жи вачі елект рич ної енер гії мають право укла-
дати угоди купівлі-про дажу елект ро енер гії як на біржі, так і в резуль-
таті укла дення дво сто рон ніх конт рак тів поза бір жею. Таким чином, 
резуль та том рефор му вання елект ро енер ге тики Скан ди навсь ких країн 
стало ство рення загаль ного елект ро енер ге тич ного ринку, успішне 
функ ці о ну вання якого під ви щило над ій ність енер го сис тем регі ону, 
при вело до ско ро чення істот ної різ ниці в цінах на елект ро енер гію 
в різ них райо нах. На сьо го дні за сво їми клю чо вими фінан сово-еко но-
міч ними показ ни ками Nord Pool являє собою най більшу й най більш 
лік відну товарну біржу фізич них поста вок елект ро енер гії і фінан со вих 
інстру мен тів (Воло діна Є. Сві то вий досвід пере тво рень енер ге тич-
ної галузі // biowatt.com.ua (http://www.biowatt.com.ua/analitika/svitovij-
dosvid-peretvoren-energetichnoyi-galuzi).
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***
Нові тех но ло гії зро били мож ли вим видо бу ток раніше недо-

ступ них запа сів слан це вого газу на тери то рії США й Канади. Ціни 
на при род ний газ у Пів ніч ній Аме риці впали, при но сячи вигоду про-
мис ло вим та інди ві ду аль ним спо жи ва чам, а енер ге тичні ком па нії тепер 
шука ють спо соби доста вити над лишки деше вого пів ніч но аме ри кансь-
кого газу в Азію, де попит і ціна на нього дуже високі. Вироб ники роз-
ді ли лися на два великі табори: перші роб лять ставку на Канаду з її бли-
зь кістю до Азії і лояль ним до інвес то рів уря дом. Другі спо ді ва ються, 
що пере ваги роз ви ну тої інфра струк тури в США пере ва жать полі тичну 
неви зна че ність, пов’я зану з неба жан ням Вашинг тона давати мож ли-
вість екс пор ту вати велику кіль кість деше вого палива, пише The Wall 
Street Journal.

За оцін ками ана лі тично-кон сал тин го вої фірми Eurasia Group, 
у пере об лад нання для екс порту існу ю чих у США імпорт них СПГ-
тер мі на лів енер ге тичні ком па нії з часом можуть вкласти 50 млрд 
дол., тоді як їх будів ництво з нуля у Канаді кош ту ва тиме додат ково 
60 млрд дол. Ці інвес ти ції впли нуть на фор му вання цін на газ на сві-
то вому ринку в най ближчі деся ти ліття. На сьо го дні в Пів ніч ній Аме-
риці газ кош тує бли зько 4 дол. за 1 млн бри тансь ких теп ло вих оди-
ниць (BTU), а в Азії – 16 дол. за 1 млн BTU. Імпорт ний СПГ зав жди 
буде дорож чим, ніж газ, що видо бу ва ється на тери то рії кра їни, за раху-
нок витрат на зрідження, транс пор ту вання і подальше пере ве дення 
його знову в газо по діб ний стан; однак його екс порт в Азію з Пів ніч ної 
Аме рики спри я тиме ско ро ченню ціно вого роз риву й зни женню витрат 
азі атсь ких спо жи ва чів… (США і Канада готу ються до масш таб ного 
екс порту слан це вого газу в Азію // ZN.UA (http://dt.ua/ECONOMICS/
ssha-i-kanada-gotuyutsya-do-masshtabnogo-eksportu-slancevogo-gazu-
v-aziyu-126266_.html). – 2013. – 6.08).

***
Сто и мость сол неч ной энер гии срав ня ется с тра ди ци он ной 

к 2021 г. Такой про гноз дают ана ли тики аме ри канс кой исс ле до ва тель с-
кой ком па нии Navigant Consulting. По их мне нию, в стра нах, где интен-
сивно раз ви ва ется сол неч ная энер ге тика, сто и мость сол неч ной элект-
ро э нер гии срав ня ется со сто и мо с тью элект ро э нер гии «из роз ет ки» 
гораздо раньше – к 2017 г. Уве ли че нию коли чества стран, достиг нув-
ших так назы ва е мого «сете вого пари те та», будет спо собст во вать даль-
ней шее сни же ние цен на обо ру до ва ние для фото элект ри чес ких уста-
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но вок и уде шев ле ние выра ба ты ва е мого ими элект ри чества, счи тают 
ана ли тики.

Navigant Consulting про гно зи рует, что к концу деся ти ле тия будут 
пост ро ены новые сол не ч ные элект рос тан ции сум мар ной мощ но с тью 
438 ГВт, а еже го д ный доход от про дажи сол неч ной элект ро э нер гии 
к 2020 г. пре вы сит 134 млрд дол.

На и бо лее интен сивно раз ви вать сол неч ную энер ге тику в бли жай-
шие годы будут США и страны Ази атско-Ти хо оке анс кого реги она, кото-
рые вплот ную при бли зи лись к дости же нию сете вого пари тета и при этом 
имеют огро м ный потен циал для роста дан ного сег мента энер ге тики.

По дан ным Евро пейс кой ассо ци а ции фото элект ри чес кой про мы ш-
лен ности, в 2012 г. общая мощ ность дейст ву ю щих во всем мире фото-
элект ри чес ких уста но вок уве ли чи лась на 31 ГВт и пре вы сила зна ко вый 
рубеж в 100 ГВт. В Ита лии они уже обес пе чи вают выра ботку при мерно 
7  % потреб ля е мой элект ро э нер гии, в Гер ма нии – 6  %, в Гре ции – 4  %, 
а в Бол га рии, Чехии, Бель гии и Испа нии – по 3  %.

Меж ду на род ное энер ге ти чес кое аге нтство ранее расп рост ра нило 
инфор ма цию о том, что элект ро э нер гия, гене ри ру е мая фото элект ри чес-
кими уста нов ками, уже сей час дешевле, чем роз ни ч ные цены на элект-
ро э нер гию в ряде стран, в том числе Ита лии, Испа нии, Дании, Авст-
ра лии и в южных райо нах Гер ма нии (Сто и мость сол неч ной энер гии 
срав ня ется с тра ди ци он ной к 2021 году // biowatt.com.ua (h ttp://w ww .
b io watt.c o m. ua/ana l it ik a /stoi most-sol nechnoj-e-ne rgii-sravn yae tsya-s-tr-
ad it sionno j-k-20 21-godu ) .

 Заруб іжний досвід  органі зації 
н а ук ової д іяль ності

Росія

Ученые РАН нач али  сбор  п о дп и сей за изм ен ение Феде раль-
ного  за кона «О  Р оссийской акад емии н ау к» . Госд ума при няла его 
во втором чтении и  планирует рассмо тр еть в т ретье м.   Академ ики 
 предлагают  из ме н ить ряд ключевых положений  закона.     Закон 
о РАН, п ри н я тый во втором  чтении,  п ре ду сма тривает  ос но вные 
и зменения в деятель но сти РАН:  
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 –  В место РАН функции собственн ика ее иму щества будет выпо лнять 
упол н омочен ный федераль ный орган.  Уп ра влять имуществом эффек-
тивнее,  чем это делала  РАН ,  будет нес ло жно. Во в ремя ауд ита  РАН Счет-
ной п а латой в июне 2 0 13 г.  выяс нил ось, что у РАН нет  даже полного пере-
чня п ер еданного ей имущес тва. П роверка пока зала, что на зем лях  РАН 
нах о дятся хоз я йствен ные общества  без  д оговоров арен ды , аренда торы 
прод ол жают  поль зо ва ться  з ем лей после окончания  до г ов оров аренды , 
на землях  о бъектов Р АН пос тр оено элит ное жилье .  С при нятием закона 
 руково ди т ели  ин с титутов РАН  будут  осв о бождены от упра вления имущес-
твом и смогут больше сил  о тдавать науке. В то же время новый бюрокра-
тический орган может затруднить работу ученых: ведь имущество – это 
не только земля и зда ния, но и необ хо ди мое уче ным обо ру до ва ние.

– Бу дут объ е ди нены РАН, Рос сийс кая ака де мия меди цинс ких 
наук и Рос сийс кая ака де мия сель с ко хо зяйст вен ных наук. Сей час пред-
по ла га е мое объ е ди не ние демо ти ви рует уче ных всех трех ака де мий. 
Но депу таты счи тают, что это явле ние вре мен ное. Через пару лет ста-
нут заме тны пре иму щества объ е ди не ния – общие базы нау ч ных зна-
ний, объ е ди нен ная инф раст рук тура, эко но мия затрат.

– В тече ние трех лет у чле нов-кор рес пон ден тов есть воз мож ность 
стать ака де ми ками по реше нию общего соб ра ния. Через три года зва-
ние члена-кор рес пон дента упразд ня ется. Как резуль тат, зва ние ака де-
мика несколько обес це нится, а члены-кор рес пон де нты ока жутся перед 
выбо ром – лишиться науч ного зва ния или стать ака де ми ком неза слу-
женно в гла зах осталь ных.

– Ру ко во ди те лей инс ти ту тов РАН будет утверж дать Совет по науке 
и обра зо ва нию при пре зи денте РФ. Пред ель ное коли чество ака де ми ков 
будет сог ла со вы ваться с пра ви тель ст вом. РАН и раньше была более 
зави сима от пра ви тель ства, чем зару бе ж ные нау ч ные центры. Уве ли-
че ние зави си мости РАН от госап па рата – одно из самых при ско р б ных 
последст вий рефо рмы, кото рое укла ды ва ется в канву послед них зако-
но да тель ных ини ци а тив.

– По новому закону ака де мики могут быть лишены зва ния за ненад-
ле жа щее испол не ние обя зан нос тей. В нынеш них усло виях заку лис ной 
борьбы и скан да лов в РАН это поло же ние может стать инст ру мен том 
дав ле ния на неуго д ных ака де ми ков.

– По про екту закона резуль таты аудита нау ч ных орга ни за ций, про-
во ди мого Счет ной пала той, будут вли ять на оценку их эффек тив ности. 
Нау ч ные орга ни за ции, таким обра зом, будут замо ти ви ро ваны на улуч-
ше ние конт роля за рас хо до ва нием средств, что не может не радовать.
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Что хотят поме нять ученые.
– Огра ни чить функ ции феде раль ного органа только управ ле нием 

иму щест вом РАН, оста вив право вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния 
(то есть фак ти чески право собст вен нос ти) самой РАН. Это при нци пи-
аль ная поправка к закону, судьба кото рой обна ру жит реаль ные цели 
зако но про екта – изъ ять иму щество у РАН или нала дить эффек тив ное 
управ ле ние.

– Соз дать ассо ци а цию ака де мий РАН, РАМН и РАСХН вместо 
объ е ди не ния. Оттор же ние идеи объ е ди не ния уче ными вполне пред-
ска зу емо, но с точки зре ния уве ли че ния эффек тив ности аль тер на тиву 
найти сложно.

– Сох ра нить инс ти тут чле нов-кор рес пон ден тов РАН.
– Сох ра нить выбор ность дирек то ров инс ти ту тов.
– Ос та вить членство в РАН пожиз нен ным.
Итоги. Новый закон в теку щей редак ции направ лен в основ-

ном на борьбу с неце ле вым исполь зо ва нием иму щества и средств, 
выде лен ных РАН, и на уве ли че ние зави си мости РАН от пра ви тель-
ства. Он никак не повли яет на вост ре бо ван ность науки эко но ми кой, 
не улуч шит кад ро вый сос тав РАН, не подни мет моти ва цию уче ных, 
не улуч шит расп ре де ле ние финан си ро ва ния. После бур ных обсуж де-
ний текста закона на выходе оста лась про фа на ция, год ная лишь на то, 
чтобы сдви нуть рефор ми ро ва ние рос сийс кой науки с мерт вой точки. 
Поправки, кото рые хотят пред ло жить уче ные, и вовсе све дут закон 
почти на нет.

Чтобы ожи вить рос сийс кую науку, необ хо димо нала дить осно во-
по ла га ю щую цепочку: фун да мен таль ные исс ле до ва ния – при кла д ные 
исс ле до ва ния – опы т ные обра зцы – про из водство. Напра вить фун да-
мен таль ные исс ле до ва ния в основ ном в те области, где можно ждать 
резуль та тов, нуж ных госу дарству либо биз несу. Сна чала необ хо димо 
про вести исс ле до ва ния с при вле че нием эко но мис тов, чтобы выя вить 
потреб ности биз неса в новых тех но ло гиях. Затем посте пенно пере-
вести науку на гран то вое финан си ро ва ние, исходя из постав лен ных 
целей. После этого руди мен та р ные направ ле ния науки отпа дут сами.

Как допол не ние к гран то вой сис теме зако но да тельно должна 
быть про пи сана схема сов мест ного финан си ро ва ния при кла д ных 
исс ле до ва ний биз не сом и госу дарст вом. В раз ви тие клас тер ной сис-
темы, кото рая уже функ ци о ни рует в неко то рых облас тях науки, 
нужно соз дать при нау ч ных центрах отде ле ния про то ти пи ро ва ния 
и про мы ш лен ного дизайна. Как резуль тат – дви жу щей силой для 
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науки будет реаль ный сек тор эко но мики, и именно на его раз ви-
тие парал лельно с этой рефор мой госу дарству необ хо димо обра-
тить при сталь ное вни ма ние (Бобы лева М. Средство от РАН // 
Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=2 ab1062 a-c0 c8–413 b-9340–943 cabac50 de). – 2013. – 
2.08).

***
Ре ак ція сві то вої нау ко вої спіль ноти на дії орга нів дер жав ної 

влади Російсь кої Феде ра ції від носно Російсь кої ака де мії наук.
За ко но про ект «О Рос сийс кой ака де мии наук…», вне се ний уря-

дом РФ до Дер жав ної думи і при йн я тий у дру гому читанні, викли кав 
гуч ний резо нанс серед сві то вої нау ко вої спіль ноти. Про тя гом липня 
до пре зи дії РАН, пре зи дента РФ В. Путіна, на адресу гро мадсь кості 
над ійшли чис ленні листи і звер нення між на род них та іно зем них нау ко-
вих орга ні за цій, ака де мій, іно зем них учених.

Зок рема, Все єв ро пейська феде ра ція ака де мій наук (ALLEA) 
у листі, під пи са ним пре зи ден том ALLEA Г. Сто ком (10.07.2013), 
висло вила свої співчуття з при воду перед ба че них змін з транс фор ма-
ції російсь кої нау ко вої сис теми, у якій РАН пред став ляє най більш 
пре стижну та визнану на між на род ному рівні інсти ту цію, і зане по-
ко єння з при воду того, що затвер джені уста лені при нципи само вря-
ду вання, авто но мії і неза леж ності діяль ності ака де мій в усій Європі 
можуть бути порушені.

За не по ко єння у зв’язку з запро по но ва ними рефор мами, які вироб-
лені без належ них кон суль та цій і загро жу ють самому при нципу 
авто ном ності РАН, особ ливо щодо про цесу вибо рів чле нів ака де мії, 
що базу ється на нау ко вих досяг нен нях і віль ний від будь-якого полі-
тич ного впливу, висло вив голова Комі тету зі сво боди та від по ві даль-
ності вче них між на род ної ради з науки (ICSU) (09.07.2013). Він висло-
вив повну під тримку зусил лям російсь ких уче них із запо бі гання такому 
роз витку подій.

За ява пре зи дента Бри тансь кої ака де мії (10.07.2013) щодо запро по-
но ва них реформ міс тить заклик до про ве дення актив них дис ку сій і від-
кри тих кон суль та цій з усіма заці кав ле ними сто ро нами Росії в період 
до тре тього читання зако но про екту у вересні 2013 р., ство рення для 
цього екс перт ного комі тету поваж них ака де мі ків і над ання їм як міні-
мум 12 міся ців для вироб лення плану транс фор ма цій. Основ ний при-
нцип, який має бути від тво ре ний у рішенні – це неза леж ність ака де мії 
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та дослід них інсти ту тів у таких базо вих питан нях, як вибори ака де мі ків 
і детальне керу вання дослі джен нями.

Від імені Наці о наль ної ака де мії наук США пре зи дент Р. Чіче роне 
та закор дон ний сек ре тар М. Клег над іслали лист під тримки російсь ким 
коле гам, у якому зазна ча ється, що, не до кінця роз умі ючи ситу а цію і не 
дозво ля ючи собі комен тарі деяких аспек тів запро по но ва них уря до вих 
рішень, тим не менш, під тве р джу ють, що кожна ака де мія є най більш 
цін ним наці о наль ним рад ни ком у тому випадку, якщо вона неза лежна і, 
по мож ли вості, має най ви щий рівень ком пе тент ності. НАН США пова-
жає дов го три валі тра ди ції РАН і вірить, що вона вийде з цих труд но щів 
сьо го дення ще силь ні шою, ніж раніше.

У листі Наці о наль ної ака де мії деї Лін чеї, яка є най ста рі шою ака-
де мією світу (1603), на адреси міністра освіти і науки РФ Д. Ліва-
нова та голови Дер жав ної думи РФ С. Нариш кіна (03.07.2013) наго-
ло шу ється на важ ли вості збе ре ження авто но мії та неза леж ності ака-
де мій наук для вико нання своїх ста тут них зобо в’я зань; це питання 
було окремо вине сено також на остан ній зустрічі мініст рів науки 
й пре зи ден тів наці о наль них ака де мій наук «вели кої вісім ки» (G8), 
яка пройшла 12 червня 2013 р. в Лон донсь кому коро лівсь кому това-
ристві. Зазна ча ється, що наці о нальні ака де мії наук та між на родні 
ака де мічні орга ні за ції мають бути інфор мо вані щодо змісту та про-
цесу реформ РАН і вислов лю ється спо ді вання у збе ре женні неза-
леж ності пре стиж ної ака де мії та про су ванні куль тур і науки в мир-
ному гло ба лі зо ва ному світі.

Ре ак ція Між на род ного мате ма тич ного союзу (IMU), вислов лена 
в листі голові Дер жав ної думи РФ С. Нариш кіну (05.07.213) збі га-
ється в основ них пози ціях з наве де ними вище; поряд із загаль ними 
комен та рями про недо пу щення при йн яття таких сер йоз них рішень без 
належ ного обго во рення в наці о наль ному нау ко вому середо вищі зазна-
ча ється, що висо кий рівень пуб лі ка цій з мате ма тич них наук спо ну кає 
іно зем них сту ден тів до вивчення російсь кої мови, щоб читати допо віді 
ака де мії наук в ори гі налі. Базу ю чись на досвіді змін в IMU пре зи дент 
цього союзу закли кає про во дити зміни в будь-якій нау ко вій орга ні за ції 
дуже обе режно, щоб не зашко дити висо кому рівню дослі джень.

Крім того, листи на під тримку й захист РАН над іслали багато 
від омих уче них з усього світу. <.> Усього ж під такими лис тами, 
над ісла ними на адресу міністра освіти та науки, голови Дер жав ної 
думи РФ поста вили свої під писи понад 200 уче них. Філо соф і пере кла-
дач М. Чейз із CNRS, крім опуб лі ко ва ної пети ції на під тримку РАН, 
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роз по всю див спе ці аль ний сайт http://www.save-russian-academy.org/, 
ство ре ний російсь кими вче ними, де закли кає всіх небай ду жих до долі 
російсь кої науки поста вити свої під писи, де доте пер вже поста вили 
свої під писи 16 895 осіб.

Звер нення пред став ни ків гру зинсь ких орга ні за цій до гро мадсь-
кості Росії (10.07.2013) міс тить засте ре ження не повто рю вати поми лок 
гру зинсь кого керів ництва, яке в мину лому деся ти річчі фак тично лік-
ві ду вало АН Гру зії, вивівши з її складу 70 нау ко вих уста нов і здійс-
нивши роз про даж майна ака де мії (Сві това нау кова спіль нота стур-
бо вана долею Російсь кої ака де мії наук // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 6.08).

***
Опуб ли ко ван сбор ник мате ри а лов в поддержку Рос сийс кой 

ака де мии наук.
Под редак цией ака де мика Рос сийс кой ака де мии наук А. Пар шина, 

заве ду ю щего отде лом Мате ма ти чес кого инс ти тута им. В. А. Стек-
лова сос тав лен и вышел в свет элект рон ный вари ант книги «Рос сийс-
кая ака де мия наук. Хро ника про теста. Июнь – июль 2013 г.» (http://
www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=c2 eed4 c4-bff4–46 ff-b5 fd-06 d14
4557 a9 c).

В 256-стра нич ном изда нии соб раны обра ще ния, заяв ле ния и письма 
пре зи ди ума, отде ле ний, нау ч ных центров и кол лек ти вов нау ч ных инс-
ти ту тов Рос сийс кой ака де мии наук, меж ду на род ного науч ного сооб-
щества и ряда общест вен ных орга ни за ций, выс ту пив ших в поддержку 
Рос сийс кой ака де мии наук. Часть мате ри а лов книги содер жит кри-
ти чес кое обсуж де ние зако но про екта о рефор ми ро ва нии Рос сийс кой 
ака де мии наук, при ня того во вто ром чте нии. Ранее на офи ци аль ном 
сайте Наци о наль ной ака де мии наук Укра ины были опуб ли ко ваны 
и досту пны для ска чи ва ния три выпуска инфор ма ци онно-ана ли ти чес-
кого бюл ле теня «Рефор ми ро ва ние ака де ми чес кой науки в Рос сийс кой 
Феде ра ци и», на 275 стра ни цах кото рых при ве дены ана ли тика и офи-
ци аль ная инфор ма ция, мне ния рос сийс ких уче ных и экс пер тов, реак-
ция реги о наль ных ака де ми чес ких струк тур, зару бе ж ные отзывы и мне-
ния из соци аль ных медиа, а также ана лиз воз мо ж ных путей раз ви тия 
фун да мен таль ных наук после реор га ни за ции Рос сийс кой ака де мии 
наук (Опуб ли ко ван сбор ник мате ри а лов в поддержку Рос сийс кой 
ака де мии наук // Наци о наль ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.
gov.by/rus/news). – 2013. – 8.08).
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***
По ини ци а тиве нау ч ных сот руд ни ков инс ти ту тов РАН, cове-

тов моло дых уче ных инс ти ту тов РАН, Клуба «1 июля», Сети 
коор ди на ции инс ти ту тов (СКИ) и Проф со юза РАН 29–30 августа 
в Боль шом зале РАН была орга ни зо вана кон фе рен ция, на кото рой 
были расс мот рены перс пек тивы нау ч ных исс ле до ва ний в Рос сии, 
зако но про ект «О Рос сийс кой ака де мии наук…», аль тер на ти в ные 
пред ло же ния по сис тем ному рефор ми ро ва нию РАН и орга ни за ции 
науки в России. Кон фе рен цию поддер жали: Общество нау ч ных работ-
ни ков, Санкт-Пе тер бу ргс кий союз уче ных, Совет дирек то ров инс ти ту-
тов РАН, РКК-На ука.

Пе ред кон фе рен цией сто яли две задачи:
1. Сфор му ли ро вать пози цию науч ного сооб щества Рос сии по отно-

ше нию к пра ви тель ст вен ному про екту феде раль ного закона «О Рос-
сийс кой ака де мии наук»;

2. Пред ло жить и обсу дить меры по рефор ми ро ва нию РАН, кото-
рые будут спо собст во вать раз ви тию науки в России.

Кон фе рен ция при няла боль шинст вом голо сов три резо лю ции: 
«О зако но про екте «О Рос сийс кой ака де мии наук…»» (http://www.
rasconference.ru/pdf/resolution1-fi nal.pdf), «О рефор мах в Рос сийс-
кой ака де мии наук» (http://www.rasconference.ru/pdf/resolution2-fi nal.
pdf), «О про дол же нии кон фе рен ции» (http://www.rasconference.ru/
pdf/resolution3-fi nal.pdf) (О сес сии Кон фе рен ции 29–30 августа 
2013 года. г. Москва, Боль шой зал РАН // Кон фе рен ция нау ч ных 
работ ни ков РАН «Нас то я щее и буду щее науки в Рос сии. Место 
и роль Рос сийс кой ака де мии наук» (http://www.rasconference.ru
/index.html).

***
Пре зи дент Рос сии В. Путин пору чил пре мьер-ми нистру 

Д. Мед ве деву к 1 сен тября про ра бо тать воп рос об «изме не нии 
пра во вого ста ту са» 15 нау ч ных учреж де ний страны, кото рые 
спе ци а ли зи ру ются на исс ле до ва ниях в области физики. Че ты р-
над цать орга ни за ций, про во дя щих физи чес кие исс ле до ва ния, среди 
кото рых Объ е ди нен ный инс ти тут яде р ных исс ле до ва ний, Инс ти-
тут при клад ной физики РАН, Тро иц кий инс ти тут инно ва ци он ных и 
тер мо яде р ных исс ле до ва ний и дру гие, в конце прош лого года ока за-
лись свя заны сог ла ше нием о пар т нерстве с Наци о наль ным исс ле до-
ва тель с ким центром (НИЦ) «Кур ча товс кий инс ти тут». Пред ло же ние, 
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кото рое в итоге подпи сали все инс ти туты, каса ется «соз да ния, модер-
ни за ции и исполь зо ва ния уни каль ных исс ле до ва тель с ких уста но вок 
мега клас са».

По сло вам дирек тора Инс ти тута при клад ной физики РАН А. Лит-
вака, речь идет об очень кру п ных объ ек тах, в мире это назы ва ется 
«мега сайенс». Напри мер, кол лай дер тяже лых ионов в Дубне или реак-
то р ный ком плекс ПИК в Санкт-Пе тер бурге. Инс ти тут при клад ной 
физики РАН соби ра ется стро ить самый мощ ный лазер в мире. Такие 
про е кты сложно реа ли зо вы вать в оди ночку, поэтому вза и мо дейст вие 
нау ч ных орга ни за ций явля ется пра виль ным.

В сог ла ше нии гово рится, напри мер, о «кон со ли да ции интел лек-
ту аль ного потен ци ала и при бор ной базы» и «обмене инфор ма цией 
о перс пек ти в ных инвес ти ци он ных про ек тах». Среди про чего там упо-
ми на ется воз мож ность соз да ния «новой орга ни за ци онно-пра во вой 
струк ту ры» на базе пар т нерства.

Спустя полгода, 24 июня 2013 г., в Адми нист ра цию пре зи дента 
РФ посту пило письмо, подпи сан ное дирек то ром Кур ча товс кого инс-
ти тута М. Коваль чу ком и экс-пре зи ден том РАН Ю. Оси по вым. В доку-
менте гово рится о необ хо ди мости «фор ми ро ва ния новой сис темы 
управ ле ния и финан си ро ва ния инф раст рук туры класса “мега сайенс”». 
Авторы напо ми нают о пар т нерс ком сог ла ше нии между Кур ча товс ким 
и 14 инс ти ту тами, назы вая его «осно вой для соз да ния объ е ди не ния 
веду щих нау ч ных учреж де ний стра ны», и про сят пре зи дента «при дать 
фор маль ный ста тус такой струк ту ре».

Ответ пре зи дента В. Путина, дати ро ван ный 29 июня, при зы вает 
главу пра ви тель ства Д. Мед ве дева расс мот реть этот вопрос.

В то же время, ряд уче ных не сог ла сны с необ хо ди мо с тью подо-
бного объ е ди не ния. Глава РАН ака де мик В. Фор тов заявил, что ника-
кие изме не ния невоз мо жны без сог ла сия дирек то ров инс ти ту тов. 
В. Фор тов воз ра жает про тив такого пере хода. Сей час РАН не расс мат-
ри вает воз мож ность соз да ния каких-то новых струк тур. Опро шен ные 
руко во ди тели нау ч ных инс ти ту тов заявили, что письмо пре зи денту 
было направ лено без их ведома. Так, дирек тор Инс ти тута ядер ной 
физики им. Буд кера А. Скринс кий расс ка зал, что перед заклю че нием 
пар т нерства гово ри лось лишь о сот руд ни честве без адми нист ра ти в ных 
последст вий.

За мес ти тель пре мь ера Д. Козак напра вил рас по ря же ние в Минобр-
на уки, Мин фин и Минэ ко ном раз ви тия к 15 августа «о бес пе чить» выпол-
не ние пре зи де нтс кого пору че ния, сог ла со вав его с РАН (ряд нау ч ных 
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инс ти ту тов вхо дят в ее струк ту ру) и Кур ча товс ким инс ти ту том (О еще 
одной реформе нау ч ных учреж де ний // Рос сийс кая ака де мия 
наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=9 e986786–6 b91–
4768–9269–0174 a578 e2 d3). – 2013. – 2.08).

***
Вслед за мони то рин гом эффек тив ности вузов Минис терство 

обра зо ва ния и науки РФ соби ра ется ввести похо жую про це дуру 
и для нау ч ных орга ни за ций. 

По ито гам про верки чинов ники наме рены раз де лить их на три кате-
го рии: лидеры, ста бильно рабо та ю щие учреж де ния и, нако нец, «утра-
тив шие нау ч ный про филь и перс пек тивы раз ви ти я». Послед них ждет 
реор га ни за ция или лик ви да ция.

Раз ра бо тан ный Минобр на уки доку мент опуб ли ко ван на 
http://regulation.gov.ru для общест вен ного обсуж де ния. Авторы пред-
ла гают целый ряд попра вок к Поста нов ле нию пра ви тель ства 2009 г. 
«Об оценке резуль та тив ности нау ч ных орга ни за ций, выпол ня ю щих 
научно-ис сле до ва тель с кие, опы тно-ко нст рук торс кие и тех но ло ги чес-
кие работы граж данс кого наз на че ни я». По дейст ву ю щим пра ви лам раз 
в пять лет учре ди тель науч ной орга ни за ции (чаще всего в этой роли 
выс ту пает РАН, реже – раз ли ч ные ведомст ва) сам оце ни вает ее работу, 
Минобр на уки лишь раз ра ба ты вает для этого «типо вую мето ди ку» 
с при мерно 50 кри те ри ями. Адми нист ра ти в ные реше ния по ито гам 
про верки учре ди тель также при ни мает само сто я тельно.

Та кой подход, по сло вам авто ров про екта, мешает срав нить дости-
же ния нау ч ных орга ни за ций, напри мер вузовс кую науку и ака де ми-
чес кую. Кроме того, чинов ники испы ты вают «зат руд не ния в воп ро сах 
сопос тав ле ния резуль та тив ности рос сийс ких нау ч ных орга ни за ций 
с нау ч ными орга ни за ци ями эко но ми чески раз ви тых стран». В связи 
с этим пред ла га ется полно с тью изме нить подход к оценке нау ч ных 
инс ти ту тов. Чинов ники отка жутся от еди ного набора кри те риев для 
всех учреж де ний – вместо этого будут соз даны «рефе ре н т ные гру-
п пы» из инс ти ту тов схо жего про филя, напри мер исто ри чес ких или 
био ло ги чес ких. Гру ппы будут фор ми ро ваться исходя из «нап рав ле ний 
исс ле до ва ний, науч ной спе ци а ли за ции, видов выпол ня е мых нау ч ных 
и опы тно-ко нст рук торс ких работ». Для каж дой рефе рент ной гру ппы 
пред ло жено выра бо тать свои мето дики оценки, а также «мини маль ные 
зна че ния пока за те лей резуль та тив нос ти» (доку мент не кон к ре ти зи рует 
эти пред ло же ния).



124 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 7 (97)

Зарубіжний досвід організації наукової діяльності

Ве домст вен ный мони то ринг, впро чем, сох ра нится, только теперь 
он будет про во диться по новым пра ви лам и, что важно, ежегодно.

На осно ва нии полу чен ных дан ных Минобр на уки и Рособр на дзор 
будут опе ра тивно отс ле жи вать дина мику раз ви тия каж дого науч ного 
учреж де ния.

Раз в пять лет инс ти туты будет оце ни вать спе ци аль ная меж ве-
домст вен ная комис сия (в про екте не ука зан ни ее сос тав, ни при нципы 
фор ми ро ва ния). При этом пред ус мот рена воз мож ность и вне о че ред ной 
про верки. Каж дый инс ти тут по ито гам будет отне сен к одной из трех 
кате го рий: «лиде ры», «ста биль ные» и «утра тив шие нау ч ный про филь 
и перс пек тивы раз ви ти я». В число послед них попа дут те орга ни за ции, 
кото рые «не пока зы вают зна чи мых нау ч ных резуль та тов и не явля ются 
при этом уни каль ными в соот ветст ву ю щей отрас ли». Их судьбу решат 
«феде раль ные органы испол ни тель ной власти и госу дарст вен ные ака-
де мии наук» – в доку менте гово рится о воз мож ности реор га ни за ции, 
лик ви да ции или замене руко во ди теля.

На пом ним, Рос сийс кая ака де мия наук в этом году уже пред ста вила 
итоги собст вен ного исс ле до ва ния эффек тив ности нау ч ных учреж де-
ний. Ака де мики поста вили своей работе выс ший балл: ока за лось, что 
из 370 нау ч ных учреж де ний РАН лишь одно рабо тает неудов лет во ри-
тельно, 12 – на сред нем уровне, все осталь ные – блес тяще. По дан ным 
изда ния «Ком мер сантъ», тогда в Минобр на уки оценку посчи тали насто я-
щим вызо вом, что в итоге серь езно уско рило планы по реформе академии.

В Минобр на уки не смогли про ком мен ти ро вать про ект. Впро чем, 
стоит отме тить, что в мае 2013 г. в своем пер вом инте р вью на посту 
главы Минобр на уки Д. Лива нов уже пред уп ре дил науч ное сооб щество 
о необ хо ди мости серь ез ной про верки эффек тив ности его дея тель ности. 
«Прежде всего мы про ве дем все сто рон ний аудит нашего науч ного сек-
то ра, – ска зал министр. – За послед ние 20 лет у нас такого ана лиза 
не про во ди лось». Он жестко раск ри ти ко вал ситу а цию в РАН, заявив, 
что мно гие нау ч ные учреж де ния «не могут пока зать резуль таты за пять 
лет». Спустя год, в июне, Минобр на уки начало гло баль ную реформу 
РАН, кото рую ака де мики назы вают катаст ро фой.

По мне нию вице-пре зи дента РАН С. Алдо шина, возг лав ля ю щего 
ака де ми чес кую Комис сию по оценке резуль та тив ности инс ти ту тов, 
подго тов лен ный минис терст вом про ект не выдер жи вает ника кой кри-
тики: «Мы напра вили в минис терство свои заме ча ния по мето до ло гии 
оценки. Немало пре тен зий у ака де мии и к иде о ло гии доку мента. Так, 
в нем ничего не гово рится об учете важ ности для госу дарства направ-
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ле ний науки, кото рыми зани ма ется кон к рет ная науч ная орга ни за ция. 
По сути, минис терство выст ра и вает не сис тему оценки, а “сис тему 
нака за ния” инс ти ту тов с явно небла гоп ри я т ными для госу дарства 
последст ви я ми».

Ака де мик С. Алдо шин напом нил, что мно гие инс ти туты РАН 
рабо тают по спе ци аль ным тема ти кам, что, естест венно, ска зы ва ется 
на числе отк ры тых пуб ли ка ций. Если поро го вые зна че ния будут уста-
нов лены без учета дан ного фак тора, то такие орга ни за ции, реша ю щие 
важ ней шие для госу дарства задачи, порог не пре одо леют. «Нам вообще 
непо нятно, чем обус лов лен выбор пред ло жен ных мини маль ных поро-
го вых пока за те лей резуль та тив нос ти», – доба вил он.

Вве де ние меж ве домст вен ного харак тера оценки в ака де мии одоб-
ряют. «Мы давно этого доби ва лись, – отме тил С. Алдо шин. – Однако 
есть опа се ния, что такой при нцип только декла ри ру ется. В доку менте 
гово рится о том, что при отне се нии орга ни за ции к той или иной рефе-
рент ной группе будут учи ты ваться не только ее науч ная спе ци фика 
и виды про во ди мых исс ле до ва ний, но и источ ники финан си ро ва ния, 
орга ни за ци онно-пра во вая форма. Так что, ско рее всего, инс ти туты 
РАН, вузы и отрас ле вые НИИ попа дут в раз ные рефе ре н т ные гру ппы, 
и мы снова будем срав ни вать наши орга ни за ции между собой».

Член пре зи ди ума РАН ака де мик Г. Месяц заявил, что пока чинов-
ники не назо вут при нци пов фор ми ро ва ния меж ве домст вен ной комис-
сии, ком мен ти ро вать текст бес по лезно. Комис сия не должна быть 
«меж ду со бой чи ком, иначе к ее реше ниям не будет дове ри я».

Ком мен ти руя ини ци а тиву Минобр на уки, пер вый про рек тор Выс-
шей школы эко но мики Л. Гох берг заявил, что подо бная про це дура 
в при нципе соот ветст вует миро вой прак тике. Во всех раз ви тых стра-
нах, где есть силь ный гос сек тор науки, сущест вует и прак тика оценки 
дея тель ности соот ветст ву ю щих орга ни за ций, регу ли ру е мая на пра ви-
тель ст вен ном уровне. По ито гам такой оценки, в част ности, при ни ма-
ются реше ния о финан си ро ва нии нау ч ных обществ в Гер ма нии, исс ле-
до ва тель с ких центров в Ита лии, Фран ции, Норвегии.

Бо лее того, похо жая сис тема оценки эффек тив ности уже вве дена 
и в сфере рос сийс кого обра зо ва ния: в октябре 2012 г. Минобр на уки РФ 
про вело мони то ринг 502 рос сийс ких гос ву зов (учи ты ва лись сред ний 
балл ЕГЭ у пер во курс ни ков, уро вень инф раст рук туры и т. д.). В итоге 
136 уче б ных заве де ний попали в чер ный спи сок ведомства, при чем 
среди них ока за лись РГГУ, МАР ХИ и дру гие изве с т ные вузы. Ряду 
уче б ных заве де ний дали шанс исп ра виться, осталь ным пооб ещали 
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«реор га ни за цию» – закры тие или при со е ди не ние к дру гому учеб ному 
заве де нию. Резуль таты мони то ринга выз вали неудо воль ст вие рос сийс-
ких рек то ров – они потре бо вали изме нить кри те рии оценки. По их мне-
нию, минис терство не учи ты вало спе ци фику, оце ни вая уче б ные заве-
де ния вне зави си мости от профиля.

Уче ные также опа са ются, что мно гие инс ти туты необ ос но ванно 
попа дут в чер ные списки. Пред ста ви тель Общества нау ч ных работ ни-
ков Е. Они щенко отме тил логич ность того, что госу дарство хочет полу-
чать инфор ма цию о науч ном сек торе. Но авто ма ти за ция такой оценки 
недо пус тима. У него вызы вает тре вогу при нцип соз да ния «рефе ре н-
т ных групп». Неиз вестно, как они будут фор ми ро ва ться. Напри мер, 
могут начать срав ни вать зоо ло гов с инс ти ту том моле ку ляр ной био ло-
гии. Наука вроде бы одна, а дис цип лины разные.

По мне нию Е. Они щенко, нау ч ные инс ти туты некор ректно оце ни-
вать как еди ные учреж де ния. В одном инс ти туте могут рабо тать как 
сла бые, так и силь ные нау ч ные гру ппы и лабо ра то рии, даже отдель-
ные уче ные. Он пред ла гает доба вить в про ект пункт об обя за тель ной 
экс перт ной оценке инс ти ту тов, в том числе с при вле че нием зару бе-
ж ных уче ных. Необ хо димо сна чала про тес ти ро вать сис тему, пре жде 
чем закры вать учреж де ния. Иначе можно поте рять хоро шие нау ч ные 
гру ппы, кото рые рабо тают не в самых успе ш ных инс ти ту тах, осо бенно 
про вин ци аль ных (Чер ных А. Чинов ники поста вят уче ным оценку 
// Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.
aspx?id=9 bbc63 d7-a120–451 b-8 b8 e-0 bf249 e1973 a). – 2013. – 6.08; 
Они щенко Е. Новое – плохо забы тое ста рое // Тро иц кий вари-
ант (http:/ / trv-science.ru/ 2013/ 08/13/n o vo e-plokho-z abytoe-s t aroe/). – 
2013. – 13.08; Волчкова Н. Вот тебе порог! Институтам добавят 
барьеров // Поиск (http : //www.po is kn ew s . ru/theme /scie nc e-politic/7 17-
9) .  – 2013 . – 25.08). 

***
1  а  вгуста в прав ит ель ство Р Ф   были п е реданы  два док ум ен та , 

связан ные с м од ер низацией  системы  а тт ес та ции науч ных кадров 
 выс шей квалификации: проекты положений о Высшей аттестаци-
онной комиссии и о порядке при сужде ния уче ных сте пе ней. Оба они 
прошли пред ва ри тель ное обсуж де ние с науч ной общест вен но с тью, 
полу чили необ хо ди мое сог ла со ва ние с орга нами феде раль ной власти.

На ка нуне пере дачи про ек тов поло же ний в пра ви тель ство РФ они 
стали одной из тем пуб ли ч ных слу ша ний в Общест вен ной палате, 
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посвя щен ных рефор ми ро ва нию ВАК. Участ ники этой встречи – пред-
ста ви тели ака де ми чес ких инс ти ту тов, веду щих вузов, исс ле до ва тель с-
ких уни вер си те тов – выс ка зали немало допол ни тель ных «поже ла ний 
и пред ло же ний», кото рые, как было обе щано по завер ше нии мероп ри-
я тия, также будут учтены и пере даны «наверх».

От к ры вая слу ша ния, пред се да тель ВАК В. Филип пов кратко напом-
нил о том, что уже уда лось сде лать за время, про шед шее с момента 
начала дис сер та ци он ного скан дала, когда в ходе про верки док торс ких 
и кан ди датс ких работ по исто рии, защи щен ных в Мос ковс ком госу-
дарст вен ном педа го ги чес ком уни вер си тете, комис сия Минобр на уки 
выя вила мно го чис лен ные нару ше ния, и в итоге 11 чело век, ули чен ных 
в пла ги ате, были лишены сте пе ней. Уже в фев рале 2013 г. при Минобр-
на уки были соз даны восемь рабо чих групп по раз ным нау ч ным направ-
ле ниям, зада чей кото рых стали подго товка пред ло же ний о кри те риях 
отбора чле нов дис сер та ци он ных и экс пе р т ных сове тов ВАК, тре бо ва-
ниях к базо вым (для дис со ве тов) орга ни за циям, а также фор ми ро ва ние 
попра вок в зако но да тель ство по совер шенст во ва нию сис темы аттес та-
ции нау ч ных кад ров выс шей ква ли фи ка ции.

Были сде ланы и дру гие шаги по опти ми за ции дея тель ности ВАК: 
завер ша ется работа по соз да нию еди ной госу дарст вен ной инфор ма ци-
он ной сис темы ВАК, сей час в этой базе в элект рон ном виде пред став-
лено почти 500 аттес та ци он ных дел, впе реди – реко нст рук ция сайта 
аттес та ци он ной комис сии. В сен тябре – октябре должно начаться 
фор ми ро ва ние обнов лен ных экс пе р т ных сове тов ВАК. В пла но вом 
порядке про дол жа ется работа комис сии по расс мот ре нию посту-
пив ших хода тайств об отк ры тии дис со ве тов: за январь – июль этого 
года при нято 356 поло жи тель ных заклю че ний об отк ры тии дис со ве-
тов и 192 отри ца тель ных. Еще 868 заяв ле ний об отк ры тии дис со ве тов 
нахо дятся на расс мот ре нии в минис терстве, лишь 44 из них одоб рены. 
Глава ведомства про сил акти ви зи ро вать эту работу. Соз да ние дис со-
ве тов реко мен до вано вести на базе веду щих вузов и ака де ми чес ких 
инс ти ту тов при нали чии доста точ ного числа аспи ран тов и отсутст вии 
в реги оне дис со ве тов по дан ной спе ци аль ности.

До 15 октября дол жны быть сфор му ли ро ваны пред ло же ния 
по пилот ному про екту апро ба ции новых моде лей защит дис сер та-
ций в части повы ше ния авто но мии и ответст вен ности веду щих нау ч-
ных орга ни за ций и уни вер си те тов по подго товке и про ве де нию защит 
дис сер та ций. В соот ветст вии с пору че нием пре мь ера в сен тябре – дека-
бре пла ни ру ется про вести ана лиз сос то я ния сети дис сер та ци он ных 
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сове тов и сфор му ли ро вать пред ло же ния по ее опти ми за ции. В этой 
дея тель ности ВАК наме рен опи раться на реко мен да ции госа ка де мий, 
Ассо ци а ции веду щих вузов Рос сии, а также рабо чих групп. Участ ники 
слу ша ний выра зили опа се ния, что в ходе такой опти ми за ции реги о-
наль ные вузы рис куют остаться вообще без дис со ве тов. Актив ную дис-
кус сию участ ни ков слу ша ний выз вал и про ект Поло же ния о порядке 
при суж де ния уче ных сте пе ней. Часть поло же ний доку мента, по срав-
не нию с дейст ву ю щими пра ви лами, прак ти чески не изме ни лась: док-
торс кая дис сер та ция должна быть «нау ч ным дости же ни ем» (либо 
реше нием важ ной науч ной про бле мы), «напи сана авто ром само сто я-
тель но» и сви де тель ст во вать о его лич ном «вкладе в нау ку». Сог ласно 
пред ло же ниям, была добав лена воз мож ность защиты дис сер та ции 
на иност ран ном языке.

Что же каса ется зва ния доцен тов и про фес со ров по кафед рам, 
то они, сог ласно про екту Поло же ния о порядке при суж де ния уче ных 
сте пе ней, уйдут в прош лое. Уче ные зва ния будут при суж даться только 
по науч ной спе ци аль ности. <…> Виде от ранс ля ция про шед ших слу-
ша ний доступна на сайте Общест вен ной палаты РФ (http://www.oprf.
ru/ru/press/conference/728) (Шата лова Н. Как вас теперь назы вать? 
Общест вен ная палата заин те ре со ва лась уче ными зва ни ями // 
Поиск (http:// w ww . po iskne ws .ru/them e/ sci e nce-po l itic/ 6 7 81/).  – 2 01 3. – 
9.08).

 
Рес пуб ліка Б іл о р усь

Белор ус ская наука должна ориенти р о ват ься на  п от ребности 
о те ч ес тв ен ной экономики и  преврат и ться в дей ст венный инс тр-
ум ент ее модерниз ации. Об этом п резидент  Р ес публики  Беларусь 
А. Лук ашенко  за явил 5 августа на с овещании по вопр осу р аз вития 
 н ау чной сферы Белар ус и .

Пре зи д ент  считает, что  ре зуль т аты научных и сс ле дований как 
в обла сти  ес тес твенных ,  так и гума ни т а рных н аук н е об х од имо пре-
вратить в востребованный э ко но м икой и о б щ еством инте лл е ктуальный 
п р одукт. А. Л укашенко  под черкнул, что о сновной упор должен  б ыть 
сделан на  пр ик ладные р аз ра б отки.  По  его мнени ю ,  для  эт ого требуе-
тся совер ше нство ва ние  сущес тв ующей системы  пр о граммн о-це л ев ого 
упра вл ения наукой. Необх о димо избави т ься от устар евших 
 р уди ментарных звен ьев, чтобы иметь воз мож но сть  ра зв иваться 
 п реимущест ве нно за счет п р одажи  собст венного интеллек ту ал ьн-
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ого продукта при минимальной  бюджет ной поддержке .  При этом 
 преобра з ов ания в научной сфере не дол жны при вести к ее т о т альной 
л о мке и р аз рушению.

В  с вязи с э тим в ноябре 20 13 г.  п ланиру ется пров ести  с овещание 
 при учас тии шир ок ого  круга предст ави т елей  н ау чн ого сооб щ ества, 
на котором будет р аз работана н овая п рогра мма  д ея т ель ности н ауки 
в цело м .  П резидент  счи т а ет,  что необ ходимо целе на пр а вленно исполь-
зовать инст румент госуда рствен ного з аказа в с тр ат егически  важных 
 для страны  сф ера х , а на д р угие напра в л ения иссле дов аний актив нее 
 п ривле к ать в небюдже тные исто чники.

С сооб щением п ресс-слу жбы през ид ента Республики Беларусь 
о ходе и результатах совещания  мо жно  ознако м иться :   http:/ / p re si dent .
gov.by/ pre s s1 4 6355.h tm l # doc (Белор ус ская наука должна ориенти р-
о ват ься на  п от ребности о те ч ес тв енной эко но м ики и прев р а тит-
ься в д е йственный инс т ру м ент ее  мо дернизации // Национальный 
научно-технический портал Республики Беларусь (http://www.sci en-
ce porta l. org . b y/new s/ e42 c5 ec17 1 f007 d3.h t ml ) . – 20 13 .  – 6.08 ). 

С по лучене Королівство  Ве л икої Бри танії 
та П і вн ічної Ірландії

К ор о лівський інститут б і бліотечної  сп р ави та інфо рм а-
ції (CIL IP ) – п ро в ідна профес ійна а с оціація для б іб ліотека рі в,  
фахівців у гал узі інфор мації та  менеджменту знань у Великій Б ри-
т анії. CILIP  так  визначає  ба ч ення  с воєї  р олі, м ети і завдань:  с п-
раведливе та економ ічно  процвіта юче  суспільство спирає ться на г ра-
мотність, дос туп до і нформації і передачу знань.  C ILIP налічує близ-
ько  15  тис. членів ( тра вень 2012 р.) .  C ILIP було  ст ворено в 2002 р.  
у резуль таті  злиття  Бі бл і отечної а с оц іа ції, засн ова ної в 1 87 7 р  .  після 
 І  Міжнародної конфере нції  біблі от е ка рів і удос тоєної  Кор ол івсь кої 
хартії в 18 9 8  р., та Інс тит уту інформаці йних вчених,  за снованого 
в 19 58 р.  Членс тво не є о бо в’язковим  для роботи в  бібліотеці. CIL IP  
сприяє п ол іп ше нню всіх аспектів профес ійної  пр актики,  ос ві ти , під-
ви ще ння кваліфіка ції.

У 20 02  р. CIL IP  провів  перегляд квал іф ікацій, н ео бх ід них для роб-
оти в галузі в с у часних умовах. Нові  пі дходи до к валіф і кацій  були 
з апрова джені в квітні 2 005  р.

CIL IP  п ро понує дек іл ька  рівнів в из на че ння (зас в ідченн я)  про фе-
сійної ква лі фік ації –   се рт иф ікація , а фі лійоване ч ленство , пере ат е стація 
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і спіл к ув а ння. Сер ти ф ікація забез печує визн а ння з боку А соціації 
роботи б іб ліотек і ф ахівців із с ер ед ньою спеціальною освітою.  CILIP 
за традицією веде Р еєстр  сертифі кованих членів, і т і,   хто отр имав д ос-
туп до  ц ього реєстру, мають право  стати членом  асоціа ці ї. 

І снує дек іл ька рівнів членства. Ф ах івці гал узі можуть стати афіл-
ійо ваними  чл ен ами, що дає їм право додав ати б укви MCLIP до свого 
прізв ища .  Афілійоване член ство – рівень проф е сі й ної кваліфік аці ї,  
 який засв ід чує CILIP і в ва жа є ться «золо тим  ст андарто м »  для біблі-
отечних та  інформацій них професі он алів.  А ф іл ій оване ч ленство 
у  CI LIP є ста нд а рт ним для фах ів ців у галузі  інформ аці ї . Існують  дві 
катего рії претенд ен тів на афіл ійоване членство: по-перше,  праці вники 
із середн ьою спеціальною осв ітою,  хто  має понад  п’ять років досвіду, 
а по-друге,  т і,  хто має певну  пі дготовку та прац ював прот ягом двох 
рок ів . Усі кан ди дати на а філійоване членство повинні працювати 
з наставником і продемонструвати, що вони від по ві да ють необ хід ним 
кри те ріям. Зазви чай, афі лі йо вані члени мають фахову (магіс терсь ку) 
освіту та про пра цю вали, при наймні, один рік.

На ступ ний рівень членства – дійс ний член CILIP. Це – най ви щий 
сту пінь членства, який над ається за осо бис тий істот ний вне сок у про-
фе сію. Почес ний член – ква лі фі ка ція, схожа на почес ний вче ний сту-
пінь, над ається неве ли кій кіль кості людей – дійс них чле нів, які мають 
особ ливі заслуги перед про фе сією.

CILIP здійс нює акре ди та цію освіт ніх про грам у біб ліо теч ній 
та інфор ма цій ній галузі в уні вер си те тах Вели кої Бри та нії. Асо ці а-
ція при су джує медалі ім. Кар негі та Кейт Грі нуей кра щим дитя чим 
кни гам. CILIP видає щомі сяч ний жур нал CILIP Update, який міс тить 
ого ло шення про вакан сії, новини, комен тарі та огляди біб ліо теч ної 
та інфор ма цій ної сфери. Lisjobnet – сайт, який інфор мує про останні 
вакан сії в галузі. CILIP має кілька міс це вих від ді лень у Вели кій 
Бри та нії, 28 спе ці аль них груп за інте ре сами й понад 20 орга ні за цій-
парт не рів; кожні два роки про во дить кон фе рен ції під назвою «Пара-
соль ка».

CILIP має влас ний буди нок у Лон доні, у якому роз мі щу ється 
його штаб-квар тира й пра цю ють 30 пра ців ни ків (Укра ї нські біб-
лі о те карі вивча ють досвід Вели кої Бри та нії // Блог «Твор чість 
та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://libinnovate.wordpress.
com/2013/08/14/укра ї нські-біб лі о те карі-вив чають-до). – 2013. – 
14.08).
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США

Аме ри канс кая ака де мия искусств и наук была соз данна в 1780 г. 
по ини ци а тиве Д. Адамса и Д. Боу ду эна. В 1780 г. 62 чело века – свя-
щен ники и купцы, врачи, фер меры, уче ные и общест вен ные дея тели – 
подпи сали устав ака де мии. Она имеет ста тус неза ви си мой ассо ци а циии 
центра исс ле до ва ния (learned society and independent policy research 
center). Членство в ака де мии почетно, но не при но сит пря мого дохода. 
В ака де мии 4600 чле нов и около 600 иност ран ных чле нов-кор рес пон-
ден тов.

Ру ко во дит ака де мией неболь шое адми нист ра тив ное бюро (Board), 
пред се да те лем кото рого зна чится Л. Кэбот, а чле нами еще пять уче-
ных. Кроме того, име ется совет из 14 чле нов и фонд (Trust). Как ска-
зано в уста но ви тель ных доку мен тах ака де мии, она пред став ляет собой 
поли ти чес кий и кор по ра ти в ный орган, навсегда (forever) учреж ден ный 
сове том и пала той пред ста ви те лей в Общем суде про вин ции Мас са чу-
сетс-Бэй – как запи сано в гл. 46 Актов 1779 г. Гла в ный офис ака де мии 
нахо дится в штате Мас са чу сетс.

В задачу ака де мии вхо дят поощ ре ние и раз ви тие зна ния о дав ней 
и естест вен ной исто рии Аме рики; опре де ле ние эффек тив ного исполь-
зо ва ния при ро д ных ресур сов страны; содейст вие про грессу меди цины, 
мате ма тики, фило со фии, веде ние аст ро но ми чес ких, метео ро ло ги чес-
ких и гео гра фи чес ких наблю де ний. В раз ное время чле нами ака де мии 
были Д. Вашинг тон, Б. Франк лин, Т. Джеф фер сон и А. Гамиль тон, 
мно гие иные изве с т ные люди.

В тече ние XIX ст. в сос тав ака де ми ков вошли Д. Вэбс тер, Генри 
Уодс ворт Лонг фелло, Джон Дж. Одю бон, Л. Агас сиз, Э. Грей, Ральф 
Уолдо Эмер сон и Алек сандр Грэм Белл. Ака де мия издает жур нал 
Daedalus и две газеты. Сперва ака де мия поме ща лась в Гар ва рдс ком 
Фило софс ком Зале, затем несколько лет нахо ди лась в раз ных мес тах, 
одно время не имела зда ния вовсе, а в конце ХХ ст. обрела неболь шое 
зда ние в Кэмб ри дже (штат Мас са чу сетс).

Ко нечно, Аме ри канс кая ака де мия искусств и наук не может быть 
пред ме том срав не ния с РАН. Пра виль нее срав ни вать ее с советс ким 
общест вом «Зна ни е». Кроме нее, в США есть еще ряд дру гих ака де-
мий, напри мер Аме ри канс кая ака де мия искусств и гума ни та р ных 
наук (American Academy of Arts and Letters), соз дан ная как подо тдел 
Ассо ци а ции соци аль ных наук. Она похожа на рос сийс кую Ака де-
мию худо жеств и объ е ди няет 250 архи тек то ров и худож ни ков, поэтов, 
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писа те лей и музы кан тов. Нечто в том же роде пред став ляет собой Аме-
ри канс кая ака де мия искусства (American Academy of Art, American 
Academy of Arts), соз дан ная в 1921 г. как ассо ци а ция или союз худож-
ни ков ори ен ти ро ван ный на обу че ние моло дежи живописи.

В Аме рике есть и учреж де ния, похо жие на рос сийс кие инс ти-
туты РАН или на фран цузс кие центры CNRS. Напри мер, Institute 
for Advanced Study. Он нахо дится в Нью-Джерси и не зави сит ни от 
уни вер си тета, ни от лабо ра то рии. Сущест вует на средства част ного 
фонда (endowment), кото рый соби рает пожерт во ва ния на финан си ро-
ва ние годо вого пре бы ва ния высо коп ро фес си о наль ных исс ле до ва те лей. 
Кроме того, в инс ти туте есть и исс ле до ва тели-ре зи де нты. Инс ти тут 
соз дали в 1939 г. для А. Эйнш тейна, там рабо тали и дру гие вели кие 
уче ные, напри мер фон Нейман.

…А ме ри канс кая ака де мия наук – это ком плекс из уни вер си тетс-
ких исс ле до ва тель с ких центров, боль ших наци о наль ных лабо ра то рий 
и раз ного рода неболь ших ассо ци а ций с поче т ным членст вом и про-
све ти тель с кими зада чами. Кроме того, есть только отрас ле вые лабо-
ра то рии, финан си ру е мые кру п ным биз не сом под отдель ные направ-
ле ния. Аме ри канс кий исс ле до ва тель не может сущест во вать вне уни-
вер си тетс кой среды. В ней он вырос, и с ней про дол жает себя ассо-
ци и ро вать даже тогда, когда свя зал свою дея тель ность иск лю чи тельно 
с исс ле до ва ни ями. Это одно вре менно и плюс и минус аме ри канс кой 
науки (Мура вьев А. Ака де мия наук в Аме рике // Рос сийс кая ака де-
мия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=7 f76 ba42–
881 d-46 a4-b145–18 abe87 b12 bb). – 2013. – 4.08).
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