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Наукові здобутки як  фундам ент про гр ами 
урядових зверше нь

М іж народне спів робітни цт во

Міжнародна д ія л ьність  н аукових  о рг а ні зацій .  М іжнародне 
науково-техн ічне  співр обі тництво є  од ним з дієвих і е фе кт и вних 
засо бів  ін т еграції  У кр аїни у європ е йський та світовий е ко номічний 
і технологіч ний простір.  Інтег ра ція  української науки у с ві товий 
 про стір зді йснюєт ься за різними форм ами  на уково-т ех ніч ного співр о
б іт н иц тва (прог ра м ам и ,  договорами, з ам ов л еннями на нау ково-
тех нічну про дук ці ю).

У 2012 р. продовжилося з б ільшення кільк о сті виїзду н аукових 
прац і вників за межі Укра їни з м е тою здійснення міжн а р од ної спі вп раці

Вітчизняні нау ко вці  б рали участь у  міжнар одних с ем інарах, 
 кон ф еренціях  тощо,   для ч ого зді й сн ено 1 0 ,7  т ис . в иїздів за  к ордон, 
н ауковими  орг анізац іями та установами провед ено 2508 таких з аходів 
в Україні.

Зу с илля наук овців гідно  о ці нювалися міжна родними фондами ,  про 
що свідчить 1 85 5 отрим аних гра нт ів,  з  яких  1009 перс он аль них (що 
майже на 1 0 % б іл ьше, ніж у 201 1 р.) і  8 46  к  олекти вних. Загалом к іль-
кість нау ко вців, які  користува лися  грантами у 2 01 2 р.,  с та новила 
5 ,3  тис. осіб .,  що на 3 ,2  % біл ьше, ніж у 201 1 р. 

 Чл енство в  міжнарод них орган іза ціях є одним з діє вих і ефект ивних 
 зас обів інтег ра ції України у  європейський та світо вий  е ко номіч ний 
і т ех нологі чний простір.

В іт ч из няні н аукові установи та в ищі навч ал ьні заклади спів-
п рацюють з такими  міжна род ними організац і ями та фонд ам и,  як: 
Укр аїна – НАТО ; Фонд цивільних дос лі дж ень та р озв итку для країн коли-
ш нього СРСР  (Ф ЦДР); Об’єднаний інст итут я д ер них дос ліджень (О ІЯ-
Д) ;  Орган іза ція чорноморського е кон ом ічного с пі вр обітниц тва (ОЧЕС) ; 
Міжнародний ц ентр нау ко в о-техніч ної інфо рма ції ( МЦН ТІ ) та і н. 

 За кільк і стю  п роектів Науко вої прог рами  НА ТО Укра їна  п ос ідає 
 д руге місце  (після  РФ ).  Участь укр аїнсь ких н а уковців у  ній  сп рияє 
є вроа тлантич ній інте грації нашої держави й під тр имці р о зв итку віт-
чизняного  нау к ово-те хн ологіч ного поте нці алу,  а також ф о рмуванню 
сталої т е нденції участі України в  міжн ародному п од ілі праці в  науковій 
с фері. 
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Представн ики  Ук раїни вход ять до Ради директ о рів центру, Роб очої 
групи з нау к ов о-т ехнічного спів роб ітництва та П остій н ого а ка д ем і ч-
н ого комі тету ОЧЕС .

Через  На ц іо н альну акад емію н аук Укра їна представ лена у 
б л из ько 4 0  м  іж на р одних організаціях, зокрема в Міжна ро дній 
асо ціа ції акад емій наук (МААН ), Міжн а родному к о мі теті з к о с-
м ічних д о сл іджень (COSP AR ),   Ви конавчій  р аді  Міжурядової океа-
н ографіч ної  ко місії (МОК) Ю НЕСКО, Міжн а ро дн ому союзі ака-
демій  гумані т арних та соці альних наук (IUA) ,  В се єв ропейській 
 ф едерації  ак аде мій наук  (ALLEA), та бере а кти вну участь у діяль-
ності  між на р од них наук ових об’єдн ань та цент рі в:  М іжнародного 
інституту  прикла дного сист емн ого аналізу  (I IA SA ) ,  Європе йс ь кої 
наукової  ас оц і ації  ге оф ізи чних  д ос ліджень  ( EISCAT ),  Європейської 
 ор ган із ації  яд ер них досліджень ( CERN) тощо.

Вітчизняна наука за деяк ими напрямами (мате ма т ика, т еор ет ична 
фізи ка , хімія,   біоте хн ологія , м атері ал ознавс тво, техноло гії зварювання 
та  отримання захи сних і зміцн ю валь них покр иттів , космо навтик а ) 
мають  визнані пози ції серед науковців світ у .  Про дост атньо вис окий 
 попит на дослідже ння і роз робки наук овців Укра їни свід чить щорічне 
 надходже ння від  і но земних з а мовників в обс язі понад 20  %  за гал ьного 
 ф і нансування НДДКР.

У кр аїнська  н аука збе рі гає реальні можливості для заб ез п ече ння 
м і жнародного науково-технічн ого та іннова ційного співробітництва 
і цив іл із ованої  інтеграції у  світовий  н ау ково-те хн ол ог ічний простір.

У 2011 р.  Ук раїною під пи сано між у ря дові  уг оди у сфері освіти 
і науки з Аргентиною, В’є тна мо м , Чор но го рією, Туркменистаном 
та  М онголією та у  с ф ері науки з Респу бл і кою К і пр .

 Одним з  на йважл и ві ших  а спектів р оз в итку партнерства у сфері 
н ауки є с пів робітниц тво  між Укра ї ною та Європейським Союзом. 

Укра їна спів працює у рамках таких науково-тех н іч них програм 
та між народних організа цій ЄС, як  Сьома  рам кова  пр ограма з дослі-
джень та техно л огічного  р озвитку (РП7),  Міжнар одна  іннов а ці йна 
науко в о-тех нічна  пр ограма  EU RE K A,   Є вропе йська орган ізація 
я д ерних досл іджень (CERN).

За р ез ул ь татами  конкурсів РП7, за  кі л ькістю під триманих п ро-
позицій  У країна  посідає дев’яту поз ицію серед в сіх країн,  які не є чле-
нами ЄС чи  а соційован ими  країн а ми , та  д ругу  серед  кр аїн Схід ної 
Європи та Ц ен тральної  Азії. За у ч асті н ау к ових  уст анов У кр аїни було 
подано 985 проп о зи цій та під три мано 1 94 про ек ти
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Р івень у спішності  н ау ко вих коле кт ивів Укр аїни ( частка  пр ий нятих 
до  фінанс ува ння проектів від  кількості п од аних про ектів)   ст ановить 
20 ,22 %, що від пові дає серед ньому рівню РП7 (22,58 %), але є в ищим,  
ніж у  нових ч ле нів ЄС ( 18 , 70 %).

 На йб іл ьшу кільк ість п ро позицій  ук ра їнськими  заявни ками було 
 по д ано (та п ід т римано)  за  напря ма ми : н аукова м об ільність  (M arie  Cu rie 
Actions) – 208 (64 ),  н а вк олишнє серед ов ище – 114  ( 21 ),  між на ро дне 
співр обітниц тво – 92 (13), проду кти харчу ва ння, сільське гос подарс тво 
та біотех но л огії – 81 (13) ,  соціально-економічні та гуманітарні науки – 
74 (7), транспорт (у тому числі авіація) – 69 (13), ІКТ – 49 (8), енер-
гетика – 46 (8), космос – 46 (7), роз виток наукової інфраструктури – 
22 (15).

Зокрема, у рамках конкурсу ERA–WIDE (мета: посилення можли-
востей науково-технічного співробітництва наукових установ у рам-
ках пріоритетів РП7), як за кількістю поданих, так і за кількістю під-
триманих пропозицій Україна посіла першу позицію серед усіх країн, 
які брали участь у цьому конкурсі.

Пріоритети науково-технічного роз витку України, які спрямовано 
на роз виток новітніх інформаційно-телекомунікаційних, нано- і біотех-
нологій, на роз в’язання най важливіших проблем в енергетиці і екології, 
від повідають глобальним викликам сучасності та збігаються з пріори-
тетами Сьомої рамкової програми, а також наступної програми «Гори-
зонт-2020», у якій наукові дослідження в галузі навколишнього серед-
овища та зміни клімату, енергетики, охорони здоров’я, роз витку та все-
бічної під тримки інноваційної політики (активного залучення МСП) 
будуть пріоритетними для фінансування («Науково-технологічна 
сфера України» 2013 рік // Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформатизації України (http://old.dknii.gov.ua).

***
Раз ви тие диа лога в области науки и инно ва ций между стра-

нами Вос точ ной Европы и Евро пейс ким Сою зом про дол жится 
в рам ках нового проекта.

1 сен тября 2013 г. стар то вал новый про ект для содейст вия диа логу 
в области научно-тех ни чес кой и инно ва ци он ной поли тики и раз ви-
тию сот руд ни чества в этой сфере между двумя реги о нами – Евро пейс-
ким Сою зом и стра нами Вос точ ного пар т нерства – Азер бай джа ном, 
Арме нией, Бела русью, Гру зией, Мол до вой и Укра и ной. Он полу чил 
назва ние «Сеть меж ду на род ного сот руд ни чества в области науки, 
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тех но ло гий и инно ва ций со стра нами Вос точ ного пар т нерст ва» (IncoNet 
EaP), расс чи тан на три года, и финан си ру ется Евро пейс кой комис сией 
по линии 7-й Рамоч ной про гра ммы научно-тех но ло ги чес кого раз ви тия 
ЕС. IncoNet EaP опи ра ется на опыт пред ыду щих про ек тов для реги-
она Вос точ ной Европы и Централь ной Азии (IncoNet EECA, http://
www.inco-eeca.net/ и IncoNet CA/SC,http://www.inco-casc.net/). Ряд его 
мероп ри я тий будет орга ни зо ван сов местно с одно вре менно начав-
шимся про ек том для Сред ней Азии.

Вместе с тем про ект сущест венно отли ча ется от пред шест вен ни ков. 
Во-пе р вых, для Евро ко мис сии как заказ чика стала оче вид ной необ хо ди-
мость исполь зо вать раз ные подходы к сот руд ни честву со стра нами Вос-
точ ной Европы и Сред ней Азии, отсюда и отдель ные про е кты для этих 
двух групп стран на пред сто я щие три года. Во-вто рых, в IncoNetEaP 
появи лись тема ти чес кие при ори теты – энер ге тика, изме не ния кли мата 
и здо ро вье насе ле ния, – кото рые напря мую свя заны с соци аль ными про-
бле мами, нахо дя щи мися в фокусе новой Рамоч ной про гра ммы ЕС по 
науке и инно ва циям «Гори зонт-2020» (2014–2020) и опре де лены в каче-
стве инте ре с ных для обоих реги о нов. В-тре ть их, – это боль шой блок 
по орга ни за ции сот руд ни чества в инно ва ци он ной сфере. Он включает:

– со дейст вие Бела руси и дру гим стра нам Вос точ ного пар т нерства 
в их интег ра ции в Евро пейс кие тех но ло ги чес кие плат фо рмы и дру гие 
инно ва ци он ные сете вые объ е ди не ния на уровне ЕС;

– ком плекс мероп ри я тий по при со е ди не нию заин те ре со ван ных 
стран к Евро пейс кой сети пред при я тий;

– се ми нары, тре нинги и обмен опы том по наи бо лее акту аль ным 
для наших госу дарств про бле мам инно ва ци он ной дея тель нос ти;

– ана лиз воз мож нос тей вклю че ния Вос точно-ев ро пейс ких стран быв-
шего СССР в Евро пейс кое инно ва ци он ное табло и дру гие мероп ри я тия.

По след нее, но не менее важ ное, о чем хоте лось бы упо мя нуть, это то, 
что иде о ло гия про екта соот ветст вует новой стра те гии ЕС в области 
меж ду на род ного сот руд ни чества, при ня той осенью 2012 г. Эта стра-
те гия одной из осно в ных задач видит орга ни за цию меж ду на род ного 
сот руд ни чества ЕС с не вхо дя щими в его сос тав стра нами по при нципу 
«дороги с двус то рон ним дви же ни ем», то есть, полу че ние выгоды 
от вза и мо дейст вия обе ими сто ро нами. В част ности, это может выра-
жаться в отк ры тии заин те ре со ван ными стра нами своих наци о наль ных 
про грамм для учас тия уче ных из Евро со юза. Со своей сто роны, Евро-
союз сде лал пер вый шаг в 2002 г., отк рыв Рамо ч ные про гра ммы для 
учас тия уче ных со всего мира.
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Про ект про дол жит прак тику орга ни за ции кру п ных научно-прак ти-
чес ких кон фе рен ций, так назы ва е мых Policy stakeholders’ conferences, 
кото рые пре дос тав ляют чинов ни кам, зани ма ю щимся воп ро сами науч-
ной и инно ва ци он ной поли тики, в том числе в отрас лях эко но мики, 
уче ным, част ному биз несу, экс пер там и кон сал тин го вым ком па ниям 
из двух реги о нов подни мать и обсуж дать про блемы и выра ба ты вать 
реко мен да ции пра ви тель ст вам для раз ви тия того или иного направ ле-
ния сот руд ни чества. В 2015 г. одна из таких кон фе рен ций сос то ится 
в Минске: ее темой ста нет науч ное и инно ва ци он ное сот руд ни чество 
с ЕС в сфере энер ге тики.

Еще одно направ ле ние про екта – это расп рост ра не ние инфор ма ции 
о про грамме «Гори зонт-2020» и содейст вие наци о наль ным кон та к т ным 
центрам этой про гра ммы в целе вых стра нах на этапе пере хода от 7 РП 
к новой про грамме. Этот блок пред ус мат ри вает орга ни за цию инфор ма-
ци он ных дней и гран то вую схему для финан си ро ва ния учас тия уче ных 
из вос точно-ев ро пейс ких стран в бир жах про е к т ных идей, кото рые тра-
ди ци онно про хо дят в стра нах ЕС после объ яв ле ния кон кур сов проектов.

Эти и мно гие дру гие мероп ри я тия обсу дили 18–20 сен тября 2013 г. 
на встрече в Афи нах пред ста ви тели 19 пар т нерс ких орга ни за ций 
из ЕС (Авст рия, Гер ма ния, Фран ция, Эсто ния, Венг рия, Ита лия, Гре-
ция, Польша, Пор ту га лия), ассо ци и ро ван ных стран (Тур ция и Мол-
до ва), госу дарств Вос точ ного пар т нерства и Меж ду на род ного центра 
чер но морс ких исс ле до ва ний.

Даль ней шая инфор ма ция о мероп ри я тиях про екта IncoNet EaP 
будет раз ме щаться на пор тале по воп ро сам сот руд ни чества ЕС – Вос-
точ ная Европа http://www.increast.eu, Наци о наль ном научно-тех ни чес-
ком пор тале Рес пуб  лики Бела русь, http://www.scienceportal.org.by, сай-
тах Госу дарст вен ного коми тета по науке и тех но ло гиям Рес пуб лики 
Бела русь, http://gknt.org.by и БелИ СА, http://www.belisa.org.by (Раз ви-
тие диа лога в области науки и инно ва ций между стра нами Вос точ-
ной Европы и Евро пейс ким сою зом про дол жится в рам ках нового 
про екта // Наци о наль ный научно-тех ни чес кий пор тал Рес пуб лики 
Бела русь (http://www.scienceportal.org.by/news/c200 d39 f72 d98409.
html). – 2013. – 25.09).

***
У 2012 р. на чолі з Інсти ту том над твер дих мате рі а лів 

ім. В. М. Бакуля НАН Укра їни стар ту вав про ект VII Між на род ної 
євро пейсь кої рам ко вої про грами Era Wide (під назвою «Старт»), 
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який вико ну ється спільно з нау ко вцями CNRS Фран ції з Інсти туту Р’, 
Ака де мії наук Польщі з Інсти туту висо ких тис ків і Між на род ної орга-
ні за ції Q–Plan N. G. (Гре ція). У рам ках цього про екту євро пейська 
нау кова спіль нота виді лила значні кошти (0,5 млн євро) на зміц нення 
коо пе ра ції з інсти ту том над твер дих мате рі а лів і під тримку нау ко вого 
напряму – ство рення над твер дих мате рі а лів, а також на подальшу 
інтег ра цію вче них Інсти туту в євро пейську і сві тову науку. У рам ках 
про екту значна кіль кість моло дих фахів ців інсти туту (бли зько 35 осіб) 
має змогу озна йо ми тися з робо тою та облад нан ням пере до вих лабо ра-
то рій Фран ції і Польщі, пройти в них ста жу вання, взяти участь у між на-
род них кон фе рен ціях, а також пройти тре нінг із під го товки й подання 
євро пейсь ких нау ко вих про ек тів під керів ницт вом досвід че них 
фахівців.

Дже рело: Укр Ін форм (9.09.2013) (http://www.ukrinform.ua/ukr/news/
nanotehnologiii_na_shlyahu_vid_nauki_do_virobnitstva_1861672) (Нано-
тех но ло гії: на шляху від науки до вироб ництва // Наці о нальна ака-
де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 16.09).

***
Не мають ана ло гів детек тори для най біль ших між на род них 

про ек тів з фізики висо ких енер гій, ство рені інтер на ці о наль ною 
коман дою вче них з Інсти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН 
Укра їни (м. Хар ків) і Об’єд на ного інсти туту ядер них дослі джень 
(м. Дубна, Росія). Про це роз по вів заступ ник дирек тора Інсти туту 
з нау ко вої роботи, член-ко рес пон дент НАН Укра їни Ю. Малюкін.

«Детек ту ючі при строї на основі пласт ма со вих сцин ти ля то рів» – 
так нази ва ється роз робка, здійс нена в інсти туті спільно з коле гами 
з російсь кого Об’єд на ного інсти туту ядер них дослі джень. Робота три-
вала про тя гом 1992–2012 рр. Її резуль та том стали уні кальні детек ту ючі 
при строї для між на род них про ек тів з фізики висо ких енер гій та аст ро-
 фі зики. Під час дослі джень роз роб лені тех но ло гії, які можуть бути 
вико рис тані при ство ренні діаг нос тич них сис тем у меди цині для ран-
нього вияв лення хво роб, а також у сис те мах конт ролю за несанк ці о но-
ва ним пере мі щен ням ван та жів на мит них пун к тах пропуску.

За сло вами Ю. Малю кіна, 2013 р. цикл робіт зі ство рення уні-
каль них сцин ти ля цій них мате рі а лів і детек то рів на їх основі вису нуто 
на здо буття Дер жав ної пре мії Укра їни в галузі науки і техніки.

Ви ко нання цього циклу робіт дало мож ли вість Укра їні брати участь 
у най важ ли ві ших між на род них про ек тах США, Фран ції та Швей ца рії 
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з вияв лення перед ба че них нау кою еле мен тар них час ти нок, у тому числі, 
топ-кварка, і з пере вірки ряду гіпо тез кван то вої хро мо ди на міки. При про-
ве денні цих екс пе ри мен тів отри мані нові фун да мен тальні резуль тати, які 
змі ню ють гло бальні уяв лення про устрій мікро- і мак ро світу.

Ін сти тут сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни є визна ним сві-
то вим ліде ром у роз робці та ство ренні ефек тив них сцин ти ля цій них 
мате рі а лів, здат них реєст ру вати всі види іоні зу ю чого вип ро мі ню вання. 
Нанок рис тали, які виро щу ють в інсти туті, можуть ефек тивно вико рис-
то ву ва тися для боро тьби з раком.

Дже рело: Укр ін форм (23.09.13) http://www.ukrinform.ua/
ukr/news/u_harkovi_stvoreno_unikalni_materiali_dlya_detektoriv_
elementarnih_chastinok_1865946 (Вче ними НАН Укра їни ство рені уні-
кальні детек тори для най біль ших між на род них про ек тів з фізики 
висо ких енер гій // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua). – 2013. – 26.09).

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

при нял учас тие в меж ду на род ной про грамме, направ лен ной 
на защиту яде р ных объ ек тов и свя зан ной с борь бой про тив ядер-
ного тер ро ризма. На завер ша ю щем этапе про гра ммы инс ти тут недавно 
посе тили пред ста ви тели Япо нии – работа велась на средства пра ви-
тель ства этой страны. В инс ти туте отме тили, что основ ной вывод – 
с яде р ным тер ро риз мом можно успешно боро ться. Про де лан ная спе ци-
а лис тами ХФТИ работа была при знана успеш ной, про ект офи ци ально 
будет закон чен в этом году. Ее резуль таты будут исполь зо ваны для госу-
дарст вен ной про гра ммы ядер ной кри ми на лис тики и борьбы с яде р ным 
тер ро риз мом, кото рая сей час раз ра ба ты ва ется. Пер вый вари ант кон цеп-
ции про гра ммы уже одоб рен Кабмином. В ХФТИ сооб щили, что работу 
они начали три года назад. В ней при ни мали учас тие мно гие подраз де-
ле ния харь ковс кого науч ного центра, а также НТЦ «Инс ти тут моно крис-
тал лов», кото рый пре дос та вил сен соры, спо со б ные улав ли вать раз ли ч-
ные излу че ния. ХФТИ в рам ках меж го су дарст вен ных дого во рен нос тей 
полу чил финан си ро ва ние в раз мере около 3 млн евро. В основ ном, сред-
ства пошли на закупку обо ру до ва ния, ремонт лабо ра то р ных поме ще ний 
и раз ра ботку тех но ло гий (Гри щенко А. Харь ковс кий физ тех занялся 
про бле мой ядер ного тер ро ризма // STATUS QUO (http://www.sq.com.
ua/rus/news/nauka_i_tehnologii/18.09.2013/harkovskij_fi zteh_zanyalsya_
problemoj_yadernogo_terrorizma/ин с ти тут/). – 2013. – 18.09).
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***
В г. Мерефа (Харь ковс кий район Харь ковс кой облас ти) пла-

ни ру ется пост ро ить вете ри нар ную лабо ра то рию по био за щите. 
Об этом 17 сен тября перед вете ри на р ным кон грес сом, посвя щен ным 
90-ле тию осно ва ния ННЦ «Инс ти тут экс пе ри мен таль ной и кли ни чес-
кой вете ри нар ной меди ци ны», сооб щил ака де мик-сек ре тарь депар та-
мента вете ри нар ной меди цины НААН Укра ины Н. Ман дыра. По его 
сло вам, на соз да ние лабо ра то рии США выде ляет около 20 млн дол. 
Лабо ра то рию пла ни ру ется соз дать на базе быв шего Инс ти тута шел ко-
водства, кото рый на сегод няш ний день вхо дит в струк туру Инс ти тута 
живот но водства НААН (Харь ков).

По сло вам Н. Ман дыры, в Укра ине сох ра нился высо кий потен-
циал уче ных-ве те ри на ров, но не хва тает денег на сов ре мен ное обо-
ру до ва ние и реак тивы. США хотят помочь и даже решили финан си-
ро вать не по линии сот руд ни чества в рам ках сель с ко хо зяйст вен ных 
про грамм, а через Мино бо роны. В этом слу чае финан си ро ва ние обя-
за тельно посту пит и меж го су дарст вен ное сог ла ше ние будет рабо тать. 
Но это, по сло вам Н. Ман дыры, не зна чит, как утверж дают про тив ники 
про екта, что в лабо ра то рии будут рабо тать воен ные. Стро ить лабо ра то-
рию и рабо тать в ней будут укра инс кие стро и тели и уче ные. Укра инс-
кие спе ци а ли сты могут обес пе чить защиту не хуже, чем спе ци а ли сты 
дру гих стран. Кроме того, в лабо ра то рии будут изу чать те мик ро ор га-
ни змы, кото рые уже исс ле ду ются в Укра ине. Из США сюда ничего 
при во зить не будут.

Н. Ман дыра отме тил, что еще одно пре иму щество про екта в том, 
что страна смо жет оста но вить отток моло дых уче ных в дру гие страны, 
поскольку для уче ных важно иметь воз мож ность рабо тать на сов ре-
мен ном обо ру до ва нии. Про ект США и Укра ины даст им такую воз-
мож ность.

Справка. По дан ным Инс ти тута вете ри нар ной меди цины НААН, 
работа со шта мами мик ро ор га низ мов про во дится во всех научно-ис-
сле до ва тель с ких учреж де ниях вете ри нар ного, био ло ги чес кого и меди-
цинс кого про фи лей Укра ины и стран СНГ без соб лю де ния над ле-
жа щих тре бо ва ний био бе зо пас ности и био за щиты. Поэтому США 
решили помочь, чтобы пре дотв ра тить воз мож ность выб роса пато-
ге нов в окру жа ю щую среду и зара же ния людей. Мино бо роны США 
уже вло жило около 20 млн дол. в реко нст рук цию и тех ни чес кое 
пере осна ще ние ряда учреж де ний, в част ности в Укра инс кий научно-
ис сле до ва тель с кий про ти во чу м ный инс ти тут им. И. И. Меч ни кова 
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в Одессе, Львовс кий научно-ис сле до ва тель с кий инс ти тут эпи де ми о-
ло гии и гиги ены, Централь ную СЭС в Киеве, ряд обла с т ных санэ пи-
демс тан ций (Гри щенко А. Харь ков может лишиться уни каль ной 
вет ла бо ра то рии // STATUS QUO (http://www.sq.com.ua/rus/news/
nauka_i_tehnologii/17.09.2013/ukraina_mozhet_lishitsya_unikalnoj_
vetlaboratorii_ekspert/ин с ти тут). – 2013. – 19.09).

***
6 вересня в рам ках V Між на род ного еко но міч ного форуму 

«Інно ва ції. Інвес ти ції. Хар ківські іні ці а ти ви» під пи сано мемо-
ран дум про спів працю між Інсти ту том рос лин ництва ім. В. Я. 
Юр’єва НААН та інвес ти цій ною ком па нією Sigma Bleyzer щодо 
ство рення Нау ко вого парку «Між на род ний центр ефек тив ного 
зем ле робст ва». За сло вами голови Хар ківсь кої ОДА М. Доб кіна, під-
пи сання цього доку мента є пре крас ним при кла дом вза є мо дії біз несу, 
науки і влади.

Ди рек тор депар та менту агро про мис ло вого роз витку ХОДА 
В. Панов роз по вів, що в рам ках мемо ран думу пла ну ється спів ро-
біт ництво у виве денні та апро ба ції нових сор тів зер но вих куль тур. 
Це дасть мож ли вість у змі не них клі ма тич них умо вах у тій же Хар ківсь-
кій області виво дити ті сорти, які будуть більш при сто со вані до нестачі 
вологи, це і в подаль шому – збіль шення вро жай ності наших куль-
тур – пше ниці, куку ру дзи тощо (Під пи сано мемо ран дум про спів ро-
біт ництво щодо ство рення Нау ко вого парку «Між на род ний центр 
ефек тив ного зем ле робст ва» // Дер га чівська районна дер жавна адмі-
ніст ра ція (http://dergachi-rda.org). – 2013. – 6.09; Під пи сання мемо-
ран думу щодо ство рення Між на род ного центру ефек тив ного зем-
ле робства – пре крас ний при клад вза є мо дії біз несу, науки і влади // 
Хар ківська обласна дер жавна адмі ніст ра ція (http://kharkivoda.gov.
ua). – 2013. – 10.09).

***
До 15 жовтня 2013 р. три ває при йом заявок на чер го вий 

щоріч ний кон курс за Про гра мою імені Фулб райта для нау ко вців 
Fulbright Scholar Program. Про грама, три ва лістю від трьох до дев’яти 
міся ців, перед ба чає про ве дення дослі джень в уні вер си те тах США, 
дослід них центрах, біб лі о те ках, музеях тощо.

У кон курсі можуть брати участь пред став ники гума ні тар них, сус-
піль них, точ них, тех ніч них і при род ни чих дис цип лін – кан ди дати 
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й док тори наук; діячі куль тури, фахівці з біб лі о те карства, жур на-
лісти та юристи; дослід ники без нау ко вого сту пеня з досві дом роботи 
не менше п’яти років; аспі ранти напе ре до дні захисту, які отри ма ють 
нау ко вий сту пінь до початку гранту.

Кан ди дати на участь у Про грамі для нау ко вців можуть обрати 
Інсти тут Кен нана у Вашинг тоні як місце про ве дення дослі джень сус-
пільно-по лі тич ного спря му вання. Ста жу вання три ває шість місяців.

Де тальна інфор ма ція та анкета на сайті: http://www.fulbright.org.
ua (Три ває при йом заявок на щоріч ний кон курс за Про гра мою імені 
Фулб райта для нау ко вців // Освіт ній пор тал (http://www.osvita.org.
ua/news/73318.html). – 2013. – 13.09).

***
За інфор ма цією Посоль ства Япо нії в Укра їні три ває кон-

курс, з умо вами якого можна озна йо ми тися на сайті про грами 
SATREPS (http://www.jst.go.jp/global/english/about.html). Обо в’яз ко-
вою є наяв ність пар т нера з японсь кої сто рони. Остання дата подачі 
заявок до Посоль ства Япо нії в Укра їні – 25 жовтня 2013 р. Інфор ма ція 
про про граму: http://www.dffd.gov.ua/images/stories/SATREPS.pdf (До 
уваги учас ни ків спіль них укра ї нсько-японсь ких нау ково-дос лід них 
про ек тів // Дер жав ний фонд фун да мен таль них дослі джень (http://
www.dffd.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
Кон курс про ек тів від Бри тансь кої біб лі о теки. Про грама 

«Архіви, що зна хо дяться під загро зою» (The Endangered Archives 
Programme) Бри тансь кої біб лі о теки при ймає заявки на грант у рам ках 
наступ ного раунду фінан су вання. Про грама орі єн ту ється на заходи 
зі збе ре ження ста рих кни жок, жур на лів, ауді о ві зу аль них доку мен тів 
і газет. Детальна інфор ма ція про роз клад, кри те рії та про це дури подачі 
заявок на грант наве дена на веб-сайті Про грами (Див. http://eap.bl.uk/ ). 
Заявки будуть при йма тися анг лійсь кою або фран цу зь кою мовами. 
Край ній тер мін отри мання попе ре дньої заявки на грант – 1 лис то пада 
2013 р. (Кон курс про ек тів від Бри тансь кої біб лі о теки // Блог «Т вор-
чість та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://libinnovate.
wordpress.com/2013/09/23/кон курс-про ек тів-від-бри тансь кої-біб/). – 
2013. – 23.09).
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На ука – вироб ницт ву

Т. Пріхна, член-ко рес пон дент НАН Укра їни, заві ду вач від ділу 
Інсти туту над твер дих мате рі а лів ім. В. М. Бакуля НАН України:

«…Коли справа дохо дить до масо вого про мис ло вого вироб ництва, 
то для цього потрібно облад нання, спе ці альне, уні кальне. Від по відно, 
потрібні великі кошти для того, щоб дослідні зразки поста вити на кон-
веєр. Образно кажучи, укра ї нські вчені про би ва ють стіну незнання, роз-
роб ля ють нова ції, вихо дять на новий рівень знань, але далі вчені й тех но-
логи з інших країн під хоп лю ють ці ідеї і вті лю ють їх у життя, вихо дять 
на ринок, отри му ють реальні диві денди від нау ко вих розробок.

…Нап рик лад, у нашому від ділі тех но ло гій над ви со ких тис ків, 
функ ці о наль них струк ту ро ва них кера міч них ком по зи тів і дис перс них 
нано ма те рі а лів займа ються питан нями очи щення води, роз роб кою спе-
ці аль них уста но вок і речо вин, за допо мо гою яких можна насправді 
очи щати воду від будь-якого забруд нення, у тому числі навіть від 
радіо ак тив ного, а також очи щати повітря. Ці уста новки можна про да-
вати, і вони мають пев ний комер цій ний попит, але все дається, на жаль, 
з вели кими труд но ща ми… Ска жімо, пра цює в Києві Борт ницька стан-
ція аера ції. Кияни зна ють, що запахи, які доно сяться звідти, ство рю ють 
незруч ності меш кан цям вели кого жит ло вого масиву. У нас в інсти туті 
роз роб лено модель ний ряд еко но міч них і деше вих уста но вок, повністю 
гото вих до про мис ло вого впро ва дження, за допо мо гою яких можна 
очи щати не лише питну й стічні води, а й повітря у про точ ному режимі. 
Вод но час чинов ники, які роз по ря джа ються бюджет ними кош тами, 
кажуть, що в нас не ті тех но ло гії (хоча ми отри мали всі дозвільні доку-
менти, усі пого джен ня), мов ляв, краще заку пимо фло ку лянти (при гні-
чу вачі запа хів) та устат ку вання за кор до ном, дарма, що воно прак тично 
не атес то ване, неефек тивне й наба гато дорожче.

…На мою думку, наука без пе речно має фінан су ва тися дер жа вою, 
хоча б част ково. Пови нні також ство рю ва тися мож ли вості заро бити 
додат кові кошти на кон курс ній основі – через про екти Євро со юзу, через 
віт чиз няні нау ково-дос лідні про грами або через дер жавну аген цію, через 
замов лення про мис ло вості. Від омо, що за часів Радянсь кого Союзу роз-
ви ток науки під три му вався існу ван ням потуж ного війсь ково-про мис ло-
вого ком плексу. На жаль, мусимо кон с та ту вати, що в кра їні роз ірвано 
зв’я зок між нау кою і вироб ницт вом через те, що багато під при ємств 
закрито, а нові під при ємства ще не є досить потуж ними для фінан су-
вання нау ково-дос лід них робіт у цілому і віт чиз ня ної науки зокрема.
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Для бага тьох керів ни ків біз нес-ст рук тур при дбання гото вих закор-
дон них роз ро бок – це мен ший ризик і менші поточні витрати. Але для 
перс пек тив ного роз витку еко но міки й про мис ло вості Укра їни, для 
зрос тання кон ку рент ної спро мож ності укра ї нсь ких това рів необ хідно 
ство рити умови для того, щоб біз нес був заці кав ле ний у роз витку укра-
ї нсь кої науки, дбати про орга ні за цію сучас них нау ко вих лабо ра то рій 
і під при ємств, навіть при ват них, спря мо ву вати зусилля на від ро дження 
й ство рення нових наці о наль них нау ко вих шкіл. У науку необ хідно 
вкла дати кошти й конт ро лю вати їх цільове вико рис тання, ство рю вати 
перс пек тиви, зок рема для обда ро ва ної нау ко вої молоді, щоб вона мала 
достой ний заро бі ток, допо ма гати їй у вирі шенні того ж таки жит ло вого 
питан ня».

Дже рело: «УкрІн форм» (9.09.2013) (http://www.ukrinform.ua/ukr/news/
nanotehnologiii_na_shlyahu_vid_nauki_do_virobnitstva_1861672) (Нано-
тех но ло гії: на шляху від науки до вироб ництва // Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 16.09).

***
В Інсти туті мета ло фі зики ім. Г. В. Кур дю мова НАН Укра їни 

ство рено нові мате рі али з аморф ною струк ту рою для маг ні то про-
во дів транс фор ма то рів. Такі мате рі али демон стру ють високі екс плу а-
 та ційні мож ли вості, які наба гато пере ви щу ють від по відні харак те рис-
тики маг ні то м’я ких мате рі а лів із крис та ліч ною струк ту рою.

Сьо го дні майже всі маг ні то м’які мате рі али для виго тов лення транс-
фор ма то рів імпор ту ю ться. Саме тому роз робка інсти туту має особ ливо 
важ ливе значення.

Фа хів цями уста нови роз роб ле ний замкне ний цикл вироб ництва 
аморф ної та нанок рис та ліч ної стрічки для виго тов лення маг ніт них 
осердь різ ного при зна чення, який можна впро ва джу вати на мета лур-
гій ному вироб ництві.

Де таль ніше про харак те рис тики маг ні то м’я ких мате рі а лів, ство ре-
них уче ними НАН Укра їни, їх виго тов лення, пере ваги, екс порт і вико-
рис тання – у теле пе ре дачі каналу БТБ «Золо тий запас Укра їни. Транс-
фор ма тор» https://www.youtube.com/watch?v=4 ES0 iDsokdg&list=PL3 
DwDr-ic3 uyrchQUxLijEyhqw7 KLt0 Wu&index=1 (Нові мате рі али для 
маг ні то про во дів транс фор ма то рів // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 27.09).
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***
Уче ними Інсти туту моле ку ляр ної біо ло гії і гене тики НАН 

Укра їни роз роб лені біо сен сори, які дають змогу екс прес-ме то дом 
про во дити медичну діаг нос тику, здійс ню вати еко ло гіч ний моні то-
ринг, конт ро лю вати біо тех но ло гічні про цеси та якість хар чо вих 
про дук тів. Ці при лади за декілька хви лин визна ча ють рівень ток си нів 
у речовині.

У різ них напря мах медич ної прак тики, охо рони навко ли ш нього 
середо вища, хар чо вої про мис ло вості над зви чайно важ ливу роль від і-
гра ють хімічні, біо ло гічні та іму но ло гічні ана лізи. Ці ана лізи пови нні 
бути прос тими, доступ ними й недо ро гими. Для їх про ве дення необ-
хідні інстру мен тальні елект ро нні при строї, що воло ді ють від по від-
ними харак те рис ти ками. Такими при стро ями і є біо сен сори.

Прин цип роботи біо сен сора поля гає у наступ ному. Для ана лізу 
вико рис то ву ються біо ло гічні мате рі али: фер менти, анти тіла, рецеп тори 
клі тин. При вза є мо дії біо ма те рі алу з ана лі тич ним роз чи ном вини кає 
біо хі міч ний сиг нал, який пере тво рю ється в елект рич ний і фік су ється 
на моні торі ком п’ю тера. Весь склад ний про цес займає декілька хвилин.

Де таль ніше на теле ка налі БТБ у про грамі «Золо тий запас Укра-
їни. Біо сен со ри»: http://www.youtubecom/ (Уче ними НАН Укра їни 
ство рені біо сен сори – при строї, які за декілька хви лин дозво ля ють 
про вести медичні ана лізи, визна чити рівень ток си нів у речо вині, 
а також стан забруд не ності навко ли ш нього середо вища (теле пе-
ре дача про роз роб ку) // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://
www.nas.gov.ua). – 2013. – 6.09).

***
Укра їна має достат ній нау ково-тех ніч ний потен ціал і висо ко-

ква лі фі ко вані кадри в галузі ядер ної фізики і фізики при ско рю-
ва чів для ство рення віт чиз ня ного кон ку рен то сп ро мож ного діаг-
нос тич ного й ліку валь ного облад нання для ядер ної меди цини. 
Для цього варто об’єд нати зусилля ака де міч ної і вишівсь кої науки, 
про філь них мініс терств.

А від так на часі – ство рення віт чиз ня ної нау ко вої і вироб ни чої 
бази. Тим паче, що роз робка і вироб ництво радіо фа рмп ре па ра тів мож-
лива в спе ці а лі зо ва них центрах Інсти туту ядер них дослі джень та Інсти-
туту при клад ної фізики, а також ННЦ «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний 
інсти тут». Доклі нічні і клі нічні дослі дження під силу про філь ній ака-
де мії та МОЗ.
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Так, хар кі в’яни в наступ ному році пла ну ють ввести в екс плу а-
та цію потужне дже рело нейт ро нів на базі під кри тич ної реак тор ної 
збірки і при ско рю вача. В Інсти туті при клад ної фізики запла но вано 
спо ру дження елект ро ста тич ного при ско рю вача «Пелет рон» для вироб-
ництва уль т ра ко рот ко жи ву чих радіо ізо то пів і про ве дення імі та цій них 
екс пе ри мен тів з адрон ної тера пії і роз робки томо гра фів нового поко-
ління на основі фазо вого конт расту.

Роз робку й вироб ництво гамма-ка мер та одно фо тон них емі сій них 
томо гра фів на висо кому рівні нала го джено в НТК «Інс ти тут моно крис-
та лів». Там роз роб лено і впро ва джено в медичну прак тику емі сійні 
томо графи ОФЕКТ, запро по но вано нову іде о ло гію роз витку діаг нос-
тич ного напряму на основі засто су вання більш деше вих спе ці а лі зо ва-
них гамма-ка мер замість уні вер саль них бага то функ ці о наль них сис тем 
з висо кою вар тістю. Вже нині обсяг щоріч ного вироб ництва цих сис-
тем може бути дове де ний до 50 одиниць.

Ці роз робки за низ кою показ ни ків мають кон ку рентні пере ваги 
перед закор дон ними ана ло гами.

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 зазна чає, що нау-
кові роз робки у сфері ядер ної меди цини нині пере бу ва ють у жорст-
кій кон ку рен ції. Цей гло баль ний ринок ста но вить десятки міль яр дів 
дола рів. Тут у швид кому виграші опи ня ються лише абсо лютно нові 
ідеї та напра цю вання. Тому слід визна чити кон к ретні нау кові напрями, 
де укра ї нська наука може бути сві то вим лідером.

«Гадаю, нау ко вий потен ціал Укра їни вже нині може знайти свою 
нішу у сфері радіо фа рмп ре па ра тів та спе ці а лі зо ва них гамма-ка мер. 
За цими напря мами ми можемо запро по ну вати тех нічні рішення, 
не гірші за імпортні ана логи, а за ціною вигід ні ші», – вва жає Б. Гри-
ньов. До речі, Інсти тут сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни, 
який він очо лює, впро ва джує гамма-ка мери для укра ї нсь кого ринку, 
до того ж уста нова є однією з основ них у світі вироб ни ків сцин ти ля цій-
них детек то рів для гіган тів цього ринку Philips, Siemens та ін.

Ор га ні за ція вироб ництва най склад ні шої елект ро фі зич ної апа ра-
тури – ком пакт них цик лот ро нів і ліній них при ско рю ва чів, дже рел 
нейт ро нів, ПЕТ і МРТ-то мог ра фів – мож лива лише у спів праці з про-
від ними закор дон ними вироб ни ками. За досяг ну тими домов ле нос тями 
з Держ кор по ра цією з атом ної енер гії РФ «Роса том» і Палив ною ком па-
нією «ТВЕЛ» (Російська Феде ра ція), для ство рення елект ро фі зич ного 
облад нання фахівці вва жа ють за доцільне вико рис тати мате рі альну 
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базу одного з най біль ших в Укра їні при ла до бу дів них під при ємств – 
ВАТ «Сел мі». На його базі може бути ство рена низка стар тап-ком па-
ній із про від ними закор дон ними фір мами – Siemens, Philips, General 
Electric тощо.

Зва жа ючи на знач ний обсяг цілесп ря мо ва них фун да мен таль-
них і при клад них дослі джень у ядер ній меди цині, учені вва жа ють 
за доцільне роз ро бити спільну цільову ком плексну про граму нау ко вих 
дослі джень НАН Укра їни та медич ної академії.

Ди рек тор Інсти туту екс пе ри мен таль ної пато ло гії, онко ло гії і радіо-
бі о ло гії ім. Р. Є. Кавець кого НАН Укра їни В. Чехун зазна чає, що ядерна 
меди цина – це меди цина XXI ст., адже її сучасні тех но ло гії дуже високо 
під няли планку діаг нос тики і тера пії онко па то ло гії. Завдяки цим тех но-
ло гіям можна поба чити пух лину роз мі ром 1 мм (заува жимо: в одному 
кубіч ному міліметрі понад 100 тис. клі тин). У перс пек тиві ми змо жемо 
бло ку вати окремі клі тини і навіть функ цію окре мих генів.

І насам кі нець про кад рову про блему. Ака де мік НАН Укра їни 
Л. Була він вва жає, що потреби медич ної фізики явно не задо воль няє 
існу юча під го товка фахів ців. Нині вона роз по ро шена в семи освіт ніх 
напря мах навчання. Але най більше тур бує те, що ця роз по ро ше ність 
при звела до від риву від фун да мен таль ної медич ної фізики.

Що треба зро бити? Уче ний упев не ний, що сис темне рішення щодо 
під го товки кад рів – за уря дом. Потрібно ство рити новий освіт ній 
напрям навчання – «медична фізи ка». До речі, Київсь кий наці о наль ний 
уні вер си тет імені Тараса Шев ченка став пер шим дер жав ним закла дом, 
який прой шов ліцен зу вання і готу ва тиме магіст рів з медич ної фізики.

Дже рело: Ніко лай чук І. Як пере могти онко // Уря до вий 
кур’єр (07.09.2013) http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-peremogti-
onko/ (Як пере могти онко // Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 26.09).

***
Укра ї нська апа ра тура для діаг нос тики онко зах во рю вань 

не посту па ється сві то вим аналогам.
Ді аг нос тична апа ра тура віт чиз ня ного вироб ництва заре ко мен ду-

вала себе як ціл ком сучас ний, ефек тив ний та на рівні сві то вих зраз-
ків засіб, який визна чає пере біг та так тику ліку вання онкох во рих. 
Про це роз по віла дирек тор Дер жав ної уста нови «Інс ти тут ядер ної 
меди цини та про ме не вої діаг нос ти ки» Наці о наль ної ака де мії медич них 
наук Укра їни І. Дикан.
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За її сло вами, у медич них закла дах нашої дер жави успішно екс-
плу а ту ються віт чиз няні циф рові рент ге нівські уста новки, мамог-
рафи та уль т ра зву кові ска нери «про фе сій ного кла су», які при зна чені 
для вирі шення поточ них діаг нос тич них завдань у сфері онко ло гії. 
Всі вони, як і багато іншої жит тєво-важ ли вої медич ної тех ніки, вироб-
лені в Укра їні та не посту па ються у своєму класі кра щим зару біж ним 
аналогам.

Вона нага дала, що рання й мак си мально вірна іден ти фі ка ція онко-
ло гіч ного захво рю вання визна чає про гноз пере бігу та так тику ліку-
вання недуги. Сучасні про ме неві методи дослі дження вирі шу ють 
цю про блему майже в 90 % паці єн тів зі зло якіс ними ново утво рен нями.

За сло вами дирек тора Інсти туту ядер ної меди цини та про ме не вої 
діаг нос тики НАМН Укра їни, поліп шення якості діаг нос тич ної апа ра-
тури віт чиз ня ного вироб ництва є для уряду одним із пріо ри те тів у роз-
витку сис теми охо рони здо ро в’я. Такої сві то вої тен ден ції роз витку 
сучас ної онко ра ді о ло гії послі довно дотри му ється уряд, МОЗ, НАН 
і НАМН Укра їни, забез пе чу ючи яко мога краще фінан су вання галузі.

Для під тве р дження своїх слів вона повід омила, що завдяки зусил-
лям уряду та нау ко вців було ство рено «Кон цеп цію роз витку ядер ної 
меди цини в Укра їні на 2013–2017 роки» та роз роб лено дієву Про граму 
з її реа лі за ції. Ця Про грама, заува жила І. Дикан, перед ба чає вирі шення 
низки різ но сп ря мо ва них завдань, які умовно можна поді лити на три 
групи.

Перша – сто су ється запро ва дження у сис темі охо рони здо ро-
в’я пере до вих сві то вих тех но ло гій про ме не вої діаг нос тики «екс перт-
кла су» – висо ко піль ної МРТ, муль ти де тек тор ної КТ, ОФЕКТ, ПЕТ. 
Таке облад нання в нашій кра їні досі не вироб ля лося, проте уряд докла-
дає мак си мум зусиль для фінан со вої під тримки про ек тів, що роб лять 
висо ко ін фор ма тивні методи дослі дження доступ ними для громадян.

Дру гий, не менш важ ли вий напрям поліп шення якості медич ної 
допо моги онко ло гіч ним хво рим, за сло вами нау ко вця, сто су ється роз-
робки та запро ва дження в медичну прак тику діаг нос тич ної апа ра тури 
віт чиз ня ного вироб ництва.

А третя скла дова роз витку про ме не вої діаг нос тики – це нау кові 
роз робки, які спря мо вані на ство рення при нци пово нових тех но ло гій 
сві то вого рівня. На спіль ному засі данні пре зи дій НАН та НАМН Укра-
їни 12 червня 2013 р. такими тех но ло гі ями були визнані вироб ництво 
радіо фа рмп ре па ра тів, а також нові тех но ло гії про ме не вої діаг нос тики 
та про ме не вої тера пії
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Дже рело: Укр ін форм (05.09.2013) http://www.ukrinform.ua/ukr/news/
ukraiinska_aparatura_dlya_diagnostiki_onkozahvoryuvan_ne_postupae_
tsya_svitovim_analogam___dikan_1860626 (Анд ру сенко Н. Укра ї нська 
апа ра тура для діаг нос тики онко зах во рю вань не посту па ється сві-
то вим ана ло гам – Дикан // Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (htt p :/ / w ww.dknii.gov.ua). – 
2013. – 5.09).

***
Учені Інсти туту загаль ної та невід клад ної хірур гії ім. В. Т. Зай-

цева Наці о наль ної ака де мії медич них наук Укра їни зро били нау-
кове від криття.

За сло вами заступ ника голови Хар ківсь кої обл дер жад мі ніст ра-
ції І. Шурми, в ін сти туті екс пе ри мен тально вияв лено та тео ре тично 
обґрун то вано неві доме раніш е  явище п’є зо син те тич ного ефекту в біо-
ло гіч них тка ни нах (п’є зо бі о син тез), яке поля гає в син тезі орга ніч них 
речо вин під впли вом п’є зо елект рики та викли кає в рідинно-крис та ліч-
них струк ту рах клі тин пере тво рення меха ніч них напру жень у хімічну 
енер гію орга ніч них, у тому числі, фос фо рут ри му ю чих речо вин, які 
беруть участь у син тезі ліпі дів, біл ків та вуг ле во дів.

Ро бота вико нана спів ро біт ни ками Інсти туту загаль ної та невід-
клад ної хірур гії ім. В. Т. Зай цева НАМН Укра їни, Хар ківсь кого наці-
о наль ного медич ного уні вер си тету та Хар ківсь кого полі тех ніч ного 
уні вер си тету в межах нау ко вого спів ро біт ництва цих закла дів. Пріо-
ри тет від криття вста нов лено від 10.12.2012 р. На під ставі пози тив них 
екс пер тиз, у тому числі, між на род них, Між на родна ака де мія авто рів 
нау ко вих від крит тів та вина хо дів під твер дила вста нов лення нау ко вого 
від криття «я вище п’є зо бі о син тезу в біо ло гіч них тка ни нах» та видала 
дип лом № 454 (Москва, реєстр. № 577 від 09.06.2012 р.). Рішен ням пре-
зи дії РАЄН (№ 245 від 18.06.2013 р.) автори наго ро джені пам’ят ними 
меда лями Ака де мії «Автору нау ко вого від крит тя»; Євро пейсь кою ака-
де мією при ро до знавства – орде нами (Ган но вер, 27.08.2013 р.).

Ви знання нау ко вого здо бутку вико на ного дослі дження свід чить 
про те, що отри мані фун да мен тальні дані про це явище від кри ва ють 
широкі мож ли вості для ство рення нових та вдос ко на лення існу ю чих 
біо тех но ло гій у галузі меди цини та біології.

За сло вами директора Інсти туту загаль ної та невід клад ної хірур-
гії ім. В. Т. Зай цева НАМН Укра їни В. Бойка, це від криття вико рис-
то ву ва ти меться без по се ре д ньо в меди цині, є осно во по лож ним для 
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при клад них рішень, ключ як до вже існу ю чих, так і май бут ніх тех но-
ло гій. Суть від криття поля гає в тому, що, дефор му ючи клі тину, можна 
впли вати на пере тво рення енер гії, а отже, на сін тез біл ків, жирів та вуг-
ле во дів. До цього був вивче ний лише хіміч ний шлях пере тво рення енер-
гії в живих клі ти нах (Хар ківські медики зро били нау кове від криття // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 24.09; Харь ковс-
кие медики сде лали науч ное   отк ры тие // Глав ное-обоз ре ние (http://
glavnoe.ua/news/n149108). – 2013. – 21.09).

***
До ступна ядерна меди цина. Ниніш ній рівень вар тості тех но ло-

гій ядер ної меди цини є занадто висо ким для мас со вого їх засто су вання 
навіть у най за мож ні ших кра ї нах світу.

Укра ї нсь кими вче ними запро по но вана абсо лютно нова іде о ло гія 
роз витку діаг нос тич ного напряму сис теми ядер ної меди цини на основі 
засто су вання спе ці а лі зо ва них гамма-ка мер. Така тех но ло гія дасть мож-
ли вість значно ско ро тити базові інвес ти ції в галузь і зро бити досяг-
нення ядер ної меди цини доступ ними для широ ких мас насе лення. Слід 
зазна чити, що ця роз робка під три мана фахів цями США і ЄС.

Дер жін форм на уки, у свою чергу, активно сприяє роз витку віт-
чиз ня них тех но ло гій ядер ної меди цини. Так, за його під тримки вче-
ними Інсти туту сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни роз роб лено 
спе ці а лі зо вану гамма-ка меру для ска ну вання всього тіла людини, 
що дає мож ли вість про во дити всі види радіо нук лід ної діаг нос тики, які 
не вима га ють томо гра фії, а це – 85 % всіх дослі джень. Основне при зна-
чення сис теми – вияв лення онко ло гіч них захво рю вань, зок рема рако-
вих пато ло гій, на ран ніх ста діях, а також про ве дення пост-те ра пев-
тич ного конт ролю. Ця сис тема за діаг нос тич ними харак те рис ти ками 
пере бу ває на рівні кра щих сві то вих ана ло гів, при чому вона у 2,5 раза 
дешевше (орі єн товна вар тість – 1,5 млн грн). На основі резуль та тів 
під три ма ного про екту вже сьо го дні може бути орга ні зо вано вироб 
ництво до 50 діаг нос тич них сис тем на рік. Укра їна потре бує бли зько 
300 подіб них сис тем для під няття рівня ядер ної меди цини до 20 дослі-
джень на 1000 осіб/рік. Цей показ ник від по ві дає лише ниж ній межі 
євро пейсь кого рівня, яка ста но вить від 20 до 50 таких дослі джень.

У 2013 р. Дер жін форм на уки має намір над ати під тримку цьому 
напряму, а також напряму ство рення віт чиз ня ного вироб ництва радіо-
фа рмп ре па ра тів, де Укра їна має від по від ний тех но ло гіч ний потен-
ціал (Чебер кус Д. Перс пек тиви про ект ного фінан су вання нау ко вої 
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і нау ково-тех ніч ної діяль ності в Укра їні // Наука та інно ва ції. – 
2013. – № 3. – С. 79).

***
В Харь кове соз да дут меж ду на ро д ный центр ядер ной меди цины. 

Об этом гово рится в инвес ти ци он ном про екте ННЦ «Харь ковс кий 
физико-тех ни чес кий инс ти тут» (ХФТИ), пред став лен ном 6 сен тября 
на V Меж ду на род ном эко но ми чес ком форуме «Инно ва ции. Инвес ти-
ции. Харь ковс кие ини ци а ти вы». Мед центр будет соз дан на тер ри то рии 
тех но по лиса «Пяти хат ки».

Как отме чено в про екте ННЦ, центр будет раз ра ба ты вать ряд 
направ ле ний: диаг нос тика (томо гра фия, тер мо гра фия); тера пия (ради-
о и зо топ ная, нейт рон ная, про тон ная); про из водство ради о фа рмп ре па-
ра тов и диаг нос ти чес кого обо ру до ва ния; науч ное и кад ро вое обес пе че-
ние ядер ной меди цины; меж ду на род ное сот руд ни чество в сфере ядер-
ной медицины.

По дан ным ХФТИ, про ект нахо дится в ста дии подго товки. Общий 
объем необ хо ди мых инвес ти ций сос тав ляет 82 млн дол., при этом 
инс ти тут готов вло жить 10 млн дол. собст вен ных средств. Срок оку-
па е мости про екта – 15 лет. Центр будет новым хозяйст ву ю щим суб-
ъек том (Гри щенко А. В Харь кове появится меж ду на ро д ный центр 
ядер ной меди цины // STATUS QUO (http://www.sq.com.ua/rus/news/
ekonomika/06.09.2013/v_harkove_poyavitsya_mezhdunarodnyj_centr_
yadernoj_mediciny/ин с ти тут/). – 2013. – 6.09).

***
Уста новка з вироб ництва радіо ізо то пів для ран ньої діаг нос-

тики онко ло гіч них захво рю вань буде побу до вана в Наці о наль-
ному нау ко вому центрі «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний інсти тут». 
Про це роз по вів заступ ник гене раль ного дирек тора інсти туту з нау ко-
вої роботи ака де мік НАН Укра їни І. Кар на у хов.

За його сло вами, про ект уста новки – на ста дії роз робки. Зго дом уста-
новку буде заре єст ро вано в МОЗ Укра їни. Її запуск пла ну ється у 2015 р. 
В уста новці будуть вико рис тані гама-ка мери з радіо ізо то пами, які без по-
мил ково «виз на чать» ракову пух лину вже на ста дії її заро дження.

І. Кар на у хов зазна чив, що діаг нос тика за допо мо гою радіо ізо то-
пів без печна для паці єнта. Без пека засно вана на корот кому часі життя 
ізо то пів – шість годин, після чого вони роз па да ються і виво дяться з 
орга нізму.
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Як ска зав І. Кар на у хов, роз робка про екту здійс ню ється спільно 
з німець кими фахів цями за фінан со вої під тримки депар та менту Мініс-
терства енер ге тики США.

Дже рело: «УкрІн форм» (11.09.2013) (http://www.ukrinform.ua/
ukr /news / i zo top i_v iyav lya t imut_ rak_na_s tad i i i_yogoza rod
gennya_1862379) (Ізо топи вияв ля ти муть рак на ста дії його заро-
дження // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
Ін но ва ційні методи, запро по но вані нау ко вцями Інсти туту гід ро-

 ме ха ніки НАН Укра їни, дають мож ли вість покра щити аеро ди на-
мічні харак те рис тики літа ків

Учені Інсти туту гід ро ме ха ніки НАН Укра їни пра цю ють над удо-
ско на лен ням еле мен тів конс трук цій засо бів пере су вання, зок рема літа-
ків. Однією з визна чаль них харак те рис тик будь-якого літака є аеро ди-
на міка. Саме тому, дослі дження аеро ди на міч них влас ти вос тей рухо-
мих тіл, що про во дяться в інсти туті, важ ливі й акту альні. Нау ко вцями 
роз роб лені інно ва ційні методи, які дають змогу керу вати повіт ря ними 
пото ками, а також змен шу вати витрати палива та кіль кість вики дів 
у навко лишнє середо вище.

Де таль ніше на теле ка налі БТБ у про грамі «Золо тий запас Укра-
їни. Аеро ди на мі ка»: https://www.youtube.com/ (Інно ва ційні методи, 
запро по но вані нау ко вцями Інсти туту гід ро ме ха ніки НАН Укра-
їни, дозво ля ють покра щити аеро ди на мічні харак те рис тики літа-
ків, змен шити витрати палива та кіль кість вики дів у навко лишнє 
середо вище (теле пе ре дача про роз роб ку) // Наці о нальна ака де мія 
наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 24.09).

***
Мо лоді вчені Донець кого    фізико-тех ніч ного інсти туту імені 

О. О. Гал кіна Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни запро по ну вали 
мета лур гам кра їни навчи тися «міси ти» метал як справжнє тісто. 
Як роз по віла про від ний нау ко вий спів ро біт ник інсти туту, док тор тех-
ніч них наук, про фе сор О. Пашинська, вияв ля ється, у цьому вся суть 
роз робки вче них, що має як тео ре тичне, так і прак тичне зна чення і по 
праву вва жа ється новим сло вом у мета лур гії.

О. Пашинська пояс нила, що струк тура металу скла да ється із зерен. 
Що менші ці зерна, то міц ні ший і вод но час гнуч кі ший метал. Якщо 
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по пулярно, учені запро по ну вали за допо мо гою нарі за них на вал ках 
каліб рів під час про катки так «замі си ти» метал, щоб довести його крис-
тали до роз мі рів нано час ток. Ні багато ні мало – цілих 18 своє рід них 
пере ро бок про хо дить метал, і вихо дить, нарешті, заго товка-ка танка. 
Однак, за кла сич ною тех но ло гією, це лише поча ток май бу т нього вироб-
ництва дроту, який потрі бен десят кам най різ но ма ніт ні ших галузей.

Цін ність вина ходу донець ких уче них у тому, що із запро ва джен-
ням запро по но ва ної ними нано тех но ло гії не лише істотно покра щу-
ються влас ти вості металу, під ви щу ються його показ ники міц ності, 
а й у тому, що най більш доро гий і склад ний при вироб ництві дроту 
етап від па лю вання просто виклю ча ється із тех но ло гіч ного циклу.

За най ск ром ні шими під ра хун ками, при виго тов ленні 1 млн т гото-
вої про дук ції мета лурги змо жуть тепер еко но мити 44 млн куб. м при-
род ного газу, а в цілому еко но міч ний ефект від новинки, запро по но ва-
ної донець ким фіз те хом, ста но вить 55 млн грн. Запа тен то ва ною новою 
тех но ло гією заці ка ви лося Донецьке нау ково-ви роб ниче об’єд нання 
«ДОНІКС», і на сьо го дні вона вже знай шла засто су вання на одному 
з мета лур гій них заво дів України.

Роз робку моло дих уче них Донець кого фізико-тех ніч ного інсти туту 
ім. О. О. Гал кіна Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни вису нуто на здо-
буття щоріч ної пре мії Пре зи дента Укра їни в роз ділі фізико-тех ніч них 
і мате ма тич них наук.

Дже рело: «Укрін форм! (18.09.2013) (http://www.ukrinform.
ua/ukr/news/molodi_donetski_vcheni_navchili_metalurgiv_misiti_
metal_1864556) (Моло дими вче ними Донець кого фізико-тех ніч ного 
інсти туту ім. О. О. Гал кіна НАН Укра їни запро по но вана нова 
тех но ло гія, засто су вання якої дозво ляє покра щити влас ти вості 
металу, а також зни зити витрати на його вироб ництво // Наці о-
нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 19.09).

***
Без кон такт ний кар діо маг ніт ний ска нер. За фінан со вої під-

тримки Дер жін форм на уки колек тив фахів ців Наці о наль ної ака де мії 
наук та Наці о наль ної ака де мії медич них наук Укра їни ство рив над су-
час ний при лад для ран ньої діаг нос тики хво роб серця – 9-ка наль ний кар-
діо маг ніт ний ска нер. Зазна че ний апа рат украй необ хід ний у випадку, 
коли стан дартні методи (напри клад, елект ро кар ді ог ра ма) не можуть 
виявити слабкі пору шення в орга нізмі людини. Ска нер реєст рує маг-
нітні сиг нали, що поро джу ються сер цем людини. Про це дура реєст ра ції 
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і обробки отри ма них сиг на лів повністю ком п’ю те ри зо вана. Крім того, 
без кон такт ний при нцип дії ска нера робить його засто су вання особ ливо 
акту аль ним для обсте ження хво рих з важ кими опі ками. Ціна такого 
віт чиз ня ного ска нера ста но вить 1 млн грн, що у 2–2,5 раза менше від 
ціни закор дон них ана ло гів, а його тех ніч ний рівень за функ ці о наль ним 
при зна чен ням, харак те рис ти ками і пара мет рами від по ві дає сучас ному 
сві то вому нау ково-тех ніч ному рівню, а за деякими показ ни ками навіть 
випе ре джає їх. Нау ко вий доро бок роботи захи ще ний 11 патен тами.

На сьо го дні в дослід ній екс плу а та ції вже пере бу ває два віт чиз няні 
зразки чоти ри ка наль них ска не рів: у Наці о наль ному нау ко вому центрі 
«Інс ти тут кар діо ло гії імені ака де міка М. Д. Стра жес ко» АМН Укра їни 
та в Голо вному війсь ко вому клі ніч ному гос пі талі Мініс терства обо-
рони. Ство ре ний зра зок буде також пере дано для дослід ної екс плу а та-
ції одному з про від них кар діо ло гіч них центрів міста Києва (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. 79–80).

***
У хар ківсь кому Інсти туті рос лин ництва ім. В. Я. Юрь-

єва НААН вивели уні каль ний для Укра їни без ос тий сорт ячменю 
«Модерн». Про це повід омив голо вний нау ко вий спів ро біт ник лабо ра-
то рії селек ції та гене тики ячменю інсти туту М. Коза ченко.

За його сло вами, остинки зви чай ного ячменю, потрап ля ючи в шлу нок 
тва рини, можуть його трав му вати. А новий сорт позбав ле ний цього недо-
ліку. Крім того, у ньому під ви ще ний вміст білка, що робить його іде аль-
ним для кор мо ви роб ництва. За даними М. Коза ченка, новий сорт ячменю 
почали сіяти на полях Хар ківсь кої області та інших регі о нів торік.

Як зазна чив М. Коза ченко, окрім кор мо вих сор тів, учені також пра-
цю ють і над ство рен ням хар чо вих сор тів ячменю. У крох малі зви чай-
них сор тів ячменю міс титься 75 % амі ло пек тину і 25 % – амі лози. Пла-
ну ється вивести сорт, крох маль якого міс ти тиме лише амі ло пек тин. 
Такий ячмінь необ хід ний для орга ні за ції діє тич ного хар чу вання (Хар-
ківські вчені вивели уні каль ний ячмінь // Освіт ній пор тал (ttp://www.
osvita.org.ua/news/73281.html). – 2013. – 12.09).

***
Пріо ри тет ним напря мом роз витку віт чиз ня ного агро про мис-

ло вого ком плексу, згідно з Дер жав ною цільо вою про гра мою роз-
витку села на період до 2015 р. і Кон цеп цією ком плекс ної дер жав ної 
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про грами реформ та роз витку сільсь кого гос по дарства Укра їни, 
є утве р дження нашої дер жави як одного з гаран тів про до воль чої 
без пеки у світі. Істотне збіль шення про дук тив ності зер но вих куль тур 
і поліп шення якості про дук ції немож ливе без вико рис тання інтен сив-
них агро тех но ло гій. При цьому витрати, пов’я зані з вне сен ням міне-
раль них доб рив, потре бу ють чіт кого агро но міч ного й еко но міч ного 
обґрун ту вання.

Роз роб лена нау ко вцями Інсти туту ґрун то знавства та агро хі мії 
ім. О. Н. Соко ловсь кого НААН тех но ло гія спря мо вана на опе ра тивне 
визна чення рівня забез пе че ності зер но вих куль тур азо том та його 
коре гу вання шля хом під жив лення рос лин на різ них ета пах орга но ге-
незу. <…> Високу ефек тив ність запро по но ва ної тех но ло гії під твер-
дили резуль тати її випро бу вань, про ве де них на полях під по ряд ко ва ної 
Інсти туту дер жав ної уста нови «Сло бо жанське дослідне поле» (Чугу-
ївсь кий р-н Хар ківсь кої обл.); при її впро ва дженні у 2012 р. уро жай-
ність ози мої і ярої пше ниці зросла на 10–15 %, одер жано про дук цію 
сер ти фі ко ва ної якості, заоща джено від 95 до 190 грн/га (Доценко О., 
Ніко ненко В. Тех но ло гія під жив лення зер но вих куль тур з вико рис-
тан ням даних рос лин ної екс прес-ді аг нос тики //Аг рарна наука – 
вироб ництву. – 2013. – № 2. – С. 3).

***
За вдяки вико рис танню сучас них тех но ло гій і напра цю вань 

хар ківсь ких уче них області вда лося зібрати небу ва лий уро жай зер-
нових.

У своєму віталь ному слові до учас ни ків Між на род ного вете ри-
нар ного кон гресу, при свя че ного 90-річчю засну вання Наці о наль ного 
нау ко вого центру «Інс ти тут екс пе ри мен таль ної і клі ніч ної вете ри нар-
ної меди ци ни», що від крився 17 вересня в Хар ківсь кому наці о наль-
ному тех ніч ному уні вер си теті ім. П. Васи ленка, голова Хар ківсь кої 
обл дер жад мі ніст ра ції М. Доб кін зазна чив, що Сло бо жан щина багата 
нау ко вими та освіт німи уста но вами, далеко за межами Укра їни від омі 
сво їми досяг нен нями й напра цю ван нями її нау кові школи. Серед них 
помітне місце посі да ють нау кові центри й інсти тути Наці о наль ної ака-
де мії аграр них наук Укра їни. За сло вами голови ОДА, клю чову роль 
син тезу науки й прак тики можна насам пе ред поба чити по тому резуль-
тату, якого змогли досягти агра рії Хар ків щини цього року, а також 
по тих інно ва цій них роз роб ках, які дедалі ширше роз по всю джу ються 
на полях і в гос по дарст вах Хар ків щини.
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Зок рема, М. Доб кін нага дав, що завдяки вико рис танню сучас них 
тех но ло гій і напра цю вань хар ківсь ких уче них області вда лося зібрати 
небу ва лий уро жай зер но вих (М. Доб кін: Інно ва ційні роз робки сільсь-
ко гос по дарсь ких ВНЗ Хар ків щини все ширше роз по всю джу ються 
на полях і в гос по дарст вах області // Хар ківська обласна дер жавна 
адмі ніст ра ція (http://kharkivoda.gov.ua). – 2013. – 17.09).

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

12 вересня 2013 р. від бу лася юві лейна сесія загаль них збо рів 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, при свя чена 90-річчю від дня 
наро дження видат ного укра ї нсь кого вче ного, одного із заснов ни-
ків кібер не тики, родо на чаль ника віт чиз ня них інфор ма цій них тех-
но ло гій ака де міка В. М. Глушкова.

У юві лей ній сесії взяли участь рад ник Пре зи дента Укра їни, керів-
ник Голо вного управ ління з питань гума ні тар ного роз витку Ю. Богуць-
кий, голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко, голова під ко мі тету з питань науки 
та інно ва цій ної діяль ності Комі тету з питань науки та освіти Вер хов ної 
Ради Укра їни Р. Пав ленко, гене раль ний дирек тор Дер жав ного нау ково-
ви роб ни чого під при ємства «Е лект рон маш» В. Мова, доньки ака де міка 
В. Глуш кова О. Китова і В. Глуш кова, а також члени їхніх сімей, нау-
кова гро мадсь кість, пред став ники ЗМІ.

Від кри ва ючи юві лейну сесію загаль них збо рів, пре зи дент НАН 
Укра їни ака де мік НАН Укра їни Б. Патон зазна чив: «І деї та роз робки 
вче ного на багато деся ти річ визна чили напрями роз витку сучас ної 
кібер не тики, інфор ма тики та обчис лю валь ної тех ніки – одних з най-
більш дина міч них скла до вих у сві то вому нау ково-тех ніч ному про-
гре сі».

Го лова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко у своєму виступі під крес лив, 
що завдяки генію ака де міка В. Глуш кова наша кра їна, тоді ще у складі 
СРСР, була визна ним ліде ром у галузі кібер не тики. «Глуш ков досяг 
блис ку чих резуль та тів у науці та без за пе реч ного сві то вого визнання. 
Його постать – це при клад для наслі ду вання, і ми пови нні докласти 
всіх зусиль, щоб це колишнє лідерство від но вити і знову займати перші 
пози ції в сві то вій нау ці», – зазна чив голова Дер жін форм на уки.
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Уро чис тим момен том заходу стало покла дання кві тів на могилу 
видат ного нау ко вця на Бай ко вому кла до вищі. Вико нання цієї почес ної 
місії було дору чено деле га ції у складі вче них академії.

Під час уро чис того зібрання з допо віддю на тему: «Він бачив май-
бутнє ком п’ю тер них тех но ло гій» висту пив дирек тор Інсти туту кібер-
не тики ім. В. М. Глуш кова ака де мік НАН Укра їни І. Сер гі єнко. Сво їми 
спо га дами поді ли лися колеги видат ного вче ного, а також його донька 
О. Китова. «Ми ще раз пере ко на лися у величі нау ко вого генія ака де-
міка В. Глуш кова – яск ра вої осо бис тості, постаті сві то вого масш табу 
і вод но час чудо вої людини. Його уні кальні якості орга ні за тора, дале-
ко гляд ність у науці, уміння роз в’я зу вати над складні задачі й про блеми 
і в подаль шому слу гу ва ти муть яск ра вим при кла дом само від да ного слу-
жіння науці, сус піль ству і всьому людст ву», – у завер шаль ному слові 
зазна чив пре зи дент НАН Укра їни ака де мік НАН Укра їни Б. Патон.

На при кінці заходу від бувся показ кіно фільму про життя і твор чість 
ака де міка В. М. Глушкова.

Свої вітання учас ни кам загаль них збо рів Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, що були про го ло шені, над іслали Пре зи дент Укра їни 
В. Яну ко вич, Пре м’єр-мі ністр Укра їни М. Аза ров, Голова Вер хов ної 
Ради Укра їни В. Рибак (Відзна чення 90-річчя від дня наро дження ака-
де міка В. М. Глуш кова // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://
www.nas.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
На ці о нальна ака де мія наук Укра їни ого ло шує кон курс на здо-

буття пре мій імені видат них уче них України.
З метою від зна чення вче них, які опуб лі ку вали най кращі нау кові 

праці, здійс нили вина ходи і від криття, що мають важ ливе зна чення для 
роз витку науки і еко но міки Укра їни, Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни при су джує пре мії імені видат них уче них України.

У кон курсі на здо буття пре мій імені видат них уче них можуть брати 
участь: а) дійсні члени і члени-ко рес пон денти НАН Укра їни неза лежно 
від місця їх постій ної роботи; б) окремі особи, які пра цю ють у нау ко вих 
уста но вах, вищих навчаль них закла дах, на під при ємст вах і в орга ні за-
ціях, роз та шо ва них на тери то рії Укра їни; в) колек тиви авто рів, які вико-
нали запро по но вану на здо буття пре мії роботу, якщо біль шість авто рів 
пра цює в уста но вах, перед ба че них під пунк том «б» цього пункту.

Право вису вати роботи на здо буття імен них пре мій над ається: 
а) дійс ним чле нам і чле нам-ко рес пон ден там НАН Укра їни; б) нау ко вим 
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уста но вам, вищим навчаль ним закла дам, дослід ним лабо ра то ріям 
і стан ціям, конс трук торсь ким бюро; в) нау ково-тех ніч ним радам мініс-
терств і від ом ств Укра їни; г) нау ко вим радам з про блем науки; д) тех-
ніч ним радам про мис ло вих під при ємств; є) нау ко вим та інже нерно-
тех ніч ним асо ці а ціям і това рист вам.

Ко лек тив, вису не ний на здо буття імен ної пре мії, має вклю чати 
лише основ них авто рів, чий вне сок був най ва го мі шим. Загальна кіль-
кість авто рів не пови нна пере ви щу вати трьох осіб. До складу авто рсь-
кого колек тиву не вклю ча ються особи, які вже були раніше удо сто єні 
цієї імен ної премії.

На здо буття імен них пре мій можуть бути вису нені: нау кові праці 
лише після того, як мине не менше шести міся ців, але не більше п’яти 
років після їх опуб лі ку вання; вина ходи й від криття – після їх впро-
ва дження в народне гос по дарство. Крайній тер мін подання роботи 
на кон курс – 1 лис то пада 2013 р. (Наці о нальна ака де мія наук Укра їни 
ого ло шує кон курс на здо буття пре мій імені видат них уче них Укра-
їни // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 
2013. – 12.09).

***
На ці о нальна ака де мія наук Укра їни ого ло шує кон курс на здо-

буття Золо тої медалі імені В. І. Вер надсь кого Наці о наль ної ака де-
мії наук України.

З метою від зна чення вче них за видатні досяг нення в галузі при род-
ни чих, тех ніч них та соці о гу ма ні тар них наук, на честь пер шого пре зи-
дента Укра ї нсь кої ака де мії наук – видат ного вче ного, ака де міка Воло-
ди мира Іва но вича Вер надсь кого, а також з нагоди 85-річчя ство рення 
ака де мії Наці о наль ною ака де мією наук Укра їни було засно вано Золоту 
медаль імені В. І. Вер надсь кого.

Що річно до дня наро дження ака де міка В. І. Вер надського 
(12 берез ня) при су джу ються дві золоті медалі – одна віт чиз ня ному 
і одна зару біж ному вченому.

Ме даль при су джу ється лише окре мим осо бам пер со нально як за 
окремі нау кові досяг нення, так і за сукуп ність нау ко вих праць. Одна 
і та ж особа не може бути наго ро джена медаллю більше одного разу.

Ме даль не при су джу ється посмертно, окрім випадку, коли лау реат 
помер після при йн яття рішення про його наго ро дження.

У кон курсі на здо буття Золо тої медалі імені В. І. Вер надсь кого 
можуть брати участь: а) дійсні члени і члени-ко рес пон денти НАН Укра-
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їни неза лежно від місця їх постій ної роботи; б) зару біжні вчені; в) окремі 
особи, які пра цю ють у нау ко вих уста но вах, вищих навчаль них закла дах, 
на під при ємст вах і в орга ні за ціях, роз та шо ва них на тери то рії України.

Право вису нення робіт на здо буття Золо тої медалі імені В. І. Вер-
надсь кого над ається: а) дійс ним чле нам, чле нам-ко рес пон ден там 
та іно зем ним чле нам НАН Укра їни; б) нау ко вим уста но вам, вищим 
навчаль ним закла дам та нау ко вим радам НАН Укра їни; в) нау ко вим 
та нау ково-тех ніч ним това рист вам, іншим гро мадсь ким об’єд нан ням 
уче них; г) нау ково-тех ніч ним (тех ніч ним) радам мініс терств, від ом ств, 
нау ково-ви роб ни чих об’єд нань, конс трук торсь ких бюро, про мис ло вих 
під при ємств.

Право пред став лення кан ди да тур на здо буття медалі над ається від-
ді лен ням НАН України.

Ор га ні за ції або окремі особи, що вису нули кан ди дата для при су-
дження медалі, до 12 лис то пада 2013 р. пода ють свої про по зи ції разом 
з моти ву ван ням до від по від ного від ді лення НАН Укра їни, у тому числі 
роз гор нуту інфор ма цію про номі нанта та його нау кові досяг нення 
й здо бут ки … ( На ці о нальна ака де мія наук Укра їни ого ло шує кон курс 
на здо буття Золо тої медалі імені В. І. Вер надсь кого Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://
www.nas.gov.ua). – 2013. – 12.09; Наци о наль ная ака де мия наук 
Укра ины объ я вила кон курс на соис ка ние Золо той медали имени 
В. И. Вер надс кого // Наци о наль ная ака де мия наук Бела руси (http://
nasb.gov.by/rus/news). – 2013. – 16.09).

***
На ці о нальна ака де мія наук Укра їни ого ло шує кон курс на здо-

буття пре мій для моло дих уче них і сту ден тів вищих навчаль них 
закла дів за кращі нау кові роботи.

За роботи в галузі при род ни чих, тех ніч них і соці о гу ма ні тар них 
наук пре зи дія НАН Укра їни щороку (в люто му) при су джує 14 пре мій 
для моло дих уче них і 14 пре мій для сту ден тів вищих навчаль них закла-
дів. Пре мії при су джу ються окре мим авто рам або колек тиву авто рів 
за кращі нау кові роботи, а також за серії нау ко вих робіт з єди ної тема-
тики, за від криття та вина ходи. Колек тив, вису ну тий на при су дження 
пре мії, пови нен вклю чати лише основ них авто рів, чий вне сок був най-
ва го мі шим, і скла да тися не більш як із трьох осіб. Осо бам, удо сто є ним 
пре мій, на загаль них збо рах від по від ного від ді лення Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни вру ча ються дип ломи вста нов ле ного зразка.
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На кон курс не при йма ються роботи, які раніше були удо сто єні пре-
мій НАН Укра їни, галу зе вих ака де мій або спе ці аль них пре мій інших 
від ом ств, що при су джу ються за кон кур сами. Не при йма ються на кон-
курс також збір ники нау ко вих робіт різ них авторів.

У кон курсі можуть брати участь нау кові спів ро біт ники, викла дачі, 
ста жери-дос лід ники, аспі ранти нау ково-дос лід них уста нов, вищих 
навчаль них закла дів віком до 35 років, сту денти вузів, а також аспі-
ранти та сту денти зару біж них країн, які навча ються в нау ко вих уста но-
вах та вузах України.

Право вису вати кан ди да тів на здо буття пре мій над ається: уче ним 
радам нау ко вих уста нов і вищих навчаль них закла дів, коле гіям (пре-
зи ді ям) мініс терств і від ом ств Укра їни, тех ніч ним радам про мис ло вих 
під при ємств, конс трук торсь ких бюро, радам нау ко вих і нау ково-тех-
ніч них това риств.

Ро боти на кон курс при йма ються Наці о наль ною ака де мією наук 
Укра їни за подан ням від по від них мініс терств, від ом ств, орга ні за-
цій та рад. Гра нич ний тер мін подання роботи на кон курс – 15 грудня 
2013 р….(Наці о нальна ака де мія наук Укра їни ого ло шує кон курс 
на здо буття пре мій для моло дих уче них і сту ден тів вищих навчаль-
них закла дів за кращі нау кові роботи // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 12.09).

***
24 сен тября в Минске начал работу VIII Форум твор чес кой 

и науч ной интел ли ген ции госу дар ств-участ ни ков СНГ под назва-
нием «2013 год – Год эко ло ги чес кой куль туры и охраны окру жа ю-
щей среды в госу дарст вах-участ ни ках СНГ».

Участ ни ками форума, орга ни зо ван ного при поддержке Меж го су-
дарст вен ного фонда гума ни тар ного сот руд ни чества (МФГС) госу дар-
ств-участ ни ков СНГ и пра ви тель ства Рес пуб лики Бела русь, явля ются 
пред ста ви тели твор чес кой и науч ной интел ли ген ции стран СНГ в сфе-
рах обра зо ва ния, куль туры, здра во ох ра не ния, эко ло гии средств мас со-
вой инфор ма ции, гума ни тар ной сфере.

Пе ред нача лом мероп ри я тия в Наци о наль ной биб ли о теке Бела-
руси была орга ни зо вана экс по зи ция твор чес ких работ, книг и изда ний, 
посвя щен ных эко ло гии, охране при ро д ных ресурсов.

Вы с ту пив шие на пле нар ном засе да нии отме тили важ ность сох ра не-
ния ста биль ной эко ло ги чес кой ситу а ции на про странстве СНГ. Форум 
про дол жил работу в сек ци он ных засе да ниях, посвя щен ных эко ло ги чес-
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кому обра зо ва нию и вос пи та нию, реа ли за ции моло деж ной поли тики 
в стра нах Сод ру жества, диа логу куль тур и гума ни тар ному сот руд ни-
честву стран СНГ, сох ра не нию при род ного и куль тур ного насле дия 
и др. (В Минске стар то вал VIII Форум твор чес кой и науч ной интел-
ли ген ции госу дарств участ ни ков СНГ // BSANNA–NEWS (http://
bsanna-news.ukrinform.ua/newsitem.php?id=23436&lang=ru). – 2013. – 
24.09).

***
23 вересня в Нау ково-тех но ло гіч ному ком плексі «Інс ти-

тут моно крис та лів» НАН Укра їни роз по чала роботу Між на-
родна нау ково-прак тична кон фе рен ція Advanced Scintillation 
Materials–2013 («Новітні сцин ти ля ційні мате рі а ли»). Пер ший заступ-
ник голови Дер жін форм на уки Б. Гри ньов, який взяв участь у її від критті, 
зазна чив, що без сцин ти ля цій них мате рі а лів не мож ливо здійс нити 
жоден вели ко масш таб ний сучас ний про ект із фізики висо ких енергій.

На разі, перед уні каль ними тех но ло гі ями виро щу вання крис та лів, 
роз роб ле ними в Інсти туті сцин ти ля цій них мате рі а лів, від кри ва ються 
нові ринки аст ро фі зики, фізики висо ких енер гій, ядер ної меди цини 
та ство рення сис тем без пеки нового поко ління.

Кон фе рен ція, яка про хо дила в Укра їні вперше, орга ні зо вана в рам-
ках про екту про між на родне спів ро біт ництво Strengthening Ukraine 
and EU research cooperation in the fi eld of Material Sciences («Зміц нення 
між на род ного нау ко вого спів ро біт ництва між Укра ї ною та ЄС у галузі 
мате рі а ло знавст ва») (акро нім SUCCESS) за про гра мою FP-7 ЄС. 
До того ж уперше, у прак тиці нау ко вих про ек тів ЄС за про гра мою 
FP-7 коор ди на тор про екту – укра ї нська сто рона (Інсти тут сцин ти ля-
цій них мате рі а лів НТК «ІМК» ) .

Ос новна тема тика кон фе рен ції – тео рія та прак тика роз робки нових 
сцин ти ля цій них мате рі а лів. Роз робки серії нових мате рі а лів (сцин ти-
ля то рів) для вимі рю вання іоні зу ю чого (раді а цій ного, рент ге нівсь-
кого тощо) випро мі ню вання за останні роки, дають мож ли вість вийти 
на абсо лютно новий рівень пошуку нових ефек тив них мате рі а лів 
на основі більш доско на лих тео ре тич них моде лей і про гно зів.

У роботі кон фе рен ції взяли участь майже 80 фахів ців із 15 країн, 
вклю ча ючи все сві т ньо від омих уче них із США, країн ЄС, Китаю, Япо-
нії, Росії, Біло русі, України.

Для нау ко вої гро мадсь кості кон фе рен ція подіб ного між на род-
ного рівня є уні каль ною мож ли вістю для обміну іде ями та остан німи 



32 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 8 (98)

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

досяг нен нями в галузі фізики сцин ти ля цій них мате рі а лів (Борис Гри-
ньов взяв участь у від критті між на род ної нау ково-прак тич ної 
кон фе рен ці ї«Advanced Scintillation Materials – 2013» // Дер жавне 
аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.09).

***
На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого взяла 

участь у Між на род ній щоріч ній кон фе рен ції Promoting innovation 
in Europe: The European Library partnership of research and national 
libraries. 17–18 вересня 2013 р. у м. Амс тер дам, Нідер ланди, в Амс-
тер дамсь кій централь ній пуб ліч ній біб ліо теці від бу лася щорічна Між-
на родна кон фе рен ція Євро пейсь кої біб лі о теки Promoting innovation 
in Europe: The European Library partnership of research and national 
libraries («Спри яння інно ва ціям в Європі: Пар т нерство нау ково-дос лід-
них і наці о наль них біб лі о тек у рам ках про екту Євро пейсь кої біб лі о-
те ки»), яка була орга ні зо вана за під тримки CENL, LIBER і CERL. Кон-
фе рен ція була при свя чена питан ням інно ва цій них тех но ло гій у Європі, 
новим стра те гіям роз витку Євро пейсь кої біб лі о теки (The European 
Library, TEL), керу ванню вели кими між на род ними про ек тами в епоху 
циф ро вих тех но ло гій, ство ренню елект ро нних, вза є мо по в’я за них 
колек цій і євро пейсь ким перс пек ти вам до 2020 р. (Javier Hernández-
Ros Horizon 2020 and CEF (Connecting Europe Facility): opportunities 
for libraries – Javier Hernandez-Ros, European Commission) (НБУВ 
при йн яла участь у Між на род ній щоріч ній кон фе рен ції «Promoting 
innovation in Europe: The European Library partnership of research and 
national libraries» // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого (http://www.nbuv.gov.ua). – 2017. – 27.10).

***
На базі Наці о наль ної пар ла ме нтсь кої біб лі о теки Укра їни 

3–4 вересня від бувся семі нар «Сучасна біб лі о тека – успішна гро-
ма да», орга ні зо ва ний Мініс терст вом куль тури Укра їни. Семі нар 
про во дився за під тримки між на род ної гро мадсь кої орга ні за ції IREX. 
У заході взяли участь началь ники струк тур них під роз ді лів у сфері куль-
тури облас них і місь к дер жад мі ніст ра цій та голови цик ло вих комі сій біб-
ліо теч них дис цип лін вищих навчаль них закла дів куль тури і мис тецтва.

Се мі нар від ві дав міністр куль тури Л. Новохатько. «Роз ви ток сус-
піль ства немож ли вий без сучас ної біб лі о те ки, – заува жив міністр. – 
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Ми маємо пере тво рити віт чиз няні біб лі о теки на інфор ма ційно-куль-
турні центри, таким чином ство ривши все ук ра їнсь кий інфор ма цій ний 
прос тір, від кри тий для нових ідей».

У рам ках семі нару роз гля да лися акту альні питання біб ліо теч ної 
галузі, а саме: запро ва дження елект ро нної сис теми звіт ності в базо-
вій мережі пуб ліч них біб лі о тек Укра їни; роз роб лення інно ва цій них 
навчаль них про грам із засто су ван ням інтер ак тив них форм і мето дів 
навчання при під го товці май бут ніх біб лі о те ка рів; кад рове забез пе-
чення; ство рення умов для залу чення додат ко вих ресур сів і ефек-
тив ного керу вання біб лі о те ками. Також на семі нарі обго во рю ва лися 
шляхи реа лі за ції іні ці а тиви «Пуб лічні біб лі о теки – мости до елект ро-
нного уря ду ван ня» (Три ває семі нар «Сучасна біб лі о тека – успішна 
гро ма да» // Мініс терство куль тури Укра їни (http://mincult.kmu.gov.
ua). – 2013. – 4.09).

***
26 вересня в Києві від бу лася Між на родна кон фе рен ція «Зона 

віль ної тор гівлі між Укра ї ною та ЄС: виклики і мож ли вос ті». Захід 
орга ні зо вано Між на род ним центром перс пек тив них дослі джень. Мета 
кон фе рен ції – обго во рити перс пек тиви під пи сання Угоди про асо ці а-
цію між Укра ї ною та ЄС під час Віль нюсь кого саміту Схід ного пар-
т нерства в лис то паді цього року та подаль ший вплив зони віль ної 
тор гівлі з ЄС на еко но міку. У кон фе рен ції взяв участь ака де мік НАН 
Укра їни, дирек тор Інсти туту еко но міки та про гно зу вання НАН Укра-
їни В. Геєць (Між на родна кон фе рен ція «Зона віль ної тор гівлі між 
Укра ї ною та ЄС: виклики і мож ли вос ті» // МЦПД (http://icps.com.
ua/calendar/11331.html); Вигідно-не ви гідно: чого чекати Укра їні 
від асо ці а ції з ЄС? // FINANCE.UA (http://news.fi nance.ua/ua/~/2/0/
all/2013/09/26/309790). – 2013. – 26.09).

***
З 25 сер пня по 1 вересня 2013 р. у Буко велі (Івано-Фран-

ківська обл.) про хо дила Між на родна нау ково-прак тична кон фе-
рен ція «Нано тех но ло гії та нано ма те рі а ли» (НAНО-2013) в рам-
ках вико нання про екту «Нанот ві нінг» Сьо мої рам ко вої про грами 
Євро пейсь кої комі сії. Орга ні за тори кон фе рен ції: Інсти тут фізики 
НАН Укра їни (Укра ї на), Тар тусь кий уні вер си тет (Есто нія), European 
Profi les A. E. (Гре ція), Туринсь кий уні вер си тет (Іта лія), Уні вер си тет 
П’єра та Марії Кюрі (Фран ція). Широ ко масш таб ний між на род ний 
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захід об’єд нав в собі Між на родну літню школу «Нано тех но ло гії: від 
фун да мен таль них дослі джень до при клад них засто су вань» для моло-
дих уче них та Між на родну кон фе рен цію НАНО-2013.

…У 2013 р. кон фе рен ція НАНО-2013 зібрала нау ко вців з різ них 
країн світу, що пра цю ють у галузі нано тех но ло гій та нано ма те рі а лів, 
а також у сфе рах, що зна хо дяться на стику нау ко вих напря мів. Орга-
ні за цій ний комі тет заходу отри мав бли зько 420 заявок від нау ко вців 
з більше ніж 20 країн світу. Гео гра фія участі укра ї нсь ких учас ни ків 
у 2013 р. покрила фак тично всю Україну.

У день від криття кон фе рен ції НАНО-2013 було про ве дено пре с-
кон фе ренцію, при свя чену 95-річ ному юві лею Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни. До пре с-кон фе рен ції були залу чені про відні нау ко вці 
та екс перти в галузі нано тех но ло гій з різ них країн світу – Есто нії, Іта-
лії, Фран ції, Анг лії, Росії та Укра їни. Під час спіл ку вання з жур на ліс-
тами було обго во рено важ ливі на сьо го дні теми – напрями спів праці 
вче них ака де мії з євро пейсь кою нау ко вою спіль но тою, май бутнє роз-
витку нано тех но ло гій у різ них кра ї нах світу та перс пек тиви впро ва-
дження їхнього досвіду в Укра їні. Особ ливу увагу було при ді лено гра-
фену та галу зям його прак тич ного засто су вання.

Пер ший день кон фе рен ції ішов у фор маті від ео кон фе рен ції 
з онлайн-транс ля цією, яку пере гля нуло бли зько 200 корис ту ва чів інтер-
нет-ме режі з більше ніж 12 країн світу. Під час заходу від бу лася також 
онлайн- від еоп ре зен та ція книги видав ництва Springer, у яку увійшли 
мате рі али мину ло річ ної школи. Пре зен та цію про во дила Sara Heukerott, 
пред став ник видав ництва Springer US.

Кон фе рен ція сти му лю вала плідні нау кові дис ку сії між уче ними 
з різ них дис цип лін і країн та є яск ра вим при кла дом нау ко вої спів праці 
нау ко вців Укра їни з Євро пейсь ким нау ко вим спів то ва рист вом.

По си лання на запис транс ля ції пер шого дня кон фе рен ції: http://
www.dekom.com.ua/c/iop0813 (Понад 300 нау ко вців з Укра їни, Польщі, 
Німеч чини, Фран ції, Іта лії, Анг лії, Авст рії та інших країн взяли 
участь в Між на род ній нау ково-прак тич ній кон фе рен ції «Нано тех-
но ло гії та нано ма те рі а ли», яка про хо дила в рам ках про екту «Нанот-
ві нінг» (від ео) // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.
gov.ua). – 2013. – 6.09; Дудій О., Шкварла А. На При кар патті від бу лась 
кон фе рен ція «Шляхи та перс пек тиви роз витку нано на у ки» (ВІД-
ЕО) // ТРК «Вежа» (http://vezha.org/suspilstvo/n_33133/na_prykarpatti_
vidbulas_konferentsija_shljahy_ta_perspektyvy_rozvytku_nanonauky_
(video).html). – 2013. – 4.09).
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***
У Дніп ро пет ровську на базі Наці о наль ного центру аеро кос міч-

ної освіти молоді ім. О. М. Мака рова 19–21 вересня пройшли нау-
кові читання «Дніп ровська орбі та», при свя чені 100-річчю від дня 
наро дження Василя Сер гі йо вича Буд ника – піо нера ракет ної тех-
ніки, док тора тех ніч них наук, про фе сора, ака де міка Наці о наль ної 
ака де мії наук України.

Ор га ні за то рами заходу цього року висту пили: Дер жавне кос мічне 
аге нтство Укра їни (ДКАУ), Дер жавне під при ємство «Конст рук торське 
бюро «Пів ден не» ім. М. К. Янге ля», Наці о наль ний центр аеро кос міч-
ної освіти молоді ім. О. М. Мака рова (НЦА ОМ), Музей кос мо нав тики 
ім. С. П. Коро льова Жито мирсь кої облас ної ради, Дніп ро пет ровсь кий 
наці о наль ний уні вер си тет імені Олеся Гончара.

До участі в роботі нау ко вих читань були запро шені вчені й фахівці 
під при ємств і орга ні за цій аеро кос міч ної галузі Укра їни та Росії, викла-
дачі й нау ко вці про від них ВНЗ Укра їни. Усього над ійшло понад 50 зая-
вок на участь із Дніп ро пет ровська, Жито мира, Києва, Хар кова, Пол-
тави, Донецька, Сім фе ро поля, Севас то поля, Москви, Астани (У Дніп-
ро пет ровську 19–21 вересня пройшли нау кові читання «Дніп ровська 
орбі та» // Дер жавне кос мічне агентство Укра їни (http://www.nkau.
gov.ua). – 2013. – 26.09).

***
22 вересня на базі Навчально-на у ко вого центру рек ре а ції 

та туризму Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса 
Шев ченка в с. Бере го вому АР Крим стар ту вала ХХІ Між на родна 
школа-се мі нар ім. Галини Пуч ковсь кої «Спект рос ко пія моле кул 
та крис та лів». Незмін ною тра ди цією вище за зна че ного заходу стала 
участь у ньому пере мож ців Все ук ра їнсь кого кон курсу-за хисту нау-
ково-дос лід них робіт учнів – чле нів Малої ака де мії наук Укра їни (від-
ді лення «Фізика та аст ро но мі я»).

Се ред орга ні за то рів заходу – Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет 
імені Тараса Шев ченка, Ін сти тут фізики Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, Укра ї нське фізичне това риство.

У рам ках школи-се мі нару було перед ба чено допо віді від омих 
укра ї нсь ких і зару біж ни х уче них за такою тема ти кою: еле мен тарні 
час тинки тем ної мате рії та екс пе ри менти з їх спо сте ре ження; рідкі 
крис тали; ядер ний маг ніт ний резо нанс і його засто су вання; сучасна 
спект ро ско пія рідин; лазери – інстру мент науки ХХІ ст.; методи та 
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досяг нення сучас ної тео ре тич ної моле ку ляр ної спект ро ско пії 
тощо (Фізика та аст ро но мія: шля хами сучас них дослі джень // Мала 
ака де мія наук Укра їни (http://man.gov.ua). – 2013. – 24.09).

***
З 2 по 6 вересня у Євпа то рії від бу лася XIII Укра ї нська кон фе-

рен ція з кос міч них дослі джень, орга ні зо вана Інсти ту том кос міч них 
дослі джень НАН Укра їни та ДКА Укра їни і Наці о наль ним центром 
управ ління та випро бу вань кос міч них засо бів (НЦУВКЗ, м. Євпа-
то рія). Загальна кіль кість учас ни ків ста но вила 220 фахів ців із про від-
них нау ко вих центрів Укра їни (ІКД, ДП КБ «Пів ден не», ГАО, ЛЦ ІКД, 
ІТМ, ІПМ, Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев-
ченка та Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер си тету ім. В. Н. Кара зіна, 
Львівсь кої полі тех ніки, ХНУ РЕ та ін.), а також Росії, Біло русі, Казах-
стану, Польщі та Руму нії. Заходи кон фе рен ції під три мані Дер жав ним 
кос міч ним аге нтст вом Укра їни та Наці о наль ною ака де мією наук Укра-
їни. У рам ках кон фе рен ції від бу лося засі дання російсько-ук ра їнсь кої 
робо чої групи (за участі фахів ців ДКАУ та Феде раль ного кос міч ного 
аге нтства Рос кос мос) із спів ро біт ництва в кос міч ній сфері, на якому 
обго во рено, зок рема, стан вико нання спіль них про грам та перс пек тиви 
вико рис тання засо бів НЦУВКЗ.

Про тя гом роботи кон фе рен ції обго во рено акту альні про блеми кос-
міч них дослі джень, резуль тати вико нання про ек тів Загаль но дер жав ної 
кос міч ної про грами на 2013–2017 рр., а також цільо вої ком плекс ної 
про грами НАН Укра їни з кос міч них дослі джень. Засі дання кон фе рен-
ції про во ди лись у рам ках п’яти сек цій та шести тема тич них під сек цій. 
Заслу хано 27 пле нар них та 146 сек цій них допо ві дей, пред став лено 
28 стен до вих допо ві дей, про ве дено дис ку сії та круглі столи з акту аль-
них тем, а також робочі наради з поточ них та перс пек тив них про ек-
тів (про ект «І о но сат-Мік ро», дослі дження Місяця: перс пек тиви участі 
укра ї нсь ких уче них). Пред став лено нові видання з кос міч ної тематики.

За резуль та тами роботи кон фе рен ції при йн ято спільне рішення, 
у якому, зок рема, зазна чено: від зна чити висо кий нау ко вий рівень пред-
став ле них допо ві дей, а також акту аль ність дис ку сій із про блем фізики 
кос мосу, при ла дів для кос міч них дослі джень, аст ро фі зики, кос міч ної 
погоди, кос міч ної біо ло гії та дис тан цій ного зон ду вання Землі; про-
дов жити активну під го товку кос міч ного про екту ІОНО САТ– МІК РО 
та пого ди тися з ком плек сом захо дів, сфор му льо ва них у від по від ному 
про то колі робо чої наради; вва жати акту аль ним під го товку до здійс-
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нення кос міч ного про екту АЕРО ЗОЛЬ та перед ба чити обго во рення 
акту аль них питань про екту на наступ ній кон фе рен ції; забез пе чити 
під го товку дис ку сії з перс пек тив них кос міч них дослі джень, зок рема 
Місяця, з метою фор му лю вання пріо ри те тів Укра їни в межах між на-
род них про грам дослі джень… (В Євпа то рії пройшла 13-а Укра ї нська 
кон фе рен ція з кос міч них дослі джень // Дер жавне кос мічне аге-
нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 6.09).

***
В Алуште про шел V Меж ду на ро д ный сим по зиум «Транс фер 

тех но ло гий: от науки к биз не су».
Ме роп ри я тие орга ни зо вано Минис терст вом обра зо ва ния и науки, 

моло дежи и спорта АРК сов местно с Твор чес ким сою зом нау ч ных 
и инже не р ных объ е ди не ний Крыма.

Участ ники мероп ри я тия расс мот рели воп росы орга ни за ции наци-
о наль ного и меж ду на род ного транс фера тех но ло гий, охраны интел-
лек ту аль ной собст вен ности, гар мо ни за ции зако но да тель ства в сфере 
интел лек ту аль ной собст вен ности Укра ины и дру гих стран-парт не ров, 
соз да ния и функ ци о ни ро ва ния инно ва ци он ной инф раст рук туры и др.

В работе сим по зи ума при н яли учас тие пред ста ви тели пред при я тий 
и нау ч ных орга ни за ций Укра ины, Рос сийс кой Феде ра ции и Рес пуб-
лики Бела русь (В Крыму про хо дит сим по зиум «Транс фер тех но ло-
гий: от науки к биз не су» // Cовет минист ров Авто ном ной Рес пуб-
лики Крым (http://www.ark.gov.ua). – 2013. – 19.09).

***
12 вересня у Львові уро чисто від крили юві лей ний ХХ Форум 

видав ців. На свято книги при їхало багато гос тей із 20 країн світу, 
серед яких цьо го річ почес ним гос тем стала Польща.

На від критті форуму віце-пре м’єр-мі ністр Укра їни К. Гри щенко 
при ві тав при сут ніх і зазна чив, що Форум видав ців – гід ний спад ко-
ємець і про дов жу вач тра ди цій укра ї нсь кого кни го ви дання. Також учас-
ни ків і гос тей форуму при ві тали Над зви чай ний і Пов но важ ний Посол 
Укра їни в Рес пуб ліці Польща М. Мальсь кий, міністр куль тури й наці о-
 наль ної спад щини Рес пуб ліки Польща Б. Здро євсь кий, Над зви чай-
ний і Пов но важ ний Посол Канади в Укра їні Т. Лулаш ник, дирек тор 
Гете-ін с ти туту в Києві В. Бага лі антц, голова Львівсь кої облас ної ради 
П. Коло дій, пер ший заступ ник голови Львівсь кої обл дер жад мі ніст-
ра ції Б. Мато лич, місь кий голова Львова А. Садо вий, віце-пре зи дент 
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Укра ї нсь кої біб ліо теч ної асо ці а ції В. Паш кова (У Львові уро чисто від-
крили ХХ Форум видав ців // Західна інфор ма ційна кор по ра ція (http://
zik.ua/ua/news/2013/09/12/428865). – 2013. – 12.09).

***
11–14 вересня в межах 20-го юві лей ного Форуму видав ців 

у Львові від бувся ІV Львівсь кий біб ліо теч ний форум «Біб лі о тек@ : 
Читай! Фор мат не має зна чен ня!», у якому взяли участь понад 
200 біб лі о те ка рів з усіх регі о нів Укра їни, пар т нери та друзі Укра-
ї нсь кої біб ліо теч ної асо ці а ції та інші заці кав лені особи й поці но-
ву вачі читання. Біб ліо теч ний форум було орга ні зо вано УБА спільно 
з ГО «Форум видав ців», Львівсь кою облас ною біб лі о те кою для дітей, 
Нау ко вою біб лі о те кою Львівсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
ім. І. Франка, Львівсь кою облас ною уні вер саль ною нау ко вою біб лі о те-
кою за під тримки про грами «Біб лі о міст».

На си чена про фе сійна про грама охо пила різні аспекти інфор ма-
ційно-біб лі о теч ної роботи та спо ну кала учас ни ків Форуму до заці-
кав ле ного обго во рення акту аль них питань. Про читання і чита чів, 
гло бальні виклики, що постали перед видав цями, кни га рями і біб лі о-
те ка рями, транс фор ма цію мате рі аль ної форми книги, а від так – і тра-
ди цій ного біб ліо теч ного обслу го ву вання йшлося у висту пах про фе-
сора Укра ї нсь кої ака де мії дру карства Е. Огар, про від ного нау ко вого 
спів ро біт ника Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого О. Вос ко бой ні ко вої-Гу зє вої, дирек тора видав ництва «Нав чальна 
книга-Бог дан» Б. Буд ного, коор ди на тора про екту «Перша Львівська 
Меді а те ка» Д. Борт ні кова, дирек тора з мар ке тингу Книж ко вого клубу 
«Клуб сімей ного дозвіл ля» І. Гри майло, стар шого нау ко вого спів ро-
біт ника Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого 
Н. Марченко.

…Но вий про фе сій ний досвід щодо про мо ції та роз витку читання, 
реа лі за ції про ект ної діяль ності, впро ва дження біб ліо теч них інно ва-
цій учас ники форуму здо були завдяки панель ній пре зен та ції дирек-
тора Інсти туту Книжки (Поль ща) Г. Гау дена 1 за моде ра ції пре зи дента 
ГО «Форум видав ців» О. Коваль та про фе сійно-ек с кур сій ному туру 
львівсь кими кни го збір нями «Біб лі о тек@ – тери то рія ідей» (ІV Львівсь-
кий біб ліо теч ний форум – читаймо у різ них фор ма тах // Укра ї нська 

1 Презентацію директора Інституту Книжки (Польща) Г. Гаудена «Промоція і роз-
виток читання через під тримку бібліотек: польський досвід» див. у рубриці «Українська 
наука і проблеми формування інформаційного суспільства. Міжнародний досвід».
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біб ліо течна асо ці а ція (http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_
ttnews%5 Btt_news%5 D=267&cHash=b20 c6 e1031 d5 a60 b7 cbd0 b68
660296 b7). – 2013. – 23.09).

***
7 вересня на Теат раль ному май дані Тер но поля стар ту вав Між-

на род ний про ект «Scientifi c Fun – Нау кові пік ніки в Укра ї ні».
Cпі вор га ні за тори – пред став ники польсь ких моло діж них орга ні за-

цій, Тер но пільсь кого моло діж ного центру пра це влаш ту вання, Лугансь-
кої моло діж ної орга ні за ції «Стан», центрів науки Копер ника (м. Вар-
ша ва) та між на род них іні ці а тив. Захід також під три мав Польсько-аме-
ри кансь кий фонд «Сво бо да» і Тер но пільсь кий наці о наль ний тех ніч ний 
уні вер си тет ім. І. Пулюя. Зага лом участь у пік ні ках при йн яло понад 
25 команд із шкіл, уні вер си те тів і нау ково-юнаць ких гурт ків Тер но-
поля й інших міст.

Р. Щенсни, пред став ник Центру Копер ника у Варшаві:
«У Польщі цього року такий захід від бувся уже в 17 раз. В Укра їну 

ми при їхали вперше. Мину лого року були в Тбі лісі. Про ве дення таких 
пік ні ків є важ лими для нас, оскільки саме з них роз по ча лося ста нов-
лення нашого центру, який об’єд нав людей науки для її по пуля ри за-
ції. Це доб рий поча ток для роз витку нових дослі джень, у яких бра тиме 
участь молодь».

Л. Бицюра, заступ ник тер но пільсь кого місь кого голови:
«Я вва жаю, що в такий спо сіб діти й молодь поба чать, що наука – 

це не тільки фор мули, а й те, що нас ото чує, що вона може бути ціка-
вою та захоп лю ючою. Най го лов ніша мета заходу – заохо тити моло дих 
людей до дослі джень у галузі при род ни чих і тех ніч них наук» (Нау-
кові пік ніки в Тер но полі // Тер но пільсь кий наці о наль ний тех ніч ний 
уні вер си тет імені Івана Пулюя (http://tntu.edu.ua); Чай ківська Я. 
На «Нау ко вих пік ні ках» наука пере тво ри лася на диво // Тер но-
піль вечір ній (http://t-v.te.ua/podiyi/na-naukovih-piknikah-nauka-
peretvorilasya-na-divo). – 2013. – 17.09).

***
З 16 по 20 вересня в м. Хар ків про ве дено Між на род ний нау ко-

вий кон грес з вете ри нар ної меди цини, при свя че ний 90-річчю з дня 
засну вання Наці о наль ного нау ко вого центру «Інс ти тут екс пе ри-
мен таль ної і клі ніч ної вете ри нар ної меди ци ни». У кон гресі взяли 
участь понад 250 про від них нау ко вців і прак ти ків із США, Польщі, 
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Іспа нії, Вели ко бри та нії, Російсь кої Феде ра ції, Б іло русі, Гру зії, Таджи-
кис тану, Турк ме нис тану, Азер бай джану, Вір ме нії, Казах стану, Мол-
дови та Укра їни. Прак тичні пра ців ники вете ри нар ної меди цини Укра-
їни були пред став лені спів ро біт ни ками голо вних управ лінь вете ри-
нар ної меди цини та регі о наль них лабо ра то рій вете ри нар ної меди цини 
24-х облас тей та АР Крим.

Під час роботи кон гресу від бу лося чер гове засі дання Коор ди на цій-
ної ради з нау ко вого спів ро біт ництва в галузі вете ри нар ної меди цини 
країн – чле нів СНД (Про Між на род ний нау ко вий кон грес з вете ри-
нар ної меди цини при свя че ний 90-річчю з дня засну вання ННЦ «Інс-
ти тут екс пе ри мен таль ної і клі ніч ної вете ри нар ної меди ци ни» // 
Наці о нальна ака де мія аграр них наук Укра їни (http://uaan.gov.ua). – 
2013. – 20.09).

На у кова діяль ність у ВНЗ

Освіта є тією рушій ною силою, яка дасть змогу молоді реа лі зу-
вати свій твор чий потен ціал, уті лити в життя свої про гре сивні ідеї, 
поста вити Укра їну на рейки інно ва цій ного роз витку. Про це Пре зи-
дент Укра їни В. Яну ко вич ска зав під час виступу на Все ук ра їнсь кому 
форумі молоді, який про хо див у Києві в рам ках Все ук ра їнсь кого фес ти-
валю молоді. Глава дер жави зазна чив, що вже з уні вер си тетсь кої лави 
молодь пови нна отри мати змогу реа лі зу вати свої знання, свій талант, 
свої творчі задуми. Таку мож ли вість дер жава може над ати в рам ках 
більш тіс ної спів праці між уні вер си те тами та діло вими колами. На його 
пере ко нання, в Укра їні недо ста т ньо вико рис то ву ється потен ціал біз нес-
ін ку ба то рів та тех но пар ків при вищих навчаль них закла дах. Особ ливо 
це сто су ється тех ніч ного та IT-про філю, зазна чив Пре зи дент.

Він додав, що також необ хід ний і більш силь ний роз ви ток уні-
вер си те тів як нау ко вих центрів, аби сту денти могли під керів ницт вом 
викла да чів брати участь у нау ко вих дослі джен нях, здійс ню вати власні 
нау кові роз робки (Вік тор Яну ко вич: Завдан ням дер жави є якісне 
поси лення осві т ньої полі тики // Освіт ній пор тал (http://www.osvita.
org.ua/news/73129.html). – 2013. – 5.09).

***
Мі ніс терство освіти і науки Укра їни під пи сало ряд угод 

з вищими навчаль ними закла дами на про ве дення нау ко вих дослі-
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джень. Про це повід ом ляє «Віс ник дер жав них заку пі вель». Загаль ний 
бюджет – 16 млн 155 тис. 800 грн.

ВНЗ, що отри ма ють ці кошти:
Одесь кий наці о наль ний уні вер си тет ім І. І. Меч ни кова отри мав 

2 млн 502 тис. 800 грн на роз робку біо тех но ло гії пере робки тех но ген-
них від хо дів енер ге тики та вуг ле зба га чен ня;

До нець кий наці о наль ний уні вер си тет отри мав 1 млн 900 тис. грн 
на роз робку авто ма ти зо ва ної сис теми моні то рингу вод них ресур сів 
та атмос фер ного повітря з вико рис тан ням біо ін ди ка то рів;

Ме лі то польсь кий дер жав ний педа го гіч ний уні вер си тет ім. Бог дана 
Хмель ниць кого отри мав 991 тис. грн на роз робку сис теми радіо ло-
ка цій них спо сте ре жень за транс кон ти нен таль ними міг ра ці ями пта хів 
у клю чо вих міг ра цій них кори до рах Азово-Чор но морсь кого регі ону 
Укра їни та адап та ція даних до потреб від по від них соці ально-еко но міч-
них сфер;

Хар ківсь кий наці о наль ний уні вер си тет ім. В. Н. Кара зіна отри мав 
1 млн 600 тис. грн на дослі дження та роз робки в галузі фізико-ма те ма-
тич них наук (роз робка нових ком по зит них середо вищ для реєст ра ції 
іоні зу ю чого випро мі ню вання на основі нано дис перс них мате рі а лів);

Сумсь кий дер жав ний уні вер си тет отри мав 3 млн 802 тис. грн 
на дослі дження та роз робки в галузі медич них наук (роз робка тех но-
ло гій син тезу, вивчення фізич них влас ти вос тей та доклі нічні дослі-
дження ком по зит них біо на но ма те рі а лів для орто пе дії та сто ма то ло гії);

Івано-Фран ківсь кий наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет нафти 
і газу отри мав 960 тис. грн на роз робку тех но ло гій енер ге тич ного пла-
ну вання та управ ління ресур сом без печ ної екс плу а та ції об’єк тів дов го-
три ва лої екс плу а та ції в наф то га зо вому ком плек сі;

При азовсь кий дер жав ний тех ніч ний уні вер си тет отри мав 1,5 млн грн 
на роз робку нових при нци пів пря мого пере тво рення хіміч ної енер гії 
в елект ричну у вод не вій енер ге тиці на основі нано-роз мір них гетеро-
ст рук тур та нано-ді о дів Шотткі;

Пол та всь кий наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет ім. Юрія Кон д-
ра тюка отри мав 2,1 млн грн на роз роб лення та впро ва дження нових 
енер го е фек тив них мате рі а лів, конс трук цій та тех но ло гій для будів-
ництва та енер ге ти ки;

Ки ївсь кий наці о наль ний уні вер си тет будів ництва і архі тек тури 
отри мав 800 тис. грн на моде лю вання та опти мі за цію теп ло тех ніч-
них та світ ло вих пара мет рів еко ло гіч них енер го е фек тив них буді-
вель (Мініс терство освіти Укра їни виді лить 16 млн грн на нау кові 
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дослі дження // Освіт ній пор тал (http://www.osvita.org.ua/news/73091.
html). – 2013. – 3.09).

***
Л. Гри не вич, голова Комі тету з питань науки і освіти Вер хов-

ної Ради України:
«…Вер ховна Рада, як пред став ниць кий орган, пови нна повер нути 

собі фун к цію клю чо вого май дан чика, на якому фор му ється освітня 
полі тика. Замов ни ками якіс ної освіти є все сус піль ство, еко но міка, дер-
жава. Тому у про цес пови нні бути залу чені всі сто рони соці аль ного діа-
логу, а надто – робо то давці, проф спілки, тери то рі альні гро мади, нау-
ко вці, неза лежні гро мадські орга ні за ції. Звісно, почу тою пови нна бути 
і думка освітян.

Опе ра то ром такого наці о наль ного діа логу про освіту гото вий стати 
Комі тет з питань науки і освіти.

Під час тре тьої сесії пер шо чер го вими вба ча ються п’ять напря мів 
зако но тво рення.

Пер ший. Впро ва дження нової моделі вищої освіти. Пар ла мент має 
при йн яти зако но про ект «Про вищу осві ту» (№1187–2), роз роб ле ний 
під керів ницт вом ака де міка М. Згу ровсь кого. Опо зи ція від мо ви лася 
від свого зако но про екту на користь зако но про екту № 1187–2, бо він 
є справді хоро шим доку мен том і має шанси бути про го ло со ва ним у залі. 
Інший зако но про ект – авто рс тва пред став ни ків біль шості – об’єк тивно 
пога ний та від обра жає інте реси не сус піль ства або еко но міки, а МОН. 
Пар ла ме нтська біль шість вчи нить гідно, якщо від мо виться від полі-
тич них амбі цій та під три має зако но про ект № 1187–2, який, нага даю, 
повністю від по ві дає духу та букві, закла де ним у про граму еко но міч них 
реформ.

…П’я тий. Тер мі нова під тримка науки за раху нок поза бю джет-
них дже рел. Маємо при йн яти зако но про ект, який дасть змогу нау ко-
вим уста но вам роз мі щу вати власні над хо дження у бан ківсь ких уста-
но вах (№ 3046). Сьо го дні Держ каз на чейство несвоє часно здійс нює 
оплату пла тіж них дору чень бюджет них уста нов. У резуль таті зри ва-
ються про екти в рам ках між на род ного нау ково-тех ніч ного спів ро біт-
ництва, згор та ється госп до го вірна тема тика нау ко вих уста нов Укра їни. 
Це при зво дить до фінан со вих втрат і погір шує діло вий імідж віт чиз-
ня них нау ко вців. Зако но про ект № 3046 над асть мож ли вість нау ко вим 
уста но вам роз мі щу вати власні над хо дження в дер жав них бан ках, при 
належ ному дер жав ному конт ролі за їх вико рис тан ням» (Гри не вич 



43

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

Л. Закон про вищу освіту та інші пріо ри тети Стра те гічні рішення 
в галузі – на порядку ден ному Вер хов ної Ради // Комі тет з питань 
науки і освіти (http://kno.rada.gov.ua). – 2013. – 3.09).

***
Чо тири ВНЗ Укра їни потра пили до QS World University 

Rankings.
Бри танська між на родна ком па нія Quacquarelli Symonds (QS) пред-

ста вила щоріч ний рей тинг най кра щих вищих навчаль них закла дів світу 
World University Rankings 2013/2014.

За резуль та тами рей тингу Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет 
імені Тараса Шев ченка увійшов до ТОП-500 кра щих вищих навчаль-
них закла дів світу в кате го рії 441–450. У порів нянні з мину ло річ ним 
рей тин гом (кате го рія 501–550), КНУ імені Тараса Шев ченка значно 
покра щив свій резуль тат.

Крім того, до QS World University Rankings потра пив Наці о наль ний 
тех ніч ний уні вер си тет «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут», діяль ність 
якого оці нена кате го рією 601–650.

Та кож до рей тингу увійшли Донець кий наці о наль ний уні вер си тет 
та Наці о наль ний тех ніч ний уні вер си тет «Хар ківсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут», який вперше вклю чено до сві то вого рей тингу. Ці навчальні 
заклади роз та шу ва лися в кате го рії 701+.

Перше ж місце в рей тингу посів Мас са чу сетсь кий тех но ло гіч ний 
інсти тут (США). Друге місце – Гар ва рдсь кий уні вер си тет (США), 
третє – Кем б ри джсь кий уні вер си тет (Вели ко бри та нія).

Рей тинг бри тансь кої між на род ної ком па нії Quacquarelli Symonds 
«World University Rankings» засно ва ний на чоти рьох основ них при нци-
пах: дослі дження, навчання, пра це влаш ту вання, а також інтер на ці о на-
лі за ція. Укла дачі рей тингу вико рис то ву ють декілька основ них кри те-
ріїв: репу та ція в ака де міч ному середо вищі, цито ва ність нау ко вих пуб-
лі ка цій пред став ни ків уні вер си тету, спів від но шення кіль кості викла да-
чів і сту ден тів, став лення робо то дав ців до випуск ни ків, а також від-
носна чисель ність іно зем них викла да чів та сту ден тів. Метою рей тингу 
є визнання уні вер си те тів як бага то гран них орга ні за цій, які б могли 
задо воль нити потреби кола заці кав ле них: сту ден тів, бать ків, уче них, 
спів ро біт ни ків ВНЗ і робо то дав ців. Цей рей тинг вва жа ється порів няль-
ним інстру мен том, який покли ка ний допо могти потен цій ним іно зем-
ним сту ден там оці нити уні вер си тети в гло баль ному масш табі (Сві тове 
визнання: чо тири ВНЗ Укра їни потра пили до QS World University 
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Rankings // Мініс терство освіти і науки Укра їни (http://www.mon.
gov.ua). – 2013. – 11.09).

***
У Наці о наль ному тех ніч ному уні вер си теті Укра їни «Київсь-

кий полі тех ніч  н ий інсти тут» (НТУУ «КПІ») від бу лася пре зен та ція 
нау ково-нав чаль ного центру від нов лю ва ної енер ге тики, який був 
від кри тий спіль ними зусил лями Укра їни та Польщі.

Рек тор НТУУ «КПІ» М. Згу ровсь кий роз по вів, що в уні вер си теті 
разом з польсь кими вче ними хочуть роз роб ляти нові тех но ло гії, які 
будуть посту пово замі щати тех но ло гії, що базу ються на спа лю ванні 
вуг ле вод нів. Він зазна чив, що центр пови нен об’єд нати вче них та сту-
ден тів у «широ кому та масш таб но му» запро ва дженні енер го е фек тив-
них тех но ло гій в обох кра ї нах. Крім того, спе ці а лісти центру будуть 
про во дити дослі дження, спря мо вані на посту пове збіль шення долі від-
нов лю ва ної енер ге тики як в Укра їні, так і в Польщі.

Фі нан су вання центру, за сло вами рек тора НТУУ «КПІ», будуть 
здійс ню вати обидві сто рони: Польща забез пе чує центр облад нан ням, 
Укра їна здійс нює під го товку кад рів і надає при мі щення. За сло вами 
М. Згу ровсь кого, ство ре ний заклад пови нен почати роботу з лис то пада.

По вна назва центру – «Укра їнсько-польсь кий центр вдос ко на лення 
тех но ло гій від нов лю ва них дже рел енер гії та енер го е фек тив нос ті». 
Він є спіль ним про ек том Посоль ства Рес пуб ліки Польща в Укра їні 
та НТУУ «КПІ» (В Києві від крито укра їно-польсь кий центр від нов-
лю ва ної енер ге тики // Дер жавне аге нтство з енер го е фек тив ності 
та енер гоз бе ре ження Укра їни (http://saee.gov.ua). – 2013. – 6.09).

***
Уче ные ХНУ им. В. Н. Кара зина соз дали деше вый спо соб полу-

че ния нано час тиц, кото рые исполь зу ются при соз да нии био на но-
ро бо тов, мик рос ко пи чес ких кос ми чес ких дви га те лей и упроч не-
нии тур бин. Новая раз ра ботка исполь зу ется в меди цине. Об этом сооб-
щил руко во ди тель про екта, побе див шего на кон курсе инве стп ро ек тов 
«Харь ковс кие ини ци а ти вы», В. Фареник.

Про ект «Реак ти в ный ионно-плаз мен ный син тез функ ци о наль ных 
покры тий» стал побе ди те лем в номи на ции «Луч ший инно ва ци он ный 
про ект в сфере тех но ло гий про из водства новых мате ри а лов».

В. Фаре ник расс ка зал, что в мире сущест вует боль шое коли чество 
спо со бов полу че ния нано час тиц, но боль шинство из них либо очень 



45

Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень

доро гие, либо делают бра ко ван ные нано час тицы, что недо пус тимо. 
Раз ра бо тан ная уста новка соче тает уни каль ный набор ионно-плаз мен-
ных инст ру мен тов обра ботки поверх нос тей. Основ ная идея заклю чена 
в том, чтобы сде лать в ваку уме несколько тех но ло ги чес ких опе ра ций, 
чего раньше не было.

Тех но ло гия заклю ча ется в сепа ра ции двух про цес сов: рас пы ле-
нии мета лли чес кой мишени с помо щью маг нет рона посто ян ного тока 
в инерт ном газе и акти ва ции реак тив ного газа с помо щью допол ни-
тель ного плаз мен ного источ ника на базе ВЧ индук тив ного разряда.

По сло вам В. Фаре ника, эта раз ра ботка уже активно при ме ня ется. 
В част ности, при соз да нии имп лан тов в Инс ти туте пато ло гии позво-
ноч ника и сус та вов имени про фес сора М. И. Ситенко НАМН. Кроме 
того, ее исполь зуют на киевс ком НПО «Сатурн» и харь ковс ком ФЭД, 
кото рый сла вится сво ими нано по к ры ти ями для дви га те лей само ле тов.

Про ект раз ра ба ты вался сов местно с «Нау ч ным физико-тех но ло-
ги чес ким центром Минис терства обра зо ва ния и науки и Наци о наль-
ной ака де мии наук Укра и ны» (НФТЦ МОН и НАН Укра и ны). Общий 
объем инвес ти ций – 120 тыс. дол. Срок оку па е мости – 1,8 года (Коза-
ченко П. Как дешево соз да вать эле ме нты для био на но ро бо тов, при-
ду мали в Харь кове // Горо дс кой Дозор (http://dozor.kharkov.ua/news/
nauka/1142389.html). – 2013. – 10.09).

***
Ство ре ний пер ший в Укра їні кон сор ціум, до якого увійшли Він-

ниць кий наці о наль ний аграр ний уні вер си тет та Інсти тут біо енер-
ге тич них куль тур і цук ро вих буря ків НААН з дев’я тьма дослідно-
се лек цій ними гос по дарст вами та дев’я тьма коле джами не лише 
Він ниць кої, а й Київсь кої, Пол та всь кої, Львівсь кої та інших облас-
тей. Ство рення кон сор ці уму є пер шим кро ком до реа лі за ції кон цеп ції 
рефор му вання й роз витку аграр ної освіти та науки.

Рек тор уні вер си тету ака де мік НААН Г. Калет нік, обра ний пре зи-
ден том кон сор ці уму, зазна чив, що у світі така модель вже випро бу вана 
та успішно пра цює. Зок рема в США та кра ї нах Євро со юзу. Сьо го дні 
бли зько сотні навчаль них закла дів функ ці о ну ють за при нци пом три-
кут ника: «нав чаль ний про цес – наука – вироб ницт во» у ФРН, Фран ції, 
Бель гії, Нідер лан дах. Кла сичні уні вер си тети Бос тона і Сан-Фран циско 
спів пра цю ють з більше як 700 про мис ло вими ком па ні я ми…

Упро довж бага тьох деся ти літь вищі навчальні заклади Укра їни 
фор му ва лися як інсти тути навчання, а не уста нови для про ве дення 
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ґрун то вних нау ко вих дослі джень, які потре бу ють від по від ного мате рі-
ально-тех ніч ного забез пе чення та шта тів нау ко вих пра ців ни ків.

З іншого боку, у сис темі наці о наль них та галу зе вих ака де мій наук 
пра цю ють нау ко вці, які більше й сер йоз ніше займа ються фун да мен-
таль ною нау кою та при клад ними дослі джен нями, ство рен ням нових 
нау ково-тех но ло гіч них знань, які, на жаль, зали ша ються в архі вах нау-
ко вих інсти ту тів та уста нов. А саме таких знань не виста чає у навчаль-
ному про цесі вишів.

Тому укра ї нсь кий біз нес з пев ною пере сто ро гою та недо ві рою ста-
виться як до вузівсь кої науки, роз гля да ючи її як щось фор мальне і від-
ірване від реаль ного життя, так і до ака де міч них роз ро бок й пошу ків, 
які не дають мит тє вих від по ві дей і рішень поточ них про блем біз несу. 
Саме тому сер йозні агро ком па нії поси ла ють своїх фахів ців навча тися 
за кор дон і пла тять за це вели чезні кошти, бо серед випуск ни ків вузів 
Укра їни вони не бачать фахів ців, які б від по ві дали їхнім вимогам.

Про по зи ція щодо ство рення кон сор ці уму на базі об’єд нання 
вузівсь кої та ака де міч ної науки з’яв и лася на основі твор чого вивчення 
сві то вого досвіду й оцінки нау ко вого, про фе сій ного, мате рі ально-тех-
ніч ного потен ці алу ВНАУ. Про тя гом остан ніх років навчаль ний заклад 
цілесп ря мо вано роз ви ва ється як дослід ниць кий уні вер си тет, має власні 
бага то річні нау кові школи, куль турні тра ди ції, особ ли вості орга ні за-
ції та керу вання навчаль ним про це сом… (Рево лю ція в науці та під-
го товці випуск ни ків роз по ча лась із він ниць кого уні вер си тету // 
33-й канал (http://33 kanal.com/33 channel/9376–13–37–25). – 2013. – 
4.09).

***
IT-ком па нiї вiдкрили у Львові над су часну лабо ра то рію про гра-

му вання. Це свід чить не тільки про зрос та ю чий потен ціал ІТ-біз несу, 
а й про те, що вжиті уря дом заходи дають резуль тати. 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 зазна чив, що сьо го дні віт чиз няні ІТ-ком па нії від чу ва ють 
гостру нестачу ква лі фі ко ва них фахів ців. Для вирі шення цієї про блеми 
уряд удвічі збіль шив держ за мов лення на під го товку фахів ців для галузі 
інфор ма цій них тех но ло гій. Але пара лельно уряд також хотів заці ка-
вити віт чиз няні ІТ-ком па нії і зро бити їх без по се ред німи учас ни ками 
навчаль ного про цесу. За його сло вами, така тісна спів праця вищих 
навчаль них закла дів та ком па ній, які пра цю ють у галузі інфор ма цій-
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них тех но ло гій, є дуже діє вою і ефек тив ною. Досі уні вер си те там і ака-
де міч ним інсти ту ціям бра ку вало тіс ної вза є мо дії з біз не сом, який пра-
цює в цій сфері. Зок рема, ідеться про роз гор тання у вищих навчаль-
них закла дах подіб них лабо ра то рій, за допо мо гою яких можна було б 
забез пе чити пов но цін ний навчаль ний про цес, від пра цю вати нау кові 
ідеї з подаль шим впро ва джен ням у бізнесі.

До від ково. 3 вересня Наці о наль ний уні вер си тет «Львівська полі-
тех ні ка» повід омив про те, що в навчаль ному закладі з’яв и лася нова 
сучасна лабо ра то рія про гра му вання для вбу до ва них і мобіль них плат-
форм. Нове облад нання отри мала кафедра про грам ного забез пе чення 
Інсти туту ком п’ю тер них наук та інфор ма цій них тех но ло гій завдяки 
допо мозі Львівсь кого клас тера інфор ма цій них тех но ло гій та біз нес-
пос луг, який інвес ту вав у цей про ект майже 50 тис. грн. До ство рення 
лабо ра то рії долу чи лися ком па нії Arivo Solutions, Eleks, Itera Consulting, 
N-iX та SoftServe (ІТ-ком па нії долу ча ються до під го товки кад рів для 
галузі інфор ма цій них тех но ло гій, – В. Семи но женко // Уря до вий 
пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 4.09).

***
У чому бачать нау кові пра ців ники Львівсь кого наці о наль ного 

аграр ного уні вер си тету основні завдання аграр ної науки?
О. Микула, доцент кафедри земель ного кадастру Львівсь кого 

наці о наль ного аграр ного уні вер си те ту:
«У Роз по ря дженні Кабі нету Мініст рів Укра їни від 6 квітня 2011 р. 

№ 279-р «Про схва лення Кон цеп ції рефор му вання і роз витку аграр-
ної освіти та нау ки» випи сано основні напрями вдос ко на лення нау-
ко вого забез пе чення аграр ного сек тора. У ньому, зок рема, зазна чено, 
що сучас ний стан еко но міки кра їни потре бує ство рення нової сис теми 
інно ва цій ного роз витку агро про мис ло вого сек тора – «аграрна освіта – 
аграрна наука – аграрне вироб ницт во» – і поглиб лення спів праці 
централь них і міс це вих орга нів вико нав чої влади у вирі шенні питань 
функ ці о ну вання та роз витку аграр ної освіти та науки.

Від по відно до зазна че ної кон цеп ції, учені ЛНАУ пра цю ють над пріо-
ри тет ними напря мами роз витку аграр ної науки, визна че ними на дер жав-
ному рівні Мініс терст вом аграр ної полі тики та про до воль ства і Наці о-
наль ною ака де мією аграр них наук Укра їни з ура ху ван ням наяв ного кад-
ро вого потен ці алу та обся гів фінан су вання нау ково-дос лід них робіт.

…Слід зазна чити, що чимало нау ко вих дослі джень не мають поки 
що прак тич ного засто су вання з бага тьох при чин. Основні з них – 
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від сут ність фінан со вих ресур сів як для про ве дення дослі джень, так 
і для їх реа лі за ції, недо статня спів праця науки з вироб ницт вом (при-
ват ний капі тал поки що, на жаль, активно не долу чився до цього про-
це су) (Доцент Олег Микула: «Проб леми укра ї нсь кого села нау ко вці 
вивчили і донесли до дер жав них мужів» // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 12.09; Доцент Олег Микула: «Проб леми укра-
ї нсь кого села нау ко вці вивчили і донесли до дер жа в  них мужів» // 
Світ (http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/13_3132_1.aspx). – 
2013. – № 31–32 (сер пень).

Оцінки ефек тив ності науки в Укра ї ні

На у кові орга ні за ції Укра їни. Кіль кість орга ні за цій, які здійс ню-
вали нау ково-тех нічну діяль ність у 2012 р., ста но вила 1208, з яких най-
більша частка (52,8  %) – орга ні за ції галу зе вого профілю.

Струк тура роз по ділу нау ко вих уста нов за галу зями наук зали ша-
ється незмін ною: най більші частки при па да ють на тех нічні (42,1  %) 
і при род ничі науки (35  %), най менші – на сус пільні (12,6  %) і гума ні-
тарні науки (3,7  %).

Роз по діл нау ко вих орга ні за цій за сек то рами діяль ності пока зує, що, 
як і в попе ре дні роки, най більшу частку таких орга ні за цій (44,3 %) ста-
нов лять орга ні за ції під при єм ниць кого сектору.

Най більша кіль кість орга ні за цій, що вико ну ють нау кові та нау-
ково-дос лідні роботи, роз та шо вана в м. Київ і Хар ківсь кій області.

На у кові кадри. В Укра їні, усу пе реч сві то вим тен ден ціям, про-
дов жу ється ско ро чення загаль ної чисель ності кад рів, зайня тих у сфері 
дослі джень і роз ро бок. З 2005 р. кіль кість пра ців ни ків нау ко вих орга-
ні за цій в Укра їні ско ро ти лася на 23,9  %, у т. ч. дослід ни ків – на 19,5  %.

Усього чисель ність пра ців ни ків у нау ко вих уста но вах дер жав ного, 
під при єм ниць кого та осві т нього сек то рів науки ста но вить 0,63  % зайня-
того насе лення Укра їни (у Росії і Біло русі від по відно 1,1 та 1,3  %).

Най більша чисель ність спе ці а ліс тів, які беруть участь у вико-
нанні нау ко вих та нау ково-тех ніч них робот, пра цює в нау ко вих уста-
но вах м. Київ. При загаль ному ско ро ченні чисель ності вико нав ців 
НДДКР, у 2012 р. прак тично не змі ни лася кіль кість фахів ців з нау ко-
вими сту пе нями.
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Склад ною зали ша ється ситу а ція щодо віко вої струк тури нау ко-
вців. Упро довж остан ніх років най більш чисель ною серед укра ї нсь ких 
дослід ни ків є вікова група від 50 до 59 років, хоча у 2012 р. порів няно 
з 2009 р. від бу лося зни ження її пито мої ваги (на 2,4  %) та зрос тання 
пито мої ваги віко вої групи 30–39 років (на 2,6  %).

Най більша кіль кість вико нав ців нау ко вих дослі джень і роз ро бок 
при па дає на галузі тех ніч них (50,1  % від загаль ної кіль кості вико нав-
ців) і при род ни чих наук (35,6  %).

Пе ре важна біль шість дослід ни ків із нау ко вими сту пе нями пра цює 
в галузі при род ни чих наук: док то рів наук – 61,6  % (25,3  % з них – 
у сфері фізико-ма те ма тич них наук), кан ди да тів наук – 54,4  %.

Фі нан су вання науки. Показ ники фінан со вого забез пе чення сфери 
науки в Укра їні є значно ниж чими за сві тові стан дарти, що зумов лює 
подальше поси лення тех но ло гіч ного від ста вання укра ї нсь кої еко но-
міки від про від них еко но мік світу.

У роз ви ну тих кра ї нах збе рі га ється тен ден ція до збіль шення асиг-
ну вань на НДДКР: гло бальні витрати за останнє деся ти ліття зрос тали 
швидше, ніж гло баль ний ВВП 2, що є озна кою широко роз по всю дже-
них зусиль еко но міч них сис тем інтен си фі ку вати роз ви ток знань і тех-
но ло гій.

Упро довж остан ніх десяти років зрос тання капі та ло вк ла-
день у НДДКР спостерігається в США (на 46  %), Япо нії (на 27  %), 
ЄС-27 (на 18  %). Високі темпи демон стру ють також Фін лян дія, Ізра їль, 
Угор щина, Китай та Індія 3. Витрати на нау кову сферу Укра їни також 
щорічно зрос та ють в абсо лют ному вимірі, але при цьому їхня частка 
у ВВП ста но вить менше 1 % ВВП.

У роз ви ну тих кра ї нах показ ник нау ко єм ності ВВП ста но вить від 
2 до 4  % і більше.

У струк турі роз по ділу витрат за галу зями наук най більшу питому 
вагу мають тех нічні науки (майже 55  %), у той час як частка бюджет-
ного фінан су вання в загаль ному обсязі витрат на цю галузь ста но-
вить 19,8  %. Най більші ж частки бюджет ного фінан су вання у загаль-
ному обсязі витрат на галузь при па да ють на гума ні тарні та сус пільні 
науки (від по відно 90,7 та 89,7  %).

2 Science and Engineering Indicators 2012 // http://www.nsf.gov/statistics/seind12/c0/
c0 s2.htm; 2012 Global R&D Funding Forecast // R&DMagazine. – December 2011 // www.
rdmag.com

3 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008. – P.72.; OECD Science and 
Technology: Key Tables from OECD 2009. November 12, 2009.
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За серед німи обся гами фінан су вання на одну орга ні за цію у 2012 р. 
пере ва жали нау кові орга ні за ції в галузі тех ніч них наук.

У регі о наль ному роз різі най більші частки фінан су вання мають 
нау кові орга ні за ції м. Київ і Хар ківсь кої області.

Най більшу частку фінан су вання науки із загаль ного фонду держ-
бю джету у 2012 р. мали п’ять голо вних роз по ряд ни ків – майже 85  % 
видат ків (3918,5 млн грн).

Се ре д ньо мі сячна заро бітна плата у сфері дослі джень і роз ро-
бок за 2012 р. зросла порів няно з 2011 р. (3270,0 грн) і ста но вила 
3790,0 грн, що значно менше, ніж у віт чиз ня ній сфері фінан со вої діяль-
ності та оплата праці нау ко вців у роз ви ну тих країнах.

Ни зь кий рівень оплати праці в нау ко вій сфері спри чи няє від плив 
ква лі фі ко ва них спе ці а ліс тів до інших, зок рема фінан со вих структур.

До сяг нення адек ват ного рівня оплати праці у сфері дослі джень 
і роз ро бок має бути одно часно і фак то ром, і резуль та том під ви щення 
ефек тив ності науки, що потре бує роз роб лення й запро ва дження в прак-
тику орга ні за цій дер жав ного сек тору науки більш гнуч ких сис тем 
оплати з ура ху ван ням від дачі кон к рет ного нау ко вця («Нау ково-тех-
но ло гічна сфера Укра ї ни» 2013 рік // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://old.dknii.gov.ua).

***
Сьо го дні для нашої кра їни жит тєво необхідними ста ють про-

блеми спад ко єм ності поко лінь уче них, збе ре ження нау ко вих шкіл, 
пере дачі тра ди цій, нави чок і досвіду про ве дення дослі джень, роз-
витку нових нау ко вих напря мів, під хо дів до науки як засобу прак-
тич ного обґрун то ва ного роз витку дер жави. До нау ко вих уста нов 
і навчаль них закла дів остан нім часом при хо дить чимало моло дих 
фахів ців. Але, на жаль, значна час тина їх звіль ня ється, не про пра цю-
вавши й двох-трьох років. У чому ж при чини такої ситу а ції? Най біль-
шою пере по ною для залу чення молоді до науки є недо стат ній, зва жа-
ючи на потреби цієї віко вої групи, рівень дер жав ної під тримки.

У сучас ному моло діж ному середо вищі осо бис тісні цін ності, праг-
нення дедалі більше кон цент ру ються на сфе рах біз несу, полі тики, 
інфор ма цій ного обслу го ву вання. Нині для твор чої осо бис тості з’яв и-
лося чимало нових про фе сій, які дають змогу реа лі зу вати свій потен-
ціал, кре а тивні здіб ності. До того ж без за пе реч ним фак том стало різке 
зни ження в сус піль стві пре стижу нау ко вої праці. Змі ню ється і харак тер 
самої науки: сьо го дні спо сте рі га ємо «сплав» науки й таких нових форм 
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інте лек ту аль ного знання, як високі тех но ло гії, про грамне забез пе чення 
тощо. Нині молоді над зви чайно важко знайти своє місце в нау ко вому 
мене дж менті: навіть най об да ро ва ніші не в змозі стати керів ни ками неве-
лич ких нау ково-дос лід них лабо ра то рій. Вод но час рефор му вання сис-
теми нау ко вої діяль ності немож ливе без омо ло дження її мене дж менту.

Та кий стан справ зумов лює ще одну про блему – молоді вчені від’ї-
жджа ють на роботу за кордон.

Сьо го дні в Укра їні існу ють про грами виді лення гран тів обда ро ва-
ній молоді, однак вони не можуть охо пити всіх достой них… З метою 
мораль ного та мате рі аль ного сти му лю вання моло дих нау ко вців 
доцільно ство рити в Укра їні єдину рей тин гову сис тему оцінки їхньої 
діяль ності, в якій певні здо бутки оці ню ва лися б за визна че ною шка-
лою балів. А за під сум ками роботи най об да ро ва ніші отри му вали б гро-
шові пре мії, гранти, житло тощо. Крім того … необ хідно змі нити під-
хід до ана лізу нау ко вих досяг нень молоді, адже кіль кість пуб лі ка цій 
не зав жди визна чає їх якість, нау кову обґрун то ва ність, акту аль ність, 
новизну та ін. Насам пе ред мають оці ню ва тися роботи та про по зи-
ції тих моло дих уче них, котрі реально від по ві да ють зазна че ним вище 
кри те ріям і можуть при нести користь про гра мам роз витку кон к рет них 
уста нов, під при ємств, орга ні за цій. Зміна оцінки нау ко вої діяль ності 
молоді (пере хід від кіль кіс ного показ ника до якіс но го) допо може укра-
ї нсь кій «моло дій» науці виок ре мити вче них, що займа ються нау кою 
заради науки, та від сі яти псев до на у ков ців, для яких нау кова діяль-
ність – лише чер го вий крок схо дження соці аль ними сходами.

Під тримка моло дих уче них має буду ва тися на при нци пах інно-
ва цій ності, за широ кого впро ва дження кре ди ту вання. В інно ва цій ній 
діяль ності пріо ри те тами мають стати випуск кон ку рен то сп ро мож ної 
про дук ції. А для цього треба збіль шити обсяги фінан су вання на науку 
й роз ро бити моти ва цій ний меха нізм широ кого залу чення молоді 
до нау ко вої сфери.

Поза сум ні вом, щоб під ви щити про фе сійну й еко но мічну при ваб-
ли вість нау ко вої сфери для моло дих дослід ни ків, слід вжити таких 
захо дів: 1) послі довно збіль шу вати видатки з дер жав ного бюджету 
на нау кові дослі дження моло дих уче них, як це визна чено Зако ном 
Укра їни «Про нау кову та нау ково-тех нічну діяль ність»; 2) над авати 
під тримку моло дим уче ним через вклю чення до загаль ного фонду 
дер жав ного бюджету кош тів для модер ні за ції мате рі ально-тех ніч ної 
бази та при дбання нау ко вих видань, роз витку інфор ма ційно-те ле ко-
му ні ка цій ного середо вища й нако пи чення елект ро нних інфор ма цій них 
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ресур сів; 3) роз ро бити меха нізм дер жав ної під тримки ста жу вання моло-
дих уче них у про від них уні вер си те тах і нау ко вих центрах, у тому числі, 
поглиб лю вати та роз ши рю вати сферу між на род ного спів ро біт ництва 
в галузі моло діж ної науки, впро ва джу ючи сучасні форми та методи 
пар т нерства в науку як в інтег ра ційне транс кор донне явище; 4) реа-
лі зо ву вати соці альні про грами під тримки моло дих уче них; 5) перед-
ба чити в про екті Кон цеп ції гума ні тар ного роз витку Укра їни на період 
до 2020 р. основні та необ хідні поло ження щодо про фе сій ної та еко-
но міч ної при ваб ли вості нау ко вої діяль ності для молоді (Бес част ний 
В. Про фе сійна та еко но мічна при вабливість нау ко вої діяль ності 
для моло дих юрис тів: сучас ний стан і перс пек тиви // Віче (http://
www.viche.info/journal/3804/). – 2013. – № 16).

***
У пер шому пів річчі 2013 р. витрати на вико нання нау ко-

вих і нау ково-тех ніч них робіт в Укра їні пере ви щили 5 млрд грн. 
Про це повід омила член моло діж ної ради при Кабі неті Мініст рів Укра-
їни А. Сабова.

За офі цій ними даними, на вико нання нау ко вих і нау ково-тех ніч них 
робіт в Укра їні за першу поло вину цього року було витра чено понад 
5,1 млрд грн, майже 2 млрд грн – з дер жав ного бюджету. Порів няно 
з мину лим роком частка дер жав ного фінан су вання збіль ши лася на 9  %.

Од нак незва жа ючи на збіль шення обся гів фінан су вання кіль кість 
зайня тих у цій діяль ності осіб змен ши лася. У пер шому пів річчі цього 
року вико нан ням нау ко вих і нау ково-тех ніч них робіт займа лося майже 
125,4 тис. пра ців ни ків, зок рема 16 тис. кан ди да тів наук, які пере д у сім 
є моло дими нау ко вцями. Порів няно з мину лим роком кіль кість цих 
осіб змен ши лася на 2,3  %.

За сло вами А. Сабо вої, зрос тання кіль кості молоді, яка займа ти-
меться нау ко вою діяль ністю, мож лива за умови опти мі за ції мережі 
вищих навчаль них закла дів і ство рення потуж них нау ко вих центрів. 
Вона зазна чила, що вчи тися в уні вер си те тах, де від сутня наука, немає 
жод ного сенсу, адже це пря мий шлях до лав без ро біт них. У першу 
чергу необ хідно об’єд ну вати уні вер си тети, ство рю вати потужні нау-
ково-ос вітні центри, які мати муть і дер жавне фінан су вання, і вод но-
час змо жуть зароб ляти на влас них нау ко вих роз роб ках і дослі джен-
нях (Кіль кість моло дих нау ко вців в Укра їні змен ши лася // Західна 
інфор ма ційна кор по ра ція (http://zik.ua/ua/news/2013/09/13/429095). – 
2013. – 13.09).
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Перс пек тивні напрями
нау ко вих дослі джень

Члени пре зи дії HAH Укра їни та запро шені заслу хали й обго во-
рили допо відь дирек тора Інсти туту фізики плазми Наці о наль ного 
нау ко вого центру «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний інсти тут» НАН 
Укра їни док тора фізико-ма те ма тич них наук І. Гар куші «Сучасні 
досяг нення в галузі керо ва ного тер мо ядер ного син тезу і фізики 
плазми та пріо ри тетні напрями між на род ного спів ро біт ницт ва».

В обго во ренні взяли участь ака де мік НАН Укра їни Б. Патон, заступ-
ник дирек тора Інсти туту газу НАН Укра їни член-ко рес пон дент НАН 
Укра їни В. Жов тянсь кий, декан радіо фі зич ного факуль тету Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка док тор фізико-ма-
те ма тич них наук І. Ані сі мов, ака де мік-сек ре тар Від ді лення ядер ної 
фізики та енер ге тики НАН Укра їни, гене раль ний дирек тор Наці о наль-
ного нау ко вого центру «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний інсти тут» НАН 
Укра їни ака де мік НАН Укра їни І. Неклю дов, 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 ака де мік НАН Укра їни А. Заго род ній.

Відзна ча лося, що плазма як один із ста нів речо вини – це важ ли вий 
об’єкт з дослід ниць кої точки зору, що є однією з основ них скла до вих 
сучас них тех но ло гій.

Чільне місце у сфері роз витку перс пек тив ної енер ге тики посі дає 
керо ва ний тер мо ядер ний син тез, який має забез пе чити людство прак-
тично неви черп ним дже ре лом енер гії. Очі ку ється, що вирі шаль ного 
про гресу в роз в’я занні про блеми керо ва ного тер мо ядер ного син тезу 
можна буде досягти після вве дення до екс плу а та ції між на род ного 
дослід ниць кого реак тора ІТЕР, який спо ру джу ється у Франції.

Уста нови НАН Укра їни мають певні здо бутки, кад ро вий потен-
ціал і мате рі ально-тех нічну базу для вирі шення зазна че них про блем. 
В Укра їні ство рено низку тех но ло гіч них і дослід ниць ких уста но вок 
з про блеми тер мо ядер ного син тезу, зок рема най по туж ні ший у світі 
ква зі ста ці о нар ний при ско рю вач плазми.

Що сто су ється плаз мо вих тех но ло гій, то над роз роб ками в цій 
сфері пра цю ють бли зько десяти уста нов ака де мії. За умов поліп шення 
коор ди на ції цих дослі джень можна зро бити поміт ний крок у напрямі 
роз витку вироб ництва висо ко тех но ло гіч ної про дук ції, яка наразі прак-
тично повністю імпор ту є ться.
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Звер та лась увага й на при нци пово між дис цип лі нар ний харак тер 
про блеми тер мо ядер ного син тезу, яка вклю чає не лише різ но ма нітні 
плаз мові аспекти, а й питання мате рі а лів для тер мо ядер них реак то рів, 
роз робки над про від ни ків, нових покрит тів і спо лук, мето дів їх з’єд-
нання тощо. У зв’язку з цим для вико нання дослі джень у сфері тер мо-
ядер ного син тезу як у Євро пейсь кому Союзі, так і в Спо лу че них Шта-
тах Аме рики, Япо нії, Пів ден ній Кореї, Китаї, Росії зусилля фахів ців 
різ них галу зей науки об’єд нані в рам ках дослід ниць ких програм.

Було під три мано думку про доціль ність і в НАН Укра їни над ати 
дослі джен ням у цій галузі про грамно-ці льо вого харак теру та запо чат-
ку вати від по відну цільову про граму НАН України.

Та кож має бути під ви ще ний рівень між на род ної спів праці у сфері 
тер мо ядер ного син тезу, фізики плазми та новіт ніх тех но ло гій, забез-
пе чена належна участь укра ї нсь кої нау ко вої спіль ноти в між на род них 
про гра мах і про ек тах, зок рема у дослід ниць кій тер мо ядер ній про грамі 
Євра тома, а також спів ро біт ництво в рам ках про грами СНД «А ТОМ-
2020».

Пре зи дія НАН Укра їни при йн яла від по від ний про ект поста-
нови (Пре с-ре ліз за під сум ками засі дання пре зи дії НАН Укра їни 
18 вересня 2013 р. // Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua).

***
Т. Пріхна, член-ко рес пон дент НАН Укра їни, заві ду вач від ділу 

Інсти туту над твер дих мате рі а лів ім. В. М. Бакуля НАН України:
«В Укра їні активно про во дять нау кові роботи в напрямі ство рення 

нано ма те рі а лів або наност рук ту ро ва них мате рі а лів. Уже давно помі-
чено, що пев ним чином орга ні зо вана наност рук тура або роз по діл нано-
роз мір них вклю чень чи дефек тів (роз мі ром 10–500 нм) у струк турі 
мате рі а лів істотно впли ває на їхні харак те рис тики – міц ність, твер дість, 
коро зійну стій кість, елект ричні, над про відні й теп лові влас ти вості, 
погли на ючу здат ність тощо. І одне з най важ ли ві ших завдань сучас ної 
науки – навчи тися цілесп ря мо вано впли вати на орга ні за цію наност рук-
тури мате рі а лів шля хом зміни тех но ло гіч них чин ни ків з метою фор му-
вання мате рі а лів із необ хід ними харак те рис ти ками.

У Наці о наль ній ака де мії наук Укра їни в межах спе ці аль ної про-
грами «Наност рук турні сис теми, нано ма те рі али, нано тех но ло гії» три-
ва ють дослі дження з фізики мета лів і спла вів, хімії поверхні, порош-
ко вих тех но ло гій, мік ро елект ро ніки, коло їд них нано роз чи нів, сор бен-
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тів, лікарсь ких засо бів. Мініс терст вом освіти і науки Укра їни спільно 
з Мініс терст вом про мис ло вої полі тики затвер джено Укра ї нсько-ро-
сійську між ві домчу нау ково-тех нічну про граму «Нано фі зика і нано-
е лект ро ні ка». Остан нім часом інсти тути НАН Укра їни та НАМН 
Укра їни акти ві зу вали вивчення фізич них, фізи ко хі міч них, біо хі міч-
них основ нано на уки, нано тех но ло гій, нано ме ди цини. Вивчення цих 
питань допо може не тільки зро зу міти атомно-мо ле ку лярні про цеси 
в ото чу ю чому світі, а й роз ро бити дієві методи боро тьби із забруд нен-
ням навко ли ш нього середо вища, ство рити еко ло гічно чисті дже рела 
енер гії, при нци пово нові методи очистки води, біо тех но ло гічні вироб-
ницт ва».

Дже рело: «УкрІн форм» (9.09.2013) (http://www.ukrinform.ua/ukr/news/
nanotehnologiii_na_shlyahu_vid_nauki_do_virobnitstva_1861672) (Нано-
тех но ло гії: на шляху від науки до вироб ництва // Наці о нальна ака де-
мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 16.09).

***
На нок рис тали, які виро щу ють в Інсти туті сцин ти ля цій них 

мате рі а лів НАН Укра їни (Хар ків), можуть ефек тивно вико рис-
то ву ва тися для боро тьби з раком. Про це поін фор му вав заступ ник 
дирек тора Інсти туту з нау ко вої роботи, член-ко рес пон дент НАН Укра-
їни Ю. Малюкін.

За сло вами нау ко вця, тра ди ційно у всьому світі в ліку ванні онко-
зах во рю вань вико рис то ву ють хірур гію, а також радіо- та хіміо те ра пію. 
При чому два останні спо соби шкід ливі для орга нізму, але голо вна мета 
ліка рів – якщо не повністю вилі ку вати хво рого, то хоча б про дов жити 
його життя. Вод но час наука не сто їть на місці. На пер ший план у війні, 
ого ло ше ній раку, вихо дять новітні мате рі али, у тому числі штучно 
виро щені нанок рис тали. Вони мають уні кальні влас ти вості. Будучи 
вве де ними у кров паці єнта зви чай ним шпри цом, крис тали роз мі ром 
у долі мік ро метра про хо дять через мем брану клі тин і нако пи чу ються 
в їхньому ядрі. При цьому, вислов лю ючись мовою науки, гене ру ються 
вільні ради кали, які й зни щу ють хворі клі тини. Про дукти роз паду легко 
виво дяться з орга нізму, що перед ба чено зако нами біології.

Саме такі нанок рис тали виро щу ють в Інсти туті сцин ти ля цій-
них мате рі а лів НАН Укра їни. При чому, як зазна чив Ю. Малю кін, 
вони не мають ана ло гів у світі, що за останні три роки під тве р джено 
десят ком патен тів, авто рсь ких сві доцтв і нау ко вих пуб лі ка цій. Досяг-
нення укра ї нсь ких нау ко вців пред став лено на між на род них нау ко вих 
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кон фе рен ціях, у тому числі на нещо дав ніх – у Польщі й Литві. Завдяки 
нала го дже ним між на род ним зв’яз кам ряд про ек тів здійс ню ється 
за фінан со вої під тримки нау ко вих уста нов США, Канади, країн ЄС. 
У дослі джен нях активно беруть участь учені дію чих у Хар кові Інсти-
туту про блем кріо бі о ло гії та кріо ме ди цини НАН Укра їни та Інсти туту 
медич ної радіо ло гії ім. С. П. Гри го р’єва НАМН Укра їни, Інсти туту 
мік ро бі о ло гії і віру со ло гії ім. Д. К. Забо лот ного НАН Укра їни (Київ), 
а також Хар ківсь кого наці о наль ного медич ного університету. Щодо 
впро ва дження нанок рис та лів у медичну прак тику, то, за сло вами 
Ю. Малю кіна, поки що від бу ва ються доклі нічні випро бо ву вання на тва-
ри нах. Резуль тати обна дію ють – нанок рис тали можуть стати ефек-
тив ним мето дом боро тьби з раком (Нанок рис тали, які виро щу ють 
в Інсти туті сцин ти ля цій них мате рі а лів НАН Укра їни, можуть 
стати ефек тив ним мето дом боро тьби з раком // Наці о нальна ака-
де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 17.09; Зеле нина 
Е. Крис тал ли чес кий мир с при став кой «нано» // Время (http://www.
timeua.info/260913/80412.html 2013/). – 2013. – 26.09).

***
Укра ї нські мік ро бі о логи вста но вили, що біо без печні нано-

частки золота мають кар діо про тек торні влас ти вості, а ско нст-
ру йо вана на їхній основі гіб ридна моле кула поси лює дію сер-
це вих пре па ра тів і під ви щує ефек тив ність їх адрес ної доставки 
до сер це вого м’яза. Про це роз по вів заві ду ю чий від ді лом про блем 
інтер фе рону і іму но мо ду ля то рів Інсти туту мік ро бі о ло гії і віру со ло гії 
ім. Д. К. Забо лот ного НАН Укра їни, член-ко рес пон дент НАН Укра їни 
М. Співак.

Він зазна чив, що у від ділі спільно зі спів ро біт ни ками Інсти туту 
біо ко ло їд ної хімії було роз роб лено метод поліп шення доставки кар діо-
троп них пре па ра тів до сер це вого м’яза. Учені вико рис то ву вали біо без-
печні нано частки золота, яке було син те зо вано та вивчено в Інсти туті 
біо ко ло їд ної хімії, ство рили конь ю гат (штучну гіб ридну моле кулу. – 
Ред.), роз ро били модель сер це вої недо стат ності в щурів та на ній пока-
зали, що конь ю гат нано час ток золота з кар діо троп ними пре па ра тами 
має вищу ефек тив ність, ніж один доро гий препарат.

М. Спі вак зазна чив, що таку модель було роз роб лено вперше, 
а сим п томи сер це вої недо стат ності в під дос лід них тва рин, які отри му-
вали конь ю гат, зни жу ва лися досить швидко. Крім збе ре ження і про дов-
ження життя, ця роз робка може допо могти заоща дити кошти на ліку-
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вання сер це вих пато ло гій, адже вар тість кар діо пре па рата для одного 
хво рого ста но вить бли зько 1 тис. дол.

Крім того, учені вста но вили, що ліку вальну дію мають і самі нано-
частки золота, повід омив М. Співак.

Уче ний роз по вів, що ці дослі дження фінан су ва лися Держ ко мі те-
том з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції, деталь ний звіт, під го-
тов ле ний фахів цями від ділу, було схва лено цією струк ту рою, а статті 
на цю нау кову тема тику опуб лі ко вано за кордоном.

Дже рело: «УкрІн форм» (12.09.2013) (http://www.ukrinform.ua/
ukr/news/ukraiinski_mikrobiologi_vinayshli_sposib_likuvannya_sertsya_
nanochastkami_zolota_1862867) (М. Спі вак: Укра ї нські мік ро бі о логи 
роз ро били метод поліп шення доставки кар діо троп них пре па ра тів 
до сер це вого м’яза // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
А. Сер дюк, пре зи дент НАМН України:
«…Ка бі нет Мініст рів Укра ї ни… схва лив Кон цеп цію роз витку 

ядер ної меди цини до 2017 р. Нам разом з мініс терст вом нале жить 
за три місяці опра цю вати про ект плану захо дів щодо реа лі за ції Кон-
цеп ції.

Під креслю, що основ ним показ ни ком роз витку цього напряму 
є кіль кість радіо ло гіч них дослі джень, що про во дяться про тя гом року 
на 1 тис. насе лення. У роз ви ну тих кра ї нах цей показ ник сягає у серед-
ньому 40–50 дослі джень. В Укра їні, за різ ними оцін ками, він не пере-
ви щує трьох.

Про що це гово рить? Радіо ло гічні методи в меди цині, які довели 
свою ефек тив ність, а іноді й неза мін ність під час діаг нос тики й ліку-
вання бага тьох захво рю вань, досі не отри мали в Укра їні належ ного 
поши рення.

Цей напрям ми опра цьо ву ємо разом з уче ними Наці о наль ної ака де-
мії наук. У Наці о наль ному уні вер си теті імені Тараса Шев ченка від по-
відно до під пи са ного мемо ран думу роз по чи на ється під го товка конче 
необ хід них фахів ців – медич них фізиків.

…Ак тивно впро ва джу ється про гре сивна елект ро зва рю вальна 
тех но ло гія в хірур гії. Образно кажучи, пато нівсь кий шов в опе ра цій-
ній. Успішно про ве дено понад 100 тис. опе ра цій із засто су ван ням висо-
ко час тот ного елект ро зва рю вання м’я ких тка нин. У Києві від крито від-
по від ний клі ніч ний під роз діл.
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Центр сер цево-су дин ної інже не рії ство рю ється інсти ту тами 
ім. Є. О. Патона та М. М. Амо сова разом з Наці о наль ним тех ніч ним 
уні вер си те том «КПІ». Це далеко не повний пере лік про гре сив них почи-
нань, тіс ної спів праці ака де мії, НАН і МОЗ у най го лов ні шому – над-
анні най ви щого рівня медич ної допо моги нашим паці єн там… Ми гово-
римо про кон к ретні, вива жені й здійс ненні кроки в роз бу дові охо рони 
здо ро в’я та медич ної науки.

Не викли кає сум ніву, що мож ли вість про гно зу вання захво рю вання 
будь-якої еті о ло гії від кри ває нові обрії у плані його про фі лак тики. Адже 
пере важна біль шість хво роб, у т. ч. сер цево-су динні та онко ло гічні, роз-
гля да ються як муль ти фак торні. У їхньому роз витку від ігра ють роль 
як спад кові фак тори, так і чин ники навко ли ш нього середо вища.

В ака де мії роз ви ва ються клі тинні, геномні й пост ге номні тех но ло-
гії в діаг нос тиці, про фі лак тиці й ліку ванні соці ально зна чу щих захво-
рю вань інфек цій ного й неін фек цій ного харак теру, про блеми адап та ції 
людини до неспри ят ли вих чин ни ків при род ного й соці аль ного середо-
вища, а також про блеми меди цини праці, нано ме ди цини тощо.

Ось чому я вношу про по зи цію про необ хід ність опра цю вання стра-
те гії роз витку медич ної науки в Укра їні на перс пек тиву, при наймні 
на п’ять–десять років. Саме тому НАМН разом з МОЗ ство рили мережу 
клас те рів, які, об’єд ну ючи зусилля нау ко вців НДІ та ВНЗ, пра цю ва ти-
муть у трьох вза є мо по в’я за них напря мах – освіта, наука, медицина.

…У нау ко вих і медич них про бле мах, що поро джені Чор но би лем, 
нині голо вна мета – оці нити ефек тив ність реа лі зо ва них захис них захо дів 
мину лого заради май бу т нього. По-перше, здійс нити це мож ливо разом 
з уче ними Росії, Біло русі та Япо нії. І вони готові до спів праці. По-друге, 
доціль ність цього під твер дила ава рія на «Фуку сі мі». Япо нія, яка спо-
чатку нама га лася в закри тому режимі спра ви тися з ава рією, потім повто-
рила всі наші дії – ство рила зону від чу ження, ева ку ю вала людей, взяла 
на озбро єння наші мето дичні й медичні під ходи. І нині її пред став ники 
постійно при їз дять до Києва, радяться з нашими вченими.

Із задо во лен ням наго ло шую на поглиб ленні спів праці НАН і НАМН 
із базо вих напря мів меди цини, що дало змогу вче ним обох ака де мій 
разом напра цю вати й під го ту вати для пере дачі до вироб ництва сучасні:

– генно-ін же нерні, клі тинні тех но ло гії, у т. ч. онко ло гіч ні;
– ді аг нос тичні сис теми й пре па ра ти;
– ві рус-без печні анти ге мо фі лічні фак тори згор тання крові (ліку-

вання кро во теч);
– біо ін же нерні тех но ло гії клі ніч ного спря му вання тощо.
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До слі дження та засто су вання стов бу ро вих клі тин у кар діо ло гії 
і трав ма то ло гії, невро ло гії і ней ро хі рур гії про во диться у семи інсти ту-
тах академії.

Де далі біль шого роз витку набу ва ють нано бі о тех но ло гії і нано ме-
ди цина. Ряд інсти ту тів вивча ють влас ти вості нано час ти нок, про блеми 
їх без печ ного вико рис тання.

Прак тич ним резуль та том плід ної спів праці НАН, НАМН 
і МОЗ Укра їни мало б бути:

– ство рення Дер жав ної про грами із сучас них біо тех но ло гій для 
медицини;

– ство рення Наці о наль ного центру сучас них біо тех но ло гій разом 
з центром екс пе ри мен таль них тварин;

– за без пе чення випуску в Укра їні новіт ніх іму но бі о ло гіч них пре па-
ра тів для ліку вання та діаг нос тики захво рю вань» (Сер дюк А. 20 Років 
Наці о наль ної ака де мії медич них наук Укра їни: під сумки та погляд 
у май бутнє // Жур нал НАМН Укра їни. – 2013. – №. 2. – С. 136–137).

***
Лише за 2011–2012 рр. Наці о наль ним антарк тич ним нау ко вим 

центром Укра їни про ве дено обробку морсь ких дослі джень рель єфу 
дна поблизу Антарк тиди й під тве р джено існу вання у цій час тині 
Антарк тич ного шельфу нової наф то га зо нос ної про він ції.

Та кож роз роб лено модель дов го стро ко вого про гно зу вання стану 
озо но вої дірки в Пів ден ній пів кулі й ство рено нову модель фор му вання 
льо до вого покриву Антарк тич них морів. Отри мані дані буде покла дено 
в основу ство рення сис теми про гно зу вання клі мату й міг ра ції біо ре сур-
сів у Пів ден ній півкулі.

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

Ми ну лого року три вала робота зі ство рення Наці о наль ного цен-
тру антарк тич них даних з метою збору, збе рі гання, обробки й пере дачі 
резуль та тів антарк тич них дослі джень широ кому колу вче них і нау ко-
вим уста но вам в Укра їні й заці кав ле ним іно зем ним нау ко вим орга ні-
за ціям у режимі реаль ного часу. Це дасть змогу опе ра тивно оброб ляти 
та візу а лі зу вати дані в Інтер неті для вико рис тання нау ко вою спіль но-
тою. Цей про ект був від зна че ний сер ти фі ка том кор по ра ції Google (Б. 
Гри ньов при ві тав колек тив Антарк тич ного центру з 20-річ-
чям діяль ності // Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 17.09).
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Про блеми стра те гії роз витку Укра ї ни

Гу ма ні за ція сус піль ного життя – базова пере д у мова успіш ної 
модер ні за ції Укра їни (витяг зі щоріч ного Послання Пре зи дента 
Укра їни до Вер хов ної Ради Укра ї ни).

Здійс нення ефек тив ної гума ні тар ної полі тики в сучас ному світі 
немож ливе без роз уміння куль тури як ціліс ного ком плексу мате рі-
аль них, духов них і мис тець ких цін нос тей та забез пе чення вер хо-
венства куль тури в стра те гіч них роз роб ках про грам ста лого роз-
витку кра їни від по відно до сучас них при нци пів роз бу дови май бу т-
нього, про го ло ше них у резо лю ціях ООН і ЄС 2010–2011 рр. «Куль-
тура та роз ви ток».

Утво рення гло баль ного інфор ма цій ного прос тору спри чи няє жор-
стку екс пан сію з боку вироб ни ків інфор ма ції і про во кує роз ми вання 
наці о наль ного суве ре ні тету. У сучас них умо вах суве ре ні тет можуть 
збе регти лише кра їни, здатні пере тво рити потен ціал куль тури, науки 
та освіти в основ ний ресурс роз витку. Іншими сло вами, голо вною 
рушій ною силою роз витку є людина зі своїм сві то гля дом, цін нос тями 
та твор чим потен ці а лом. Це орі єн тир для будь-якої стра те гії, спря мо ва-
ної на ста лий та інно ва цій ний розвиток.

У ХХІ ст. гума ні тар ний склад ник набу ває виключ ного зна чення 
для фор му вання влас ного май бу т нього. Люди но цент рична модель роз-
витку має стати фун да мен том для роз роб лення стра те гій еко но міч ного, 
інфра струк тур ного та регі о наль ного роз витку України.

З огляду на внут рі шні й зов нішні виклики, з якими сти ка ється 
гума ні тарна сфера Укра їни на сучас ному етапі, стра те гічні цілі гума ні-
тар ної полі тики мають три виміри:

– подальша крис та лі за ція загаль но на ці о наль ної іден тич ності, 
забез пе чення солі дар ності й соці о куль тур ної кон со лі да ції;

– роз ви ток людсь кого капі талу й кре а тив ного потен ці алу нації;
– сти му лю вання від кри тості сус піль ної сві до мості до інно ва цій 

і реформ.
Від по відно, клю чові пріо ри тети гума ні тар ної полі тики Укра їни 

перед ба ча ють:
– роз ви ток, захист і про су вання влас ного куль тур ного, нау ко вого 

та інфор ма цій ного про дукту – пере хід від ста тусу кра їни спо жи вання 
до ста тусу кра їни вироб ництва такого продукту;

– у центрі гума ні тар ної і куль тур ної стра те гії Укра їни має бути 
про ак тивна полі тика дер жави у сфері охо рони куль тур ної спад щини, 
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ство рення умов для наро щу вання і реа лі за ції кре а тив ного потен ці алу 
нації, якості життя та індексу людсь кого роз витку в Україні;

– фінан су вання куль тури й науки, усієї гума ні тар ної сфери за при-
нци пом «інвес ту вання в людей – інвес ту вання в май бут нє». Пози ці о ну-
вання куль тур них про ек тів як інвес ти ційно-при ваб ли вих об’єк тів для 
інвес тора в особі держави.

Особ ли вості гума ні тар ної полі тики укра ї нсь кої дер жави 
на сучас ному етапі.

<…> Кон цеп ція гума ні тар ного роз витку Укра їни як інстру-
мент про гра му вання гума ні тар ної політики.

Ух ва лення Кон цеп ції гума ні тар ного роз витку Укра їни – нагальна 
вимога часу. Ідеться про рам ко вий доку мент, спря мо ва ний на вирі-
шення кіль кох при нци по вих завдань:

– запо чат ку вання якісно нового роз уміння гума ні тар ної сфери 
як однієї з про від них царин сус піль ного буття;

– визна чення стра те гіч них пріо ри те тів гума ні тар ної полі тики 
Укра ї нсь кої держави;

– забез пе чення інсти ту цій ної коор ди на ції орга нів влади всіх рів нів, 
від по ві даль них за реа лі за цію гума ні тар ної політики;

– визна чення орі єн ти рів для роз роб лення нор ма тивно-пра во вих 
актів у різ них сег мен тах гума ні тар ної сфери (осві тянсь кому, нау ко-
вому, куль тур ному, сус пільно-ре лі гій ному тощо);

– утве р дження в сус піль стві загаль но на ці о наль них цін нос тей, 
спри яння кон со лі да ції укра ї нсь кої нації.

Кон цеп ту альна неви зна че ність гума ні тар ної полі тики в попе ре дні 
роки неза леж ності Укра їни стала однією з при чин хао тич них про це-
сів у гума ні тар ному прос торі кра їни, почасти «руч но го» регу лю вання 
гума ні тар ної сфери, появи ком плексу склад них проблем.

Не об хідно зазна чити, що спроби усу нути існу ючу про га лину все-
таки були. Так, у 2000 р. був під го тов ле ний про ект Кон цеп ції роз витку 
гума ні тар ної сфери Укра їни, а у 2008 р. – про ект Кон цеп ції гума ні-
тар ного роз витку Укра їни, дис ку то ва ний на Все ук ра їнсь кому форумі 
інте лі ген ції. Проте обидва напра цю вання, незва жа ючи на неза до віль-
ний стан гума ні тар ної полі тики, так і не були дове дені до логіч ного 
завер шення.

Сьо го дні кра їна вкотре пере бу ває за крок до при йн яття доле нос-
ного доку мента. У травні 2010 р. Пре зи ден том Укра їни було дору-
чено під го ту вати про ект Стра те гіч ного плану роз витку гума ні тар ної 
сфери Укра їни на період до 2015 р. Невдовзі у Дер жав ній про грамі 
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еко но міч ного й соці аль ного роз витку Укра їни на 2010 р., затвер дже-
ній зако ном Укра їни від 20 травня 2010 р. № 2278–VI, з’яв и лося поло-
ження про роз роб лення Кон цеп ції гума ні тар ного роз витку Укра їни 
на період до 2020 р. На одному із засі дань Гро мадсь кої гума ні тар ної 
ради у 2011 р. глава дер жави наго ло сив на потребі доопра цю вання 
нової Кон цеп ції гума ні тар ної політики.

Над під го тов кою про екту доку мента пра цю вало широке коло про-
від них фахів ців з Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, пред став ни ків 
орга нів влади різ ного рівня, неза леж них екс пер тів. У 2012 р. від бувся 
ряд пуб ліч них обго во рень і вдос ко на лено кілька його редакцій.

Ос та точ ний варі ант про екту Кон цеп ції гума ні тар ного роз витку 
Укра їни на період до 2020 р. охоп лює майже всі голо вні сек тори гума-
ні тар ної сфери, визна чає век тори модер ні за ції наці о наль них сис тем 
освіти, науки й куль тури, інфор ма цій ної сфери, про по нує спо соби вза є-
мо дії дер жави й гро ма дянсь кого сус піль ства, наго ло шує на важ ли вості 
змін у сфері охо рони здо ро в’я і збе ре ження довкілля.

Після доопра цю вання про екту Кон цеп ції гума ні тар ного роз витку 
Укра їни до 2020 р. Кабі нет Мініст рів Укра їни має під го ту вати від по-
від ний зако но про ект і внести його на роз гляд Вер хов ної Ради України.

Кон цеп ція має стати не тільки інстру мен том для май бу т нього 
про гра му вання гума ні тар ної полі тики, запо ру кою посту паль ного роз-
витку гума ні тар ної сфери, а й могут нім кон со лі ду ю чим чин ни ком для 
сус піль ства. Кон цеп ція гума ні тар ного роз витку Укра їни до 2020 р. 
над асть від чут ного імпульсу роз вит кові всіх напря мів гума ні тар ної 
сфери, ставши «доро ж ньою кар тою» для реа лі за ції нових амбіт них 
наці о наль них про ек тів (зок рема, завдяки меха ніз мам між на род ного 
спів ро біт ництва й дер жавно-при ват ного пар т нерст ва). За умови послі-
дов ної реа лі за ції Кон цеп ція гума ні тар ного роз витку здатна ство рити 
ефект муль ти плі ка тора, який за необ хід ності поши рю ва ти меться 
не тільки на гума ні тарну, а й на всі інші сфери буття сус піль ства й дер-
жави (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. 149–150, 152–153).

***
Схва лено Стра те гію залу чення між на род ної тех до по моги 

й спів ро біт ництва з між на род ними фінан со вими орга ні за ці ями.
Ка бі нет Мініст рів Укра їни схва лив роз роб лену Мініс терст вом еко-

но міч ного роз витку і тор гівлі із залу чен ням понад 30 орга нів вико нав-
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чої влади Стра те гію, яка міс тить клю чові напрями, завдання, очі ку вані 
резуль тати вико нання завдань для залу чення між на род ної тех ніч ної 
допо моги (МТД) і спів ро біт ництва з між на род ними фінан со вими орга-
ні за ці ями (МФО) на 2013–2016 рр. Від по відне роз по ря дження при йн-
ято на засі данні уряду 11 вересня.

Стра те гія визна чає п’ять стра те гіч них напря мів для залу чення 
ресур сів МТД і спів ро біт ництва з МФО на най ближчі роки. Це над асть 
змогу спря му вати ці ресурси на вирі шення ряду пріо ри тет них завдань 
соці ально-еко но міч ного роз витку Укра їни, серед яких під ви щення 
кон ку рен то сп ро мож ності наці о наль ної еко но міки на інно ва цій них 
заса дах; під тримка струк тур них зру шень за раху нок роз витку висо ко-
тех но ло гіч них перс пек тив них сек то рів і пере ходу кра їни до «зеле ної» 
моделі роз витку еко но міки й про мис ло вості, сти му лю вання «зеле но го» 
зрос тання, а також при ско рення роз витку й модер ні за ції інфра струк-
тури та транс порту на дер жав ному рівні.

При йн яття Стра те гії дасть змогу покра щити узго дження МТД 
і ресур сів МФО з визна че ними Пре зи ден том та уря дом пріо ри те тами 
соці ально-еко но міч ного роз витку й скон цент ру вати ресурси допо моги 
для вирі шення клю чо вих завдань розвитку.

Крім того, реа лі за ція Стра те гії забез пе чить над ання Укра їні ресур-
сів МФО та МТД з боку доно рів, ґрун ту ю чись на наці о наль них стра те-
гіях роз витку, при цьому дасть мож ли вість досягти очі ку ва них резуль-
та тів і якіс них змін у різ них сфе рах еко но міч ної діяль ності за раху-
нок вико рис тання залу че них ресур сів МФО й МТД для забез пе чення 
подаль шого еко но міч ного зрос тання в Україні.

За дору чен ням уряду Міне ко ном роз витку про вело ряд кон суль та-
цій з доно рами з питання під го товки про екту Стра те гії, під час яких 
донори пози тивно оці нили цей доку мент, від зна чивши сис тем ний під-
хід у визна ченні основ них напря мів роз витку, у яких уряд Укра їни 
потре бу ва тиме залу чення МТД і ресур сів МФО, під крес лю ють у депар-
та менті спів ро біт ництва з між на род ними фінан со вими орга ні за ці ями 
й коор ди на ції між на род ної тех ніч ної допо моги (Схва лено Стра те гію 
залу чення між на род ної тех до по моги і спів ро біт ництва з між на-
род ними фінан со вими орга ні за ці ями // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 12.09).

***
Ана ліз реаль них харак те рис тик гло ба лі за цій них про це сів 

під во дить до поло ження про вза є мо по в’я за ність усіх основ них 
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скла до вих гло ба лі за ції – гло баль ної еко но міки, між на род ної полі-
тики, сві то вого інфор ма цій ного прос тору, соці ально-еко но міч ного 
й гума ні тар ного роз витку людства. Унас лі док про це сів гло ба лі за-
ції та ради каль них змін у між на род ній полі тич ній сис темі фор му ється 
новий сві то уст рій, який визна ча тиме голо вні засади між на род ної ста-
біль ності зага лом і без пеки кож ної кра їни зокрема.

Про від ною супе реч ністю гло ба лі за цій них про це сів є супе реч ності 
між гло баль ними потре бами сві то вого еко но міч ного й полі тич ного 
роз витку та праг нен нями наці о наль них дер жав до збе ре ження влас ної 
іден тич ності й суве рен ності. Будь-яка кра їна, що прагне уник нути мар-
гі наль ного й пери фе рій ного стану, має інтен сивно вклю ча тися у гло-
ба лі за ційні та інтег ра ційні про цеси, проте не пови нна «роз чи ни ти ся» 
у загаль ному гло ба лі за цій ному просторі.

Су пе реч ності еко но міч них і полі тич них інте ре сів гло баль них кор по-
ра цій і дер жа в-на цій ство рює нові лінії напру ження у між на род ній сис-
темі. Малі й слабкі кра їни можуть про ти ста вити могут ності гло баль них 
кор по ра цій лише силу їх внут рі шньої кон со лі да ції і гру по вої регі о наль-
ної інтег ра ції. Унас лі док нерів но мір ності роз витку окре мих країн і регі-
о нів дедалі біль шого зна чення набу ває фор му вання аси мет рії між на род-
них від но син як небез печне явище сучас ної сві то вої полі тич ної системи.

Ди на міка гло ба лі за ції втя гує всі дер жави, ігно ру ючи їхній суве-
ре ні тет, типи полі тич них режи мів і рівень полі тич ного роз витку. Нові 
актори все більше під ри ва ють роль дер жави у сфе рах без пеки, еко но-
міки, кому ні ка цій, ніве лю ючи її моно по лію на вико рис тання сило вих 
засо бів. Усе це не може не від би ва тися на змісті наці о наль ного інте-
ресу, основ них пріо ри те тах його реа лі за ції.

Пе ред сер йоз ними викли ками гло ба лі за ції Укра їна має, насам пе-
ред, забез пе чити внут рі шню зба лан со ва ність інте ре сів різ них про шар-
ків насе лення і, усві дом лю ючи власні наці о нальні інте реси, висту пати 
кон со лі до вано перед зов ніш нім сві том. В умо вах гло ба лі за ції Укра їна, 
пози ці о ну ючи себе як впли во вий суб’єкт між на род них від но син, має 
шанс вико рис тати її пере ваги для влас ного роз витку, тоді як зали ша-
ю чись об’єк том дії зов ніш ніх сил, отри має лише її нега тивні наслідки.

Про блему наці о наль ного роз витку Укра їни і визна чення її наці-
о наль них інте ре сів слід роз гля дати вра хо ву ючи реальні перс пек тиви 
кра їни в гло ба лі зо ва ній гео по лі тич ній струк турі світу. Стра те гія вхо-
дження Укра їни у сві то вий прос тір має спи ра тися на існу ючі ресур сні 
мож ли вості, її еко но міч ний, соці ально-по лі тич ний та духовно-ін те лек-
ту аль ний потен ціал.
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Особ ли вістю гло ба лі за цій них загроз і викли ків є те, що вони похо-
дять зі сфер, що не зав жди під да ються конт ролю з боку дер жави, а на 
від міну від загроз гео по лі тич ного типу фор му ються більше поза дер-
жав ними суб’єк тами. Серед основ них загроз і викли ків гло ба лі за цій-
ного типу можна виок ре мити кон ф лікт цін нос тей, мар гі на лі за цію пев-
них країн і регі о нів, роз пад полі тич них утво рень і виник нення «дер жав, 
що не від бу ли ся», гло ба лі за цію кри мі налу, теро ризму, некон т ро льо-
ване роз по всю дження зброї масо вого ура ження і зви чай них озбро-
єнь, інфор ма ційні тех но ло гії впливу на без пеку дер жави, загост рення 
локаль них кон ф лік тів, неле гальну міг ра цію тощо.

Єв ро пейська інтег ра ція є важ ли вою скла до вою про цесу гло ба лі за-
ції сучас ного світу й про дов жен ням магіст раль ного шляху модер ні за-
ції захід ної циві лі за ції. Роз ви ток про це сів кон со лі да ції Європи вима-
гає від євро пей ців визна чення своїх гео по лі тич них і гео еко но міч них 
інте ре сів на гло баль ному рівні й прак тич ного фор му вання орі єн то ва-
ного на Європу гео еко но міч ного прос тору з від по від ним вклю чен ням 
суміж них країн у сферу євро пейсь ких інте ре сів. Орі єн ту ю чись на євро-
пейську модель роз витку, Укра їна пози ці о нує себе як євро пейську дер-
жаву, спро можну зро бити ваго мий вне сок у роз бу дову євро пейсь кої 
еко но міч ної, полі тич ної та без пе ко вої систем.

Про блему наці о наль ного роз витку Укра їни необ хідно роз гля дати 
не стільки під кутом зору її істо рич ної долі й наці о наль ної ідеї, а з ура-
ху ван ням її реаль них перс пек тив у гло ба лі зо ва ній гео по лі тич ній струк-
турі світу. Стра те гія поси лення пози цій Укра їни в між на родні сис темі 
має спи ра тися на існу ючі ресур сні мож ли вості, її еко но міч ний, соці-
ально-по лі тич ний та духовно-ін те лек ту аль ний потен ціал.

На стра те гіч ний век тор роз витку Укра ї нсь кої дер жави в умо вах гло-
ба лі за ції впли ва ють вагомі внут рі шні чин ники, а також зов нішні сти мули 
й тиск з боку сві то вих дер жав. Вклю чення Укра їни у сві тову еко но мічну 
й полі тичну сис тему, а отже, і в гло ба лі за ційні про цеси мож ливе у трьох 
основ них варі ан тах – само стійне (в еко но міч ному вимірі – само ізо ля ція 
і про тек ці о нізм), через євра зійську гео по лі тичну модель (повер нення під 
еко но міч ний конт роль ста рого центру – Росії) і через євро пейську інтег-
ра цію (роз ви ток демок ра тії і рин ко вої еко но мі ки). У цьому кон тексті 
євро пейська інтег ра ція Укра їни має зна чення як най більш ефек тив ний 
засіб її вклю чення у гло ба лі за ційні про цеси й сис тему між на род ної без-
пеки на мак си мально спри ят ли вих для її роз витку умовах.

Ре гі о нальну полі тику Укра їни в гло ба лі за цій ному кон тексті 
можна вва жати ком п лі мен тар ною до євро ін тег ра цій них праг нень 
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спро бою набути пере ваг у сві то вому полі тич ному та еко но міч ному 
прос торі шля хом ство рення локаль них схем спів ро біт ництва, у яких 
вона займала б лідерські пози ції. Але Укра їна, вихо дячи на рівень 
актив ної регі о наль ної полі тики, усе ж про во дить її недо ста т ньо інтен-
сивно й послі довно, а коли з боку деяких інших країн вини кає потуж-
ний супро тив її регі о наль ним іні ці а ти вам, вона занадто легко під да-
ється зов ні ш ньому тиску і втра чає здо буті пози ції. Потен ціал регі-
о наль ного спів ро біт ництва на всіх рів нях – від дво сто рон ніх форм 
вза є мо дії до бага то сто рон ньої спів праці у рам ках між на род них орга-
ні за цій – за умов його повні шого роз криття надає кра їні додат кові 
важелі про ти дії викли кам гло ба лі за ції.

Пе ред сер йоз ними викли ками гло ба лі за ції кра їна має забез пе чити 
насам пе ред внут рі шню зба лан со ва ність інте ре сів різ них про шарків 
насе лення і висту пати кон со лі до вано перед зов ніш нім світом.

Ви зна чення сис теми наці о наль них інте ре сів Укра їни мусить 
вра хо ву вати як її істо рич ний досвід наці о наль ного й дер жав ного 
роз витку, так і всі аспекти сучас ної гео по лі тич ної, істо рико-куль-
тур ної, циві лі за цій ної ситу а ції, повний спектр питань еко но міч-
ного, полі тич ного, соці аль ного й духовно-ін те лек ту аль ного життя. 
З ура ху ван ням цього Укра їна має виро бити власну модель орі єн та-
ції у сві то вому прос торі, влас ний погляд на події, які від бу ва ються 
у світі, на бли зьке й далеке ото чення, з яким вона вза є мо діє як само-
стій ний суб’єкт між на род них від но син. В умо вах гло ба лі за ції Укра-
їна має шанс вико рис тати її пере ваги для влас ного роз витку, тоді 
як зали ша ю чись об’єк том дії зов ніш ніх сил, вона отри має пере-
важно нега тивні її наслідки.

Для Укра ї нсь кої дер жави важ ливе ство рення сис теми наці о наль-
ної без пеки, адек ват ної до масш та бів і зна чення загроз і викли ків гло-
ба лі за цій ного типу. Це є також одним з най го лов ні ших пріо ри те тів, 
що гаран ту ють її вижи вання і роз ви ток в умо вах гло ба лі за ції. Без роз-
бу дови такої сис теми вхо дження кра їни як пов но прав ного суб’єкта 
у сві то вий полі тич ний та еко но міч ний прос тір, в існу ючі сис теми 
між на род ної без пеки стає про бле ма тич ним. На наці о наль ному рівні 
це озна чає поси лення внут рі шніх спро мож нос тей щодо про ти дії гло-
ба лі за цій ним викли кам і загро зам, на між на род ному – фор му вання 
коо пе ра тив них та інтег ра цій них сис тем спів ро біт ництва (Між на родне 
без пе кове середо вище: виклики і загрози наці о наль ній без пеці Укра-
їни. – К.: НІСД, 2013. – С. 60–64).
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***
Рі вень достатку гро ма дян пев ної кра їни, її наці о наль ної без пеки 

й суве ре ні тету знач ною мірою зале жить від інте лек ту аль ного рівня 
влади, конс трук тив ного діа логу з нау кою, зок рема й соці ально-гу-
ма ні тар ною. Тому одним із стра те гіч них завдань сучас ної влади в Укра-
їні є забез пе чення опти маль ної вза є мо дії дер жав ного й полі тич ного 
керів ництва кра їни з вузівсь ким й ака де міч ним сек то ром науки. Склад-
ність цього завдання поля гає в тому, що полі тика демон струє диво вижну 
стій кість і послі дов ність у нех ту ванні впливу науки на сус пільне життя. 
У цій вза є мо дії, як демон стру ють сучасні реа лії в Укра їні, домі нує полі-
тика, яка істотно впли ває на роз ви ток як при род ни чих, так і сус піль них 
наук. У під сумку це нега тивно від би ва ється не лише на стані науки, 
її потен ці аль них мож ли вос тях, а й на самій політиці.

Тільки шля хом діа логу з уче ними влада зможе оста точно визна чи-
тися як з гео по лі тич ною моделлю, у рам ках якої можуть бути забез пе-
чені наці о нальні інте реси Укра їни, її без пека й ціліс ність, так і з пара-
мет рами реаль ного суве ре ні тету, що най більш адек ватно від по ві дає 
цій меті. Зок рема, у формі нау ко вої дис ку сії доцільно обго во рити всі 
пере ваги й склад нощі, що чека ють на Укра їну як на євро пейсь кому, так 
і на євра зійсь кому век то рах (Павко А. Наука і влада в Укра їні в умо вах 
транс фор ма цій них змін: зміст і сенс вза є мо дії // Віче (http://www.
viche.info/journal/3661). – 2013. – № 9).

На ука і вла да

Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич видав Роз по ря дження «Про 
новий склад робо чої групи з під го товки щоріч них послань Пре-
зи дента Укра їни до Вер хов ної Ради Укра їни про внут рі шнє і зов-
нішнє ста но вище Укра ї ни».

На зміну п. 2 Роз по ря дження Пре зи дента Укра їни від 13 липня 
2012 р. № 138 «Про під го товку щоріч них послань Пре зи дента Укра-
їни до Вер хов ної Ради Укра їни про внут рі шнє і зов нішнє ста но вище 
Укра ї ни» затвер джено новий пер со наль ний склад робо чої групи з під-
го товки щоріч них послань Пре зи дента Укра їни до Вер хов ної Ради 
Укра їни про внут рі шнє і зов нішнє ста но вище України.

До складу робо чої групи з під го товки щоріч них послань Пре зи-
дента Укра їни до Вер хов ної Ради Укра їни про внут рі шнє і зов нішнє 
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ста но вище Укра їни зок рема вклю чені (за зго дою): віце-пре зи дент 
НАН Укра їни, дирек тор дер жав ної уста нови «Інс ти тут еко но міки 
та про гно зу вання Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни» В. Геєць, пре-
зи дент Наці о наль ної ака де мії педа го гіч них наук Укра їни В. Кре мень, 
дирек тор Інсти туту полі тич них і етно на ці о наль них дослі джень імені 
І. Ф. Кураса НАН Укра їни Ю. Леве нець, дирек тор Інсти туту демо гра-
фії та соці аль них дослі джень імені М. В. Птухи НАН Укра їни Е. Ліба-
нова, дирек тор Інсти туту філо со фії імені Г. С. Ско во роди НАН Укра-
їни М. Попо вич, віце-пре зи дент Наці о наль ної ака де мії пра во вих наук 
Укра їни – керів ник Київсь кого регі о наль ного центру Наці о наль ної 
ака де мії пра во вих наук Укра їни В. Тихий (Роз по ря дження Пре зи-
дента Укра їни № 306/2013-рп «Про новий склад робо чої групи з під-
го товки щоріч них послань Пре зи дента Укра їни    до Вер хов ної Ради 
Укра їни про внут рі шнє і зов нішнє ста но вище Укра ї ни» // Офі-
ційне інтер нет-предс тав ництво Пре зи дента Укра їни (http://www.
president.gov.ua). – 2013. – 24.09).

***
Пре м’єр-мі ністр Укра їни М. Аза ров дору чив від по від ним 

мініс терст вам і від ом ствам роз ро бити про граму акти ві за ції куль-
турно-гу ма ні тар ної спів праці між Укра ї ною і Китаєм.

Від по відне дору чення глава укра ї нсь кого уряду дав на про по зи цію 
члена Постій ного комі тету Політ бюро Кому ніс тич ної пар тії Китаю, 
члена Сек ре та рі ату Цен т раль ного комі тету КПК Китаю Лю Юнь шаня 
за резуль та тами їхньої зустрічі в Києві.

М. Аза ров під крес лив, що перс пек тив ною також є спів праця між 
Укра ї ною і Китаєм у галузі науки й меди цини. За сло вами укра ї нсь-
кого Пре м’єр-мі ністра, було б корисно нала го дити спів працю між 
укра ї нсь кими й китайсь кими ака де міч ними інсти ту тами, Ака де мією 
наук Укра їни, Ака де мією медич них наук, Ака де мією аграр них наук. 
Пре м’єр-мі ністр пере ко на ний, що така спів праця буде над зви чайно 
корисною.

М. Аза ров високо оці нив про по зи ції Л. Юнь шаня роз ши рити 
куль турні обміни, уріз но ма ніт нити кон такти між Укра ї ною та Китаєм 
на рівні гро мадсь ких орга ні за цій, куль тур них дія чів тощо (М. Аза ров 
дору чив роз ро бити про граму гума ні тар ної спів праці з Китаєм // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 6.09).
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***
Ка бі нет Мініст рів Укра їни про по нує при зна чити пер шого 

заступ ника голови Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції Укра їни Б. Гри ньова пред став ни ком Укра-
їни в адмі ніст ра тив ній раді Укра ї нсь кого нау ково-тех но ло гіч ного 
центру (УНТЦ).

Як повід омив голова Дер жін форм на уки В. Семи но женко, це перед-
ба чено у від по від ному про екті Указу Пре зи дента Укра їни, який уряд 
Укра їни схва лив на своєму засі данні 11 вересня 2013 р.

Він зазна чив, що Укра ї нсь кий нау ково-тех но ло гіч ний центр є пер-
шою в Укра їні між уря до вою орга ні за цією, яка діє від по відно до угоди 
про ство рення УНТЦ, укла де ної Укра ї ною, Кана дою, Спо лу че ними 
Шта тами Аме рики і Шве цією від 25 жовтня 1993 р. і затвер дже ної Ука-
зом Пре зи дента Укра їни від 4 травня 1994 р. № 202. У 1998 р. Шве цію 
було замі нено Євро пейсь ким Сою зом. Отже, сьо го дні орга ні за ція керу-
ється Кана дою, ЄС, Укра ї ною і США. Дер жа вами-ре ци пі єн тами центру 
визна чено дер жави ГУАМ – Гру зію, Укра їну, Азер бай джан і Молдову.

Згідно з уго дою, кожна зі сто рін-учас ниць при зна чає одного пред-
став ника до адмі ніст ра тив ної ради УНТЦ, на яку покла дено пов но-
ва ження, зок рема, щодо керів ництва фінан со вими спра вами центру 
й затвер дження нау ково-тех ніч них про ек тів, що реа лі зу ються за під-
тримки центру. Кожна зі сто рін-учас ниць угоди пред став лена в складі 
адмі ніст ра тив ної ради УНТЦ одним голосом.

Ді яль ність центру зосе ре джена на під тримці нау ко вих про ек тів 
у сфері без пеки (між на родна, інфор ма ційна, енер ге тична, ядерна, біо-
ло гічна, еко ло гічна тощо) і сприяє інтег ра ції укра ї нсь кої науки у сві-
тове нау кове спів то ва риство.

Крім вико нання регу ляр них про ек тів, УНТЦ здійс нює діяль ність 
у кіль кох інших напря мах, вклю ча ючи такі про грами, як пошук пар т не-
рів, про ве дення виїз них пре зен та цій, нау ко вих і прак тич них семі на рів, 
реа лі за ція пар т нерсь ких про ек тів, над ання гран тів для закор дон них 
поїз док і під тримка патен ту вання.

По ста но вою Кабі нету Мініст рів Укра їни від 13 вересня 2002 р. 
№ 1371 «Про поря док участі централь них орга нів вико нав чої влади 
у діяль ності між на род них орга ні за цій, чле ном яких є Укра ї на» Дер-
жін форм на уки визна чено централь ним орга ном вико нав чої влади, 
який від по ві дає за вико нання зобо в’я зань, що випли ва ють із членства 
Укра їни в УНТЦ. «Приз на чивши свого пред став ника в адмі ніст ра тив-
ній раді УНТЦ, ми забезпе чимо ефек тивну участь нашої дер жави в 
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діяль ності центру. Це спри я тиме захисту наці о наль них інте ре сів Укра-
їни в нау ково-тех но ло гіч ній сфері й досяг ненню мак си мально ефек тив-
ного роз витку нау ко вого потен ці алу Укра їни шля хом під три мання вза-
є мо ви гід ного між на род ного спів ро біт ницт ва», – наго ло сив В. Семи но-
женко (Укра їна про по нує свого пред став ника до адмі ніст ра тив ної 
ради Укра ї нсь кого нау ково-тех но ло гіч ного центру // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 11.09).

***
4 вересня на засі данні Кабі нету Мініст рів Укра їни схва лено 

про ект Закону Укра їни «Про рати фі ка цію Угоди між уря дом Укра-
їни та уря дом Рес пуб ліки Індія про нау ково-тех но ло гічне спів ро-
біт ницт во».

Від по відно до ст. 9 Закону Укра їни «Про між на родні дого-
вори Укра ї ни» угода під ля гає рати фі ка ції Вер хов ною Радою Укра-
їни. При йн яття цього Закону необ хідно для набрання чин ності для 
Укра їни Угоди між уря дом Укра їни та уря дом Рес пуб ліки Індія про 
нау ково-тех но ло гічне спів ро біт ництво, вчи не ної 10 грудня 2012 р., 
під час дер жав ного візиту Пре зи дента Укра їни до Рес пуб ліки Індія 
(м. Нью-Де лі).

Ре а лі за ція Угоди, яку про по ну ється рати фі ку вати, спри я тиме 
про ве денню узго дже ної полі тики в пріо ри тет них напря мах, що ста-
нов лять вза єм ний інте рес у роз витку науки й тех ніки, гар мо ні за ції 
змісту її окре мих ком по нен тів і від по від них наці о наль них нор ма-
тивно-пра во вих баз країн-учас ниць Угоди. Зок рема, Уго дою між уря-
дом Укра їни та уря дом Рес пуб ліки Індія про нау ково-тех но ло гічне 
спів ро біт ництво перед ба чено: обмін уче ними, дослід ни ками, фахів-
цями та викла да чами з метою про ве дення дослі джень й обміну нау ко-
вими іде ями; обмін нау ково-тех ніч ною інфор ма цією, пуб лі ка ці ями; 
про ве дення дво сто рон ніх нау ково-тех ніч них семі на рів, сим по зі у мів 
у галузі науки й тех ніки; між на род них кон фе рен цій і виста вок у галузі 
науки й тех но ло гій; спільне визна чення нау ково-тех ніч них про блем, 
фор му лю вання та вті лення в життя спіль них дослід них про грам, які 
спри я ти муть засто су ванню нау ко вих досяг нень у про мис ло вості, 
сільсь кому гос по дарстві; ство рення умов для засто су вання спіль них 
дослі джень й обміну досві дом і ноу-хау тощо (Схва лено зако но про-
ект про рати фі ка цію Угоди між уря дами Укра їни та Індії про 
нау ково-тех но ло гічне спів ро біт ництво // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 6.09).
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***
Ка бі нет Мініст рів Укра їни вирі шив оно вити склад Коор ди-

на цій ного центру, діяль ність якого пов’я зана з участю Укра їни 
в реа лі за ції Стра те гії Євро пейсь кого Союзу для Дунайсь кого регі-
ону. 11 вересня уряд вніс від по відні зміни до поста нови № 994 від 
21 вересня 2011 р. З ура ху ван ням про ве де ної опти мі за ції від те пер 
чле нами центру буде при зна чено пер ших заступ ни ків і заступ ни ків 
керів ни ків централь них орга нів вико нав чої влади, а також його склад 
допов ню ється пред став ни ками Держ підп ри єм ництва, ДМС, Дер жав-
ної служби з над зви чай них ситу а цій, Дер же нер го е фек тив ності й НАН 
Укра їни. Очо лить центр міністр еко но міч ного роз витку і тор гівлі Укра-
їни І. Прасолов.

Це дасть мож ли вість ефек тивно про во дити імп ле мен та цію Стра те-
гії ЄС, пред став ляти інте реси укра ї нсь кої сто рони, а також коор ди ну-
вати на належ ному рівні під го товку й реа лі за цію про ек тів, які від по ві-
да ють наці о наль ним інте ре сам Укра їни й мати муть пози тив ний вплив 
на подаль ший роз ви ток укра ї нсь кої час тини Дунайсь кого регіону.

До відка. Стра те гія Євро пейсь кого Союзу для Дунайсь кого регі ону 
була затвер джена Радою ЄС 24 червня 2011 р. До її реа лі за ції залу чено 
дев’ять країн-чле нів ЄС і п’ять країн, що не вхо дять до Євро со юзу, 
вра хо ву ючи й Укра їну. Пла ном дій Стра те гії перед ба чено 11 пріо ри те-
тів і визна чено показ ники, які необ хідно досяг нути до 2020 р. для роз-
витку цього регі ону. Спів ро біт ництво в рам ках Стра те гії здійс ню ється 
у сфе рах роз витку транс порт ної інфра струк тури, енер ге тики, туризму, 
куль тури, якості води, еко ло гіч них ризи ків, еко ло гії, нау ко вого спів ро-
біт ництва, освіти, під при єм ництва, а також у сфері без пеки й боро тьби 
з орга ні зо ва ною зло чин ністю (Онов лю ється склад Коор ди на цій ного 
центру, що займа ється реа лі за цією Стра те гії ЄС в Дунайсь кому 
регі оні // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
З 16 вересня по 26 жовтня 2013 р. Дер жавне аге нтство з питань 

науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни й Мініс терство освіти 
і науки Рес пуб ліки Бол га рія ого ло шу ють кон курс спіль них укра-
ї нсько-бол гарсь ких нау ково-дос лід них про ек тів на період 2014–
2015 рр.

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

– ін фор ма ційні й кому ні ка ційні тех но ло гії;
– нові мате рі али й тех но ло гії (у т. ч. біо- й нано тех но ло гії з вико-

рис тан ням у меди цині, фар ма цев тиці, охо роні навко ли ш нього середо-
ви ща);

– енер ге тика та енер го е фек тив ність.
Де тальну інфор ма цію про кон курс можна заван та жити за адре сою: 

http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1467 (Кон курс спіль них укра ї нсько-
бол гарсь 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. – 13.09).

***
Роз ши рено Дер жав ний реєстр нау ко вих об’єк тів, що ста нов-

лять наці о нальне надбання.
Най важ ли ві шим фак то ром роз витку нау ково-тех ніч ного потен ці-

алу Укра їни є забез пе чення на належ ному рівні нау ко вих об’єк тів, які 
ста нов лять мате рі ально-тех нічну базу віт чиз ня ної науки та є сус піль-
ним над бан ням.

З метою збе ре ження та забез пе чення належ ного функ ці о ну вання 
уні каль них нау ко вих об’єк тів, що не під да ються від тво ренню, втрата 
або руй на ція яких матиме нега тивні нас лідки для роз витку науки й сус-
піль ства, в Укра їні запро ва джено Дер жав ний реєстр нау ко вих об’єк тів, 
що ста нов лять наці о нальне над бання (далі – Держ ре єстр).

З при йн ят тям роз по ря дження Кабі нету Мініст рів Укра їни від 
28 сер пня 2013 р. № 650, роз роб ле ного Дер жав ним аге нтст вом з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни, уряд роз ши рив Дер жав-
ний реєстр нау ко вих об’єк тів, що ста нов лять наці о нальне над бання, 
і тепер, збіль шив шись на десять, він нара хо вує 127 об’єк тів, які мають 
уні кальну цін ність і є невід’єм ною час ти ною укра ї нсь кої та все сві т ньої 
нау ково-куль тур ної спадщини.

Зок рема, до списку нау ко вих об’єк тів, що ста нов лять наці о нальне 
над бання, увійшов Фонд книж ко вих пам’я ток Централь ної нау ко вої 
біб лі о теки Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер си тету ім. В. Н. Кара-
зіна. Засно ва ний у 1804 р. нау ко вий фонд біб лі о теки ста но вить понад 
3 млн 300 тис. при мір ни ків, у тому числі уні каль ний фонд рід кіс них 
видань і руко пи сів (до 1825 р.) – 50 тис. екз. У ньому є при жит тєві 
видання кла си ків науки й літе ра тури, п’ять ори гі на лів видань І. Федо-
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рова, у тому числі Новий Завіт з Псал ти рем й Уні вер сал укра ї нсь кого 
геть мана І. Мазепи (1704).

До пере ліку об’єк тів, що отри мали ста тус наці о наль ного над бання, 
від не сено також Центр випро бу вань фото пе ре тво рю ва чів та бата рей 
фото елект рич них Інсти туту фізики напів про від ни ків ім. В. Є. Лаш ка-
рьова (Київ), облад нання якого надає мож ли вість про ве дення випро бу-
вань еле мент ної бази соняч ної енер ге тики (соняч них еле мен тів і ство-
ре них на їхній основі соняч них моду лів і бата рей) від по відно до існу ю-
чих між на род них стан дар тів, що ство рює умови для орга ні за ції про ве-
дення сер ти фі ка ції еле мент ної бази соняч ної енер ге тики, у тому числі 
й закор дон ного вироб ництва, без по се ре д ньо в Укра їні, що спри я тиме 
роз витку віт чиз ня ної соняч ної енер ге тики.

До реєстру наці о наль ного нау ко вого над бання увійшов Кримсь-
кий геліо центр Інсти туту про блем мате рі а ло знавства ім. І. М. Фран-
це вича, який ще за часів СРСР був екс пе ри мен таль ною базою для 
пере вірки кос міч них мате рі а лів шля хом впливу над ви со ких тем пе ра-
тур, енер гія яких кон цент ру ється за допо мо гою вели ких дзер каль них 
тарі лок, які фоку су ють сонячні про мені й здатні нагрі вати мате рі али 
до 4 тис. градусів.

Роз ши рення списку нау ко вих об’єк тів, що ста нов лять наці о нальне 
над бання, гово рить про пильну увагу уряду до роз витку науки, ство-
рення ним умов для ведення ефек тив ної нау ко вої діяль ності, адже 
раці о нальне вико рис тання нау ко вого потен ці алу забез пе чить тех нічну 
неза леж ність, між на родне визнання та багатство укра ї нсь кої нації.

На дання ста тусу наці о наль ного над бання і здійс нення дер жа вою 
захо дів зі збе ре ження та забез пе чення належ ного функ ці о ну вання нау-
ко вих об’єк тів, які мають уні кальну цін ність і є невід’єм ною час ти ною 
укра ї нсь кої і все сві т ньої нау ково-куль тур ної спад щини, дасть змогу 
забез пе чити їх пов но цінне вико рис тання при про ве денні фун да мен-
таль них і при клад них дослі джень нау ко вими уста но вами та вищими 
навчаль ними закла дами в нау ко вому й навчаль ному про цесі (Роз ши-
рено Дер жав ний реєстр нау ко вих об’єк тів, що ста нов лять наці-
о нальне над бання // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 
2013. – 18.09).

***
Ка бі нет Мініст рів Укра їни при йняв Роз по ря дження «Про схва-

лення Кон цеп ції про екту закону Укра їни “Про дер жавне регу лю-
вання у сфері дис тан цій ного зон ду вання Зем лі”».
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Роз по ря дження було роз роб лено Дер жав ним кос міч ним аге нтст-
вом Укра їни й пого джено з іншими заці кав ле ними централь ними орга-
нами вико нав чої влади (Мін фі ном, Міне ко но міки, Мін обо рони, Мінаг-
ро по лі тики, Мінп ри роди, Мін ре гі о ном, Мін’юс том, Держс луж бою 
з над зви чай них ситу а цій, Держземагентством), а також НАН України.

При роз робці Кон цеп ції про екту закону Укра їни «Про дер жавне 
регу лю вання у сфері дис тан цій ного зон ду вання Зем лі» Дер жав ним 
кос міч ним аге нтст вом були вра хо вані чис ленні про по зи ції, отри мані 
від дер жав них уста нов, нау ково-дос лід них й освіт ніх орга ні за цій, під-
при ємств про мис ло вості, окре мих гро ма дян України.

При йн яте Роз по ря дження забез пе чить мож ли вість від по відно 
до схва ле ної Кон цеп цієї роз ро бити й подати до Кабі нету Мініст-
рів Укра їни про ект закону Укра їни, який має міс тити пра вові, еко-
но мічні, орга ні за ційні та фінан сові засади про ва дження діяль ності 
у сфері дис тан цій ного зон ду вання Землі, а також дер жав ного регу лю-
вання у цій сфері.

Роз роб лення та при йн яття над алі Вер хов ною Радою Закону Укра-
їни «Про дер жавне регу лю вання у сфері дис тан цій ного зон ду вання 
Зем лі» дасть змогу забез пе чити впро ва дження та ком плексне вико-
рис тання тех но ло гій дис тан цій ного зон ду вання Землі для вико нання 
широ кого спектра дер жав них завдань з про ве дення моні то рингу 
над зви чай них ситу а цій, у сфері агро про мис ло вого ком плек су, над-
рокористування, екомоніторингу, земле- й лісо ко рис ту вання, без пеки 
та обо рони нашої дер жави (Схва лено Кон цеп цію зако но про екту «Про 
дер жавне регу лю вання у сфері дис тан цій ного зон ду вання Зем лі» // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 2.09).

***
12 вересня від по відно до Поста нови Кабі нету Мініст рів Укра їни 

від 3 лис то пада 2010 р. № 996 «Про забез пе чення участі гро мадсь-
кості у фор му ванні та реа лі за ції дер жав ної полі ти ки» від бу лися 
уста новчі збори з фор му вання нового складу гро мадсь кої ради при 
Дер жав ному аге нтстві з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни, оскільки тер мін пов но ва жень попе ре днього складу ради 
закін чу ється у вересні цього року.

Ство рена рада є дорадчо-кон суль та тив ним орга ном, основ ною 
метою діяль ності якого є під три мання постій ного діа логу з гро мадсь-
кістю, ура ху вання гро мадсь кої думки в про цесі реа лі за ції дер жав ної 
полі тики у сфері нау ко вої, нау ково-тех ніч ної, інно ва цій ної діяль ності 
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та інфор ма ти за ції, а також удо ско на лення зако но дав чої і нор ма тивно-
пра во вої бази в цих сфе рах діяль ності.

До складу ради ввійшли пред став ники 22 гро мадсь ких орга ні за цій, 
ста тутна діяль ність яких охоп лює питання нау ко вої, нау ково-тех ніч-
ної, інно ва цій ної сфери та інфор ма ти за ції (Від бу лися уста новчі збори 
з фор му вання нового складу гро мадсь кої ради при Дер жін форм на уки 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 13.09).

***
10 вересня під голо ву ван ням пер шого заступ ника міністра 

освіти і науки Є. Суліми від бу лося чер гове засі дання укра ї нсь кої 
час тини під ко мі тету № 7 «Наука та тех но ло гії, дослі дження та роз-
робки, освіта, куль тура, гро мадське здо ро в’я, інфор ма ційне сус піль-
ство та медіа» Комі тету з питань спів ро біт ництва між Укра ї ною 
та Євро пейсь ким Сою зом. У засі данні взяли участь члени під ко мі тету – 
пред став ники мініс терств і від ом ств: Мініс терства охо рони здо ро в’я, 
Мініс терства куль тури, Мініс терства закор дон них справ, Дер жав ного 
комі тету теле ба чення та радіо мов лення, Дер жав ного аге нтства з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ції, Дер жав ної служби спе ці аль ного зв’язку 
та захисту інфор ма ції Укра їни, Дер жав ної служби Укра їни з лікарсь ких 
засо бів, Дер жав ного кос міч ного аге нтства України.

Мета засі дання – обго во рення стану вико нання домов ле нос тей, 
досяг ну тих під час сьо мого засі дання під ко мі тету № 7, а також над-
ання про по зи цій і допов нень до порядку ден ного спіль ного засі дання 
Комі тету з питань спів ро біт ництва між Укра ї ною та ЄС.

За сло вами Є. Суліми, з моменту про ве дення остан нього засі дання 
укра ї нсь кої час тини під ко мі тету № 7 була про ве дена значна, конс трук-
тивна робота за різ ними напря мами інтег ра ції Укра їни з ЄС. Під би ва-
ючи під сумки засі дання, він зазна чив, що у всіх напря мах роботи зроб-
лено значні зру шення та від кри ва ються нові мож ли вості в досяг ненні 
сучас них стан дар тів (Суліма Є. Про ве дена велика робота за різ ними 
напря мами інтег ра ції Укра їни до Євро со юзу // Мініс терство освіти 
і науки Укра їни (http://www.mon.gov.ua). – 2013. – 10.09).

***
Східне пар т нерство: Укра їна поглиб лює спів ро біт ництво 

в галузі освіти й науки.
13 вересня пер ший заступ ник міністра освіти і науки Укра їни 

Є. Суліма взяв участь у ІІІ раунді нефор маль ного діа логу Схід ного 
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пар т нерства на рівні мініст рів освіти (м. Єре ван, Рес пуб ліка Вір ме-
нія), де обго во рю ва лися питання реа лі за ції освіт ніх про ек тів у рам ках 
про грам спів ро біт ництва з ЄС (Тем пус та Ераз мус Мун дус), їх вне сок 
у реа лі за цію освіт ніх реформ й основні зміни в сис те мах вищої освіти 
країн Схід ного пар т нерства.

Є. Суліма наго ло сив на поглиб ленні між на род ного спів ро біт ництва 
у сфері вищої освіти, роз ши ренні участі укра ї нсь ких вищих навчаль-
них закла дів у між на род них освіт ніх і нау ко вих про ек тах. Він заявив, 
що в рам ках про грами Тем пус вищими навчаль ними закла дами Укра-
їни реа лі зу ється понад 60 спіль них з євро пейсь кими уні вер си те тами 
про ек тів, що фінан су ються Євро пейсь кою комі сією. Серед основ них 
пріо ри тет них напря мів про ек тів – модер ні за ція про грам під го товки 
фахів ців, упро ва дження меха ніз мів забез пе чення якості вищої освіти 
від по відно до євро пейсь ких стан дар тів і реко мен да цій, від нов лення 
тіс ного спів ро біт ництва між уні вер си те тами, про мис ло вістю та інно-
ва цій ною діяль ністю (Східне пар т нерство: Укра їна поглиб лює спів-
ро біт ництво в галузі освіти і науки // Мініс терство освіти і науки 
Укра їни (http://www.mon.gov.ua). – 2013. – 14.09).

***
Рада моло дих вче них при Дер жав ному аге нтстві Укра їни 

з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції (Дер жін форм-
на у ки) напра вила листа на адресу голови Дер жін форм на уки 
В. Семи но женка, у якому про сять змі нити існу ю чий поря док 
від ра ху вання аспі ран тів та док то ран тів, які дост ро ково захис-
тили дисер та цію.

Мо лоді нау ко вці пояс ню ють, що згідно з поста но вою Кабі нету 
Мініст рів Укра їни № 309 від 01.03.1999 р. «аспі рант або док то рант, 
який успішно захис тив дисер та цію до закін чення тер міну навчання 
в аспі ран турі або пере бу вання в док то ран турі, вва жа ється таким, 
що повністю вико нав інди ві ду аль ний план роботи, і від ра хо ву ється 
з аспі ран тури або док то ран тури з дня захисту дисер та ці ї». Це поло-
ження ство рює додат кові пере шкоди для моло дого науковця.

На пере ко нання Ради моло дих уче них при Дер жін форм на уки 
цю норму слід змі нити. Вони вва жа ють за доцільне про во дити від ра ху-
вання аспі ран тів і док то ран тів, які дост ро ково захис тили дисер та цію, 
через два місяці після дня захисту або у вста нов ле ний тер мін закін-
чення навчання, якщо він настає раніше, над аючи на цей час додат кові 
кані кули зі збе ре жен ням сти пен дії на цей період у пов ному обсязі.
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У зв’язку з цим молоді нау ко вці про сять голову Дер жін форм на-
уки звер ну тися до уряду з подан ням внести зміни в зазна чену поста-
нову. На їх пере ко нання, це сти му лю ва тиме моло дих уче них дост-
ро ково захи щати дисер та ційні дослі дження та ство рить опти мально 
спри ят ливі умови для омо ло дження нау ково-пе да го гіч них кад рів 
Укра їни (Молоді вчені про сять змі нити поря док від ра ху вання 
аспі ран тів та док то ран тів, які дост ро ково захис тили дисер та-
цію // Освіт ній пор тал (http://www.osvita.org.ua/news/73550.html). – 
2013. – 25.09).

***
Кіль кість вакан сій для ака де мі ків і чле нів-ко рес пон ден тів 

НААН Укра їни зросте на вісім осіб. Це дасть мож ли вість залу-
чити до складу ака де мії тала но ви тих моло дих уче них. Від по відне 
рішення 11 вересня при йн яли на засі данні Кабі нету Мініст рів.

В Укра їні необ хідно збіль шити кіль кість чле нів Наці о наль ної ака-
де мії аграр них наук Укра їни, адже постійно роз ши рю ється пере лік 
акту аль них для віт чиз ня ного аграр ного сек тору питань. Тому Кабі нет 
Мініст рів при йняв рішення збіль шити на три особи вакан сії ака де мі-
ків і на п’ять − чле нів-ко рес пон ден тів. Такий крок допо може залу чити 
до складу НААН тала но ви тих моло дих уче них. Крім того, роз ши рення 
кіль кості ака де мі ків спри я тиме роз витку сучас них напря мів нау ко-
вих дослі джень і запо чат ку ванню нових шкіл у сфері сільсь ко гос по-
дарсь ких наук (Уряд дозво лив збіль шити кіль кість ака де мі ків НААН 
Укра їни // Мініс терство аграр ної полі тики та про до воль ства Укра-
їни (www.minagro.gov.ua). – 2013. – 11.09).

***
Вер ховна Рада ухва лила Закон Укра їни «Про рати фі ка цію Рам-

ко вої кон вен ції Ради Європи про зна чення куль тур ної спад щини 
для сус піль ст ва», про ект якого роз роб лено від по відно до Закону 
Укра їни «Про між на родні дого вори Укра ї ни».

Під час свого виступу міністр куль тури Л. Ново ха тько заува жив, 
що додат кові між на родні зобо в’я зання з охо рони куль тур ної спад щини 
дадуть мож ли вість удо ско на лити укра ї нське зако но дав ство. Екс перти 
Євро со юзу визна ють укра ї нське пам’ят ко охо ронне зако но дав ство 
одним з най прог ре сив ні шим у Європі. Інша річ – як воно вико ну є ться. 
Отже, рати фі ка ція кон вен ції дасть мож ли вість удо ско на лити меха-
нізми вико нання.
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Л. Ново ха тько наго ло сив, що рати фі ка ція Кон вен ції та її подальша 
імп ле мен та ція засвід чать готов ність Укра їни до захисту куль тур ної 
спад щини на євро пейсь кому рівні, а також спри я ти муть дотри манню 
всіх зобо в’я зань і обо в’яз ків, що випли ва ють із членства Укра їни в Раді 
Європи.

Рам кова кон вен ція Ради Європи про зна чення куль тур ної спад-
щини для сус піль ства під пи сана Укра ї ною 31 жовтня 2007 р. Ухва ле-
ним Зако ном Укра їна рати фі кує Рам кову кон вен цію Ради Європи про 
зна чення куль тур ної спад щини для сус піль ства, що над асть мож ли вість 
усу нути колі зії у віт чиз ня ному пам’ят ко охо рон ному зако но дав стві.

До від ково. Рати фі ка цію кон вен ції Ради Європи про зна чення куль-
тур ної спад щини для сус піль ства під пи сала 21 кра їна з 47 (Алба нія, 
Вір ме нія, Бель гія, Бос нія і Гер це го вина, Бол га рія, Хор ва тія, Гру зія, 
Угор щина, Іта лія, Лат вія, Люк сем бург, Мол дова, Чор но го рія, Нор ве-
гія, Пор ту га лія, Сан-Ма рино, Сер бія, Сло вач чина, Сло ве нія, Маке до-
нія, Укра ї на), а рати фі ку вали 15 країн з 47 (Вір ме нія, Бос нія і Гер це го-
вина, Хор ва тія, Гру зія, Угор щина, Лат вія, Люк сем бург, Мол дова, Чор-
но го рія, Нор ве гія, Пор ту га лія, Сер бія, Сло вач чина, Сло ве нія, Маке до-
нія) (Рати фі ко вана Рам кова кон вен ція Ради Європи про зна чення 
куль тур ної спад щини для сус піль ства // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 29.09).

***
Вер ховна Рада Укра їни ухва лила Закон Укра їни «Про затвер-

дження Загаль но дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної кос міч ної 
про грами на 2013–2017 роки».

Про грама спря мо вана на під ви щення ефек тив ності вико рис тання 
кос міч ного потен ці алу для вирі шення акту аль них завдань соці ально-
еко но міч ного, еко ло гіч ного, куль тур ного, інфор ма цій ного й нау ково-
ос ві т нього роз витку сус піль ства, забез пе чення наці о наль ної без пеки 
й захисту гео по лі тич них інте ре сів дер жави. Зок рема, перед ба ча ється 
вдо ско на лити меха нізм над ання дер жав ної під тримки й забез пе чення 
інвес ти цій ної при ваб ли вості кос міч ної діяль ності в резуль та ті:

– за до во лення сус піль них потреб у сфері дис тан цій ного зон ду вання 
Землі, а також супут ни ко вих наві га цій них і теле ко му ні ка цій них послуг;

– роз ши рення при сут ності віт чиз ня них під при ємств на сві то вому 
ринку кос міч них послуг, забез пе чення доступу в космос;

– про ве дення нау ко вих кос міч них дослі джень, при клад них нау ко-
вих дослі джень з питань ство рення перс пек тив них зраз ків ракетно-кос-
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міч ної тех ніки й пере до вих тех но ло гій, реа лі за ції пре стиж них наці о-
наль них про ек тів, а також вико нання нау ково-ос віт ніх програм;

– при ско рення тем пів роз витку ракетно-кос міч ної тех ніки й під ви-
щення її кон ку рен то сп ро мож нос ті;

– по глиб лення між на род ного спів ро біт ництва.
У Про грамі визна чено шляхи й засоби вирі шення про блеми, наве-

дено пере лік завдань і захо дів з визна чен ням тер мі нів вико нання, 
обся гів і дже рел фінан су вання, а також зафік со вано основні очі ку вані 
резуль тати її реа лі за ції.

Ви ко нання Про грами, зок рема, забез пе чить:
– фор му вання кос міч ної сис теми спо сте ре ження Землі й гео фі зич-

ного моні то рингу «Січ» з кос міч ним сег мен том (угру по вання з двох 
віт чиз ня них кос міч них апа ра тів), назем ним ком плек сом управ ління 
і назем ним інфор ма цій ним ком плек сом і її ефек тивну екс плу а та цію;

– екс плу а та цію, а також спри яння комер цій ному вико рис танню 
Сис теми коор ди натно-ча со вого й наві га цій ного забез пе чення, ство рення 
регі о наль них наві га ційно-ін фор ма цій них сис тем, над ання висо ко точ ної 
наві га цій ної інфор ма ції корис ту ва чам в Укра їні та за її межами;

– га ран то ване опе ра тивне над ання дер жав ним орга нам, що здійс-
ню ють пов но ва ження у сфері обо рони й наці о наль ної без пеки (на 
їх замов лен ня), послуг кос міч ного зв’язку й ретран с ля ції даних, коор-
ди натно-ча со вого й наві га цій ного забез пе чення, поши рення інфор-
ма ції, що над хо дить від супут ни ків дис тан цій ного зон ду вання Землі, 
і роз роб лення сучас них тех но ло гій її спе ці аль ного вико рис тання, ство-
рення бага то функ ці о наль них тех ніч них засо бів спе ці аль ного вико рис-
тання. Забез пе чить модер ні за цію і під тримку екс плу а та ції сис теми 
конт ролю та ана лізу кос міч ного простору;

– про ве дення нау ко вих кос міч них дослі джень з аст ро фі зики, кос-
міч ної біо ло гії і мате рі а ло знавства в межах наці о наль них і між на род-
них про ек тів, про ве дення з іні ці а тиви укра ї нсь ких уче них кос міч ного 
екс пе ри менту з дослі дження іоно сфери «І о но сат-Мік ро», ство рення 
нау ко вих при ла дів для участі в між на род них нау ко вих екс пе ри мен тах. 
Забез пе чить модер ні за цію радіо те ле скопа РТ 70, вико нання нау ково-
ос віт ніх про грам і ство рення уні вер си тетсь кого (моло діж но го) нано су-
пут ника, вико нання перс пек тив них нау ко вих програм;

– гар мо ні за цію наці о наль них стан дар тів у галузі ство рення 
ракетно-кос міч ної тех ніки з між на род ними та євро пейсь кими й запро-
ва дження визна них на між на род ному рівні сис тем сер ти фі ка ції, мет ро-
ло гіч ного забез пе чення та керу вання якістю.
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Від по від ний зако но про ект заре єст ро вано за №  2298 (Вер ховна Рада 
Укра їни ухва лила Закон «Про затвер дження Загаль но дер жав ної 
цільо вої нау ково-тех ніч ної кос міч ної про грами на 2013–2017 роки» 
// Вер ховна Рада Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 5.09).

***
Ко мі тет з питань науки та освіти не під три мує про ект закону 

про вне сення змін до Земель ного кодексу Укра їни щодо при пи-
нення права корис ту вання земель ними ділян ками під при ємств, 
уста нов та орга ні за цій, що пере бу ва ють у від анні Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни або наці о наль ної галу зе вої ака де мії наук.

За ко но про ек том (реєст р. № 2587 а) про по ну ється закрі пити зако но-
давчі норми в Земель ному кодексі щодо над ання Кабі не том Мініст рів 
пов но ва жень у час тині при пи нення права корис ту вання земель ними 
ділян ками зазна че них під при ємств у разі їх доб ро віль ної від мови від 
права корис ту вання або вилу чені зазна че них діля нок. Також перед ба-
ча лось, що вилу чення земель них діля нок під при ємств уста нов та орга-
ні за цій, що пере бу ва ють у від анні ака де мій, буде здійс ню ва тись у разі 
їх неці льо вого вико рис тання та /або пере бу вання у корис ту ванні інших 
зем ле ко рис ту ва чів стро ком понад п’ять років.

Од нак, на пере ко нання чле нів комі тету, питання при пи нення 
права влас ності земель них діля нок, зок рема НАН Укра їни та наці-
о наль ної галу зе вої ака де мії наук, на зако но дав чому рівні закріп лено 
в ст. 84 Земель ного кодексу Укра їни. У ній перед ба чено, що від по відні 
землі нале жать до земель дер жав ної влас ності і не можуть пере да ва-
тись у при ватну влас ність, а вилу чення від по від них земель них діля-
нок, згідно зі ст. 5 Закону Укра їни «Про особ ли вості пра во вого режиму 
діяль ності Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни і галу зе вих ака де мій» 
та ста ту сами нау ко вого май но вого ком плексу, може здійс ню ва тись 
лише за зго дою пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни та пре зи-
дії галу зе вої ака де мії наук від по відно.

Від так, комі тет вирі шив не під три му вати зазна че ний зако но про-
ект як такий, що не від по ві дає заяв ле ним нор мам та не прой шов пого-
дження з Мініс терст вом аграр ної полі тики та про до воль ства Укра їни, 
Дер жав ним аге нтст вом земель них ресур сів України.

Про це рішення буде поін фор мо вано Комі тет з питань аграр ної 
полі тики та земель них від но син, який є голо вним з опра цю вання зако-
но про екту (Комі тет з питань науки та освіти не під три мує про ект 
закону про вне сення змін до Земель ного кодексу Укра їни щодо при-
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пи нення права корис ту вання земель ними ділян ками під при ємств, 
уста нов та орга ні за цій, що пере бу ва ють у від анні Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни або наці о наль ної галу зе вої ака де мії наук // Офі-
цій ний веб-пор тал Вер хов ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.
ua). – 2013. – 19.09).

***
Ко мі тет з питань науки та освіти під три мує про ект закону про 

вне  с ення змін до Бюджет ного кодексу Укра їни (щодо роз мі щення 
нау ко вими уста но вами та орга ні за ці ями влас них над хо джень, отри-
ма них від їхньої основ ної діяль ності й гран тів, і конт ролю за їх 
вико рис тан ням). За ко но про ек том (реєстр. № 3046) про по ну ється вста-
но вити норму в Бюджет ному кодексі, яка б давала змогу бюджет ним 
нау ко вим, нау ково-дос лід ним (нау ково-тех ніч ним) уста но вам й орга ні-
за ціям активно вико рис то ву вати власні над хо дження, отри мані від плати 
за послуги, що над аються згідно з їхньою основ ною діяль ністю, і гран-
тів, отри ма них ними в рам ках нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва.

Ав тори зако но про екту (народні депу тати Л. Гри не вич, С. Буряк 
і Т. Слюз) зазна чили, що ситу а ція, яка скла лася остан нім часом при 
каз на чейсь кому обслу го ву ванні бюдже тів – несвоє часне здійс нення 
оплати пла тіж них дору чень бюджет них уста нов (у т. ч. нау ко вих), нега-
тивно впли ває на вико нання про ек тів і про грам у рам ках між на род ного 
нау ково-тех ніч ного спів ро біт ництва й при зво дить до згор тання госп-
до го вір ної тема тики нау ко вих уста нов, фінан со вих втрат нау ко вих 
уста нов і не сприй ма ється закор дон ними пар т не рами. На їхню думку, 
все це погір шує діло вий імідж віт чиз ня них нау ко вців.

При йн яття зако но про екту, на пере ко нання його авто рів, спри я-
тиме роз витку науки та інно ва цій ної діяль ності в Укра їні від по відно 
до сучас них потреб (Комі тет з питань науки та освіти під три мує 
про ект закону про вне сення змін до Бюджет ного кодексу Укра-
їни (щодо роз мі щення нау ко вими уста но вами та орга ні за ці ями 
влас них над хо джень, отри ма них від їх основ ної діяль ності та гран-
тів, і конт ролю за їх вико рис тан ням) // Офі цій ний веб-пор тал Вер-
хов ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 5.09).

***
Ко мі тет Вер хов ної Ради Укра їни з питань науки і освіти інфор-

мує, що від по відно до Поста нови Вер хов ної Ради Укра їни «Про Пре-
мію Вер хов ної Ради Укра їни най та ла но ви ті шим моло дим уче ним 
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в галузі фун да мен таль них і при клад них дослі джень та нау ково-тех ніч-
них роз ро бок» № 775–V від 16 березня 2007 р. до комі тету для участі 
в кон курсі на при су дження пре мій Вер хов ної Ради Укра їни для най-
та ла но ви ті ших моло дих уче них у галузі фун да мен таль них і при клад-
них дослі джень і нау ково-тех ніч них роз ро бок за 2013 р. над ійшли такі 
роботи:

– На ці о нальна ака де мія наук Укра їни – 34;
– На ці о нальна ака де мія аграр них наук Укра їни – 3;
– Мі ніс терство освіти і науки Укра їни – 29;
– Мі ніс терство аграр ної полі тики та про до воль ства Укра їни – 5;
– Мі ніс терство внут рі шніх справ Укра їни – 3 (Комі тет Вер хов ної 

Ради Укра їни з питань науки і освіти інфор мує щодо участі робіт 
у кон курсі на при су дження пре мій Вер хов ної Ради Укра їни для най-
та ла но ви ті ших моло дих уче них в галузі фун да мен таль них і при-
клад них дослі джень та нау ково-тех ніч них роз ро бок // Комі тет 
з питань науки і освіти (http://kno.rada.gov.ua). – 2013. – 5.09).

Сус пільні виклики і потре би

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

Під егі дою року голо ву вання Укра їни в між на род ній орга ні за-
ції «Між на род ний центр нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ції» (МЦНТІ), 
17 вересня від бувся семі нар на тему: «Шляхи роз ши рення спів ро-
біт ництва у нау ко вій, тех но ло гіч ній та інно ва цій них сфе рах з Між-
на род ним центром нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ці ї». Участь у заході 
взяли пред став ники Дер жін форм на уки, регі о наль них Центрів науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни, вклю ча ючи інші орга ні за ції наці-
о наль ної сис теми НТІ і керів ни ків МЦНТІ.

Під час семі нару сто рони обмі ня лися бачен ням роз витку сис теми 
обміну нау ково-тех ніч ною інфор ма цією, мережі про су вання інно ва цій 
та інтег ра ції до між на род ної сис теми транс феру тех но ло гій.

Учас ники семі нару висло вили заці кав ле ність у роз ши ренні спів-
праці шля хом по пуля ри за ції наці о наль них тех но ло гій та роз ро бок 
у дру ко ва них видан нях МЦНТІ, обго во рили спільні мож ли вості впро-
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ва дження нових про ек тів та інно ва цій них кон кур сів, що допо мо жуть 
роз ши рити пере лік послуг для під при ємств регі о нів Укра їни. Також 
обго во рю ва лася необ хід ність нала го дження обміну тех но ло гіч ними 
про фі лями з кра ї нами – учас ни цями МЦНТІ, отри мання доступу 
до сві то вих інфор ма цій них ресур сів фор му вання баз даних інфор ма-
цій них тех но ло гій.

Пред став ники МЦНТІ запро по ну вали учас ни кам семі нару долу чи-
тись до фор му вання колек тив ного стенду для спіль ної участі у п’я тій 
між на род ній виставці нау ково-тех ніч них досяг нень у м. Хар бін (Китай) 
та у між на род ному заході «Клю чові тех но ло гії Бава рі ї».

Сто рони обго во рили й мож ли вість понов лення тра ди ції та про ве-
дення семі на рів за нау ково-тех но ло гіч ною та інно ва цій ною тема ти кою 
у Львові. Ідея щодо запо чат ку вання про ве дення лек цій видат них нау-
ко вців із країн-учас ниць МЦНТІ для молоді цих країн також знай шла 
під тримку серед учас ни ків семінару.

Та кож, під час зустрічі, були обго во рені орга ні за ційні питання про-
ве дення Між на род ної кон фе рен ції «Нау кові і тех нічні інно ва ції: наці-
о наль ний досвід і між на родна коо пе ра ція» та 65-го засі дання Комі-
тету пов но важ них пред став ни ків країн-чле нів МЦНТІ в травні 2014 р. 
в Одесі (Від бувся семі нар на тему «Шляхи роз ши рення спів ро біт-
ництва з Між на род ним центром нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ції» // 
Дер жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 17.09).

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

ції подало на роз гляд Кабі нету Мініст рів про ект Допо віді про стан 
інфор ма ти за ції та роз ви ток інфор ма цій ного сус піль ства в Укра їні 
за 2013 р.

За сло вами голови Дер жін форм на уки В. Семи но женка, про ект 
Допо віді вже прой шов гро мадське обго во рення, а після схва лення уря-
дом доку мент буде вне се ний на роз гляд Вер хов ної Ради. На пере ко-
нання голови Дер жін форм на уки, така про це дура є пози тив ним при кла-
дом від кри тості та про зо рості влади, прак тич ної реа лі за ції при нципу 
пар т нерства та рів но сті всіх основ них суб’єк тів дер жав ної полі тики 
роз витку інфор ма цій ного сус піль ства та інфор ма ти за ції.

Згідно із Зако ном Укра їни «Про наці о нальну про граму інфор ма-
ти за ції» Допо відь про стан інфор ма ти за ції готу ється вже 15 років 
поспіль – почи на ючи з 1998 р.
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Ме тою Допо віді є інфор му вання гро ма дян, орга нів влади, суб’єк-
тів гос по да рю вання та між на род них орга ні за цій про стан, тен ден ції 
та перс пек тиви роз витку інфор ма цій ного сус піль ства та інфор ма ти за-
ції в Укра їні, основні про блеми в цій сфері та шляхи їх вирі шення.

У Допо віді роз гля да ються резуль тати ана лізу поточ ного рівня роз-
витку інфор ма цій ного сус піль ства у світі та в Укра їні, клю чові про-
блемні питання цієї сфери та про по ну ються мож ливі під ходи та шляхи 
їх роз в’я зання, що ґрун ту ються на широ кому ста тис тич ному мате рі-
алі та резуль та тах дослі джень, про ве де них Дер жін форм на уки спільно 
з під при ємст вами, ком па ні ями, гро мадсь кими орга ні за ці ями та фахів-
цями сфери інфор ма цій них тех но ло гій.

В. Семи но женко наго ло сив, що Допо відь – це так звана оцінка 
стану інфор ма ти за ції та дій влади, а також це основа дер жав ної полі-
тики роз витку інфор ма цій ного сус піль ства, май бут ніх рішень і конт-
ролю гро мадсь кості за діяль ністю влади.

Згідно з про ек том Допо віді, зазна чив голова Дер жін форм на уки, 
звіт ний період (сер пень 2012 р. – сер пень 2013 р.) харак те ри зу ється, 
насам пе ред, про дов жен ням зрос тання впливу інфор ма цій них тех но-
ло гій на всі сфери жит тє ді яль ності людини, сус піль ства та еко но міки, 
поси лен ням дина міки, масш та бів та гли бини IT-про це сів.

Вплив інфор ма цій них тех но ло гій дедалі більше поши рю ється і на 
адмі ніст ра тивні реформи, свід чен ням чого є, напри клад, широке запро-
ва дження в Укра їні сис тем елект ро нного уря ду вання, пошук новіт ніх 
мето дів ефек тив ного керу вання цими про це сами.

Крім того, під крес лив В. Семи но женко, дедалі більше зрос та ють 
фак тори забез пе чення наці о наль ної та між на род ної без пеки, кон ку-
рен то сп ро мож ності, ста лого соці ально-еко но міч ного роз витку країн 
за раху нок вико рис тання ІТ.

Го лова Дер жін форм на уки зазна чив, що інфор ма ційні тех но ло гії 
роз ви ва ються випе ре джа ю чими тем пами, але вони поки що істотно 
від ста ють від тем пів роз витку про від них країн світу. Він додав, що при 
під го товці про екту Допо віді були вико рис тані резуль тати екс перт них 
оці нок про від них фахів ців, ста тис тич них спо сте ре жень та ана лі тич них 
дослі джень від омих між на род них орга ні за цій, Держс тату, кон сал тин-
го вих ком па ній, мар ке тин го вих дослі джень учас ни ків ІТ-ринку, опи-
ту вань орга нів влади (Дер жін форм на уки подало на роз гляд Уряду 
про ект щоріч ної допо віді про стан інфор ма ти за ції в Укра їні // Уря-
до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 17.09).



85

Суспільні виклики і потреби

***
23 вересня від бу лося чер гове засі дання Коор ди на цій ної ради 

Укра ї нсь кого мере же вого інфор ма цій ного центру (UANIC), під час 
якого було роз гля нуто й схва лено доку менти, що визна ча ють осно-
вні засади функ ці о ну вання домену .УКР.

Го лова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції В. Семи но женко нага дав, що наці о наль ний загаль но до ступ ний 
кири лич ний домен вер х нього рівня .УКР почав функ ці о ну вати в Укра-
їні 22 сер пня 2013 р. Пер ший етап пріо ри тет ної реєст ра ції (реєст ра ція 
домен них імен ЦОВВ та інших вищих дер жав них орга нів) дав змогу 
від пра цю вати прак тичні питання функ ці о ну вання домену. Крім того, 
під час цього пері оду було про ве дено широке гро мадське обго во рення 
пакета доку мен тів з визна чення пра вил реєст ра ції та обо в’яз ків учас-
ни ків цього процесу.

В. Семи но женко заува жив, що у вересні поточ ного року від бу-
лося п’ять засі дань Робо чої групи домену .УКР при Коор ди на цій ній 
раді за участі пред став ни ків орга нів дер жав ної влади (Дер жін форм-
на уки, НКРЗІ, Держс пе ц з в’язку, СБУ), Адмі ніст ра тора домену .УКР 
та ІТ-спіль ноти. За резуль та тами спіль ної роботи під го тов лені Тим ча-
сові пра вила реєст ра ції та корис ту вання домен ними іме нами в домені 
.УКР, Поло ження про акре ди та цію реєст ра то рів, Поря док фор му вання 
стоп-листа.

Так, згідно з Пра ви лами реєст ра ції наступні етапи пріо ри тет ної 
реєст ра ції над ають мож ли вість здійс нити реєст ра цію тери то рі аль ним 
під роз ді лам орга нів вико нав чої влади, від омим полі тич ним дія чам 
в Укра їні, орга нам міс це вого само вря ду вання, заяв ни кам, що мають 
права на вико рис тання тор гі вель них марок, офі цій них назв дер жав, 
країн світу чи між дер жав них утво рень, Між на род них орга ні за цій, 
повних або загаль но вжи ва них назв гео гра фіч них об’єк тів або регі о-
нів Укра їни, влас ни кам об’єк тів інте лек ту аль ної влас ності, назви від-
омих тво рів, повних чи ско ро че них комер цій них най мену вань, осо бам, 
що внесли знач ний вклад в сві тову куль туру та в інші галузі сус піль-
ного життя та/або чиї заслуги визнані людст вом, від омим в Укра їні дія-
чам куль тури (науки, освіти, мис тецтва та ін.), спорт сме нам, інфор ма-
ція про яких вклю чена до енцик ло пе дій. Після завер шення пріо ри тет-
ної реєст ра ції реєст ра ція в домені .УКР буде від крита для всіх охочих.

На даний момент Адмі ніст ра тор роз по чав при йом заяв від орга ні за-
цій-пре тен ден тів, що бажа ють стати Опе ра то ром реєстру домену .УКР, 
кан ди да тура якого буде подана на затвер дження Коор ди на цій ній раді.
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У свою чергу Дер жін форм на уки, як коор ди на тор адмі ніст ру вання 
адрес ного прос тору наці о наль ного сег мента мережі Інтер нет, пра цює 
над уза галь нен ням про по зи цій орга нів влади з унор му вання питань 
вико рис тання назв орга нів влади та гео гра фіч них назв у домен них іме-
нах в домені .УКР тери то рі аль ними орга нами влади та дер жав ними 
уста но вами та подати на роз гляду уряду про ект від по від ного акта.

В. Семи но женко зазна чив, що стрімка циф ро ві за ція всіх сто рін 
жит тє ді яль ності сус піль ства, про ник нення інтер нет-тех но ло гій у різні 
сфери викли кає потре бує дер жав ного унор му вання порядку резер ву-
вання домен них імен для дер жав них потреб, на заса дах гро мадсь кого 
пар т нерства вра ху вання в ньому інте ре сів дер жави та Інтер нет-спіль-
ноти. Тому Дер жін форм на уки від по відно до дору чення уряду готує 
від по від ний про ект нор ма тив ного акта, який най ближ чим часом буде 
опри люд нено (Коор ди на ційна рада схва лила доку менти, які визна-
ча ють основні засади функ ці о ну вання домену .УКР // Дер жавне 
аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.09).

***
Без запро ва дження тех но ло гії 4 G немож ли вий подаль ший 

роз ви ток віт чиз ня них інфор ма ційно-ко му ні ка тив них тех но ло гій, 
однією зі скла до вих яких є інтер нет-тра фік, 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.

За його сло вами, упро довж 2011–2013 рр. у бага тьох кра ї нах 
світу – Євро пейсь кого Союзу, СНД, а Азії та Африки – третє поко-
ління зв’язку (3 G) в діа па зоні 2100 МГц запро ва джено досить широко, 
а на рівні зако но дав ства перед ба чена тех но ло гічна нейт раль ність для 
діа па зо нів 900/1800 МГц з метою над ання послуг зв’язку 3 G та/або 
4 G (LTE). Тому галь му вання із запро ва джен ням в Укра їні послуги 
з інтер нет-дос тупу за стан дар тами остан ніх поко лінь зв’язку (3 G, 4 G) 
ство рює реальну загрозу знач ного тех но ло гіч ного від ста вання інфор-
ма цій ного сус піль ства та впро ва дження ІКТ.

Го лова Дер жін форм на уки зазна чає, що роз уміння необ хід ності 
подаль шого роз витку, поши рення й по пуля ри за ції тех но ло гії зв’язку 
чет вер того поко ління в укра ї нсь кому сус піль стві існує. Так, у Стра-
те гії роз витку інфор ма цій ного сус піль ства в Укра їні, яку уряд схва-
лив на засі данні 15 травня ц. р., зазна ча ється, що одним із стри му ю-
чих фак то рів впро ва дження елект ро нного уря ду вання в Укра їні є про-
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блеми орга ні за ції широ ко сму го вого доступу для корис ту ва чів і низькі 
показ ники якості доступу до Інтер нету. Тому ство рення інфра струк-
тури широ ко сму го вого доступу до Інтер нету на всій тери то рії Укра їни 
від не сено в зазна че ній Стра те гії до пріо ри те тів фор му вання сучас ної 
інфор ма цій ної інфра струк тури кра їни. У тому числі мобіль ний широ-
ко сму го вий доступ на базі вико рис тання тех но ло гій мобіль ного зв’язку 
тре тього та чет вер того поколінь.

Крім того, з метою завер шення про цесу кон вер сії смуг радіо час тот 
Кабі нет Мініст рів Укра їни дору чив від по від ним централь ним орга нам 
влади пере гля нути Наці о нальну таб лицю роз по ділу смуг радіо час тот 
Укра їни і План вико рис тання радіо час тот ного ресурсу Укра їни з ура-
ху ван ням між на род ного роз по ділу, резуль та тів Все сві т ньої кон фе рен-
ції радіо зв’язку 2015 р. Між на род ного союзу елект ро зв’язку та дирек-
тив Євро пейсь кого Союзу (поста нова уряду від 14.08.2013 р. № 590).

На вирі шення цього питання спря мо ване й останнє дору чення 
Пре зи дента від 11 вересня 2013 р. щодо забез пе чення реа лі за ції наці-
о наль ного про екту «Відк ри тий світ», яким перед ба ча ється ство рення 
інфор ма ційно-ко му ні ка цій ної осві т ньої мережі наці о наль ного рівня 
на базі тех но ло гій радіо зв’язку чет вер того поко ління (4 G). Від по відно 
до дору чення глави дер жави Кабі нет Мініст рів пови нен забез пе чити 
необ хідне для реа лі за ції про екту фінан су вання, засто су вати подат кові 
сти мули для поста чання необ хід ного облад нання тощо.

До від ково. 4 G (англ. 4 th Generation) – чет верте поко ління пере-
сув ного (мобіль но го) радіо зв’язку, наступ ник стан дар тів, які нале-
жать до 3 G та 2 G. Пер ший при хід поко лінь від бу вався при пере ході 
з ана ло го вих (1 G) до циф ро вих (2 G) стан дар тів пере дачі на початку 
1990-х років. Наступ ний крок (3 G) при ніс під тримку муль ти ме діа, 
пере дачу з роз ши ре ним спек то ром, тобто стало мож ливо пере да вати 
дані на вели ких швид ко стях. Очі ку ва ний пере хід до 4 G при несе All-IP 
із кому та цією паке тів, мобіль ний широ ко сму го вий доступ із швид ко-
стями до гіга біту за секунду при пере дачі із вико рис тан ням декіль-
кох несу чих (Без тех но ло гії 4 G подаль ший роз ви ток ІКТ в Укра-
їні немож ли вий, – В. Семи но женко // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 16.09).

***
У Мініс терстві куль тури України від бу лося засі дання коле гії 

під голо ву ван ням міністра Л. Ново ха тька. Зок рема, учас ники засі-
дання роз гля нули питання щодо при дбання укра ї но мов них кни жок для 



88 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 8 (98)

Суспільні виклики і потреби

попов нення фон дів пуб ліч них біб лі о тек у регіонах. До по ві да ючи щодо 
цього питання, заступ ник міністра В. Балюрко повід омив, що в поточ-
ному році Дер жав ним бюдже том перед ба чено асиг ну вання на суму 
10 млн грн на попов нення фон дів пуб ліч них біб лі о тек укра ї но мов ними 
книж ками. Мініс терство куль тури в липні ого ло сило при йом про по зи-
цій від суб’єк тів видав ни чої справи, зане се них до Дер жав ного реєстру 
видав ців, виго тов лю ва чів і роз по всю джу ва чів видав ни чої про дук ції.

За сло вами В. Балюрка, до роз гляду при йма лися про по зи ції щодо 
при дбання кни жок, випу ще них про тя гом 2011–2013 рр., які за цільо-
вим при зна чен ням нале жать до нау ково-по пуляр них, довід ко вих, літе-
ра турно-ху дож ніх або гро мадсько-по лі тич них. Над ійшли про по зи ції 
від 72 видав ництв, які зага лом запро по ну вали 702 назви укра ї но мов них 
видань. Проте, як зазна чив заступ ник міністра, рівень під го товки пода-
них видав ницт вами доку мен тів був украй низь ким. Біль шість пору-
шень пов’я зана з авто рсь ким пра вом: видав ницт вами або не над ано, 
або не під тве р джено виключні май нові права на твори.

До ку менти, які не від по ві дали вимо гам Порядку від бору укра ї но-
мов них книг, не над ава лися до роз гляду екс перт ній раді. Таким чином, 
на роз гляд екс перт ної ради під голо ву ван ням І. Драча (заступ ник 
голови А. Кур ков) було вине сено 235 видань, а з них від ібрано 69 назв 
від 28 видав ництв.

На засі данні коле гії було схва лено пере лік видань і їхній роз по діл 
між пуб ліч ними біб лі о те ками в регі о нах (Фонди пуб ліч них біб лі о тек 
у регі о нах попов нять укра ї нсь кими книж ками // Мініс терство куль-
тури Укра їни (http://mincult.kmu.gov.ua). – 2013. – 9.09).

***
Ко мі тет з питань інфор ма ти за ції та інфор ма цій них тех но ло гій 

роз гля нув питання щодо під го товки до пар ла ме нтсь ких слу хань 
на тему: «Зако но давче забез пе чення роз витку інфор ма цій ного сус-
піль ства в Укра ї ні». Зок рема, члени комі тету вирі шили роз по чати 
активну під го товку до зазна че них пар ла ме нтсь ких слу хань, які пла ну-
ється про вести 20 лис то пада цього року.

Ме тою пар ла ме нтсь ких слу хань є ана ліз стану реа лі за ції дер жав-
ної полі тики ство рення спри ят ли вих умов для роз витку пов но цін ного 
інфор ма цій ного сус піль ства та інфор ма цій них тех но ло гій як скла до вих 
ціліс ної загаль но дер жав ної полі тики у сфері роз витку та вико рис тання 
інно ва цій них і висо ких тех но ло гій, роз робка та при йн яття від по від них 
реко мен да цій Вер хов ної Ради України.
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Го лова комі тету В. Омель ченко зазна чив, що сьо го дні для Укра їни 
роз ви ток інфор ма ти за ції, інфор ма цій ного сус піль ства є одним з наці-
о наль них пріо ри те тів і роз гля да ється як загаль но на ці о нальна задача. 
З метою під ви щення рівня коор ди на ції, сис те ма ти за ції та ефек тив ності 
про це сів у цій сфері комі те том було іні ці йо вано про ве дення пар ла ме-
нтсь ких слу хань. Зва жа ючи на те, що на під го товку цього заходу часу 
дуже мало, а захід має бути добре під го тов ле ним і міс тити кон к ретні 
дієві для кра їни шляхи та завдання, В. О мель ченко закли кав уже зараз 
роз по чати роботу.

Го лова комі тету також запро по ну вав під три мати іні ці а тиву Між на-
род ної гро мадсь кої орга ні за ції «Євро пейська Медіа Плат фор ма» щодо 
про ве дення II Між на род ного форуму «Медіа за інфор ма ційне сус піль-
ст во» та, вра хо ву ючи клю чову роль комі тету в кон со лі да ції укра ї нсь кої 
інтер нет-спіль ноти, про вести цю подію в рам ках під го товки до пар ла-
ме нтсь ких слухань.

Члени комі тету одно го лосно під три мали цю іні ці а тиву та дору-
чили сек ре та рі ату комі тету роз ро бити план захо дів і запро сити до участі 
в пар ла ме нтсь ких слу хан нях пред став ни ків централь них орга нів влади, 
гро мадсь ких орга ні за цій, уста нов індуст рії про грам ного забез пе чення 
та інших фахів ців галу зі (Комі тет з питань інфор ма ти за ції та інфор-
ма цій них тех но ло гій роз гля нув питання щодо під го товки до пар ла-
ме нтсь ких слу хань на тему: «Зако но давче забез пе чення роз витку 
інфор ма цій ного сус піль ства в Укра ї ні» // Офі цій ний веб-пор тал Вер-
хов ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 23.09).

***
Ко мі тет з питань куль тури і духов ності роз гля нув про ект 

закону про вне сення змін до деяких зако но дав чих актів Укра-
їни (щодо модер ні за ції біб лі о тек і роз витку біб ліо теч ної спра ви).

До по ві да ючи зако но про ект (реєстр. № 2849), його автор член комі-
тету Я. Федор чук зазна чив, що метою про екту є закріп лення на зако но-
дав чому рівні пра во вих норм, які спри я ти муть модер ні за ції біб лі о тек, 
попов ненню біб ліо теч них фон дів, у тому числі й доку мен тами з рель-
єфно-крап ко вим шриф том (шриф том Брай ля), при сто су вання біб лі о тек 
для людей з особ ли вими фізич ними потре бами, тех ніч ному й тех но ло-
гіч ному пере осна щенню біб лі о тек, ство ренню та належ ному функ ці о-
ну ванню елект ро нних біб лі о тек тощо. Під час обго во рення заступ ник 
Голови Вер хов ної Ради Укра їни Р. Кошу линсь кий наго ло сив на важ ли-
вості й необ хід ності якнай швид шої модер ні за ції віт чиз ня них біб лі о тек.
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Ко мі тет також висло вив стур бо ва ність заявою керів ника Голо вного 
управ ління куль тури Київсь кої місь кої дер жав ної адмі ніст ра ції С. Зорі-
ної щодо мож ли вого змен шення кіль кості біб лі о тек у Києві. У зв’язку 
з цим комі тет звер нувся до голови Київсь кої місь кої дер жав ної адмі-
ніст ра ції О. Попова з вимо гою дати роз’яс нення щодо зазна че ної заяви 
поса до вої особи, а також щодо того, якими нор ма тивно-пра во вими 
актами вона аргу мен тує запла но ване закриття біб лі о тек у Києві. Також 
комі тет звер нувся до міністра куль тури Укра їни Л. Ново ха тька з про-
хан ням не пого джу вати закриття жод ної біб лі о теки (Комі тет з питань 
куль тури і духов ності роз гля нув про ект закону про вне сення змін 
до деяких зако но дав чих актів Укра їни (щодо модер ні за ції біб лі о тек 
та роз витку біб ліо теч ної спра ви) // Офі цій ний веб-пор тал Вер хов-
ної Ради Укра їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 10.09).

***
На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого 

з 1 вересня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. надає доступ до елект ро нних 
про дук тів на плат формі EBSCO:

1) ACADEMIC SEARCH COMPLETE.
Міс тить понад 8500 пов но текс то вих пері одич них видань, серед 

яких 7300 рецен зо ва них екс пер тами жур на лів. Вод но час над ається ано-
то ва ний показ чик до понад 12 500 жур на лів і 13 200 пуб лі ка цій (моно-
гра фії, звіти, мате рі али кон фе рен цій тощо).

Те ма тика ASC вклю чає такі галузі дослі джень: антро по ло гія, аст-
ро но мія, біо ло гія, вете ри на рія, зоо ло гія, зоо тех ніка, гео гра фія, гео ло-
гія, цивільне будів ництво, при родні науки, фізика, хімія, мате рі а ло-
знавство, мате ма тика, авто мо бі ле бу дів ництво, хар чова галузь та тех-
но ло гічні науки, фар ма цев тичні науки, музика, елект ро тех ніка, етнічні 
та багато куль турні дослі дження, і багато ін.

2) INSPEC (Information Service for Physics, Electronics and 
Computing).

Ре фе ра тивна база даних Inspec, ство рена інсти ту том IET (Institution 
of Engineering and Technology). Міс тить понад 13 млн запи сів, охоп лює 
більше 5000 жур на лів, 2500 збі рок з мате рі а лами кон фе рен цій, бага-
тьох книг, дисер та цій, патен тів, зві тів тощо.

Ре фе ра тивна база Inspec вклю чає такі галузі дослі джень: фізика, 
біо фі зика, елект ро ніка, елект ро тех ніка, кому ні ка ція, меха ніка, авто ма-
ти за ція управ ління, обчис лю валь на тех ніка та інфор ма цій ні тех но ло гії, 
мате рі а ло знавство, гео фі зика, біо ме ди цина, оке а но гра фія та ін. (Наці-
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о нальна біб лі о тека Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого з 01.09.2013 по 
31.12.2013 надає доступ до елект ро нних про дук тів на плат формі 
EBSCO // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни ім. В. І. Вер надсь-
кого (http://www.nbuv.gov.ua). – 2013. – 18.09).

***
На ці о нальна біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого 

з 1 вересня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. надає   д оступ до елект ро нних 
про дук тів на плат формі ELSEVIER:

1) SciVerse Scopus.
Ре фе ра тивна база даних та нау ко мет рична плат форма, видав ни-

чої кор по ра ції Elsevier. Міс тить понад 50 млн рефе ра тив них запи сів. 
У тому числі у базі даних про ін дек со вано 21 тис. назв нау ко вих жур-
на лів 5000 між на род них видав ництв, 340 книж ко вих серій та 4,9 млн 
мате рі а лів кон фе рен цій. Видання індек су ються в Scopus із різ ним хро-
но ло гіч ним охоп лен ням, най по важ ніші нау кові часо писи пред став лені 
архі вами, почи на ючи з пер шого випуску пер шого тому.

Руб ри ка тор Scopus (ASJK) має 27 базо вих тема тич них роз ді лів, 
поді ле них на 335 під роз ді лів, полі те ма тичні статті індек су ються одразу 
в кіль кох розділах.

Га лу зеве покриття роз по ді ля ється таким чином:
Фі зичні науки (Вироб ництво; Енер ге тика; Ком п’ю терні науки; 

Мате ма тика; Мате рі а ло знавство; Науки про Землю та пла нети; Фізика 
і аст ро но мія; Хімічні тех но ло гії; Хімія) – 41 %;

Ме дичні науки (Меди цина; Вете ри нарна справа та вете ри нарна 
меди цина; Медичні про фе сії; Сест ринська справа; Сто ма то ло гія; Фар-
ма ко ло гія, ток си ко ло гія та фар ма цев тичні нау ки) – 40 %;

На уки про життя (Біо хі мія, гене тика та моле ку лярна біо ло гія; Іму-
но ло гія та мік ро бі о ло гія; Науки про навко лишнє середо вище; Ней ро-
на уки; Сільсь ко гос по дарські та біо ло гічні нау ки) – 24 %.

Со ці о гу ма ні тарні науки (Біз нес, мене дж мент та бух гал терсь кий облік; 
Еко но міка, еко но мет рика та фінанси; Мис тецт во знавчі та гума ні тарні 
науки; Пси хо ло гія; Соці альні науки; Тео рії при йн яття рішень) – 12 %;

Для опти мі за ції про ве дення ана лі тич них дослі джень плат форма 
має засіб конт ролю ефек тив ності дослі джень Research Performance 
Measurement (RPM). Інстру мен та рій RPM ґрун ту ється на уні каль ній 
іден ти фі ка ції авто рів, уста нов і видань; він дає змогу отри му вати різ-
но ма нітні муль ти ме дійні ана лі тичні звіти щодо окре мих уче них, нау-
ко вих уста но вах, напря мах дослі джень та назвах видань.
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2) ScienceDirect Freedom Collection.
Пов но текс това база даних, що нале жить видав ни чій кор по ра ції 

Elsevier. Одна з най біль ших онлайн колек цій опуб лі ко ва них нау ко-
вих дослі джень нау ково-тех ніч ної та медич ної інфор ма ції (25  % сві-
то вого ринку нау ко вих пуб лі ка цій). Плат форма ScienceDirect забез пе-
чує обхват літе ра тури всіх облас тей науки, над аючи доступ до 11 млн 
ста тей з більш ніж 2500 най мену вань жур на лів і понад 11 тис. елект-
ро нних книг, довід ни ків, нау ко вих збір ни ків, опуб лі ко ва них пре стиж-
ними нау ко вими това рист вами.

Те ма тика ScienceDirect вклю чає такі галузі дослі джень:
Фі зичні науки (Вироб ництво; Енер ге тика; Ком п’ю терні науки; 

Мате ма тика; Мате рі а ло знавство; Науки про Землю та пла нети; Фізика 
і аст ро но мія; Хімічні тех но ло гії; Хімія); Медичні науки (Меди цина; 
Вете ри нарна справа та вете ри нарна меди цина; Медичні про фе сії; Сес-
т ринська справа; Сто ма то ло гія; Фар ма ко ло гія, ток си ко ло гія та фар ма-
цев тичні нау ки);

На уки про життя (Біо хі мія, гене тика та моле ку лярна біо ло гія; Іму-
но ло гія та мік ро бі о ло гія; Науки про навко лишнє середо вище; Ней ро-
на уки; Сільсь ко гос по дарські та біо ло гічні нау ки);

Со ці о гу ма ні тарні науки (Біз нес, мене дж мент та бух гал терсь-
кий облік; Еко но міка, еко но мет рика та фінанси; Мис тецт во знавчі 
та гума ні тарні науки; Пси хо ло гія; Соці альні науки; Тео рії при йн яття 
рішень) (Наці о нальна біб лі о тека Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого 
з 01.09.2013 по 31.12.2013 надає доступ до елект ро нних про дук-
тів на плат формі ELSEVIER // Наці о нальна біб лі о тека Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого (http://www.nbuv.gov.ua). – 2013. – 18.09).

***
Укра ї нська біб ліо течна асо ці а ція (УБА) під три мує між на род-

ний рух за рів ний доступ до інфор ма ції для людей, неспро мож них 
читати дру ко ва ний текст – слі пих і хво рих на дис лек сію (рішення 
пре зи дії УБА від 5 вересня 2013) р.

УБА при єд на лася до асо ці а цій та інших орга ні за цій з понад 150 
країн, які висту па ють на під тримку ефек тив ного між на род ного дого-
вору щодо забез пе чення рів ного доступу до інфор ма ції, знань, читання 
та куль тур ного життя людям з обме жен нями. Дого вір роз гля дався 
на дип ло ма тич ній кон фе рен ції, орга ні зо ва ній Все сві т ньою орга ні за цією 
інте лек ту аль ної влас ності (WIPO) в Мар ра кеші (17–28 червня 2013). 
УБА твердо пере ко нана, що доступ до інфор ма ції є важ ли вою умо вою 
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для поліп шення життя людей. Усі пови нні мати мож ли вість отри мати 
доступ до багатств людсь кого знання, і це право не пови нно обме жу-
ва тися інва лід ністю. Дого вір, що сто су ється людей, неспро мож них 
читати дру ко ва ний текст (слі пих і хво рих на дис лек сію), є важ ли вим 
пер шим кро ком у забез пе ченні прав цих людей на доступ до знань 
та інфор ма ції. УБА спо ді ва ється, що Укра їна, як дер жава-член Все сві т-
ньої орга ні за ції інте лек ту аль ної влас ності, рати фі кує цей дого вір. УБА 
під три мує заяву від сві то вого біб ліо теч ного спів то ва риства, при йн яту 
Між на род ною феде ра цією біб ліо теч них асо ці а цій та уста нов (IFLA), 
з гли бо кою пере ко на ністю в її важ ли вості.

Текст і під пи сан тів заяви анг лійсь кою мовою див.: http://www.
ifl a.org/node/7751 (УБА під три мує заяву ІФЛА // Блог «Твор чість 
та інно ва ції в укра ї нсь ких біб лі о те ках» (http://libinnovate.wordpress.
com/2013/09/06/уба-підт ри мує-за яву-іф ла). – 2013. – 6.09).

***
У Волинсь кому регі о наль ному тре нін го вому центрі, ство ре-

ному у 2010 р. у рам ках про грами «Біб лі о міст», що в облас ній уні-
вер саль ній нау ко вій біб ліо теці ім. Олени Пчілки, про дов жу ються 
навчальні тре нінги для біб лі о те ка рів. Їх мета – під ви щити фахо вий 
рівень та набути нових знань з основ ком п’ю тер ної гра мот ності, роботи 
в мережі Інтер нет, знайти нові форми обслу го ву вання корис ту ва чів, 
виок ре мити орі єн тири інно ва цій ного роз витку біб лі о тек у спів праці 
з міс це вою вла дою та громадою. З початку впро ва дження про грами 
«Біб лі о міст» про ве дено п’ять раун дів кон кур сів про ек тів «Орга ні за ція 
нових біб ліо теч них послуг з вико рис тан ням віль ного доступу до Інтер-
не ту». Від так, 83 біб лі о теки області стали пере мож цями, отри мавши 
бли зько 300 ком п’ю те рів, при нтери, ска нери, ком плекти мере же вого 
облад нання. У них також орга ні зо вано доступ до Інтер нету.

Ре гі о наль ний тре нін го вий центр став потуж ним навчаль ним осе-
ред ком для під ви щення ква лі фі ка ції біб лі о те ка рів області та без кош-
тов ного навчання корис ту ва чів. За два останні роки бли зько 2 тис. біб-
лі о те ка рів та 600 корис ту ва чів стали його слу ха чами.

Про грама «Біб лі о міст» дає мож ли вість вті лю вати нові про екти, зок-
рема для під ви щення якості життя в селі, що є одним із пріо ри те тів глави 
дер жави (Про грама «Біб лі о міст» дає мож ли вість вті лю вати нові 
про екти, зок рема для під ви щення якості життя в селі // Волинська 
обласна дер жавна адмі ніст ра ція (http://www.voladm.gov.ua). – 2013. – 
17.09).
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***
Ін вес ти ції в куль туру дали змогу оснас тити 60 біб лі о тек 

Херсонсь кої області інтер нет-цент рами.
Об ласна влада напо лег ливо пра цює над залу чен ням інвес ти цій, 

а це є одним з важ ли вих стра те гіч них завдань Пре зи дента Укра їни. 
У галузі куль тури вона дала мож ли вість залу чити поза бю джетні дже-
рела фінан су вання для збіль шення мате рі аль них та інфор ма цій них 
ресур сів, зок рема, робота з грантами.

Як повід омила началь ник управ ління куль тури облас ної дер жав ної 
адмі ніст ра ції І. Коро льова, завдяки успіш ній участі в про екті «Біб лі о-
міст» Ради між на род них нау ко вих дослі джень та обмі нів «IREX» при 
фінан со вій під тримці Фун да ції Біла та Мелінди Гейтс про тя гом 2010–
2013 рр. за кошти від отри ма них гран тів від крито та забез пе чено діяль-
ність Регі о наль ного тре нін го вого центру на базі облас ної уні вер саль ної 
нау ко вої біб лі о теки ім. О. Гон чара та над ано фінан сову під тримку на від-
криття навчально-ін но ва цій ного центру в облас ній біб ліо теці для дітей.

У 60 біб лі о те ках області від крито сучасні інтер нет-центри, 33 з 
яких – у сільсь кій міс це вості. Зага лом же сума інвес ти цій ста но вила 
понад 3 млн грн.

Крім того, про тя гом остан ніх двох років облас ними біб лі о те ками 
залу чено інвес ти ції від Посоль ства США в Укра їні – облас ною уні вер-
саль ною нау ко вою біб лі о те кою ім. О. Гон чара – 146 тис. грн, а облас-
ною біб лі о те кою для дітей – 100,8 тис. грн. Про тя гом 2013–2014 рр. 
в облас ній біб ліо теці ім. О. Гон чара реа лі зу ється про ект Посоль-
ства США в Укра їні на під тримку діяль ності Центру «Вікно в Аме-
ри ку» – сума інвес ти цій про екту ста но вить 150 тис. грн.

А в облас ній біб ліо теці для дітей про тя гом грудня 2012 р. – лютого 
2013 р. реа лі зо вано гран то вий про ект Мініс терства закор дон них справ 
Рес пуб ліки Польща за про гра мою ExLibrisPolonia в під тримку діяль-
ності польсь кого клубу «Пши язнь», обсяг фінан су вання тут ста но вив 
34,2 тис. грн (Інвес ти ції в куль туру дали змогу оснас тити 60 біб лі-
о тек області Інтер нет-цент рами // Херсонська обласна дер жавна 
адмі ніст ра ція (http://www.oda.kherson.ua). – 2013. – 5.09).

***
Ви дат ний уче ний у галузі кібер не тики, обчис лю валь ної тех-

ніки та її засто су вання акаде мік В. Глуш ков свого часу запро по ну-
вав ком п’ю тер нової архі тек тури, що реа лі зує при нцип роз па ра ле-
лю вання обчис лень на бага тьох про це со рах обчис лю валь ного ком-
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плексу. Цю ідею він виклав на Кон гресі IFIP у 1978 р., а без по се ре д ньо 
ком п’ю тер виго то вили вже після смерті вченого.

Роз ви ва ючи ідею роз па ра ле лю вання обчис лень, в Інсти туті кібер-
не тики НАН Укра їни роз ро били ряд супер ко м п’ю те рів серії СКІТ. 
У 2012 р. закін чено роз робку енер го е фек тив ного супер ко м п’ю тера 
СКІТ-4 про дук тив ністю 11,82 тераф лопс за тес том LINPACK, тобто 
майже 12 трлн опе ра цій за секунду при роз в’я зу ванні сис тем ліній них 
рів нянь. За вдвічі біль шої про дук тив ності СКІТ-4 спо жи ває вчет веро 
менше елект ро енер гії, ніж супер ко м п’ю тер попе ре днього поко ління 
СКІТ-3.

У пла нах уче них Інсти туту кібер не тики – уже в 2013 р. подво їти 
потуж ність супер ко м п’ю тера СКІТ-4, тобто довести його про дук тив-
ність до 25 тераф лопс.

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

За вдяки засто су ванню супер ко м п’ю те рів СКІТ, почи на ючи 
з 2005 р., нау ково-дос лідні інсти тути НАН Укра їни отри мали важ ливі 
фун да мен тальні й при кладні резуль тати з біо фі зики, біо хі мії, фізич-
ної хімії, кван то вої меха ніки, мате рі а ло знавства, меди цини, гео ло гії/
гео фі зики, нано тех но ло гій тощо (Сер гі єнко І. Про віс ник інфор ма-
цій ного сус піль ства // Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/
personalities/provisnik-informaciynogo-suspilstva-do-90-richchya-z-
dnya-narodzhennya-akademika-v-glushkova-_.html). – 2013. – 6–13.09).

***
Особ ли вості роз витку сис теми біб ліо течно-ін фор ма цій них 

уста нов для забез пе чення нау ко вої діяль ності. Од ним із пріо ри тет-
них напря мів зміц нення нау ково-тех ніч ного потен ці алу НАН Укра їни 
є біб ліо течно-ін фор ма ційна діяль ність, спря мо вана на фор му вання, 
вза є мо ви ко рис тання, збе ре ження доку ментно-ін фор ма цій них ресур-
сів як бази нау ко вих дослі джень, нау кове, ана лі тичне, біб ліо гра фічне 
опра цю вання інфор ма ції, ство рення кор по ра тив них елект ро нних 
інфор ма цій них ресур сів і забез пе чення вико рис тання сві то вого потоку 
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інфор ма ції. Цей напрям сус піль ної діяль ності має істотне соці о-
куль турне зна чення, сприяє постій ному й необ хід ному онов ленню 
інфор ма цій ного ресурсу в сис темі інфор ма цій них обмі нів соці аль ної 
струк тури, є базою інно ва цій ного роз витку. Удо ско на лення біб ліо-
течно-ін фор ма цій ної діяль ності в Наці о наль ній ака де мії наук Укра-
їни від бу ва ється за трьома основ ними напря мами: нако пи чення уні-
вер саль ного бага то ви до вого інфор ма цій ного ресурсу; упро ва дження 
елект ро нних інфор ма цій них тех но ло гій; удо ско на лення інфор ма цій-
ного муль ти сер вісу.

Ре а лі за цію цих завдань здійс нює біб ліо течно-ін фор ма ційна сис-
тема НАН Укра їни (БІС) – сукуп ність біб лі о тек і біб ліо течно-ін фор ма-
цій них під роз ді лів нау ково-дос лід них уста нов (НДУ).

Остан нім часом у зв’язку з інтен сив ним роз вит ком інфор ма ційно-
ко му ні ка цій них тех но ло гій у роботі нау ко вих біб лі о тек з’яв и лися при-
нци пово нові мож ли вості. Упро ва джені ком п’ю терні тех но ло гії ство-
рили пере д у мови для доко рін них змін у тра ди цій них під хо дах до про-
це сів інфор ма ційно-біб лі о теч ного забез пе чення науки, роз витку нових 
видів сер вісу, вико нання нау ко вими біб лі о те ками додат ко вих функ цій, 
пов’я за них із цілесп ря мо ва ним інфор ма цій ним обслу го ву ван ням пра-
ців ни ків нау ко вої сфери.

Від по відно до акту аль них потреб віт чиз ня ної науки, біб лі о теки 
нау ково-дос лід них уста нов змі ню ють пріо ри тети в під хо дах до вибору 
інфор ма цій них дже рел, удо ско на лю ють тех но ло гії аку му ля ції сус пільно 
зна чу щої інфор ма ції, нама га ються яко мога ширше над авати корис ту ва-
чам доступ до онлай но вих ресур сів про від них сві то вих поста чаль ни ків 
нау ко вої інфор ма ції, гар мо нійно поєд ну ють тра ди ційні та елект ро нні 
доку менти, ста ють наві га то рами й посе ред ни ками в сучас ній сис темі 
кому ні ка ції. Дослі дження орга ні за цій них, струк турно-функ ці о наль них, 
тех но ло гіч них, кад ро вих змін, які від бу ва ються в біб ліо течно-ін фор ма-
цій ній сис темі НАН Укра їни впро довж остан ніх деся ти літь, дало змогу 
роз ро бити нову кон цеп ту альну модель ком плекс ного нау ково-ін фор ма-
цій ного центру на базі біб лі о теки НДУ, діяль ність якого від по ві да тиме 
завдан ням інно ва цій ного роз витку віт чиз ня ної науки.

Іс то рико-рет рос пек тив ний погляд на кон к ретні факти під тве р джує, 
що визна чаль ним напря мом роз витку біб ліо течно-ін фор ма цій ної сис-
теми з моменту виник нення НДУ Укра ї нсь кої ака де мії наук і біб лі о тек 
в їхній струк турі у 20-х роках XX ст. і до нашого часу є інтег ра ція біб-
ліо течно-ін фор ма цій них ресур сів як невід’єм ної скла до вої наці о наль-
них інфор ма цій них ресур сів. Такий під хід дає змогу визна чити основні 
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зако но мір ності ево лю ції важ ли вої скла до вої віт чиз ня ного соці о куль-
тур ного про цесу, його особ ли вості, своє рід ність, що набу ває особ ли-
вого зна чення на етапі істот ного поси лення гло ба лі за цій них впли вів. 
Варто зазна чити, що для біб лі о тек НДУ НАН Укра їни впро довж усієї 
діяль ності були при та манні харак терні риси, обу мов лені сус піль ним 
при зна чен ням, сфе рою діяль ності, скла дом корис ту ва чів, спе ци фі кою 
фон дів, зокрема:

– тіс ний зв’я зок з істо рією віт чиз ня ної науки;
– транс фор ма ція діяль ності щодо роз витку й рест рук ту ри за ції 

науки;
– особ ли вості інфор ма цій них запи тів основ ного кон тин генту 

корис ту ва чів – нау ко вих пра ців ни ків;
– участь у фор му ванні єди ного доку мент ного фонду НАН Укра-

їни, у якому вузь ко спе ці альні доку ментні зібрання уста нов пов но цінно 
функ ці о ну вали лише у вза є мо дії з уні вер саль ним фон дом НБУВ;

– орі єн та ція ком плек ту вання на тема тику дослі джень НДУ;
– пе ре вага в складі фонду нау ко вих видань, вели ких маси вів зару-

біж ної літе ра тури; високі показ ники її вико рис тан ня;
– пріо ри тет ність інфор ма цій ної та інфор ма ційно-ана лі тич ної 

функ цій у діяль ності, що обу мов лено спе ци фі кою завдань і потре бами 
основ ного кон тин генту корис ту ва чів;

– по стійне онов лення біб ліо течно-ін фор ма цій них тех но ло гій від-
по відно до ево лю ції мето дик нау ко вої діяль нос ті;

– за без пе чення осві т нього і фахо вого рівня пра ців ни ків, що від по-
ві дає особ ли вос тям основ ної ауди то рії корис ту ва чів – нау ко вих пра-
ців ни ків.

Та ким чином, ста нов лення мережі біб лі о тек НАН Укра їни невід-
дільне від орга ні за ції і роз витку сис теми нау ково-дос лід них уста нов 
Укра ї нсь кої ака де мії наук 4.

<…> Скла до вою сучас ної сис теми біб ліо течно-ін фор ма цій ного 
забез пе чення нау ко вих дослі джень НАН Укра їни є біб лі о теки й біб-
ліо течно-ін фор ма ційні під роз діли, ство рені на базі біб лі о тек НДУ. 
Разом із двома нау ково-ме то дич ними центрами – НБУВ і ЛННБ ім. 
В. Сте фа ника – біб ліо течно-ін фор ма ційна мережа НАН Укра їни нара-
хо вує на поча ток 2012 р. 105 біб лі о тек 5. Діяль ність НБУВ як нау ково-

4 1918 р. – засновано Українську академію наук (УАН) у Києві, 1921–1936 рр. – Все-
українська академія наук (ВУАН), 1936–1991 рр. – АН УРСР, 1991–1993 рр. – АН Укра-
їни, з 1993 р. – НАН України.

5 Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України 
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ін фор ма цій ного й нау ково-ме то дич ного центру висвіт лено в ряді пуб-
лі ка цій, зок рема в роз ділі колек тив ної моно гра фії «Е лект ронні інфор-
ма ційні ресурси у під не сенні інте лек ту аль ного і духов ного потен -
ці алу укра ї нсь кого сус піль ст ва» (К., 2011) 6. Нау ково-дос лід ний, нау-
ково-ін фор ма цій ний і нау ково-ме то дич ний напрями діяль ності ЛННБ 
ім. В. Сте фа ника висвіт лю ються в збір нику нау ко вих праць «Записки 
Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки Укра їни імені В. Сте фа-
ни ка», який з 1992 р. видає біб лі о тека.

Біб лі о теки НДУ згідно з Поло жен ням про біб лі о теку нау ково-дос-
лід ної уста нови НАН Укра їни, затвер дже ним рішен ням Інфор ма ційно-
біб лі о теч ної ради НАН Укра їни від 22.11.2006 р. 7, функ ці о ну ють 
як нау ково-ін фор ма ційні під роз діли, що здійс ню ють біб ліо течно-ін-
фор ма цій ний супро від основ ної діяль ності нау ко вої уста нови, беруть 
участь у вико нанні пла но вих нау ко вих тем НДУ й дослі джен нях НБУВ 
як нау ково-дос лід ного й нау ково-ме то дич ного центру біб ліо течно-ін-
фор ма цій ної сис теми НАН Укра їни. Харак тер ною особ ли вістю діяль-
ності біб лі о тек НДУ на сучас ному етапі є вза є мо дія з іншими під роз-
ді лами уста нови, вклю че ними в нау ково-дос лід ний і нау ково-ін фор-
ма цій ний про цес, залу чення нау ко вих спів ро бітни ків як екс пер тів 
і кон суль тан тів до фор му вання доку мент них ресур сів на всіх видах 
носіїв інфор ма ції, їхнього біб ліо гра фіч ного, рефе ра тив ного, нау ково-
ана лі тич ного опра цю вання, ство рення довід ково-по шу ко вого апа рату, 
влас них і кор по ра тив них елект ро нних інфор ма цій них ресур сів і про-
дук тів. Біб ліо течно-ін фор ма ційні під роз діли НДУ тісно спів пра цю ють 
з іншими нау ко вими, біб ліо теч ними та інфор ма цій ними уста но вами, 
віт чиз ня ними, зару біж ними й між на род ними орга ні за ці ями.

в 2011 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; 
авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Соло-
іденко. – К., 2012. – Вип. 17. – 215 с.

6 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як загальнодержавний 
науково-інформаційний центр // Електронні інформаційні ресурси у під несенні інте-
лектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О. С. Онищенко, 
Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського. – К., 2011. – С. 28–51; Кулаковська Т. Л. Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності // 
Вісн. Львів. у-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології: 
зб. наук. пр. Вип. 5. – Л., 2010. – С. 165–172.

7 Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії 
наук України: зб. док. і матеріалів. Вип. 4 / уклад.: Т. Л. Кулаковська, А. А. Свобода, 
Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. – К., 2006. – 153 с.



99

Суспільні виклики і потреби

Ос нов ними завдан нями біб лі о теки або біб ліо течно-ін фор ма цій-
ного під роз ділу, ство ре ного на її базі, як нау ково-ін фор ма цій ного від-
ділу уста нови визна че но:

– на у ково-ін фор ма ційне забез пе чення нау ково-дос лід ної діяль-
ності НДУ, спри яння інтег ра ції науки, освіти і вироб ництва, під го товці 
нау ко вих кад рів, під ви щенню рівня інфор ма цій ної куль тури корис ту-
ва чів біб лі о те ки;

– фор му вання доку ментно-ін фор ма цій них ресур сів, вра хо ву ючи 
вико рис тання сві то вих ресур сів нау ко вих елект ро нних доку мен тів від-
по відно до про філю нау ко вої роботи НДУ;

– біб ліо течно-ін фор ма ційне й довід ково-біб лі ог ра фічне обслу го-
ву вання корис ту ва чів, роз ши рення асор ти менту біб ліо теч них послуг 
на основі впро ва дження сучас них біб ліо теч них та інфор ма цій них тех-
но ло гій;

– участь у нау ко вих дослі джен нях у сфері нау ково-ін фор ма цій ної 
і біб ліо теч ної діяль ності, про ек тах і про гра мах з упро ва дження сучас-
них інфор ма ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій, кор по ра тив них про ек-
тах зі ство рення і вико рис тання елект ро нних нау ко вих ресурсів.

Отже, голо вною типо ло гіч ною озна кою біб лі о тек НДУ є їх орі-
єн та ція на забез пе чення інфор ма цій них потреб нау ко вих колек ти вів, 
що визна ча ються тема ти кою нау ково-дос лід них робіт уста нов. Основ-
ними напря мами діяль ності цих біб лі о тек є фор му вання про філь них 
доку мент них ресур сів, забез пе чення їх вза є мо ви ко рис тання і збе ре-
ження; нау ково-ана лі тичне й біб ліо гра фічне опра цю вання інфор ма-
ції, участь у ство ренні кор по ра тив них елект ро нних інфор ма цій них 
ресур сів тощо. Харак тер ними озна ками біб ліо течно-ін фор ма цій ного 
й довід ково-біб лі ог ра фіч ного забез пе чення роз витку нау ко вих дослі-
джень є уріз но ма ніт нення форм роз криття влас них доку мент них 
зібрань, над ання доступу до сві то вих нау ко вих інфор ма цій них ресур-
сів, вико рис тання на кор по ра тив них заса дах інфор ма цій них ресур сів 
біб лі о тек регі ону, ство рення біб ліо гра фіч них, тема тич них і фак то гра-
фіч них БД. З метою по пуля ри за ції резуль та тів нау ково-дос лід ної і нау-
ково-ін фор ма цій ної діяль ності уста нов біб лі о теки НДУ готу ють біб-
ліо гра фічні та інфор ма ційно-ана лі тичні мате рі али й поши рю ють їх за 
допо мо гою веб-сай тів уста нов і елект ро нної пошти. Спів ро біт ники біб-
лі о тек активно ведуть нау ково-дос лідну роботу, займа ються удо ско на-
лен ням тех но ло гій інфор ма цій ного й біб ліо гра фіч ного супро воду, під-
трим кою про фе сій них зв’яз ків у між на род ному біб ліо теч ному спів ро-
біт ництві (Інфор ма ційна скла дова соці о куль тур ної транс фор ма ції 
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укра ї нсь кого сус піль ства / [О. С. Они щенко, В. М. Горо вий, 
В. І. Попик та ін.] ; НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого. – К., 2012. – С. 161–163, 179–180).

***
На у кова пері одика Укра їни в умо вах гло ба лі за ції.
На у ко вий жур нал – основ ний канал фор маль них кому ні ка цій між 

уче ними та фахів цями, який фор мує єдине середо вище про фе сій ного 
спіл ку вання. Основна функ ція нау ко вого жур налу поля гає в тому, 
що він є центром поши рення інфор ма ції та міс цем збе рі гання нових 
нау ко вих ідей. Інфор ма ційне середо вище фахівця утво рю ють у сукуп-
ності всі види нау ко вої кому ні ка ції, однак саме жур нальна стаття 
зали ша ється, незва жа ючи на всі зміни в тех но ло гії, «а то мом нау ко-
вого зв’яз ку», а жур нальні статті посі да ють перше місце серед дже рел 
інфор ма ції, якими корис ту ються вчені. Нау кова стаття була, є й буде 
необ хід ним дже ре лом поточ ної доку мен то ва ної інфор ма ції для нау ко-
вого спів то ва риства. Це основ ний вимір нау ково-дос лід ного про цесу, 
що ство рює сис тему для фор маль ного, упо ряд ко ва ного й від кри того 
спіл ку вання між ученими.

Згідно з реєст ром ISSN кіль кість сері аль них видань у світі пере ви-
щує 1 млн, з них бли зько 100 тис. є нау ко вими жур на лами 8. Як пра-
вило сьо го дні дру ко вані пері одичні видання мають елект ро нні вер сії, 
що роз мі щу ються на сай тах видав ництв і видав ни чих орга ні за цій (нау-
ко вих уста нов, уні вер си те тів тощо).

Одне з най біль ших зібрань пері одики пред став лено в мережі 
Інтер нет видав ни чою кор по ра цією Elsevier 9 . Воно міс тить бли зько 
12 млн ста тей з понад 3 тис. сері аль них видань. Однак слід зазна чити, 
що доступ до цих інфор ма цій них ресур сів здійс ню ється на комер цій-
них заса дах. Загаль ною тен ден цією роз витку елект ро нних колек цій 
пері одики в умо вах гло ба лі за ції є їх інтег ра ція на пор талах-аг ре га то-
рах. При кла дом такого пор талу може слу гу вати Нау кова елект ро нна 
біб лі о тека eLIBRARY.RU 10. Її інфор ма ційні ресурси нара хо ву ють 

8 Бреслер М. Г. Особенности стратификации информационного общества // Вестн. 
ВЭГУ: науч. журн. / Акад. ВЭГУ. – 2010. – № 4 (48). – С. 3–6.

9 SciVerce ScienceDirect [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
sciencedirect.com/science/journals.

10 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
elibrary.ru/.
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16 млн ста тей з понад 6,8 тис. назв пері одич них видань (серед них 
2,6 тис. російсь ких і 0,3 тис. укра ї нсь ких).

По стійно збіль шу ється кіль кість жур на лів в елект ро нному фор маті, 
доступ до яких без о плат ний для корис ту ва чів мережі Інтер нет. До пара-
дигми віль ного доступу про яв ля ють заці кав ле ність і уря дові орга ні-
за ції, і наці о нальні й між на родні інсти ту ції. Нових імпуль сів ця пара-
дигма набула з опри люд нен ням у 2002 р. Буда пе штсь кої іні ці а тиви від-
кри того доступу (Budapest Open Access Initiative) 11 . Вона перед ба чає 
віль ний доступ до всіх пуб лі ка цій у мережі Інтер неті: їх можна читати, 
заван та жу вати, копі ю вати, поши рю вати, роз дру ко ву вати, дослі джу-
вати, при єд ну вати до повних текс тів від по від них ста тей, вико рис то ву-
вати для скла дання покаж чи ків. Єди ним обме жен ням на від тво рення 
і поши рення пуб лі ка цій і єди ною умо вою copyright у цій сфері мають 
бути право автора конт ро лю вати ціліс ність своєї роботи й обо в’яз кові 
поси лання на його ім’я при вико рис танні роботи та її циту ванні.

У гло баль них ком п’ю тер них мере жах реа лі зу ється понад тисячу 
успіш них про ек тів, що дотри му ються кон цеп ції «відк ри того досту пу». 
Най біль шим загаль но до ступ ним зібран ням нау ко вої пері одики 
є DOAJ (Directory of Open Access Journals), що під три му ється біб лі о-
те кою Лундсь кого уні вер си тету (Шве ція) і нара хо вує понад 900 тис. 
ста тей з більше як 8 тис. пері одич них видань 12 . В Укра їні, за даними 
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories), ста ном на 2012 р. 
колек ції навчаль них і нау ко вих мате рі а лів, при зна чені для без кош тов-
ного онлай но вого доступу, ство рю ють 50 інсти ту цій (Інсти тут біо ло-
гії пів ден них морів НАН Укра їни, Інсти тут про грам них сис тем НАН 
Укра їни, Наці о наль ний уні вер си тет «Києво-Мо ги лянська ака де мі я», 
Хар ківська наці о нальна ака де мія місь кого гос по дарства та ін.). Здійс-
нено агре га цію мета да них біль шості з цих колек цій на основі тех но ло гії 
ОАІ-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), 
що дає змогу здійс ню вати центра лі зо ва ний пошук інфор ма ції в тери-
то рі ально роз по ді ле них ресур сах. Най знач ні шим віт чиз ня ним зібран-
ням елект ро нних вер сій жур на лів і збір ни ків нау ко вих праць з віль ним 
досту пом до повних текс тів є «Нау кова пері одика Укра ї ни», що фор-
му ється Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 

11 Budapest open access initiative [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
opensocietyfoundations.org/openaccess/translations/russian-translation.

12 DOAI–Directory of open access journals [Electronic resource]. – Mode of access: http://
www.doaj.org.
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і ста ном на кінець 2012 р. міс тить 700 тис. ста тей зі 1,8 тис. пері одич-
них видань 13.

По чат ком роз робки елект ро нних жур на лів, що не мають дру ко ва-
них вер сій, можна вва жати кінець 70-х років XX ст., коли Наці о наль-
ний нау ко вий фонд США при сту пив до здійс нення сис тем елект ро-
нного обміну інфор ма цією (Electronic Information Exchange System) 14. 
Незва жа ючи на тех но ло гічну недос ко на лість пер ших сис тем інфор ма-
ційна цін ність цієї послуги для корис ту ва чів була оче вид ною. Неми ну-
чим було те, що на почат ко вому етапі елект ро нний жур нал був лише 
циф ро вою копією тра ди цій ної дру ко ва ної вер сії і лише зго дом з’яв ля-
ється його інша модель – елект ро нний жур нал у чис тому вигляді. Про-
цес пере ходу від тра ди цій них дру ко ва них видань до їхніх мере же вих 
вер сій і виник нення чисто елект ро нних жур на лів без пе рервно інтен си-
фі ку є ться. Пуб лі ка цію в мережі Інтер нет елект ро нних жур на лів сьо го-
дні здійс ню ють не лише видав ництва, а й нау кові колек тиви або навіть 
окремі вчені.

Укра їну можна вва жати ліде ром серед країн СНД зі ство рення 
мере же вих жур на лів, які не мають дру ко ва них ана ло гів. Пер вин ними 
нор ма тив ними актами для їх започат ку вання став при йн я тий у 2003 р. 
Вищою атес та цій ною комі сією Укра їни Поря док вне сення елект ро-
нних нау ко вих видань до Пере ліку нау ко вих фахо вих видань, в яких 
можуть пуб лі ку ва тися основні резуль тати дисер та цій них робіт і Поло-
ження про елект ро нні нау кові фахові видання, затвер джене спіль ним 
нака зом Мініс терства освіти і науки Укра їни, НАН Укра їни і ВАК 
Укра їни від 30.09.2004 р. № 768/431/547. Над алі ці доку менти неод но-
ра зово кори гу ва лися, але їх основна суть – нау ко вий мере же вий жур-
нал без дру ко ва ної вер сії має право на існу вання – зали ша лася незмін-
ною. У цілому, вище зга дані нор ма тивні акти визна чили про цес вза є мо-
дії редак цій елект ро нних нау ко вих фахо вих видань як інфор ма цій них 
доно рів з НБУВ як тех но ло гіч ним інтег ра то ром: редак ції ство рю ють 
мере жеві жур нали й пере да ють їх для роз мі щення в єди ному дер жав-
ному схо вищі нау ко вих видань, НБУВ здійс нює роботи з при ймання 
та обробки видань і під тримки функ ці о ну вання схо вища на при нци пах 
віль ного веб-дос тупу до його кон тенту 15. Ста ном на 2012 р. кіль кість 

13 Наукова періодика України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
nbuv.gov.ua/portal.

14 Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: 
[монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 198 c.

15 Інтеграція України у світове співтовариство в контексті роз витку бібліотечних 



103

Суспільні виклики і потреби

елект ро нних нау ко вих фахо вих видань у схо вищі НБУВ сягла 45 най-
мену вань. Їх заснов ни ками пере важно, є вищі навчальні заклади.

Суто мере жеві пері одичні видання запо чат ко вано для кар ди наль-
ного під ви щення опе ра тив ності під го товки й поши рення нау ко вих 
пуб лі ка цій і змен шення витрат на видав ничу діяль ність. Вод но час вони 
дали змогу сут тєво роз ши рити ауди то рію корис ту ва чів, погли бити сту-
пінь інтег ра ції віт чиз ня ної пері одики з гло баль ними інфор ма цій ними 
сис те мами та одер жати нові мож ли вості спів праці над нау ко вими про-
ек тами. Однак має місце певна дис кри мі на ція елект ро нних нау ко вих 
фахо вих видань. Згідно з Нака зом ВАК Укра їни «Про опуб лі ку вання 
резуль та тів дисер та цій на здо буття нау ко вих сту пе нів док тора і кан ди-
дата наук та про їх апро ба цію» від 04.04.2000 р. № 178, для дисер та ції 
на здо буття нау ко вого сту пеня док тора наук з не менше 20 пуб лі ка-
цій за темою дисер та ції у нау ко вих фахо вих жур на лах лише не більше 
п’яти ста тей може бути опуб лі ко вано в елект ро нних нау ко вих фахо вих 
видан нях, а для дисер та ції на здо буття нау ко вого сту пеня кан ди дата 
наук з не менше трьох ста тей лише одна. Це свід чить, що знак рів но-
сті між дру ко ва ними та елект ро нними нау ко вими видан нями ми поста-
вити не може мо… (Роз ви ток ресур с ної бази віт чиз ня ного інфор ма-
цій ного середо вища / О. С. Они щенко, В. М. Горо вий, Л. А. Дуб ро віна 
[та ін.] / НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого. – К., 
2012. – С. 45–48).

Між на род ний досвід

С 17 по 23 августа в Син га пуре сос то ялся Все ми р ный биб ли о-
 те ч ный и инфор ма ци он ный кон гресс – 79-я Гене раль ная кон фе-
рен ция и ассамб лея ИФЛА.

В работе Все мир ного кон гресса ИФЛА при няли учас тие около 
3 тыс. сот руд ни ков биб ли о тек, инфор ма ци он ных центров, уче б ных 
заве де ний и дру гих учреж де ний из 120 стран: США, Китая, Рос сии, 
Польши, Литвы, Лат вии, Эсто нии, Казах стана, Кир гизс тана, Узбе кис-
тана, Укра ины и др.

інформаційних технологій: [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]. – К., 2011. – 224 с.; 
Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі. Ч. 2. Інф-
раструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібл. вісн. – 
2010. – № 5. – С. 3–15; Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному 
вимірі. Ч. 3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних 
е-середовищ // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 3–17.
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По скольку тема кон гресса 2013 г. была опре де лена как «Биб ли-
о теки буду щего: без гра ни ч ные воз мож нос ти», осно в ные дис кус сии 
на пле на р ных и сек ци он ных засе да ниях были посвя щены воп ро сам 
дея тель ности биб ли о тек в усло виях инфор ма ци он ного общества и мис-
сии биб ли о тек в меня ю щемся мире.

На отк ры тии кон гресса ИФЛА и пле нар ном засе да нии с при ветст-
ви ями и докла дами выс ту пили мэр Син га пура, пре зи дент ИФЛА, 
министр связи и ком му ни ка ции, пре по да ва тели Уни вер си тета тех-
но ло гии и инфор ма ции Син га пура, уде лив основ ное вни ма ние исто-
ри чес кой роли биб ли о тек в раз ви тии обра зо ва ния, науки и биз неса. 
Также обсуж да лись сов ре мен ные тре нды в раз ви тии инфор ма ци он ной 
сферы и спе ци фике обес пе че ния доступа раз ли ч ных соци аль ных групп 
к инфор ма ци он ным ресур сам через биб ли о теки.

По дан ным экс пер тов, к 2020 г. почти все жители пла неты будут 
иметь нео гра ни чен ный доступ к неот филь т ро ван ной инфор ма ции через 
лич ные мобиль ные гаджеты. И сегодня задача биб ли о тек заклю ча ется 
в исполь зо ва нии инфор ма ци он ных тех но ло гий для выпол не ния своих 
пря мых функ ций, таких как обес пе че ние кор рект ного поиска в огро м-
ных инфор ма ци он ных мас си вах необ хо ди мых поль зо ва телю све де ний 
в зави си мости от уровня его потреб нос тей, фор ми ро ва ние инфор ма ци-
он ной куль туры и гра мот ности, ока за ние помощи соци ально неза щи-
щен ным слоям общества и лицам с низ ким уров нем инфор ма ци он ной 
гра мот ности в доступе к инфор ма ции.

При нали чии в стране боль ших орга ни зо ван ных элект рон ных мас-
си вов соци ально зна чи мой инфор ма ции задача фор ми ро ва ния инфор-
ма ци он ных мас си вов в каж дой отдель ной биб ли о теке посте пенно 
отхо дит на вто рой план, а пер вос те пен ной ста но вится орга ни за ция 
про странства – реаль ного и вир ту аль ного – для обще ния поль зо ва-
те лей, про фес си о наль ной помощи поль зо ва те лям в поиске необ хо-
ди мой инфор ма ции, работа с соци ально неза щи щен ными и инфор-
ма ци онно негра мо т ными сло ями общества. Для кру п ных биб ли о-
тек особо зна чи мой явля ется задача фор ми ро ва ния наци о наль ных 
и про блемно-ори ен ти ро ван ных полно текс то вых и биб ли ог ра фи-
чес ких элект рон ных баз дан ных и фон дов доку мен тов на тра ди ци-
он ных носи те лях (Все ми р ный биб ли о те ч ный и инфор ма ци он ный 
кон гресс – 2013 // Рос сийс кая ассо ци а ция элект рон ных биб ли о-
тек (http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/
digital_resources49/4510/). – 2013. – 2.09).
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***
По ли тики поняли, что можно полу чать гораздо боль шую 

отдачу от вло жен ных средств, если инвес ти ро вать не в музеи 
и худо жест вен ные гале реи, а в биб ли о теки.

…При том, что на работе биб ли о тек ска зы ва ется сок ра ще ние рас-
хо дов, либо их вообще закры вают, спра вед ли вости ради стоит отме-
тить, что в тече ние послед него деся ти ле тия можно было наблю дать 
обнов ле ние пуб ли ч ных биб ли о тек – как в Вели ко бри та нии, так и во 
всем мире… Начи ная с 2000 г., были отк рыты новые зда ния биб ли о тек 
в горо дах Борн мут, Брай тон, Кар дифф, Глазго, Ливер пуль, Нью касл, 
Норидж, райо нах Боль шого Лон дона Пекэм, Уайт че пел, Кэнэда Уотер, 
Клэ пэм, Даге нэм и в дру гих мес тах, при чем, посе ща е мость этих биб ли-
о тек достигла рекорд ного уровня. 

По чему же биб ли о теки вновь стали час тью горо дс кой жизни? 
В насто я щее время уве ли чи лось число людей, кото рые учатся в выс-
ших уче б ных заве де ниях или повы шают ква ли фи ка цию, им тре бу ется 
место для заня тий и доступ в Интер нет, что для мно гих не все гда воз-
можно орга ни зо вать дома. Уве ли че ние в кру п ных горо дах коли чества 
квар тир, расс чи тан ных на одного чело века – в неко то рых евро пейс ких 
сто ли цах их число дости гает 50  % – озна чает, что биб ли о теки все чаще 
ста но вятся мес том встречи или вто рым домом, напри мер, для миг-
ран тов, бежен цев и даже турис тов. Кон цеп ция исполь зо ва ния биб ли-
о тек в качестве «гос ти ной в черте горо да» впе р вые была пред ло жена 
в дизай нерс ких реше ниях скан ди навс ких биб ли о тек 1970-х годов. Этим 
самым архи тек торы ста ра лись удов лет во рить тре бо ва ния посе ти те лей, 
кото рые хотели побыть в биб ли о теке подольше, выпить кофе, поси-
деть и послу шать расс казы дру гих, послу шать дне в ные кон це рты или 
поучаст во вать в засе да ниях чита тель с ких обществ… Новое пони ма ние 
роли поме ще ния биб ли о теки воп ло щено, напри мер, в зда нии биб ли о-
теки в Сиэ тле, пост ро ен ном гол ла ндс ким архи тек то ром Р. Коол ха а сом, 
в кото ром на трех из пяти эта жей рас по ло жены спе ци аль ные поме ще-
ния – читаль ный зал, гос ти ная и зал для встреч и обще ния.      

Воз рож да ю щийся все об щий инте рес к биб ли о те кам (из кото рых 
биб ли о тека в Сиэ тле, пожа луй, самая впе чат ля ю щая) впе р вые наме-
тился в 1990-ые годы в Север ной Аме рике. Став сви де те лями про вала 
доро гос то я щих про ек тов по соз да нию тра ди ци он ных музеев и гале рей, 
кото рые стро и лись для пока зухи – чтобы сде лать города более заме т-
ными и зна чи мыми, поли тики поняли, что гораздо выгод нее вкла ды-
вать деньги в стро и тель ство сов ре мен ных биб ли о тек. Когда в 2001 г. 
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отк ры лась биб ли о тека в Нэш вилле, над ее вхо дом кра со ва лось изре-
че ние: «Город с вели кой биб ли о те кой – это вели кий горо д». Исто рик 
Ш. Мэт терн (S. Mattern) недавно посвя тил целую книгу опи са нию того, 
как сов ре мен ная горо дс кая биб ли о тека обрела вид ную роль в общест-
вен ной жизни Аме рики.   

В Европе наблю да лось точно такое же разо ча ро ва ние с после ду ю-
щим «э ф фек том Биль ба о», назван ным в честь необ ычайно успеш ного 
про екта музея и худо жест вен ной гале реи в испанс ком городе, кото рый 
был пред ло жен Ф. Гери (F. Gehry) («Э ф фект Биль бао» – символ воз-
рож де ния города и оли цет во ре ние нового про гресса, филиал Музея 
Гуг ген хайма стал миро вым архи тек ту р ным атт рак ци о ном и зна чи-
тельно повлиял на эко но мику города – прим. пере в.)… Пред ста вить 
себе, что нечто подо бное про и зой дет и с пуб ли ч ными биб ли о те ками, 
почти невоз можно. Вход в биб ли о теки бесп ла т ный, и, про су щест во-
вав в тече ние полу тора веков, они прочно впле лись в канву повсед-
нев ной жизни. В неко то рых горо дах Бри та нии чита тель с кие билеты 
есть почти у поло вины жите лей – даже если те бывают в биб ли о теке 
не очень часто…

Спо соб ность биб ли о теки при спо со биться к меня ю щимся тре бо ва-
ниям посе ти те лей выра жена в ее сов ре мен ном дизайне. Рабо чие столы 
и кон торки биб ли о те ка рей, в основ ном, исчезли. Сис тема само об слу-
жи ва ния осво бо дила биб ли о те ка рей, и они могут уде лять больше вре-
мени самим посе ти те лям, орга ни зо вы вать беседы, авто граф-сес сии 
на пре зен та циях книг, работу чита тель с ких круж ков (во время послед-
него учета в биб ли о те ках Анг лии и Уэльса было более 100 тыс. чле нов 
биб ли о те ч ных круж ков). Фойе, как пра вило, пред став ляют собой отк-
ры тые поме ще ния, в кото рых уста нов лены кресла – сидя в них удобно 
про смат ри вать ката логи, осу ще ств лять поиск в Интер нете, поскольку 
выдача книг теперь сов ме щена со спра вочно-биб ли ог ра фи чес ким 
обслу жи ва ни ем… Для мно жества раз ных людей биб ли о тека явля ется 
убе жи щем, кото рого в городе больше нигде не найти. Пуб лич ная биб-
ли о тека это ярчай ший сим вол так назы ва е мого «боль шого общест ва».   

«Три самых важ ных доку мента, кото рое выдает чело веку 
общест во, – писал аме ри канс кий писа тель Э. Док то роу (E. Doctorow), – 
это сви де тель ство о рож де нии, пас порт и чита тель с кий билет». 
В новых биб ли о те ках часто можно уви деть моло дежь – нео жи дан ная 
и весьма при ят ная куль тур ная тен ден ция. Несом ненно, их при вле кают 
более яркие и лег кие дизай нерс кие реше ния, кото рые отра жают тот 
более лег ко мы с лен ный образ жизни, кото рый они счи тают нор мой. И, 
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по всей види мости, они хорошо и легко чувст вуют себя там, где к ним 
отно сятся с ува же нием, кото рого ни в каких дру гих общест вен ных мес-
тах им не ока зы вают. 

Не все при ветст вуют тот новый дух, кото рый царит в сов ре мен ных 
биб ли о те ках, и кото рый можно коротко опи сать как «от соб ра ния книг 
к соб ра нию людей». Неко то рых при во дит в ужас над ви га ю ща яся новая 
тех ни чес кая рево лю ция, кото рая не просто пре об ра зует мир, но при 
этом еще и меняет кон фи гу ра цию, пере стра и вает пуб лич ную биб ли о-
теку. Воз можно, сразу и не ска жешь, узнали бы осно ва тели биб ли о тек 
19 в. биб ли о теки в их сов ре мен ных зда ниях 21 в. Но если бы они зашли 
внутрь, то почувст во вали бы себя как дома. Даже сегодня атмос фера 
внутри биб ли о тек изме ни лась гораздо меньше, чем мир за их сте на ми

Ори ги нал пуб ли ка ции: Ken Worpole. Why public libraries are 
glamming up: http://www.theguardian.com/books/2013/aug/30/public-
libraries-glamming-up (Уор поул К. Зачем биб ли о теки меняют лицо? 
// ИноС МИ.ru (http://inosmi.ru/world/20130901/212495678.html). – 
2013. – 1.09).

***
Биб ли о теки, в чьи задачи вхо дит обес пе че ние доступа к качест-

вен ной, объ ек тив ной и акту аль ной инфор ма ции по всем облас тям 
зна ния, при зна ются про фес си о наль ным сооб щест вом не только 
одним из клю че вых инст ру мен тов пост ро е ния инфор ма ци он ного 
общества, но и одним из его базо вых эле мен тов.

Сов ре мен ные обще дос ту п ные (пуб ли ч ные) биб ли о теки явля ются 
инфор ма ци он ными и куль ту р ными центрами, одним из осно в ных 
инфор ма ци он ных инс ти ту тов, обес пе чи ва ю щих общест вен ное поль зо-
ва ние соци ально зна чи мой доку мент ной инфор ма цией.

В зару беж ном биб ли о те ко ве де нии опре де лены пять гла в ных 
облас тей, на кото рые, в част ности, пуб ли ч ные биб ли о теки ока зы вают 
вли я ние: обра зо ва ние, соци аль ная поли тика, инфор ма ция, «куль тур ное 
обо га ще ние» и эко но ми чес кое раз ви тие 16.

Так, явля ясь одним из сег мен тов рынка труда, биб ли о теки ока зы-
вают на него вли я ние сразу по несколь ким направ ле ниям: участ вуют 
в реше нии про блемы заня тости насе ле ния, пре дос тав ляя новые рабо-
чие места спе ци а лис там в области ком пь ю тер ной тех ники, эко но мис-
там, соци о ло гам, спе ци а лис там гума ни тар ного про филя, инже нерно-

16 Чудинова В. П. Измерение ценности и критерии эффективности деятельности 
библиотек: зарубежный опыт. М., 2011. С. 29.
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тех ни чес ким работ ни кам; ока зы вают инфор ма ци он ную поддержку 
граж дан, участ вуя в инфор ма ци он ном обес пе че нии про цесса пере под-
го товки кад ров и полу че ния новых знаний.

С рос том объ е мов инфор ма ции уни вер саль ные обще дос ту п ные 
биб ли о теки (рабо та ю щие с доку мен тами любой тема тики и видов 
и любыми груп пами поль зо ва те лей) осу ще ств ляют инфор ма ци он-
ное обслу жи ва ние поль зо ва те лей наряду со спе ци аль ными инфор-
ма ци он ными служ бами (орга ни зу ю щими доку ме нты опре де лен ного 
вида или отрасли зна ния и спе ци а ли зи ру ю щи мися на обслу жи ва нии 
какой-либо при ори тет ной гру ппы поль зо ва те лей), ста но вясь суб ъек-
тами кон ку рент ной среды в сфере инфор ма ци он ных услуг и досу го-
вой дея тель ности.

При ме ни тельно к биб ли о теч ной отрасли это озна чает необ хо ди-
мость точ ного опре де ле ния своей ниши в соци о куль тур ном и инфор-
ма ци он ном про странстве.

В про цессе «мас со ви за ции» инфор ма ци он ного обслу жи ва ния 
внут рен няя орга ни за ция любой биб ли о теки в сово куп ности с пра-
ви лами, обес пе чи ва ю щими ее дея тель ность, тре бует исполь зо ва ния 
новых интег ра ци он ных меха низ мов – укреп ле ния вза и мо от но ше ний 
с соци аль ными и куль ту р ными инс ти ту тами общества, позво ля ю-
щими биб ли о теке активно участ во вать в жизни общества. Воз мож-
ность сох ра не ния пози ций на рынке инфор ма ции и досуга свя зана 
также с повы ше нием качества пред ла га е мых обществу услуг, позво-
ля ю щих выдер жи вать усло вия сорев но ва ния с дру гими ана ло ги ч-
ными участ ни ками рынка.

Од ной из осно в ных про блем, сто я щих сегодня перед рос сийс-
кими биб ли о те ками, явля ется адап та ция к усло виям рефор ми ро ва ния 
бюджет ной сферы. Реше ние этой про блемы ста но вится для мно гих 
из них необ хо ди мым усло вием выжи ва ния и даль ней шего раз ви тия. 
Оче видно, что перс пек тивы имеют лишь те биб ли о теки, кото рые обес-
пе чи вают качест вен ное обслу жи ва ние, дока зы вая тем самым свою зна-
чи мость и полез ность для общества. Внед ре ния сис темы управ ле ния 
качест вом тре буют как поль зо ва тели биб ли о тек, так и госу дарст вен-
ные (муни ци паль ные) органы управ ле ния, кото рые остав ляют за собой 
право и ответст вен ность обес пе чи вать гаран ти ро ван ный доступ к про-
дук ции и услу гам соот ветст ву ю щего качества. А это, в свою оче редь, 
соз дает воз мож ность полу че ния допол ни тель ных ресур сов для раз ви-
тия тем биб ли о те кам, кото рые стре мятся совер шенст во вать качество 
и эффек тив ность своей дея тель ности (Обес пе че ние качества инфор-
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ма ци онно-биб ли о теч ного обслу жи ва ния: посо бие для руко во ди те-
лей биб ли о тек/РБА; отв. сост. и рук. про екта Кули кова Л. В.; сост. 
Куз не цова Т. В. [и др.]. – Санкт-Пе тер бург: Изда тель ство Рос сийс-
кой наци о наль ной биб ли о теки, 2013. – С. 8).

***
Пре зен та ція Г. Гау дена, дирек тора Інсти туту Книжки (Поль ща) 

«Про мо ція і роз ви ток читання через під тримку біб лі о тек: польсь-
кий досвід» на ІV Львівсь кому біб ліо теч ному форумі «Біб лі о тек@ : 
Читай! Фор мат не має зна чен ня!».

1. Інсти тут Книжки Пре зен та ція діяль ності на роз ви ток біб лі о тек.
2. Стра те гіч ною метою про грами є пере осна щення район них біб лі-

о тек на сучасні центри доступу до знань, куль тури та засо бів сус піль-
ного життя Біб лі о те ка+ www.instytutksiazki.pl.

3. Елект ро нна, зінтеґ ро вана біб ліо течна сис тема, ство рена і поши-
рю вана Інсти ту том Книжки, суб си до вана Мініс терст вом куль тури 
і наці о наль ної спад щини РП. Сис тема забез пе чує мож ли вість ство рення 
біб ліо теч ного елект ро нного ката логу, бази корис ту ва чів осе редку, 
реєст ра ції удо ступ нення засо бів, а також ведення біб ліо теч ної ста тис-
тики. До кінця сер пня 2013 р. про граму MAK+ вста нов лено у 1205 біб-
лі о те ках у Польщі та за кор до ном. Біб ліо течна сис тема MAK+ www.
instytutksiazki.pl.

4. Біб ліо течну сис тему MAK+ вста нов лено в Інфор ма цій ному цен-
трі Польсь кого інсти туту в Києві. Кіль кість заре єст ро ва них при мір-
ни ків: 2225 (дані ста ном на 2 вересня 2013 р.) MAK+ в Укра їні www.
instytutksiazki.pl.

5. Навчання для біб лі о те ка рів Навчальна про грама перед ба чає, зок-
рема, навчальні курси в галузі роз витку пер со наль них управ лінсь ких 
та адмі ніст ра тив них ком пе тен цій, а також вико рис тання нових ком-
п’ю тер них тех но ло гій. У рам ках про грами навчання пройшли 2158 біб-
лі о те ка рів, а повний бюджет навчаль ного курсу ста но вив 6 млн зло тих. 
Навчання для біб лі о те ка рів www.instytutksiazki.pl.

6. У 2013 р. навчання для бібліо те ка рів про дов жено за змі не ною 
фор му лою. 1. Час тина засо бів для орга ні за ції навчання пере да ється 
облас ним пуб ліч ним біб лі о те кам на засаді дота цій. 2. Друга час тина 
при зна ча ється для фінан су вання навчаль ного курсу «Мене дж мент 
куль тур ного про ек ту», який реа лі зує Інсти тут Книжки для пред став-
ни ків облас них пуб ліч них біб лі о тек. Про дов ження навчання у 2013 р. 
www.instytutksiazki.pl.
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7. Про грама малих ґран тів (2009–2010). Бюджет про грами у 2009–
2010 роках ста но вив 7,5 млн зло тих. Дота ції отри мали 190 район них 
біб лі о тек. За отри мані кошти здійс нено ремонт та тех нічно осна щено 
465 біб ліо теч них осе ред ків. Дота ції отри мали всі обласні біб лі о теки. 
Інфра струк тура біб лі о тек www.instytutksiazki.pl

8. Бага то річна Про грама KULTURA+, Пріо ри тет «Біб лі о те ка+. 
Інфра струк тура біб лі о тек» 2011–2015. Кошти, перед ба чені цим пріо-
ри те том, можуть при зна ча тися для будів ництва, ремонту, роз бу дови 
чи пере бу дови пуб ліч них біб лі о тек у сільсь ких міс це вос тях, сели щах 
місь кого типу та неве ли ких райо нах. Бюджет про грами ста но вить 
150 млн зло тих. www.instytutksiazki.pl.

9. 27 грудня 2012 р. уряд при йняв ухвалу про вне сення змін 
до попе ре дньої ухвали щодо затвер дження Бага то річ ної про грами 
«KULTURA+». Фінан сова під тримка уряду для міс це вих куль тур них 
інсти ту цій ста но вить на сьо го дні 75  % загаль них кош тів інвес ти цій. 
На період 2011–2015 рр. бюджет про грами ста но вить 150 млн зло тих. 
www.instytutksiazki.pl

10. Кошти, при зна чені для реа лі за ції про грам них цілей на період 
2011–2015 рр.: 150 млн зло тих. Кошти, вико рис тані на сьо го дні: 
8771582,13 зло тих Кіль кість цільо вих інвес ти цій (будова, ремонт, тех-
нічне осна щен ня), дофі нан со ва них у рам ках Бага то річ ної про грами 
KULTURA+, Пріо ри тет «Біб лі о те ка+. Інфра струк тура біб лі о тек» – 
240 www.instytutksiazki.pl.

…12. Інтер не ти за ція біб лі о тек Це резуль тат пороз уміння, під тве-
р дже ного 23 липня 2012 р. Мініс терст вом куль тури і наці о наль ної 
спад щини РП, Мініс терст вом адмі нст ру вання і циф ру вання, Фон дом 
роз витку інфор ма цій ного сус піль ства та Orange Polska. Пороз уміння 
є про дов жен ням про грами інтер не ти за ції пуб ліч них біб лі о тек від 
2009 р. Цією про по зи цією ско рис та лися на сьо го дні понад 3500 осе ред-
ків, завдяки чому їхні корис ту вачі мають віль ний доступ до циф ро вого 
світу. Інтер не ти за ція www.instytutksiazki.pl.

13. Про грама «Кра шевскі. Ком п’ю тери для біб лі о те к». У рам-
ках Наці о наль ної про грами роз витку читацтва у 2012 р. 214 біб лі о-
тек при дбали 988 ком плек тів ком п’ю тер ної тех ніки загаль ною сумою 
3.291.986 зло тих Ком п’ю тери для біб лі о тек www.instytutksiazki.pl.

14. Напри кінці 2012 р. у Польщі функ ці о ну вало 1079 клу бів, які 
реа лі зу вали 9174 зустрі чей. З метою реа лі за ції про грами куп лено бли-
зько 20 тис. кни жок. Клуби налі чу ють сьо го дні бли зько 11 тис. чле нів. 
У 1004 авто рсь ких зустрі чах брали участь 142 письмен ники для дорос-
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лих та 56 для юнацтва й дітей. DKK www.instytutksiazki.pl… (Пре зен-
та ція Гже гоша Гау дена, дирек тора Інсти туту Книжки (Поль ща) 
«Про мо ція і роз ви ток читання через під тримку біб лі о тек: польсь-
кий досвід» // slideshare (http://www.slideshare.net/uba2010/prezentacja-
lwow-targi-ksiazki-ostatecznaua#). – 2013. – 23.09).

***
Google, зару чив шись під трим кою Гар варду та Мас са чу сетсь-

кого тех но ло гіч ного уні вер си тету (США), готу ється до запуску 
про екту MOOC.org. На цьому пор талі всі охочі змо жуть про хо дити 
навчання за онлайн-кур с а ми най біль ших уні ве р   си те тів світу.

MOOC.org над ава тиме ака де мічну освіту, проте плат форма буде 
від кри тою. Уні вер си тети, ком па нії, неко мер ційні орга ні за ції та при-
ватні автори змо жуть роз роб ляти та викла дати власні онлайн-курси. 
Заявки на участь можна від прав ляти вже зараз.

На цей час ресурс ще не функ ці о нує, проте на сайті вже вка зана 
дата запуску – перша поло вина 2014 р. Сайт пра цю ва тиме на базі 
навчаль ної плат форми edX, до ство рення якої Google свого часу також 
доклав руку. Роз роб ники кур сів отри ма ють детальну ста тис тику про те, 
наскільки добре корис ту вачі засвою ють знання. Це допо може мак си-
мально опти мі зу вати про цес навчання (Google ство рить гіга нтську 
базу онлайн-кур сів від про від них ВНЗ світу // Укра ї нсь кий нау ко вий 
клуб (http://nauka.in.ua/news/education/article_detail/9035). – 2013. – 
18.09).

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

24–25 вересня в м. Ялта роз по ча лося десяте засі дання Між дер-
жав ної ради зі спів ро біт ництва у нау ково-тех ніч ній та інно ва цій-
ній сфе рах (МР НТІ) за участі пред став ни ків Рес пуб ліки Вір ме-
нія, Рес пуб ліки Біло русь, Рес пуб ліки Казах стан, Кир ги зь кої Рес-
пуб ліки, Рес пуб ліки Мол дова, Російсь кої Феде ра ції, Рес пуб ліки 
Таджи кис тан та України.

За ступ ник голови Між дер жав ної ради, голова Дер жав ного аге-
нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції В. Семи но женко, 
висту па ючи під час засі дання, наго ло сив, що десяте засі дання МР НТІ 
має голо вну мету – обго во рення мож ли вос тей мак си маль ного знаття 
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бар’є рів між кра ї нами СНД у сфері нау ково-тех ніч ного спів ро біт-
ництва, вироб ництва та реа лі за ції інно ва цій ної про дук ції на рин ках 
країн СНД. Голова Дер жін форм на уки заявив, що іде о ло гія цієї зустрічі 
пере кон ливо дово дить, що попри всі непо ро зу міння остан нього часу, 
кра їни СНД від криті для ство рення спіль ного прос тору інно ва цій ної 
діяль ності й готові роз ви вати коо пе ра цію у най більш перс пек тив них 
сек то рах – сек то рах «е ко но міки май бу т ньо го».

Було запла но вано обго во рення про екту Пере ліку між дер жав них 
інно ва цій них про ек тів Між дер жав ної про грами інно ва цій ного спів-
ро біт ництва дер жа в-учас ниць СНД на період до 2020 р. Пред став лені 
в Про грамі 36 про ек тів під го тов лені нау ково-дос лід ними уста но вами 
Вір ме нії, Біло русі, Казах стану, Кир гизс тану, Мол дови, Росії, Укра їни 
й пред став ля ють новітні роз робки у сфе рах біо тех но ло гій, фар ма ко ло-
гії, меди цини, енер гоз бе ре ження, еко ло гії, інфор ма ційно-ко му ні ка цій-
них тех но ло гій та захисту інфор ма ції, елект ро нники, ядер ної фізики 
і нано тех но ло гій.

Як повід омив В. Семи но женко, з метою забез пе чення участі Укра-
їни в реа лі за ції Про грами вже роз роб ле ний про ект роз по ря дження Кабі-
нету Мініст рів Укра їни «Про затвер дження Наці о наль ної час тини захо-
дів на 2013–2014 роки з реа лі за ції Між дер жав ної про грами інно ва цій-
ного спів ро біт ництва дер жа в-учас ниць СНД на період до 2020 року», 
який після про хо дження екс пер тизи буде вине се ний на роз гляд уряду.

До від ково. Між дер жавна рада зі спів ро біт ництва в нау ково-
тех ніч ній та інно ва цій ній сфе рах була ство рена в лис то паді 2009 р., 
згідно з рішен ням учас ни ків 42-го засі дання Еко но міч ної ради СНД. 
До складу МР НТІ вклю чено керів ни ків (заступ ни ків) орга нів вико нав-
чої влади дер жа в-учас ниць СНД, що від по ві да ють за нау ково-тех ніч-
ний та інно ва цій ний розвиток.

18 жовтня 2011 р. МР НТІ затвер джена Між дер жав ною про гра-
мою інно ва цій ного спів ро біт ництва дер жа в-учас ниць СНД на період 
до 2020 р. Про грама спря мо вана на ство рення умов для під ви щення 
гло баль ної кон ку рен то сп ро мож ності еко но мік дер жа в-учас ниць СНД 
і перед ба чає роз ви ток між дер жав ної коо пе ра ції в інно ва цій ній сфері, 
мобі лі за цію і роз ви ток нау ково-тех но ло гіч ного потен ці алу Спів друж-
ності, кад рове забез пе чення інно ва цій ного спів ро біт ництва країн 
СНД, спільне вико рис тання та роз ви ток інно ва цій ної інфра струк-
тури, а також між дер жавне регу лю вання інно ва цій ної діяль ності 
(В. Семи но женко: Кра їни СНД демон стру ють готов ність спів-
пра цю вати у сек то рах «е ко но міки май бу т ньо го» // Дер жавне 
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аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 24.09).

***
Уряд роз по ря джен ням від 17.07.2013 р. № 603-р схва лив Кон-

цеп цію Загаль но дер жав ної цільо вої еко но міч ної про грами роз-
витку про мис ло вості на період до 2020 р.

Кон цеп ція Про грами сфор мо вана для ком плекс ного вирі шення 
про блем них питань у про мис ло вому сек торі еко но міки держави.

Зок рема, Про гра мою перед ба ча ється вирі шення таких питань:
– не дос ко на лість інвес ти ційно-кре дит ної сис теми, що спри чи няє 

від плив влас ного капі талу, змен шення фінан со вих ресур сів та зни-
ження рівня інно ва ційно-ін вес ти цій ної актив ності суб’єк тів гос по да-
рю ван ня;

– ни зь кий рівень задо во лення потреб внут рі ш нього ринку в про-
дук ції віт чиз ня ного вироб ницт ва;

– від сут ність зв’язку між нау кою та вироб ницт вом;
– іс тотне від ста вання Укра їни у сфері вико рис тання інфор ма цій-

них тех но логій;
– за леж ність еко но міки Укра їни від зов ні ш ньої кон’юнк ту ри;
– змен шення частки висо ко тех но ло гіч них вироб ництв, що при зво-

дить до ско ро чення попиту на власні нау ково-дос лідні та при кладні 
роз робки та стри мує роз ви ток транс феру тех но ло гій (Для змен шення 
залеж ності від імпорт них пром то ва рів потрібно збіль шу вати 
частку віт чиз ня них роз ро бок // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.
gov.ua). – 2013. – 3.09; Укра їна збіль шить кіль кість віт чиз ня-
них нау ко вих роз ро бок // Освіт ній пор тал (http://www.osvita.org.ua/
news/73118.html). – 2013. – 4.09).

***
У Дер жін форм на уки спо ді ва ються, що Вер ховна Рада при йме 

ряд зако нів, які спри я ють роз витку висо ко тех но ло гіч них галузей.
Го лова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-

ма ти за ції В. Семи но женко спо ді ва ється, що робота третьої сесії Вер-
хов ної Ради Укра їни сьо мого скли кання буде про дук тив ною. У першу 
чергу голова Держінформнауки роз раховує, що народні депу тати при-
ймуть закони, які забез пе чать спри ят ливі умови для роботи галузі 
інфор ма цій них тех но ло гій та під тримку нау ко вої, нау ково-тех ніч ної 
та інно ва цій ної діяль ності загалом.



114 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 8 (98)

Суспільні виклики і потреби

В. Семи но женко повідомив, що на даний час у пар ла менті заре єст-
ро вано ряд від по від них зако но про ек тів, над якими пра цю вало Держін-
формнауки.

Зок ре ма, на роз гляді у Вер хов ній Раді Укра їни пере бу ває проект 
закону Укра їни про вне сення змін до Закону Укра їни «Про інно ва-
ційну діяль ність» (реєстр. № 2003 від 14.01.2013 р.). Доку мент роз роб-
лено на вико нання Наці о наль ного плану дій на 2012 р. Зако но про ект 
перед ба чає спро щення умов інно ва цій ної діяль ності та вдос ко на лення 
меха ніз мів під тримки реа лі за ції пріо ри тет них інно ва цій них про ек тів. 
В. Семи но женко наго ло сив, що це дуже важ ли вий для віт чиз ня ної еко-
но міки доку мент. Його неприйняття може при звести до подаль шого 
падіння інно ва цій ної актив ності про мис ло вих під при ємств в Укра їні, 
а також уне мож ли вить подальше зрос тання кон ку рен то сп ро мож ності 
наці о наль ної еко но міки особ ливо у висо ко тех но ло гіч них її галу зях. 
У то й же час при йн яття про екту закону покра щить умови для інно ва-
цій ного роз витку окре мих регі о нів Укра їни шля хом акти ві за ції та сти-
му лю вання до про ва дження інно ва цій ної діяль ності суб’єк тів гос по да-
рю вання на всій тери то рії України.

Ще один важ ли вий зако но про ект – «Про вне сення змін до роз-
ділу ХХ «Пере хідні поло жен ня» Подат ко вого кодексу Укра їни щодо 
особ ли вос тей опо дат ку вання суб’єк тів індуст рії про грам ної про дук-
ції» – теж заре єст ро ва ний у Вер хов ній Раді на початку року (реєстр. 
№ 2063 від 21.01.2013 р.). У зако но про екті шля хом вне сення змін 
до Подат ко вого кодексу Укра їни та Закону Укра їни «Про збір та облік 
єди ного внеску на загаль но обо в’яз кове дер жавне соці альне стра ху-
ван ня» про по ну ється над ати суб’єк там індуст рії про грам ної про дук-
ції  пільги щодо сплати податку на додану вар тість, податку на доходи 
фізич них осіб та єди ного внеску на загаль но обо в’яз кове дер жавне соці-
альне стра ху вання.

В. Семи но женко наголосив, що змен шення подат ко вого наван та-
ження на ІКТ-біз нес, яке від бу лося за остан ній період, уже дає свої 
резуль тати, тому послі довна полі тика дер жави в цьому напрямку тільки 
поси лить ефект та ство рить для наших про гра міс тів рівні умови зі сво-
їми закор дон ними коле гами. Він нага дав, що мину лого року для ком-
па ній, які декла ру ють основ ним видом діяль ності сферу ІТ-технологій, 
був ска со ва ний ПДВ, а пода ток на при бу ток – зни же ний до 5  %.

Ра зом з тим голова Держінформнауки звернув увагу на зако но про-
ект «Про вне сення змін до деяких зако но дав чих актів Укра їни щодо 
роз витку індуст рії про грам ної про дук ції та реа лі за ції наці о наль ного 
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про екту «Тех но по ліс» ство рення інфра струк тури інно ва цій ного роз-
витку та висо ких тех но ло гій і його скла до вих» (реєстр. № 2030 а від 
18.06.2013 р.). Іні ці а тива Уряду щодо наці о наль ного про екту «Тех но-
по ліс» отри мала схва лення Пре зи дента. У рам ках реа лі за ції цього про-
екту буде ство рено п’ять інно ва цій них тех но ло гіч них пар ків у міс тах: 
Києві, Хар кові, Львові, Дніп ро пет ровську та Донецьку. В. Семи но-
женко додав, що реа лі за ція про екту ство рення інфра струк тури інно ва-
цій ного роз витку «Тех но по ліс» стане запо біж ним захо дом для виїзду 
з Укра їни кра щих фахів ців (У Дер жін форм на уки спо ді ва ються, 
що ВР при йме ряд зако нів, які спри я ють роз витку висо ко тех но ло-
гіч них галу зей // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 
5.09).

***
За без пе чення ефек тив ного та зба лан со ва ного вико нання сис-

те мо ут во рю валь них, сис те мост ве р джу валь них і сис те мо відт во-
рю валь них функ цій дер жав ного регу лю вання в сучас них умо вах 
дасть змогу ство рити необ хідні умови для ефек тив ного інно ва-
цій ного меха нізму від тво рення стра те гіч ного потен ці алу спершу 
регі о наль ної еко но міч ної сис теми, а потім і всієї наці о наль ної еко-
но міки, що, у свою чергу, спри я тиме без конф лікт ному пере ходу 
до соці ально орі єн то ва ної рин ко вої еко но міки, досяг нення соці-
аль них, еко но міч них та еко ло гіч них цілей.

Особ ливу роль від іграє сьо го дні дер жава в реа лі за ції якісно нових 
функ цій, пов’я за них із забез пе чен ням еко но міч ного зрос тання: під-
тримка освіти та науки, роз по всю дження нау ко міст ких тех но ло гій; 
сти му лю вання інно ва цій ної актив ності, реа лі за ція про мис ло вої та нау-
ково-тех ніч ної полі тики, вирі шення еко ло гіч них про блем. Необ хід ною 
умо вою успіш ної реа лі за ції полі тики інтен сив ного еко но міч ного зрос-
тання є осво єння від по від них функ цій дер жав ного регу лю вання, адек-
ват них вимо гам соці ально-орі єн то ва ної та інно ва ційно-сп ря мо ва ної 
рин ко вої еко но міки.

Надзви чайно гли бо ким є вза є мо зв’я зок між інно ва цій ною та соці-
аль ною полі ти кою.

У про від них кра ї нах світу гене тичне коріння фор му вання нау ково-
тех ніч ної полі тики та інно ва ційно-ін вес ти цій ної полі тики від тво рення 
потен ці алу поля гало саме в існу ю чих соці аль них про бле мах. Впро ва-
дження нау ково-тех ніч них досяг нень за наяв ності раці о наль ної полі-
тики дозво ляє під три му вати рівень життя основ ної маси насе лення над 
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межею, кри тично небез печ ною для соці аль ної ста біль ності; забез пе чу-
вати соці альну впев не ність за раху нок постій ного роз ши рення спектра 
спо жи ва них мате рі аль них благ та послуг; роз ви вати інте лек ту аль ний 
потен ціал осо бис тості та сус піль ства (Дени сенко С. Мето дичні під-
ходи до фор му вання та реа лі за ції інно ва цій ного меха нізму від тво-
рення стра те гіч ного потен ці алу регі о нів // Наука й еко но міка. – 
2013. – № 1. – С. 192).

Між на род ний досвід

В свое время в СНГ была раз ра бо тана Стра те гия эко но ми чес-
кого раз ви тия стран на период до 2020 г., а в рам ках плана ее реа ли-
за ции пред ло жены и утверж дены Осно в ные направ ле ния и Меж-
го су дарст вен ная про грамма инно ва ци он ного сот руд ни чества госу-
дар ств-участ ни ков СНГ на период до 2020 г.

Ди рек тор Инс ти тута при кла д ных тех нико-эко но ми чес ких исс ле до-
ва ний и экс пер тиз Рос сийс кого уни вер си тета дру жбы наро дов (РУДН), 
в струк туре кото рого нахо дится Наци о наль ный кон та к т ный центр 
РФ по инно ва ци он ному раз ви тию СНГ, А. Чур син отме тил, что цель 
Про гра ммы – соз да ние усло вий для повы ше ния гло баль ной кон ку рен-
то спо соб ности стран СНГ путем реа ли за ции сов ме с т ных инно ва ци-
он ных про ек тов, в каж дом из кото рых участ вуют не менее трех стран 
Сод ру жества. При чем про цесс отбора инно ва ци он ных про ек тов был 
серь е з ным и дли тель ным: из 250 пред ло жен ных испы та ние выдер жали 
только 11. Но зато их воп ло ще ние послу жит делу интег ра ции и росту 
эко но ми чес кого бла го сос то я ния стран-участ ниц.

Суть одного из наи бо лее вост ре бо ван ных, по сло вам А. Чур сина, 
про ек тов, коор ди на то ром кото рого выс ту пает ОАО «Рос сийс кая кор-
по ра ция ракетно-кос ми чес кого при бо рост ро е ния и инфор ма ци он ных 
сис тем», – в раз ра ботке Мно го це ле вой аэро кос ми чес кой сис темы 
про гноз ного мони то ринга (МАКСМ), а также сер ви сов пред уп реж-
де ния о чре з вы чай ных ситу а циях при род ного и тех но ген ного харак-
тера в сово куп ности с семан ти чес кими и гео прост ранст вен ными дан-
ными. В насто я щее время в СНГ, да и в мире, отсутст вует воз мож ность 
ответст вен ного про гно зи ро ва ния сти хий ных бедст вий и тех но ген-
ных катаст роф, в кото рых еже годно гиб нут тысячи людей, а ущерб 
сос тав ляет мно гие мил ли а рды дол ла ров. В луч шем слу чае речь идет 
об интег ра ции спут ни ко вого потен ци ала раз ли ч ных стран для мони-
то ринга последст вий ЧС. Пред ла га е мая Рос сией аэро кос ми чес кая 
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сис тема, соз да ние кото рой пред по ла га ется сов местно с про филь ными 
струк ту рами Арме нии, Бела руси, Казах стана и Укра ины, позво лит 
на прак тике отра бо тать клю че вые орга ни за ци онно-тех ни чес кие реше-
ния, свя зан ные с крат кос ро ч ным про гно зи ро ва нием силь ных зем ле тря-
се ний, пред уп реж де нием о начи на ю щихся навод не ниях или пожа рах, 
а также с опе ра ти в ным конт ро лем тех ни чес кого сос то я ния кри ти чески 
важ ных (потен ци ально опа с ных) объ ек тов. Раз ра ботка и реа ли за ция 
на рын ках СНГ, исполь зу ю щих кос ми чес кую инфор ма цию, спе ци а ли-
зи ро ван ных про гно з ных сер ви сов будет иметь не только обще гу ма ни-
та р ный и соци ально-по ли ти чес кий, но и ярко выра жен ный ком мер чес-
кий эффект.

А. Чур син отме тил, что сей час работе центра мешает, во-пе р вых, 
боль шое коли чество орга нов управ ле ния Про гра ммы, что услож-
няет и удли няет путь при ня тия реше ний по тому или иному воп росу. 
Во-вто рых, на опре де лен ной ста дии сог ла со ва ния Меж го су дарст вен-
ной про гра ммы инно ва ци он ного сот руд ни чества госу дар ств-участ ни-
ков СНГ на период до 2020 г. были поте ряны гла в ные слова «целе вая 
про грам ма», а это зна чит, что утверж ден ная Про грамма не попа дает 
под ста тус про грамм, кото рые могут финан си ро ваться в СНГ в соот-
ветст вии с Поряд ком раз ра ботки, реа ли за ции и финан си ро ва ния меж-
го су дарст вен ных целе вых про грамм в СНГ, утверж ден ным Реше нием 
Совета глав пра ви тельств СНГ от 16 апреля 2004 г. Это уже при вело 
к неопре де лен ности с финан си ро ва нием отоб ран ных пило т ных инно-
ва ци он ных про ек тов, хотя при их обсуж де нии Сове том глав пра ви-
тельств СНГ было обе щано, что эти про е кты будут про фи нан си ро-
ваны. В насто я щее время Рос сот руд ни чество, как заказ чик-ко ор ди на-
тор, при кла ды вает боль шие уси лия по их финан со вому обес пе че нию. 
Сегодня закон чена раз ра ботка пред ло же ний по подго товке меж го су-
дарст вен ных целе вых про грамм «Раз ви тие меж го су дарст вен ной коо-
пе ра ции в инно ва ци он ной сфе ре» («Коо пе ра ци я») и «Моби ли за ция 
и раз ви тие научно-тех но ло ги чес кого потен ци а ла» («Потен ци ал») 
в рам ках госу дарст вен ных конт рак тов на ока за ние услуг между Рос-
сот руд ни чест вом и РУДН, заклю чен ных по резуль та там выиг ран ных 
отк ры тых кон кур сов. На базе этих раз ра бо ток в даль ней шем дол жны 
быть сфор ми ро ваны меж го су дарст вен ные целе вые про гра ммы «Коо пе-
ра ция» и «Потен ци ал», в кото рые вой дут утверж ден ные Сове том глав 
пра ви тельств СНГ про е кты, и они будут финан си ро ваться в рам ках 
этих про грамм. При ни ма ются и дру гие меры по нахож де нию источ-
ни ков финан си ро ва ния этих про ек тов… (Труд ности сот руд ни чества. 
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Пони ма ние необ хо ди мости вза и мо дейст вия при шло, а при ня тие 
реше ния о финан си ро ва нии про ек тов затя ги ва ется // Поиск (http://
www.poisknews.ru/theme/innovation/7363/). – 2013. – 6.09).

***
Пла ни ру е мый объём финан си ро ва ния Феде раль ной целе вой 

про гра ммы «Исс ле до ва ния и раз ра бот ки» на 2014–2020 гг. сос-
та вит почти 240 млрд руб., из них почти 202 млрд – бюдже т ные 
средства и около 37 млд – вне бю дже т ные. В новой про грамме будут 
учи ты ваться только те вне бю дже т ные средства хозяйст ву ю щей орга-
ни за ции, кото рые пере чис ля ются на рас чё т ный счёт испол ни теля про-
екта непос редст венно для выпол не ния НИОКР. Таким обра зом будет 
подт верж даться заин те ре со ван ность пар т нёра в резуль тате научно-ис-
сле до ва тель с ких работ и его даль ней шем исполь зо ва нии в эко но мике.

Ме роп ри я тия новой ФЦП сгруп пи ро ваны по сле ду ю щим функ ци-
о наль ным бло кам: про ве де ние исс ле до ва ний, направ лен ных на фор-
ми ро ва ние опе ре жа ю щего научно-тех но ло ги чес кого задела (блок 1); 
меж ду на род ное сот руд ни чество (блок 2); инф раст рук тура исс ле до ва-
ний и раз ра бо ток (блок 3); мате ри ально-тех ни чес кая баПо дроб ности: 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62792 (Гор ба-
това А. Про грамм ная еста фета // Наука и тех но ло гии Рос сии (http://
www.strf.ru). – 2013. – 19.09).

***
За дача науки – гене ри ро вать новые зна ния и раз ра ботки, 

задача госу дарства – поддер жать науку руб лём, задача биз неса – 
не дать про пасть ново вве де ниям, ибо они, пре вра тив шись в тех-
но ло гии, могут сни зить издержки, обес пе чить про цве та ние ком-
па ний и в конеч ном счёте повли ять на качество нашей жизни. 
Как сок ра тить путь от соз да ния пере до вых раз ра бо ток до их исполь зо-
ва ния в эко но мике, пред ста ви тели науки, госу дарства и биз неса обсу-
дили на инфор ма ци онно-прак ти чес кой кон фе рен ции «Фор ми ро ва ние 
спроса на инно ва ци он ную про дук ци ю»: http://www.strf.ru/material.
aspx?CatalogId=221&d_no=62667 (Гор ба това А. «Раз ми ни ро ван ный» 
закон // Наука и тех но ло гии Рос сии (http://www.strf.ru). – 2013. – 
19.09).
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Про блеми енер гоз бе ре жен ня

Роз бу дова влас ної сиро вин ної бази енер го ре сур сів.
Ос но вою ста лого функ ці о ну вання й успіш ного роз витку паливно-

енер ге тич ного ком плексу Укра їни, а також над ій ного забез пе чення 
укра ї нсь ких спо жи ва чів паливно-енер ге тич ними ресур сами є міне-
рально-си ро винна база ПЕК. Її наро щу ванню та ефек тив ному вико рис-
танню необ хідно при ді лити особ ливу увагу.

За галь но дер жавна про грама роз витку міне рально-си ро вин ної 
бази Укра їни на період до 2030 р., онов лену редак цію якої затвер-
джено Зако ном Укра їни від 21 квітня 2011 р. № 3268–VI, спря мо вана 
на забез пе чення потреб наці о наль ної еко но міки у міне раль них ресур-
сах за раху нок влас ного видо бутку, змен шення залеж ності Укра їни від 
імпорту міне раль них ресур сів і збіль шення екс порт ного потен ці алу 
кра їни за раху нок влас ного видо бутку корис них копа лин, що мають 
вели кий попит на сві то вому ринку. Загаль но дер жав ною про гра мою 
вста нов лено цільові показ ники роз витку міне рально-си ро вин ної бази 
паливно-енер ге тич ного ком плек су…

…Перс пек тив ними напря мами енер ге тич ної полі тики, орі єн то-
ва ної на власні паливно-енер ге тичні ресурси, є пріо ри тет ний роз ви-
ток нових енер ге тич них тех но ло гій, що базу ються на знач них запа-
сах в Укра їні кам’я ного та бурого вугілля, метану вугіль них родо-
вищ і слан це вого газу, ресур сів укра ї нсь кої час тини шельфу Чор ного 
та Азовсь кого морів.

Так, видо бу ток метану вугіль них родо вищ нале жить до склад них 
тех но ло гіч них про це сів, оскільки на від міну від при род них родо вищ 
газу пере важна час тина метану пере бу ває у сор бо ва ному стані й лише 
незначна його кіль кість – у віль ному та роз чи не ному вигляді. Через 
це вико рис тання тра ди цій них тех но ло гій при видо бу ванні вугіль ного 
газу є немож ли вим.

Укра їна має пев ний досвід про ве дення робіт із дега за ції та видо-
бутку метану вугіль них шахт у спо сіб буріння під зем них сверд ло вин 
і сверд ло вин із поверхні на полях дію чих шахт. Проте, на від міну від 
роз ви не них країн, вилу чення шахт ного газу в Укра їні до остан нього 
часу дик ту ва лося насам пе ред вимо гами без пеки видо бутку вугілля, 
через що більша його час тина вики да ється у повітря або спа лю є ться.

Між тим між на род ний досвід свід чить про мож ли вість та еко но-
мічну доціль ність про мис ло вого видо бутку метану з вугіль них плас-
тів та гір ни чих виро бі ток дію чих і закри тих вугіль них шахт Укра їни. 
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За оцін ками екс пер тів, уже до 2015 р. видо бу ток метану можна було б 
нарос тити до 6–8 млрд м3 за рік.

Проте від чут них пози тив них резуль та тів у цій сфері не досяг нуто, 
що пов’я зу ється з декла ра тив ністю низки при йн я тих нор ма тивно-пра-
во вих актів, бра ком доступ них тех но ло гій видо бутку шахт ного метану 
та належ ного фінан су вання.

На від міну від шахт ного метану, мож ли вості нала го дження 
видо бутку слан це вого газу в Укра їні досі є недо ста т ньо вивче ними. 
Це пов’я зано пере д у сім з від сут ністю віро гід них гео ло гіч них даних 
щодо запа сів слан це вого газу та тех но ло гій його видо бутку. Визна-
ченню перс пек тив роботи в даному напрямі спри я тиме реа лі за ція про-
ек тів щодо вивчення мож ли вос тей про мис ло вого видо бутку на тери-
то рії Укра їни слан це вого газу із залу чен ням ком па ній Shell і Chevron, 
запо чат ко ва них у 2012 р. За оцін ками екс пер тів, потен ціал видо бутку 
слан це вого газу та газу з піс ко ви ків в Укра їні ста но вить від 7–8 до 
20–22 млрд м3 за рік.

Окрім слан це вого, Укра їна має запаси газу, що міс титься в щіль них 
піс ко ви ках. Колек тори вуг ле вод нів з низь кими ємнісно-філь т ра цій-
ними влас ти вос тями три ва лий час були поза ува гою роз від ни ків надр, 
оскільки їх осво єння було нерен та бель ним. Навіть сьо го дні ці запаси 
газу не облі ко ву ю ться. Разом з тим досвід видо бутку газу в щіль них 
піс ко ви ках у США, а також віт чиз няні нау кові дослі дження засвід чили 
перс пек тив ність осво єння таких запа сів, зок рема в межах Дніп ровсько-
До нець кої западини.

Перс пек тив ним дже ре лом видо бутку при род ного газу в Укра їні 
є також вилу чення метану з газо гід ра тів, поклади яких було вияв лено 
в укра ї нсь кій еко но міч ній зоні Чор ного моря. У резуль таті робіт, 
вико на них Інсти ту том гео ло гіч них наук НАН Укра їни, на під ставі 
гео фі зич них і сейс міч них дослі джень було вияв лено три зони гід ра то-
ут во рення у пів ніч ній час тині Чор ного моря з імо вір ними сумар ними 
запа сами в об’ємі 50–60 трлн м3 газу. Незва жа ючи на великі запаси 
метану, який міс титься в газо гід ра тах, його про мис ло вий видо бу-
ток нині усклад ню ється від сут ністю в Укра їні тех но ло гій ути лі за ції 
метану з газо гід ра тів.

Крім роз витку міне рально-си ро вин ної бази наф то га зо вої про мис-
ло вості ваго мий потен ціал вба ча ється у від ро дженні буро ву гіль ної 
галузі, яку через недба лість орга нів дер жав ної влади фак тично втра-
чено у попе ре дні роки. Потуж ний ком плекс із видо бу вання та пере роб-
лення бурого вугілля, ство ре ний на тери то рії Укра їни про тя гом 1950–
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1965 рр., зазнав руй на ції у 1990-ті роки і фак тично при пи нив роботу 
з 2008 р.

Між тим сумарні запаси та про гнозні ресурси бурого вугілля 
на тери то рії Укра їни ста нов лять 8,6 млрд т, або 7,3  % від загаль них 
ресур сів вугілля в Укра їні, 2,05 млрд т з яких при датні до роз роб лення 
від кри тим способом.

По рів няння ціно вих пара мет рів та енер ге тич ної цін ності бурого 
вугілля та при род ного газу демон струє, що збіль шення влас ного видо-
бутку бурого вугілля є ціл ком обґрун то ва ним і вигід ним. Як деше вий 
енер ге тич ний ресурс буре вугілля може стати аль тер на ти вою більш 
доро гого вугілля інших груп для всіх без винятку схід но єв ро пейсь ких 
країн, а досвід інших країн засвід чив ефек тив ність вико рис тання його 
як сиро вини для:

– ви роб ництва елект ро енер гії й тепла на місці його без по се ре д-
нього видо бут ку;

– бри ке ту вання й тер мо бри ке ту вання, випуску висо ко якіс ного 
бри кет ного палива;

– ви роб ництва рід кого палива (авто мо біль них бен зи нів, дизель-
ного пали ва);

– га зи фі ка ції вугілля, отри мання енер ге тич ного газу;
– ви роб ництва біту мів і міне раль них добрив.
Ана ліз мож ли вос тей порів няно швид кого досяг нення ваго мих 

резуль та тів у сфері видо бутку паливно-енер ге тич них ресур сів пока зує 
необ хід ність залу чення вели ких іно зем них інвес то рів і сві то вих енер-
ге тич них ком па ній, які воло ді ють від по від ними тех но ло гі ями й фінан-
со вими ресур сами. 

Основ ним дже ре лом фінан су вання захо дів Загаль но дер жав ної 
про грами роз витку міне рально-си ро вин ної бази паливно-енер ге тич-
них ресур сів є не кошти дер жав ного бюджету, а залу чення фінан со-
вих ресур сів з інших дже рел, обсяг яких на весь період вико нання про-
грами ста но вить 163 млрд грн (86  % загаль ного про гно зо ва ного обсягу 
фінан су ван ня). Це обґрун то вує необ хід ність фор му вання спри ят ли вих 
умов для інвес ти цій ної діяль ності у добув ній галузі, у т. ч. із засто су-
ван ням меха ніз мів, перед ба че них Зако нами Укра їни «Про дер жавно-
при ватне пар т нерст во» у редак ції від 2 грудня 2012 р., «Про угоди про 
роз по діл про дук ції» у редак ції від 2 грудня 2012 р., а також подат ко вих 
і мит них стимулів.

Го ло вним завдан ням на 2013 р. у даній сфері є ство рення від-
по від них умов на рівні зако но дав ства та забез пе чення вико нання 
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Загаль но дер жав ної про грами роз витку міне рально-си ро вин ної бази 
Укра їни на період до 2030 р.

Для закріп лення пози тив них тен ден цій у сфері роз витку міне-
раль но си ро вин ної бази, запо чат ко ва них остан нім часом, та ство-
рення спри ят ли вих умов для залу чення інвес ти цій у наро щу вання 
видо бу вання паливно-енер ге тич них ресур сів у 2013 р. необ хід но:

– за без пе чити належну реа лі за цію завдань і захо дів Загаль но-
дер жав ної про грами роз витку міне рально-си ро вин ної бази Укра їни 
на період до 2030 р.;

– про ана лі зу вати ефек тив ність меха ніз мів сти му лю вання інвес ти-
цій ної діяль ності у сфері видо бу вання паливно-енер ге тич них ресур сів, 
перед ба че них чин ним зако но дав ст вом, і роз ро бити заходи щодо фор-
му вання спри ят ли вих умов для залу чення інвес ти цій у дану сферу, усу-
нення бюрок ра тич них пере шкод для інвес ти цій ної діяль ності в міне-
рально-си ро вин ному ком плек сі;

– ух ва лити пакет нор ма тивно-пра во вих актів щодо роз дер жав-
лення вугіль ної галузі та пере ве дення її на рин кові при нципи гос по да-
рю вання, що перед ба чено Про гра мою еко но міч них реформ на 2010–
2014 рр. «Заможне сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна еко но міка, 
ефек тивна дер жа ва»;

– роз ро бити й затвер дити кон цеп цію роз витку буро ву гіль ної про-
мис ло вості України;

– про ана лі зу вати при чини неефек тив ності захо дів щодо реа лі-
за ції потен ці алу видо бутку газу (мета ну) вугіль них родо вищ, у т. ч. 
недо ліки нор ма тивно-пра во вого забез пе чення інвес ти цій ної діяль-
ності у даній сфері, вжити ком плекс них захо дів щодо ство рення умов 
для наро щу вання видо бутку газу (мета ну) вугіль них родо вищ (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. 80–84).

***
Про ект Наці о наль ного плану дій з від нов лю ва ної енер ге тики 

отри мав під тримку Сек ре та рі ату Енер ге тич ного Спів то ва риства. 
Про це повід омив голова Дер жав ного аге нтства з енер го е фек тив ності 
та енер гоз бе ре ження Укра їни М. Паш ке вич після зустрічі з дирек то ром 
Сек ре та рі ату Енер ге тич ного Спів то ва риства Я. Копа чем та екс пер тами 
у сфе рах від нов лю ва ної енер ге тики і енер го е фек тив ності. Зустріч від-
бу лася 19 вересня в м. Відні.
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М. Паш ке вич зазна чив, що сек ре та ріат у цілому під три мав про-
ект Наці о наль ного плану дій з від нов лю ва ної енер ге тики на період 
до 2020 р. та надав деякі реко мен да ції щодо його покра щення. Вони 
будуть взяті до уваги.

На зустрічі також обго во рю вали питання вико нання Укра ї ною 
зобо в’я зань у рам ках Дого вору при єд нання до Енер ге тич ного Спів то-
ва риства у сфе рах енер го е фек тив ності та роз витку від нов лю ва них дже-
рел енер гії. Сто рони під крес лили важ ли вість про дов ження спів праці 
між Сек ре та рі а том Енер ге тич ного Спів то ва риства і Укра ї ною у зазна-
че них сфе рах (Про ект Наці о наль ного плану дій з від нов лю ва ної  е нер-
ге тики отри мав під тримку Сек ре та рі ату Енер ге тич ного Спів то-
ва риства // Дер жавне аге нтство з енер го е фек тив ності т а  енер гоз-
бе ре ження Укра їни (http://saee.gov.ua). – 2013. – 20.09).

***
Уряд опі ку ється реа лі за цією про грами під ви щення рівня без-

пеки енер го бло ків атом них елект ро стан цій. Саме для вико нання від-
по від них захо дів роз роб лено та схва лено поста нову Кабі нету Мініст рів 
Укра їни «Про вне сення змін до Ком плекс ної (зве де ної) про грами під-
ви щення рівня без пеки енер го бло ків атом них елект ро стан цій».

Про ект поста нови роз роб лено Міне нер го ву гілля на вико нання 
дору чення Кабі нету Мініст рів, а від по відна Про грама роз роб лена 
на вико нання Указу Пре зи дента Укра їни «Про рішення Ради наці о-
наль ної без пеки і обо ро ни» від 8 квітня 2011 р. «Про під ви щення без-
пеки екс плу а та ції атом них елект ро стан цій Укра ї ни».

Ре а лі за ція Про грами необ хідна для вико нання між на род них зобо-
в’я зань Укра їни згідно з Кон вен цією «Про ядерну без пе ку» та є умо-
вою екс плу а та ції укра ї нсь ких АЕС.

Ме тою зазна че ної поста нови є визна чення загаль ної потреби 
та гра фіка фінан су вання Про грами з ура ху ван ням спів від но шення 
кош тів ДП НАЕК «Е нер го а том» та кре дит них кош тів ЄБРР/Єв ра том.

При йн яття поста нови дасть мож ли вість вико нати всі запла но вані 
заходи Про грами, вклю ча ючи додат кові про ти ава рійні та про ти по-
жежні заходи, спря мо вані на запо бі гання ава ріям, ана ло гіч ним ава рії 
на АЕС «Фуку сі ма» (Уряд опі ку ється реа лі за цією про грами під ви-
щення рівня без пеки енер го бло ків АЕС // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 6.09).
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***
Ко мі тет 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 вва-
жає, що потре бує доопра цю вання про ект закону про вне сення 
змін до деяких зако нів Укра їни щодо сти му лю вання вироб ництва 
елект ро енер гії з аль тер на тив них дже рел енергії.

На засі данні комі тету зазна ча лося, що основ ним завдан ням зако но-
про екту (реєстр. № 2946) є спри яння прак тич ній реа лі за ції «зеле но го» 
тарифу для об’єк тів елект ро енер ге тики, що вироб ля ють елект ро енер гію 
з аль тер на тив них дже рел енер гії, зок рема, з біо маси, біо газу та побу-
то вих від хо дів. Так, шля хом вне сення змін до зако нів «Про аль тер на-
тивні види пали ва», «Про елект ро енер ге ти ку» про по ну ється: уточ нити 
визна чення тер міну «біо ма са» з метою при ве дення його у від по від ність 
до Дирек тиви 2009/28/ЕС сто совно спри яння вико рис танню енер гії від-
нов лю ва них дже рел, вихо дячи із про грами гар мо ні за ції зако но дав ства 
Укра їни із законо давст вом Євро пейсь кого Союзу; вста но вити еко но-
мічно обґрун то ва ний кое фі ці єнт «зеле но го» тарифу для елект ро енер гії, 
вироб ле ної з біо газу; запро ва дити «зеле ний» тариф для елект ро енер-
гії, вироб ле ної з побу то вих від хо дів та при суміс ному спа лю ванні біо-
маси з викоп ними пали вами; урів няти біо га зові уста новки, неза лежно 
від тер міну вве дення їх екс плу а та цію до 01.04.2013 р., у мож ли вос тях 
щодо отри мання «зеле но го» тарифу; виклю чити вимоги щодо частки 
міс це вої скла до вої облад нання, мате рі а лів та послуг у загаль ній вар-
тості об’єк тів елект ро енер ге тики, які вироб ля ють елект ро енер гію 
з біо маси, біо газу, побу то вих від хо дів та при суміс ному спа лю ванні 
біо маси з викоп ними паливами.

Під час обго во рення зазна ча лося, що в доопра цьо ва ному про екті 
виклю чено норму щодо суміс ного спа лю вання біо маси з викоп ними 
пали вами. Вод но час поси лено поло ження щодо від не сення побу то вих 
від хо дів до аль тер на тив них дже рел енергії. На родні депу тати наго ло-
шу вали на тому, що визна чене сьо го дні зако ном засто су вання «зеле-
но го» тарифу для елект ро енер гії, вироб ле ної з енер гії вітру, сонця, 
з біо маси та малими ГЕС, обґрун то ву ється еко ло гіч ною чис то тою 
цих енер го но сіїв та щоріч ним зни жен ням собі вар тості такої елект ро-
енер гії. Досвід країн ЄС сто совно твер дих побу то вих від хо дів демон-
струє високі ризики забруд нення навко ли ш нього середо вища, витрат-
ність цього виду гене ра ції елект ро енер гії, тому її сти му лю вання зараз 
не дадуть мож ли вості роз ви вати вироб ництво деше вої елект ро енер гії 
після закін чення строку дії «зеле но го» тарифу (Комі тет з питань 
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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 вва жає, що потре бує доопра цю-
вання про ект закону про вне сення змін до деяких зако нів Укра їни 
щодо сти му лю вання вироб ництва елект ро енер гії з аль тер на тив-
них дже рел енер гії // Офі цій ний веб-пор тал Вер хов ної Ради Укра-
їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 509).

***
Члени пре зи дії HAH Укра їни та запро шені заслу хали й обго-

во рили допо відь гене раль ного дирек тора Тех но ло гіч ного парку 
«Напівп ро від ни кові тех но ло гії і мате рі али, опто елект ро ніка та сен-
сорна тех ні ка», керів ника Дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної 
про грами «Роз робка і впро ва дження енер гоз бе рі га ю чих світ ло ді-
од них дже рел світла та освіт лю валь них сис тем на їх осно ві» док-
тора тех ніч них наук В. Соро кіна про хід вико нання зазна че ної про-
грами.

В обго во ренні взяли участь ака де мік НАН Укра їни Б. Патон, 
голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти-
за ції Укра їни ака де мік НАН Укра їни В. Семи но женко, ака де мік-сек ре-
тар Від ді лення фізики і аст ро но мії НАН Укра їни ака де мік НАН Укра-
їни В. Локтєв.

Відзна ча лось, що заслу хана на засі данні допо відь є яск ра вим при-
кла дом тіс ної коо пе ра ції вче них-фі зи ків, хімі ків, мате рі а ло знав ців, 
меди ків, а також пред став ни ків вироб ни чої сфери з метою вирі шення 
про блеми енер гоз бе ре ження.

До сяг нення в галузі фізики та опто елект ро ніки за останні роки 
дали змогу ство рити світ ло ді одні дже рела світла з енер го е фек тив ністю 
в три-чо тири рази вищою, ніж у ламп роз жа рю вання. Оскільки витрати 
елект ро енер гії на освіт лення дося га ють бли зько 30 % від усієї вироб-
ле ної у світі, то ряд висо ко роз ви ну тих країн вже здійс ню ють пере-
хід на світ ло ді одне освіт лення та зако но давчо забо ро ня ють вико рис-
тання ламп роз жа рю вання. Ці факти свід чать, що вико нання про грами 
є завдан ням акту аль ним, своє час ним і важливим.

Ви ко навці про грами в умо вах досить обме же ного фінан су вання 
зуміли досягти ваго мих резуль та тів, про що було заува жено у допо віді 
та при її обго во ренні.

Проте керів ництву про грами та її нау ково-тех ніч ній раді необ-
хідно зосе ре дити зусилля на залу ченні додат ко вих кош тів для вико-
нання завдань про грами, пошуку інвес то рів, заці кав ле них у вирі шенні 
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про блем енер гоз бе ре ження. Було вислов лено думку, що на основі 
резуль та тів про грами доцільно запро ва дити нову дер жавну цільову, 
але вже соці ально-еко но мічну про граму з широ ко масш таб ного впро ва-
дження світ ло ді од ного освіт лення. Роз по чи нати її під го товку потрібно 
вже сьогодні.

У цілому пре зи дія НАН Укра їни схва лила резуль тати вико нання 
Дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної про грами «Роз робка і впро ва-
дження енер гоз бе рі га ю чих світ ло ді од них дже рел світла та освіт лю-
валь них сис тем на їх осно ві» та при йн яла від по відну поста нову (Пре с-
ре ліз за під сум ками засі дання пре зи дії НАН Укра їни 4 вересня 2013 р. 
// Наці о нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.ua).

***
Учені НАН Укра їни успішно засто со ву ють тех но ло гії вироб-

лення елект ро енер гії з газу, що утво рю ється при роз кла данні 
сміття.

На у ко вці Інсти туту газу НАН Укра їни дослі дили, що в резуль таті 
бро діння від хо дів на зва ли щах побу то вого сміття утво рю ється газ. 
Такий зва лищ ний газ (біо газ) після пере робки в біо ме тан можна вико-
рис то ву вати в побу то вому сек торі (у зви чай них газо вих паль ни ках), 
як моторне паливо в дизель них авто мо бі лях. Також учені роз ро били 
тех но ло гію пере робки біо газу в мета нол, який широко вико рис то ву-
ється в газо вій про мис ло вості.

Ін сти тут газу НАН Укра їни ство рив робочі ком плекси отри мання 
та вико рис тання біо газу полі го нів твер дих побу то вих від хо дів для 
вироб лення елект ро енер гії. На Київ щині від крито вже дві елект ро стан-
ції, що пра цю ють на біогазі.

Де тально про вико рис тання зва лищ ного газу дивіться в про грамі 
«Золо тий запас Укра їни. Біо газ»: https://www.youtube.com/watch?v=B
Y6 M5 DnBZZ8&list=PL3 DwDr-ic3 uyrchQUxLijEyhqw7 KLt0 Wu&
index=33 (Вчені НАН Укра їни успішно засто со ву ють тех но ло гії 
вироб лення елект ро енер гії з газу, що утво рю ється при роз кла данні 
сміття (теле пе ре дача про роз роб ку) // Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 11.09).

***
Раз ведка, а в слу чае успеш ного ее резуль тата, и добыча «слан це-

во го» (а точ нее – нетра ди ци он ного газа), кото рые пла ни рует вести 
на «Ю зовс ком участ ке» в Донец кой области ком па ния Shell, дол-
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жны про ис хо дить в усло виях мак си мально воз мож ной отк ры тости 
и при таких же высо ких стан дар тах без о пас ности. Об этом заявили 
уче ные на про шед шем в Донецке сов мест ном засе да нии научно-ме-
то ди чес кого совета Донец кого горо дс кого совета и Науч ного совета 
по эко но мико-пра во вым про бле мам раз ви тия горо дов Укра ины Отде-
ле ния эко но мики НАН Украины.

В целом, уче ные сог ла сны в одном. Как подчерк нул дирек тор Укра-
инс кого госу дарст вен ного научно-ис сле до ва тель с кого и про ектно-
ко нст рук торс кого инс ти тута гор ной гео ло гии, гео ме ха ники и марк-
шей дерс кого дела (Укр НИ МИ) член-кор рес пон дент НАН Укра ины 
А. Анци фе ров, про блема газа в Укра ине – стра те ги чес кая, от реше ния 
кото рой зави сит сос то я ние эко но мики и вообще буду щее страны.

А. Анци фе ров отме тил, что в свое время «слан це вая» рево лю ция 
в США позво лила этой стране сни зить цены на газ в три раза, и теперь 
этот опыт пыта ются повто рить в ряде стран Европы, Азии и Южной 
Америки.

Тем не менее, из выс ка зы ва ний донец ких уче ных можно сде лать 
вывод, что они до сих пор не рас по ла гают опти маль ной пред ва ри тель-
ной инфор ма цией кон к ретно по Юзовс кому про екту. Так, замес ти тель 
дирек тора Донец кого инс ти тута эко но мико-пра во вых исс ле до ва ний 
Наци о наль ной ака де мии наук Укра ины В. Усти менко отме тил, что 
инс ти тут до сих пор не имеет воз мож ности озна ко миться с текс том 
дого вора Донец кого обл со вета с ком па нией Shell.

Он также подчерк нул, что в соз дав шейся ситу а ции стране необ хо-
димо зако но да тель ство, кото рое бы решало воп росы тех но ло ги чес кие, 
воп росы, свя зан ные с соци аль ной ответст вен но с тью ком па ний, осу ще-
ств ля ю щих дан ную дея тель ность, и ответст вен ность ком па ний в слу-
чае наступ ле ния небла гоп ри я т ных последст вий для тех тер ри то рий, 
на кото рых эта дея тель ность будет про во ди ться.

По мне нию замес ти теля дирек тора Укр НИ МИ Е. Ходы рева, каж дое 
мес то рож де ние газа тре бует инди ви ду аль ного науч ного подхода, в связи 
с чем пред ла га ется соз дать на базе Укр НИ МИ спе ци аль ный мони то рин-
го вый центр. Е. Ходы рев отме тил, что этот центр мог бы взять на себя 
гораздо более сло ж ные функ ции, чем просто конт роль за сос то я нием 
среды. Он дол жен решать воп росы науч ной интерп ре та ции полу ча е-
мых резуль та тов и про гноза раз ви тия эко ло ги чес кой ситу а ции в реги-
оне. Замес ти тель дирек тора Укр НИ МИ подчерк нул, что уче ные в таком 
центре путем точеч ного конт роля, моде ли ро ва ния ситу а ции и про гно зом 
ее раз ви тия дол жны вли ять на сами тех но ло гии раз ра ботки.
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Ака де мик НАН Укра ины А. Амоша на засе да нии более всего акцен-
ти ро вал вни ма ние кол лег на необ хо ди мости обес пе че ния полной без о-
пас ности работ по газо до быче. По его убеж де нию, исходя из ситу а ции 
в энер ге ти чес ком сек торе Укра ины, необ хо димо искать аль тер на тивы, 
в том числе слан це вый газ, кото рый, воз можно, ста нет очень эффек-
ти в ным реше нием. Но с дру гой сто роны, подчерк нул ака де мик, все 
вни ма ние нужно обра тить на обес пе че ние бла го при я т ных последст вий 
газо вых раз ра бо ток и их эффек тив ное соп ро вож де ние. Он пред ло жил 
назы вать центр в Укр НИ МИ не мони то рин го вым, а экс пе р т ным и обес-
пе чить его спе ци а лис тами не только по соп ро вож де нию, но и по пре-
дотв ра ще нию…

Уче ные сог ла си лись соз дать на базе Укр НИ МИ с учас тием всех 
про филь ных орга ни за ций посто янно дейст ву ю щий мони то рин го-
вый (экс пе р т ный) центр, осна щен ный всем необ хо ди мым сов ре мен-
ным обо ру до ва нием.

Уче ные также поддер жали реше ние о необ хо ди мости широко осве-
щать резуль таты мони то рин го вой дея тель ности соз дан ного центра, что 
необ хо димо для сня тия соци аль ной напря жен ности, воз ни ка ю щей, как 
пра вило, из-за недо ста точ ной инфор ми ро ван ности насе ле ния о нали чии 
над ле жа щего эко ло ги чес кого конт роля внед ря е мых тех но ло гий (Кол-
гу шев Я. Донецькі вчені про по ну ють Shell ство рити спіль ний моні-
то рин го вий центр // Укра ї нська енер ге тика UA–Energy.org (http://
ua-energy.org/post/36168). – 2013. – 12.09; Кол гу шев Я. «Зак ры тый» 
слан це вый газ: уче ные хотят знать правду // Ост роB (http://www.
ostro.org/donetsk/society/articles/426750/). – 2013. – 12.09).

***
Укра їна потре бує вдос ко на ле ного зако но дав ства у сфері енер го   -

е фек тив ності. Про це заявив О. Дячук, пред став ник Інсти туту еко-
но міки та про гно зу вання НАН Укра їни на дис ку сії «Тема тичні дослі-
дження з фінан су вання енер го е фек тив них про ек тів». Захід від бувся 
в рам ках IV Між на род ного форуму «Е нер ге тика для стій кого роз-
вит ку» (м. Тбі лісі, Грузія)

О. Дячук зазна чив, що Укра їна зав жди мала потребу в новому зако-
но дав стві в енер ге тич ній сфері, а також у галузі захисту навко ли ш нього 
середо вища та змін клі мату, оскільки її полі тика в цих напря мах була 
роз ба лан со вана, а біль шість стра те гіч них доку мен тів або супе ре чили 
один одному, або ж не вра хо ву вали між на род них зобо в’я зань. На його 
пере ко нання, Укра їна потре бує такого зако но дав ства, яке б ком плексно 
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та сис те ма тично спри яло роз витку енер ге тич ної, еко но міч ної, еко ло-
гіч ної та iнно ва ц i й ної полi тики дер жави. Про цес при ско рю ва ти муть 
мiжна роднi зобо в’я зання у сферi енер ге тики, охо рони навко ли ш нього 
середо вища й боро тьби зi змiнами клiмату, а також євро i н тег рацiйнi 
про цеси України.

О. Дячук заува жив, що пере д у сім необ хідно доопра цю вати про екти 
Наці о наль ного плану дій з енер го е фек тив ності та Наці о наль ного плану 
дій з від нов лю ва ної енер ге тики. Від по відно пер шого Укра їна пови нна 
до 2020 р. ско ро тити кін цеве енер го спо жи вання на 9 %, від по відно дру-
гого – досягти не менше 11 % ВДЕ в загаль ному енер ге тич ному балансі 
кра їни. За його сло вами, не менш важ ливе зна чення для Укра їни мають 
імп ле мен та ція інших дирек тив ЄС, пов’я за них з лібе ра лі за цією енер-
ге тич них рин ків, а також роз робка Плану дій з реа лі за ції онов ле ного 
про екту Енер ге тич ної стра те гії Укра їни до 2030 р. (Укра їна потре-
бує вдос ко на ле ного зако но дав ства в сфері енер го е фек тив ності // 
Дер жавне аге нтство з енер го е фек тив ності та енер гоз бе ре жен ня 
Укра їни (http://saee.gov.ua). – 2013. – 20.09).

***
При єд нав шись до Євро пейсь кого Енер ге тич ного Спів то ва-

риства, Укра їна взяла на себе дуже важкі зобо в’я зання – вико нати 
вимоги Дирек тиви Євро пейсь кого пар ла менту і Ради Євро пейсь-
кого Союзу 2001/80/ЄС «Про обме ження вики дів деяких забруд ню-
ючих речо вин в атмос феру від вели ких уста но вок спа лю ван ня». 
Отже, до 31 грудня 2017 р. Укра їна зобо в’я за лася досяг нути на енер го-
ге не ру ю чих уста нов ках гра нично допус ти мих норм емі сії золи, окси дів 
сірки та азоту (обчис лю ються в мілігра мах у нор маль ному метрі кубіч-
ному, або мг/нм3). При чому без жод них умов і пере хід ного пері оду. 
На думку бага тьох фахів ців енер го га лузі, вимоги назва ного доку мента 
є для Укра їни майже непо силь ними як за тер мі нами, так і за необ хід-
ними інвес ти ці ями.

Від по відно до вимог Дирек тиви 2001/80/ЄС за непов них вісім 
років Укра їні необ хідно у 20 разів ско ро тити викиди шкід ли вих речо-
вин в атмос феру. Якщо валові викиди у 2009 р. ста но вили 1127 тис. т, 
то від по відно до вимог дирек тиви до початку 2018 р. вони мають бути 
ско ро чені до 56 тис. т.

Пе ред Укра ї ною поста ють завдання щодо неухиль ного змен шення 
вики дів шкід ли вих речо вин від теп ло енер ге тич них уста но вок з роз-
роб кою від по від них про грам, визна чен ням цілей і завдань, захо дів і 
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тер мі нів їх вико нання, а також меха ніз мів моні то рингу. Також необ-
хідно досягти в стислі тер міни євро пейсь ких рів нів гра нично допус-
ти мих вики дів від енер го ге не ру ю чих уста но вок, що потре бу ва тиме 
їх пере осна щення та модер ні за ції з вико рис тан ням висо ко ефек тив них 
сис тем очи щення димо вих газів, вар тість яких ста но вить 20–25 % від 
вар тості основ ного теп ло енер ге тич ного облад нання. Усі ці про блеми 
Укра їні дове деться вирі шу вати.

…За ру біж ний досвід вка зує на те, що існу ють такі основні шляхи 
неухиль ного змен шення вики дів шкід ли вих речо вин від теп ло енер ге-
тич них уста но вок: впро ва дження еко ло гічно без печ них уста но вок, які 
базу ються на сучас них тех но ло гіях для більш ефек тив ного спа лю вання 
палива (котли цир ку лю ючого кип ля чого шару, внут рі ш ньо цик лова 
гази фі ка ція вугілля тощо); впро ва дження висо ко ефек тив них газо очис-
них уста но вок при факель ному спа лю ванні в кот лах; під ви щення ефек-
тив ності енер ге тич ного вироб ництва шля хом вико рис тання новіт ніх 
теп ло си ло вих уста но вок для міні мі за ції пали во ви ко рис тання і, від по-
відно, змен шення утво рення шкід ли вих вики дів; посту пове згор тання 
гене ра ції на заста рі лих потуж нос тях і модер ні за ція тих теп ло си ло вих 
уста но вок, тер мін вико рис тання яких ще не завер шився.

Ще в лис то паді 2010 р. укра ї нські уря довці ухва лили рішення роз-
по чати роз робку Дер жав ної про грами з вико нання вимог Дирек тиви 
2001/80/ЄС. Але згідно із зако но дав ст вом Укра їни, спо чатку потрібно 
роз ро бити кон цеп цію цієї про грами. Кон цеп ція вже роз роб лена, але, 
на жаль, ще не узго джена з різ ними дер жав ними уста но вами і до цього 
часу не затвер джена.

Можна з роз умін ням поста ви тися до того, що роз робка кон цеп ції 
є масш таб ною робо тою, яка потре бує часу. Але якщо на роз робку кон-
цеп ції витра чено стільки часу, то скільки його зна до биться для роз-
робки й узго дження самої про грами? Слід заува жити, що до 31 грудня 
2017 р. зали ша ється мало часу не лише на роз робку, а також на її реа-
лі за цію. Ми не маємо досвіду про ек ту вання та будів ництва сірко- і азо-
то очис них уста но вок, у нас досі від сутні вироб ничі потуж ності для 
їх вироб ництва. Немає також про ект них рішень щодо ути лі за ції про-
дук тів цих газо очис них уста но вок. Прак тично весь ком плекс робіт 
необ хідно почи нати з нуля.

…Варто заува жити, що така робота в євро пейсь ких кра ї нах про во-
ди лася про тя гом 40 років при коло саль них капі та ло вк ла ден нях. При-
кла дом для нас може бути енер ге тика сусі д ньої Польщі, яка свого часу 
роз в’я зу вала подібні про блеми. Коли польські фахівці поба чили, що не 
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вкла да ються у зазна чені тер міни, вони узго дили з від по від ними струк-
ту рами Євро пейсь кого Союзу необ хід ність від тер мі ну вати повне вико-
нання робіт щодо впро ва дження газо очис ного облад нання на своїх ТЕС.

Сьо го дні енер ге тика Польщі є взір цем вико нання євро пейсь ких 
нор ма ти вів щодо вики дів шкід ли вих речо вин. Там було вве дено в дію 
низку котель них агре га тів з цир ку лю ючим кип ля чим шаром (у тому 
числі вперше у світі з над кри тич ними пара мет рами пари), впро ва джено 
висо ко ефек тивні сірко- і азо то очисті уста новки, ство рено потужну 
індуст рію з вироб ництва необ хід ного для цього облад нання.

Енер ге тика Укра їни пови нна виб рати цей апро бо ва ний шлях. 
Інакше нас виклю чать із чле нів Євро пейсь кого Енер ге тич ного Спів то-
ва риства, чого не можна допус тити. Впро ва дження євро пейсь ких стан-
дар тів в Укра їні, у тому числі в енер ге тиці, є запо ру кою нашого подаль-
шого роз витку (Акі мов А.  Викиди // Дзер кало тижня. Укра їна (http://
gazeta.dt.ua/energy_market/vikidi-_.html). – 2013. – 30.08. – 6.09).

Між на род ний досвід

По след нее деся ти ле тие было отме чено интен си в ным раз ви тием 
рынка и регу ля ти в ных норм в области возоб нов ля е мой энер гии. 
Порядка 50 стран в этот период активно раз ра ба ты вали и внед ряли поли-
тики раз ви тия возоб нов ля е мой энер ге тики. Теперь это число достигло 
120. Кроме того, зна чи тельно вырос объем инвес ти ций в эту отрасль.

Ка кие осно в ные гло баль ные тен ден ции ока зы вали вли я ние 
на рынок возоб нов ля е мой энер гии в послед нее деся ти ле тие? Каковы 
про гно зи ру е мые темпы роста объ е мов про из водства элект ро э нер гии 
из возоб нов ля е мых источ ни ков? Ответы на эти воп росы содер жатся 
в еже год ном обзоре рынка возоб нов ля е мой энер гии Annual Renewable 
Energy Outlook 2013, подго тов лен ном экс пер тами Frost & Sullivan. Сог-
ласно дан ному обзору, весо мую роль в раз ви тии рынка возоб нов ля е мых 
источ ни ков энер гии сыг рала поли ти чес кая и финан со вая поддержка. 
Эти фак торы и в даль ней шем будут одними из реша ю щих. Ожи да ется, 
что к 2020 г. объем уста нов лен ных мощ нос тей сос та вит 2252,3 ГВт.

Х. Талер (H. Thaler), руко во ди тель исс ле до ва ний в сфере энер ге тики 
и защиты окру жа ю щей среды, Frost & Sullivan, отме чает, что Евро пейс-
кий Союз поста вил своей целью к 2020 г. довести до 20 % долю аль тер-
на ти в ных источ ни ков энер гии в общем объ еме гене ра ции. Для отдель-
ных стран уста нов лены раз ли ч ные нормы: от 10 % для Мальты до 49 % 
для Шве ции. Поли тика в области защиты окру жа ю щей среды, а также 
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дол гос ро ч ные финан со вые ини ци а тивы, такие как бюджет ное суб си ди-
ро ва ние и нало го вые льготы, могут при дать импульс раз ви тию рынка 
возоб нов ля е мых источ ни ков энер гии и спо собст во вать широ кому расп-
рост ра не нию подо бных тех но ло гий во всем мире. Хотя сек тор возоб-
нов ля е мой энер ге тики прак ти чески не пост ра дал от раз ру ши тель ных 
последст вий спада миро вой эко но мики, сегодня ста но вится ощу ти мым 
зна чи тель ное сни же ние инвес ти ций. Это сви де тель ст вует об уси ле нии 
вли я ния раз ви ва ю щихся стран, где эко но ми чес кое раз ви тие и при ори-
теты в области энер ге тики будут сти му ли ро вать устой чи вый рост таких 
рыно ч ных сег мен тов как фото воль та ика, энер гия ветра и био э нер ге тика.

Ур ба ни за ция, рост насе ле ния и про блемы без о пас ности в сфере 
энер ге тики также явля ются клю че выми фак то рами уве ли че ния объ е-
мов гене ра ции из возоб нов ля е мых источ ни ков в раз ви ва ю щихся стра-
нах Азии, Южной Аме рики, Ближ него Вос тока и Африки. Даль ней-
шее нара щи ва ние тем пов исполь зо ва ния аль тер на ти в ных источ ни ков 
энер гии в раз ви ва ю щихся стра нах потре бует дивер си фи ка ции в целях 
сни же ния зави си мости от иско па е мого топ лива и паде ния сто и мости 
энер гии из возоб нов ля е мых источ ни ков.

Х. Талер отме чает, что в Китае, Индии и Бра зи лии уже несколько 
лет реа ли зу ются стра те гии про из водства энер гии из возоб нов ля е мых 
источ ни ков. Сегодня и дру гие раз ви ва ю щи еся страны начи нают при-
ме нять сис те ма ти чес кий подход к осво е нию подо бных тех но ло гий. 
Что каса ется раз ви тых стран, наи бо лее заме т ные изме не ния про ис хо-
дят в Япо нии, кото рая взяла курс на вывод атом ных элект рос тан ций 
из эксп лу а та ции и актив ное исполь зо ва ние возоб нов ля е мых источ ни-
ков энер гии (Крат кий обзор рынка ВИЭ от Frost&Sullivan // biowatt.
com.ua (http://www.biowatt.com.ua/analitika/kratkij-obzor-rynka-vie-ot-
frost-sullivan/). – 2013. – 12.09).

***
Згідно з даними кон сал тин го вої ком па нії Ernst&Young, у мину-

лому фінан со вому році обсяг ринку аль тер на тив ної енер ге тики 
збіль шився на 26 млрд дол. (на 18 % у порів нянні з попе ре дніми 
показ ни ка ми).

Одна з най біль ших ауди торсько-кон сал тин го вих ком па ній Ernst 
& Young опуб лі ку вала звіт «Cleantech Industry Performance 2013» 
про ситу а цію на гло баль ному ринку ВДЕ за мину лий фінан со вий рік. 
Під час дослі дження під мік ро скоп ана лі ти ків потра пили 424 ком па нії, 
що пра цю ють у сек торі від нов лю ва них дже рел енергії.
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Рин кова капі та лі за ція обра них під при ємств разом ста но вила 
170 млрд дол. – це на 18 % більше у порів нянні з показ ни ками попе ре-
днього фінан со вого року. Загальна кіль кість людей, зайня тих у дослі-
джу ва них ком па ні ях, – 512 500 осіб.

Бри танські ана лі тики вва жа ють, що однією з голо вних при чин під-
йому ринку від нов лю ва ної енер ге тики є актив ний роз ви ток в Азі атсько-
Ти хо оке ансь кому регі оні. На зазна че ній тери то рії спо сте рі га ється оче-
вид ний бум у сек торі соняч ної енер ге тики. «У сві то вому масш табі торік 
було ство рено 68 нових під при ємств у формі дер жавно-при ват ного пар т-
нерства, і 63 ком па нії закрито. Най біль ший ріст у сек торі від нов лю ва ної 
енер ге тики пока зав Азі атсько-Ти хо оке ансь кий регіон, де кіль кість зеле-
них ком па ній тепер дорів нює 177. У цей же час кіль кість під при ємств 
у регі оні ЕБСА (Європа, Бли зь кий Схід і Афри ка) ско ро ти лася на 8 % – 
до 135 ком па ній. Лідерські пози ції у своє рід ному рей тингу про дов жу ють 
посі дати США і Китай, із 70 і 64 під при ємст вами у формі дер жавно-при-
ват ного пар т нерства від по від но», – комен тує ана лі тик Ernst&Young.

Най біль ший при ріст на фон до вому ринку пока зав енер го е фек тив-
ний сек тор, кіль кість ком па ній в якому зросла на 14 % у порів нянні 
з попе ре днім пері одом, досяг нувши 50 зага лом. Сукупна рин кова капі-
та лі за ція під при ємств, зайня тих у цій сфері, зросла на 25 % і в гро шо-
вому екві ва ленті дорів нює 34,6 млрд дол.

Сто совно галузі понов лю ва них дже рел енер гії, то тут кіль кість 
ком па ній збіль ши лася на 14 % і зага лом ста но вить 32 під при ємства. 
Їх сумарна рин кова капі та лі за ція зросла на 8 % і дорів нює 25,5 млрд дол. 
Сукуп ний дохід збіль шився на 23 %, досяг нувши позначки в 
11 млрд дол.

У цілому бри танські ана лі тики від зна ча ють пози тивну тен ден цію. 
Брак ресур сів, про блеми енер ге тич ної без пеки, постійне зрос тання 
насе лення і збіль шення спо жи вання – усі ці фак тори тільки спри я ти-
муть подаль шому зрос танню ВДЕ у сві то вих масш та бах (Гло баль ний 
ринок зеле ної енер ге тики про дов жує зрос тати – Ernst&Young // 
Дер жавне аге нтство з енер го е фек тив ності та енер гоз бе ре ження 
Укра їни (http://saee.gov.ua). – 2013. – 25.09).

***
Меж ду на род ное аге нтство по атом ной энер гии (МАГА ТЭ) 

скор рек ти ро вало свои прош ло год ние про гнозы по росту миро вой 
атом ной гене ра ции к 2030 г. Об этом сооб щил замес ти тель ген ди рек-
тора МАГА ТЭ А. Бычков.
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По его сло вам, если по про гнозу 2012 г. мини маль ный рост атом-
ной гене ра ции к 2030 г. дол жен был сос та вить 23–24 %, а мак си маль-
ный – в два раза, то по про гно зам на теку щий год – мини маль ный рост 
на 2030 г. – это 17 %, а мак си маль ный – 94 %. Кор рек ти ровки свя заны 
с миро вым финан со вым кри зи сом, ситу а цией на японс кой АЭС «Фуку-
си ма» и слан це вым газом (МАГА ТЭ сни зило про гнозы роста миро-
вой атом ной гене ра ции // Укра ї нська енер ге тика (http://www.energy-
effi cient.kiev.ua/node/10014). – 2013. – 17.09).

***
Круп ней шие энер го ком па нии ЕС при зы вают сок ра тить суб си-

ди ро ва ние про из во ди те лей аль тер на тив ной энергии.
Ны неш няя энер ге ти чес кая поли тика Евро со юза угро жает ста биль-

ному обес пе че нию элект ро э нер гией, пред уп ре дили девять круп ней-
ших энер ге ти чес ких ком па ний реги она. Суб си дии про из во ди те лям 
энер гии из аль тер на ти в ных источ ни ков необ хо димо сок ра щать, наста-
и вают они.

Ж. Мест ралле, ген ди рек тор фран цузс кой GDF Suez, и П. Ска рони, 
возг лав ля ю щий италь янс кую Eni, от имени своих ком па ний, а также 
Enel, E. On, RWE, GasTerra, Iberdrola, Gas Natural и Vattenfall, пред ста-
вили в Евро пар ла менте пред ло же ния по реформе сис темы энер ге тики. 
Энер ге ти чес кая без о пас ность реги она не гаран ти ро вана, выб росы угле-
кис лого газа уве ли чи ва ются, инвес ти ции сок ра ща ются, а цены на топ-
ливо рас тут, и одна из при чин всего этого – энер ге ти чес кая поли тика 
ЕС, заявили они.

Ж. Мест ралле заявил, что одна из самых боль ших про блем – слиш-
ком щед рые суб си дии про из во ди те лям элект ро э нер гии из возоб нов ля-
е мых источ ни ков. Именно из-за них выросли издержки для потре би те-
лей, они дол жны быть сок ра щены. По его сло вам, не нужно торо питься 
со стро и тель ст вом новых вет ря ных и сол не ч ных элект рос тан ций 
в Европе. Ж. Мест ралле счи тает, что неко то рые возоб нов ля е мые источ-
ники энер гии уже не тре буют госу дарст вен ных суб си дий. Поддержка 
пра ви тель ства должна огра ни чи ваться лишь теми тех но ло ги ями, кото-
рые сегодня еще не раз виты, как напри мер, исполь зо ва ние энер гии 
при ли вов и волн.

Ев ро пар ла мент расс мат ри вает необ хо ди мость вне се ния изме не ний 
в поли тику в области кли мата и пози ция девяти ком па ний с сово куп-
ной выруч кой 900 млрд евро и шта том более полу мил ли она сот руд ни-
ков может повли ять на мне ние депу та тов.
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Мне ния пра ви тельств стран ЕС раз де ли лись по поводу того, нужно 
ли прод ле вать до 2030 г. дейст вие опре де лен ных на 2020 г. и обя за-
тель ных для выпол не ния квот, кото рые тре буют умень ше ния выб роса 
пар ни ко вых газов и актив ного раз ви тия возоб нов ля е мых источ ни ков 
энер гии. Девять энер ге ти чес ких ком па ний, а также, напри мер, пра-
ви тель ства Вели ко бри та нии и ряда дру гих стран выс ту пают про тив 
рас ши ре ния этих квот. Вместо этого они при зы вают к «амби ци оз ной, 
но реаль ной» цели по умень ше нию выб ро сов в атмос феру. Этот шаг 
дол жен поло жи тельно ска заться на раз ви тии евро пейс кого рынка тор-
говли кво тами на выб росы пар ни ко вых газов.

Ев ро пейс кие энер ге ти чес кие ком па нии пост ра дали от эко но ми чес-
кого кри зиса из-за сни же ния спроса на элект ро э нер гию. А рост числа 
стан ций, про из во дя щих элект ро э нер гию из возоб нов ля е мых источ ни-
ков, сни зил кон ку ре н т ные пре иму щества тра ди ци он ных элект рос тан-
ций, рабо та ю щих на газе и угле.

По сло вам Ж. Мест ралле, за послед ние годы в Европе были закрыты 
мощ ности газо вых теп ло вых стан ций на 30 тис. МВт, что сопос та вимо 
с 30 АЭС. Он при звал Европу к ско рей шему внед ре нию сис темы оплаты 
за уста нов лен ную мощ ность, кото рая спо собст во вала бы про дол же нию 
эффек тив ной работы тра ди ци он ных элект рос тан ций (Круп ней шие энер-
го ком па нии ЕС при зы вают сок ра тить суб си ди ро ва ние про из во ди-
те лей аль тер на тив ной энер гии // biowatt.com.ua (http://www.biowatt.
com.ua/analitika/krupnejshie-energokompanii-es-prizyvayut-sokratit-
subsidirovanie-proizvoditelej-alternativnoj-energii/). – 2013. – 13.09).

Зарубіжний досвід орга ні за ції 
нау ко вої діяль нос ті

Ро сія

Пре зи дент Рос сии В. Путин подпи сал закон «О Рос сийс кой ака-
де мии наук, реор га ни за ции госу дарст вен ных ака де мий наук и вне-
се нии изме не ний в отдель ные зако но да тель ные акты Рос сийс кой 
Феде ра ции» и Указ «О Феде раль ном аге нтстве нау ч ных орга ни-
за ций». Феде раль ный закон обе палаты Феде раль ного соб ра ния 
утвер дили соот ветст венно 18 и 25 сентября.
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Текст закона пре тер пел неко то рые изме не ния по тре бо ва нию ака-
де ми ков. Послед ние несколько недель в ака де мии шло ост рое обсуж де -
ние нового зако но про екта о реор га ни за ции РАН РФ. Перед зда нием 
пра ви тель ства РФ в Москве неод нок ратно соби ра лись на митинг работ-
ники РАН, а также соби рали подписи несог ла с ных с текс том и поло же-
ни ями нового закона. В итоге, дан ный закон несколько раз пере смат-
ри вался и изме нялся.

Сог ласно новому закону кан ди да туры дирек то ров инс ти ту тов 
будут сог ла со вы вать в Совете при пре зи денте по науке и обра зо ва нию, 
а затем в кол лек тиве и только после этого чело век смо жет стать гла вой 
фили ала РАН. А также неиз мен ным оста лось сое ди не ние Меди цинс-
кой и Сель с ко хо зяйст вен ной академий.

Од ним из осно в ных поже ла ний уче ных было – закреп ле ние за РАН 
права на про ве де ние нау ч ных исс ле до ва ний. После кор рек ти ровки 
закона, РАН полу чила право коор ди ни ро вать нау ч ные исс ле до ва ния 
по всей Рос сии, но гла в ным заме ча нием стало то, что ака де мия может 
не просто в своих подраз де ле ниях решать, что и как делать, но и в сис-
теме выс ших уче б ных заве де ний.

Бо лее того, РАН полу чила ста тус юри ди чес кого лица. Идею о мас-
со вом пере воде всех сот руд ни ков в ака де мики отк ло нили, а также 
самым гла в ным стало то, что заве до вать мете ри ально-тех ни чес кой 
базой ака де мии стало пра ви тель ство РФ, а не минис терство обра зо ва-
ния и науки как это пола га лось ранее.

Ма те ри алы по теме:
Фе де раль ный закон Рос сийс кой Феде ра ции от 27 сен тября 2013 г. 

№ 253-ФЗ «О Рос сийс кой ака де мии наук, реор га ни за ции госу дарст-
вен ных ака де мий наук и вне се нии изме не ний в отдель ные зако но да-
тель ные акты Рос сийс кой Феде ра ции» // Рос сийс кая газета (http://www.
rg.ru/printable/2013/09/27/ran-site-dok.html). – 2013. – 30.09;

Указ Пре зи дента Рос сийс кой Феде ра ции от 27 сен тября 2013 г. 
№ 735 «О Феде раль ном аге нтстве нау ч ных орга ни за ций» // Рос сийс кая 
газета (http://www.rg.ru/2013/09/27/fano-site-dok.html). – 2013. – 30.09;

Ре форма РАН: что изме нится для рос сийс ких ака де мий наук (Инфо-
г ра фи ка) // РИА Ново сти (http://ria.ru/infografi ka/20130930/966799154.
html#13807058891383&message=resize&relto=register&action=addClass
&value=registration). – 2013. – 30.09);

Об ра ще ние рос сийс ких уче ных к выс шим руко во ди те лям РФ // Тро-
иц кий вари ант (http://trv-science.ru/2013/09/24/obrashhenie-rossijjskikh-
uchenykh-k-vysshim-rukovoditelyam-rf/). – 2013. – 24.09);
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Пресс-ре лиз совета по науке при Минобр на уки РФ // Тро и ций 
вари ант (http://trv-science.ru/2013/09/24/press-reliz-soveta-po-nauke-pri-
minobrnauki-rf/). – 2013. – 24.09;

Орг ко ми тет кон фе рен ции нау ч ных работ ни ков РАН: Письмо 
в Совет Феде ра ции // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/ran/7515/). – 
2013. – 21.09;

Об ра ще ние пре зи ди ума РАН // Рос сийс кая ака де мия наук (http://
www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=7 d5 c32 ca-7 f97–4 db6-
b02 b-94160946 e50 d#content). – 2013. – 24.09;

Бы кова Н. Инс ти ту там РАН рисуют фран цузс кую перс пек-
тиву // Наука и тех но ло гии Рос сии (http://www.strf.ru/material.
aspx?CatalogId=221&d_no=62854). – 2013. – 27.09;

Кор чен кова Н. Сена торы уви дели кон сен сус в науч ном сооб ществе 
// Ком мер сантъ (http://www.kommersant.ru/doc/2303356/print). – 2013. – 
24.09).

Волч кова Н. Обма нули, подвели. Власти обла по шили уче них // 
Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/ran/7576/). – 2013. – 24.09.

Гор ба това А. «Раз ми ни ро ван ный» закон // Наука и тех но ло гии 
Рос сии (http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62667). – 
2013. – 19.09;

Свя тен ков П. Власть не оста вила ака де ми кам выбора // 
KM.RU (http://www.km.ru/v-rossii/2013/09/19/skandal-vokrug-reformy-
ran/720976-vlast-ne-ostavila-akademikam-vybora). – 2013. – 19.09.

Бо ча рова С. Ака де мики не отс то яли РАН // Vedomosti.ru (http://
www.vedomosti.ru/politics/news/16531381/po-versii-pravitelstva). – 
2 0 13. – 19.09.

Лей бин В. После Ака де мии // Expert Online (http://expert.ru/forum/
expert-articles/29303/). – 2013. – 19.09.

Са мо хина С., Лечи ева М.,   Маса ева М., Чер ных А. Наука пре тер пела 
фун да мен таль ные изме не ния // Ком мер сантъ (http://www.kommersant.
ru/doc/2282154). – 2013. – 19.09;

Си дор чик А. При го вор окон ча тель ный. Гос дума утвер дила реформу 
РАН // Аргу ме нты и Факты (http://www.aif.ru/society/article / 67087). – 
2013. – 19.09;

Озе рова М. Науке кра нты? МК.RU (http://www.mk.ru/politics/russia/
interview/2013/09/19/918345-nauke-krantyi.html). – 2013. – 20.09;

Бер шид с кий Л. Почему реформа РАН ничего не изме нит, а Цере-
тели про дол жит полу чать больше гене ти ков // Forbes.ru (http://
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www . forbes.ru/mneniya-column/idei/244897-pochemu-reforma-ran-
nichego-ne-izmenit-tsereteli-prodolzhit-poluchat-bols). – 2013. – 20.09;

Ко лес ни ков А. Форт Фор това взят // Новая газета (http://www.
novayagazeta.ru/columns/60066.html). – 2013. – 19.09;

От редак ции: что озна чает нынеш ний вари ант рефо рмы РАН // 
Vedomosti.ru (http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16529961/nauka-
predpisanij). – 2013. – 19.09;

Ключ кин А. Врагу не поже ла ешь // Lenta.ru (http://lenta.ru/
articles/2013/09/19/ran/). – 2013. – 19.09;

Ла бы кин А. Не смер тель ное ране ние // Expert Online (http://expert.
ru/forum/expert-articles/29313/). – 2013. – 18.09;

Ре форма РАН: ком мен та рии // INTERFAX.RU (http://interfax.ru/
russia/txt.asp?id=329686). – 2013. – 18.09.

***
За дачи рефор ми ро ва ния Рос сийс кой ака де мии наук нахо ди-

лись в фокусе вни ма ния науч ного сооб щества на про тя же нии 
послед них лет. Финаль ная ста дия дис кус сий зако но мерно сов пала 
с кам па нией по изб ра нию нового пре зи дента РАН. Пред вы бо р ные 
про гра ммы всех трех пре тен ден тов – Ж. Алфё рова, А. Неки пе лова 
и В. Фор това – были про грам мами внут рен него рефор ми ро ва ния ака-
де мии. Убе ди тель ная победа В. Фор това озна чала, что пред ло жен ный 
им путь обре тает леги тим ность для всего ака де ми чес кого сооб щества – 
леги тим ность, осно ван ную на резуль та тах сво бо д ных и аль тер на ти в-
ных выбо ров пре зи дента РАН. Вне сен ный в конце июня пра ви тель ст-
вом РФ в Гос думу зако но про ект явился, по сути, попы т кой отб ро сить 
эту про грамму ака де ми чес кой рефо рмы, про де мо нст ри ро вать науч-
ному сооб ществу, сколь мал его вес, когда речь идет о пере расп ре де ле-
нии мно го мил ли а р д ных мате ри аль ных активов.

…Не об хо ди мость экст рен ных дейст вий науч ного сооб щества 
по сох ра не нию РАН в качестве сис те мо об разу ющей струк туры фун-
да мен таль ных исс ле до ва ний на неко то рое время отод ви нула на вто рой 
план воп рос о том, какой же должна быть про грамма реаль ных пре об-
ра зо ва ний в Ака де мии наук, веду щая не к ее унич то же нию, а к возв-
ра ще нию Рос сии в число миро вых нау ч ных лиде ров. Но именно спо-
соб ность сфор му ли ро вать конс трук ти в ные пред ло же ния по внут рен-
нему рефор ми ро ва нию явля ется важ ней шим усло вием успеш ного 
раз ви тия Рос сийс кой ака де мии наук. В спе ци фи чес ких усло виях лета 
2013 г. сама про грамма пре об ра зо ва ний неиз бежно при об ре тает чре-
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з вы чай ный харак тер, тре бу ю щий быст рого пере хода от кон цеп ту аль-
ного виде ния необ хо ди мых изме не ний к раз ра ботке дета ли зи ро ван ной 
дорож ной карты рефор ми ро ва ния. Пони ма ние этого обсто я тель ства 
и стало побу ди тель ным моти вом для ини ци а тив ной гру ппы про вести 
экс пе р т ный опрос по про бле мам раз ви тия РАН.

Впе р вые идею такого опроса изло жил ака де мик А. Кря жимс кий, 
выс ту пая на общем соб ра нии Отде ле ния мате ма ти чес ких наук РАН 
1 июля 2013 г. Раз ра ботку воп рос ника анкеты осу щест вили участ ники 
ини ци а тив ной гру ппы в пер вой поло вине июля. Уточ не ние фор му ли ро-
вок ряда воп ро сов шло с уче том мно го чис лен ных кон суль та ций с кол-
ле гами из инс ти ту тов авто ров ста тьи, а также из Инс ти тута яде р ных 
исс ле до ва ний, Инс ти тута оке а но ло гии, Инс ти тута рос сийс кой исто-
рии, Инс ти тута эко но мики, Цен т раль ного эко но мико-ма те ма ти чес кого 
инс ти тута, Инс ти тута гео гра фии, Инс ти тута мате ма тики и меха ники 
УрО и др.

16 июля А. Кря жимс кий во время встречи пред ста ви те лей клуба 
«1 июля» с В. Фор то вым сооб щил о пред ла га е мом опросе. Ини ци а-
тива полу чила поддержку пре зи дента РАН. 19 июля начали рас сы лать 
анкету экс пер там по элект рон ной почте – в общей слож ности она была 
разос лана более чем на 1,5 тыс. адре сов. Вскоре анкета была также раз-
ме щена на ряде сете вых ресур сов (в том числе на сай тах несколь ких 
инс ти ту тов РАН и на пор тале Поли т . Ру).

Ре зуль таты анке ти ро ва ния сущест венно пре взошли ожи да ния участ-
ни ков ини ци а тив ной гру ппы: авторы полу чили 938 запол нен ных анкет. 
Даже за выче том рес пон ден тов, не рабо та ю щих в струк туре РАН, это 
более 2 % всех нау ч ных сот руд ни ков Рос сийс кой ака де мии наук.

Здесь сле дует вновь подчерк нуть: авто рами про во ди лось анке ти-
ро ва ние экс пер тов, а не соци о ло ги чес кий опрос. Авторы не ста вили 
перед собой задачи сфор ми ро вать репре зен та тив ную выборку; рас-
сы лка анкет осу ще ств ля лась по кон та к т ным адре сам, содер жа щимся 
в обшир ной базе дан ных Отдела науч ного сот руд ни чества и меж ду на-
ро д ных свя зей

ИНИ ОН РАН. Струк тура анкеты, вклю ча ю щая как одно сло ж ные 
ответы на воп росы, так и раз вер ну тые выс ка зы ва ния по клю че вым 
про бле мам рефор ми ро ва ния РАН, была расс чи тана на уче ных, явля-
ю щихся при знан ными спе ци а лис тами в раз ли ч ных отрас лях зна ния 
и орга ни за ции науч ной дея тель ности.

В опросе при няли учас тие 30 ака де ми ков, 32 член-кор рес пон-
дента РАН, 498 док то ров наук, 51 дирек тор, 42 замес ти теля дирек тора 
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по науч ной работе, 28 уче ных сек ре та рей инс ти ту тов и дру гих учреж-
де ний РАН.

По лно с тью мате риал досту пен в фор мате pdf: http://www.
poisknews.ru/phpp/fi les/core/contentfi le/contentfi le/ae/48/14/
poisk_20130906_008.pdf;http://www.poisknews.ru/phpp/files/core/
contentfi le/contentfi le/20/78/65/poisk_20130906_009.pdf (Кря жимс кий 
А., Ефре менко Д., Гера си мов В. На пути к обнов ле нию. Пред ва ри-
тель ные итоги экс перт ного опроса по поводу рефор ми ро ва ния РАН 
// Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/ran/7350/). – 2013. – 6.09).

Рес пуб ліка Біло русь

Ка кие «рефо р мы» нужны Наци о наль ной ака де мии наук 
Бела руси? Под таким заго лов ком в науч ной инфор ма ци онно-ана-
ли ти чес кой газете Бела руси «Веды» опуб ли ко вана пер вая часть 
обшир ного инте р вью, кото рое дал кор рес пон денту замес ти тель 
пред се да теля пре зи ди ума Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси 
ака де мик В. Гуса ков. Каково место бело рус ской науки и уче ных 
в стране и мире? Так ли просто сфор ми ро вать силь ный нау ч ный 
потен циал или стать при знан ным уче ным? Ищет ли Ака де мия наук 
модели совер шенст во ва ния своей дея тель ности в рыно ч ных усло-
виях хозяйст во ва ния, и нахо дит ли их? В чем сходства и отли чия 
Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси от сегод няш них ака де мий 
наук в Рос сии и Укра ине? Что надо делать Бела руси, чтобы укреп-
ля лась и раз ви ва лась бело рус ская наука и страна не попа дала в зави-
си мость от иност ран ных инно ва ций? С отве тами ака де мика В. Гуса-
кова на эти и дру гие воп росы можно озна ко миться: http://csl.bas-net.
by/xfi le/vedy/2013/d51 k53.pdf

«Пути совер шенст во ва ния бело рус ской нау ки» – вто рая часть 
обшир ного инте р вью, кото рое дал газете замес ти тель пред се да теля 
пре зи ди ума НАН Бела руси ака де мик В. Гуса ков. Что необ хо димо 
сде лать в Ака де мии наук в плане совер шенст во ва ния ее орга ни за ци-
он ной струк туры? Как обстоят дела с обес пе чен но с тью необ хо ди мыми 
при бо рами и лабо ра то р ным обо ру до ва нием? Как заин те ре со вать самих 
уче ных в акти ви за ции при вле че ния на раз ви тие при бор ной базы вне-
бю дже т ных средств? Каким видится раз ви тие кад ро вого потен ци ала 
Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси? С отве тами ака де мика В. Гуса-
кова на эти воп росы можно озна ко миться http://csl.bas-net.by/xfi le/
vedy/2013/8 ne827.pdf (Ака де мик Вла ди мир Гуса ков: Какие «рефо-
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р мы» нужны Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси? // Наци о наль-
ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/rus/news). – 2013. – 
12.09; Пути совер шенст во ва ния бело рус ской науки // Наци о наль ная 
ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/rus/news). – 2013. – 17.09).

ЄС

П. Бойл, голова орга ні за ції ScienceEurope, вико нав чий дирек-
тор Ради з питань дослі джень у галузі еко но міки і соці уму Вели ко-
бри та нії (UK Economic and Social Research Council, ESRC):

«Ство рення Євро пейсь кого дослід ниць кого прос тору (European 
Research Area, ERA) стало пер шо чер го вим завдан ням М. Ґеґін-Квін 
(M. Geoghegan-Quinn) від тоді, як її при зна чили Комі са ром з питань 
дослі джень, інно ва цій і науки Євро со юзу у 2009 р. Її ман дат перед-
ба чає, що ERA «доз во лить вільно обмі ню ва тися знан нями, іде ями, 
дослі джен нями та тех но ло гі я ми» по всій тери то рії Євро со юзу (див. 
go.nature.com/qdlyri) – це мав бути нау ко вий екві ва лент Єди ного ринку 
това рів і послуг. У березні 2012 р. Євро пейська рада заявила, що його 
ство рення завер шиться до 2014 р. (див. go.nature.com/meukwn). Одним 
із пріо ри тет них напрям ів, що має особ ливе зна чення для наці о наль-
них фінан со вих уста нов, стало збіль шення спів праці дослід ни ків і їх 
мобіль ності у межах Європи.

Як голова орга ні за ції ScienceEurope (де пред став лено 53 уста-
нови фінан су вання та про ве дення дослі джень із 27 кра їн) і вико нав чий 
дирек тор Ради з питань дослі джень у галузі еко но міки та соці уму Вели-
ко бри та нії (UK Economic and Social Research Council, ESRC), я вва жаю, 
що запро по но ва ний гра фік роботи по впро ва дженню ERA три вожно 
малий, особ ливо якщо необ хідно вно сити зміни у фінан сові уста нови 
та інші прак тики. Крім того, я стур бо ва ний тим, що ці зміни можуть 
дати деякі неба жані та неочі ку вані наслідки.

Для того, щоб дійти згоди по опти маль ній спів праці, нам потрібно 
знати, як дослід ники спів пра цю ють і пере су ва ються у межах Європи. 
На своє про хання ScienceEurope отри мала подіб ний ана ліз, вико на-
ний коман дою SciValAnalyticsTeam нау ко вого видав ництва Elsevier, 
який буде опуб лі ко вано най ближ чим часом 17. Ми поба чили, що рівень 
спів ро біт ництва між дослід ни ками Європи майже від по ві дає рівню їх 

17 Elsevier SciVal Analytics Team. Comparative Benchmarking of European and 
US Research Collaboration and Researcher Mobility (Elsevier, 2013); available at http://
go.nature.com/glhsse
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аме ри кансь ких колег, проте зв’язки з кра ї нами за межами Європи 
потре бу ють поси лення. Мобіль ність дослід ни ків між уста но вами у різ-
них кра ї нах Європи також від носно низька у порів нянні з рухом між 
шта тами США. Для спри яння роз витку ERA нам потрібно впро ва джу-
вати най кращі прак тики для транс кор дон ного фінан су вання та міні мі-
зу вати нерів ність заро біт ної плати, пен сій та інших переваг.

У Європі біль шість нау ко вих дослі джень фінан су ється за раху нок 
дер жав них уста нов, значно менше про во дяться у рам ках євро пейсь-
ких або між на род них про грам. Різні уста нови мають різні під ходи 
до спів праці. Деякі роз по ді ля ють ресурси по кра ї нах: напри клад, ESRC 
дозво ляє до 30 % будь-якого гранту витра тити на між на родну спів-
працю. Нато мість, багато агентств обме жу ють вико рис тання гранту 
лише своєю кра ї ною, а до 2014 р. при йн яти закони, що від мі няли б 
цю вимогу немож ливо, хай би як цього хотілося.

Де які орга ні за ції пла тять дослід ни кам своєї кра їни у транс на ці о -
наль них про ек тах про пор ційно. В одному з варі ан тів спів ро біт ники 
пода ють про по зи ції у єдине «головне аге нтст во», яке їх роз гля дає 
і при ймає рішення щодо фінан су вання. Аге нтства з інших країн визна-
ють це рішення і опла чу ють свою частку. Хоча це доволі ефек тивно, 
бо від ки дає необ хід ність екс перт ної оцінки у різ них кра ї нах, все одно 
можуть виник нути певні про блеми. Коли кра їна при ймає зобо в’я зання 
щодо висо кої частки бюджету аге нтства на основі рішення, при йн я-
того іншою кра ї ною, міс цеві фон дові орга ні за ції можуть від чути себе 
позбав ле ними влади. Угоди за при нци пом голо вного аге нтства най-
краще пра цю ють тоді, коли залу чені сто рони мають схожі стан дарти 
екс перт ної оцінки, рівні досяг нень і погляди на пріо ри тети дослі-
дження. Скласти такі угоди між нерів ними пар т не рами – немож ливо.

Ста но вище у країні.
Часто про во дять пара лелі з висо ким рів нем пар т нерства між шта-

тами США (див. go.nature.com/w87 clf). Але, на від міну від Європи, 
штати США є час ти ною феде раль ної сис теми, у них спільна мова, 
схожі умови на ринку праці і єдина дер жавна сис тема фінан су вання.

Для того, щоб трохи орі єн ту ва тися, ScienceEurope попро сила 
Elsevier опи сати рівень мобіль ності та спів праці між нау ко вцями 
у Європі і США, спи ра ю чись на дані пуб лі ка цій з біб ліо гра фіч ної бази 
даних Scopus…

…А на ліз виявив, що у 2011 р. 13 % ста тей мали пер шим авто ром 
євро пейця та спів ав то рами нау ко вців із більш як однієї євро пейсь кої 
кра їни; для порів няння у США ста тей із пер шим авто ром з одного 
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штату і спів ав то рами з інших сягало 16 % (див. Affi liation trends 18). 
Це неве лика різ ниця. Проте саме між кон ти нен тальні зв’язки, у яких 
заді яні автори за межами від по відно Європи чи США, тяжі ють до ство-
рення ста тей із най біль шим рей тин гом циту вання. Тут у євро пейсь ких 
уче них менше подіб них випад ків пар т нерства (23 % спіль них ста тей) 
у порів нянні з їх аме ри кансь кими коле гами (30 %).

Схоже, що від носно мало вче них в Європі змі ню ють кра їну. Дослі-
дження пока зало, що у період між 1996 і 2011 р. лише у 7 % випад-
ків при на леж ність уче ного міня лася з однієї кра їни Європи на іншу, 
судячи з їх адреси. У США 22 % дослід ни ків пуб лі ку вали свої роботи 
із уста нов більш як одного штату за той же період часу. Пере по ною 
на шляху до віль ного пере су вання Євро пою може бути мова, сис тема 
вина го род чи куль турні від мін ності.

Хоча багато фінан со вих уста нов не можуть легально направ ляти 
свої ресурси до інших країн, деякі пого ди лися на полі тику «гроші 
йдуть за дослід ни ком», що дає можливість дослід ни кам брати із собою 
гранти, якщо вони змі ню ють своє місце роботи у межах Європи. Проте 
навіть у такій про стій схемі є певні труднощі.

Кому нале жить інте лек ту аль ний про дукт, ство ре ний від фінан со ва-
ної гран том роботи, якщо дослід ник змі нює місце роботи? З якої при-
чини вче ний може пере їхати до кра їни з ниж чими зар пла тами або пен-
сі ями? Як довго дер жавна уста нова буде під три му вати подібну полі-
тику, якщо еміг ру ва тиме багато вче них і їх гран тів, а імміг ру ва тиме 
мало? І чи не будуть най силь ніші дослід ники кон цент ру ва тися у най-
кра щих для цього кра ї нах та уста но вах, що може покра щити загаль ний 
рівень Європи, але стане карою для країн, які ще не ство рили власні 
нау кові порт фо ліо?

Досі потрібні покра щення з різ них сто рін 19. По-перше, необ-
хідно регу лярно слід ку вати за спів пра цею і пере су ван ням дослід ни ків 
у Європі. Фінан сові уста нови, уні вер си тети і ЄС пови нні пра цю вати 
разом, щоб зібрати окремі час тини даної інфор ма ції.

По-друге, най кращі прак тики, опи сані у бага тьох схе мах, треба 
при йн яти по всій Європі. Вони мають бути адмі ніст ра тивно прос-
тими та по мож ли вості уни кати подвій ного рецен зу вання. Тер мі но ло-
гія пови нна бути про зо рою – навіть такі слова, як «грант» або «о ці-

18 http://www.nature.com/polopoly_fs/7.12287.1378729860!/image/EUcollaborationjpg_
gen/derivatives/landscape_630/EU_collaboration.jpg

19 EUROHORCS and ESF Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for 
Actions (EUROHORCS, ESF; 2009).
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ню ван ня» можуть у різ них уста но вах озна чати різні речі і те, як ці 
фінан сові меха нізми реа лі зу ються і дово дяться до від ома дослід ни ків. 
Робоча група ScienceEurope з питань транс кор дон ної спів праці наразі 
готує керів ництво для подіб них випадків.

По-третє, нам потрі бен форум, що збере разом уста нови, які фінан-
су ють і про во дять дослі дження, Євро пейську комі сію і пред став ни ків 
мініс терств із країн-чле нів. Science Europe взяла на себе зобо в’я зання 
щорічно про во дити подібні кон фе рен ції висо кого рівня для ERA.

По-чет верте, фон дові аген ції Європи не пови нні над авати над мір-
ного зна чення Євро пейсь кій спів праці та вар тості гло баль ного пар т-
нерства. Пар т нерські угоди між най кра щими потрібно під три му вати, 
де б вони не виникли.

По-п’яте, уста нови, які фінан су ють та вико ну ють дослі дження 
через ScienceEurope і уні вер си тети пови нні пра цю вати із Євро пейсь-
кою Радою для визна чення і подо лання пере шкод на шляху мобіль ності 
на ринку праці, соці аль ного забез пе чення та адмі ніст ра тив ної сис теми. 
Сюди вхо дять мобіль ність пен сії, коор ди на ція сис тем соці аль ного 
забез пе чення і про зоре визнання осві т ньої ква лі фі ка ції.

ERA має стати гнуч ким і кре а тив ним прос то ром, що не сто їть 
на місці у своєму роз витку, де дослід ники, ідеї та знання змо жуть 
вільно руха тися у від по відь на соці альні завдання. У центрі його зна-
хо ди ти меться істина. Ство рення Science Europe вже свід чить про те, 
що дослід ницькі уста нови Європи готові до змін на користь кра щого 
дослід ниць кого прос то ру».

Дже рело: Nature (11.09.2013) http://www.nature.com/news/policy-
a-single-market-for-european-research-1.13698 (Бойл П. Єди ний ринок 
євро пейсь ких дослі джень // Укра ї нсь кий нау ко вий клуб (http://nauka.
in.ua/news/opinion/article_detail/9031). – 2013. – 17.09).

***
Сог ласно недавно опуб ли ко ван ной ста тис тике Минис терства 

выс шего обра зо ва ния и науки Фран ции, число нау ч ных работ ни-
ков в стране за деся ти ле тие с 2000 по 2010 г. уве ли чи лось на целых 
42 % и достигло 240 тыс. Это соот ветст вует сред нему росту на 3,8 % 
в год Соот ветст ву ю щий пока за тель для Гер ма нии сос тав ляет 2,4 %, а для 
Вели ко бри та нии – 3,8 %. Важно отме тить, что по сос то я нию на 2010 г. 
58 % фран цузс ких исс ле до ва те лей рабо тали в част ном сек торе, кото рый 
и про дол жает обес пе чи вать пре иму щест вен ную часть науч ного тру-
до уст ройства. Число исс ле до ва те лей в госу дарст вен ном сек торе росло 
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всего на 1,25 % в год и уве ли чи лось за деся ти ле тие с 2000 по 2010 г. всего 
на 13,7 %, в то время как в част ном сек торе эти пока за тели намного выше: 
6,6 и 72,7 % соот ветст венно (А. К. Цифра // Тро иц кий вари ант (http://
trv-science.ru/2013/09/10/cifra-9/#more-31877). – 2013. – 10.09).

США

Про во ди мые по реше нию Кон гресса США сок ра ще ния госу-
дарст вен ного бюджета начи нают ощу щаться аме ри канс кими уче-
ными. В начале сен тября опуб ли ко ваны резуль таты опроса 3700 работ-
ни ков науки, про ве ден ного Аме ри канс ким общест вом био хи мии 
и моле ку ляр ной био ло гии. Отчет, оза глав лен ный «Неог ра ни чен ный 
потен циал, усколь за ю щие воз мож нос ти», в част ности, кон с та ти рует, 
что до 20 % опро шен ных серь езно расс мат ри вают воз мож ность пере-
езда в дру гую страну для про дол же ния своей науч ной карь еры в связи 
бюдже т ными нау ч ными про бле мами в США.

Ди рек тор Наци о наль ных инс ти ту тов здо ро вья (NIH) Ф. Кол линз 
в недав нем инте р вью газете Huffi ngton Post, расс ка зы вая о вли я нии 
бюдже т ных сок ра ще ний на про во ди мые в NIH исс ле до ва ния, при вел 
раз ра ботку уни вер саль ной вак цины про тив гриппа как при мер теря е-
мых воз мож нос тей. По его сло вам, в пере воде на язык реаль ных цифр, 
это озна чает, что люди будут уми рать от гриппа и через пять лет, потому 
что у нет еще такой уни вер саль ной вак цины (А. К. Цифра // Тро иц-
кий вари ант (http://trv-science.ru/2013/09/10/cifra-9/#more-31877). – 
2013. – 10.09).

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

Аза рян О. М. Управ ління вза є мо дією дер жави та біз несу в сис-
темі еко но міч ної без пеки : моно гра фія / О. М. Аза рян, І. Л. Іншин. – 
Донецьк : ТОВ «Циф рова типо гра фі я», 2012. – 244 с.

Мо но гра фія при свя чена акту аль ним про бле мам управ ління вза-
є мо дією дер жави та біз несу в сис темі еко но міч ної без пеки. Дослі-
джено мак ро еко но мічну при роду про це сів вза є мо дії дер жави та біз-
несу та вияв лено про бле ма тику про це сів вза є мо дії дер жави та 
біз несу на мезо рівні з ура ху ван ням харак теру еко но міч них інте ре сів 
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та стану інсти ту ці о наль ного середо вища. Виді лено форми вза є мо дії 
дер жави та біз несу в рам ках від по від ності кри те рію забез пе чення 
еко но міч ної без пеки, над ано оцінку регі о наль ній полі тиці вза є мо-
дії дер жави та біз несу з пози ції тео рії та прак тики та про ве дено 
діаг нос тику про блем вза є мо дії дер жави та біз несу за резуль та тами 
ана лізу екс перт них інтер в’ю. Авто рами запро по но вано адап тив-
ний інстру мен та рій при йн яття управ лінсь ких рішень щодо сти му-
лю вання пріо ри тет них напря мів дер жавно-при ват ного пар т нерства 
та роз роб лено мето дичні під ходи до сце нарно-імі та цій ного моде лю-
вання про це сів управ ління вза є мо дією дер жави та біз несу в сис темі 
еко но міч ної безпеки.

Шифр збе рі гання ВА 767 791

***

Боб ров Є. А. Енер ге тична без пека дер жави : моно гра фія. – К. : 
Уні вер си тет еко но міки та права «КРОК», 2013. – 308 с.

У моно гра фії висвіт лено тео ре тичні засади енер ге тич ної без пеки, 
вихо дячи з її особ ли вос тей, запро по но вано пара дигму фор му вання 
сис теми енер ге тич ної без пеки в сис темі еко но міч ної без пеки дер-
жави. Роз крито об’єк тивні пере д у мови фор му вання енер ге тич ної без-
пеки в еко но міч ній без пеці дер жави. Уза галь нено зару біж ний досвід 
ролі енер ге тич ної без пеки у фор му ванні еко но міч ної без пеки дер жави 
та вияв лено шляхи його адап та ції до віт чиз ня них умов фор му вання 
енер ге тич ної без пеки. Про ана лі зо вано ста нов лення та сучас ний стан 
енер ге тич ної без пеки в сис темі еко но міч ної без пеки. Оці нено забез-
пе чення та реа лі за цію енер ге тич ної без пеки в Укра їні. Роз крито роль 
нетра ди цій них та від нов лю ва них дже рел енер гії у забез пе ченні енер-
ге тич ної безпеки.

Шифр збе рі гання ВА 767 923

***
Бо га ти рьова Р. В. Атомні опіки людства (антро по со ці о е ко цент-

рич ний вимір атом ної енер гії) : моно гра фія / Р. В. Бога ти рьова ; 
наук. ред. Д. А. Базика. – К. : Аві цена, 2013. – 272 с.

Мо но гра фія при свя чена ана лізу рет ро спек тиви та окрес ленню 
перс пек тив від но син людини й атом ної енер гії крізь при зму запро по-
но ва ної авто ром антро по со ці о е ко цент рич ної сис теми коор ди нат. Про-
ана лі зо вано сучасні тен ден ції вико рис тання атом ної енер гії, її вплив 
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на людину й довкілля, виклики та нові мож ли вості, що з’яв ля ються вна-
слі док тех но ло гіч ного вдос ко на лення. Запро по но вано кон цеп ту альне 
бачення транс фор ма ції від но син з від хо дом від тра ди цій ної тех но цент-
рич ної моделі та пере хо дом до люди но цент рич ної, що має спри яти збе-
ре женню життя та здо ро в’я людини, охо роні довкілля. Вико нано ана-
ліз аспек тів без пеки вико рис тання атом ної енер гії та пра во від но син, 
що скла лися на рівні від по ві даль них уста нов ООН з ком плек сом про-
по зи цій щодо вдос ко на лення гло баль них меха ніз мів конт ролю людини 
над атом ною енер гією в кон тексті Чор но биля та Фуку сіми. До моно-
гра фії як додатки вклю чено під бірку доку мен тів, що явля ють собою 
пра во вий базис від но син уста нов ООН з ядер них питань.

Для нау ко вців, пред став ни ків орга нів зако но дав чої та вико нав чої 
влади, фахів ців у галузі дер жав ного управ ління, викла да чів вищих 
навчаль них закла дів та екс пер тів.

Шифр збе рі га 7 7 я ВА 768 254

***
Ва си ленко В. А. Эко но мика зна ний и сине рге ти чес кие основы 

кре а тив ного управ ле ния : моно гра фия / В. А. Васи ленко. – Сим фе-
ро поль : ДИАЙ ПИ, 2013. – 377 с.

В моно гра фии исс ле ду ются про блемы кре а тив ного управ ле ния сис-
те мами объ ек тов хозяйст во ва ния на основе эко но мики зна ний, кото-
рые расс мат ри ва ются как эффек ти в ный меха низм успеш ного раз ви тия 
эко но ми чес ких сис тем (ЭС) раз ных уров ней в сов ре мен ных усло виях 
на базе кате го ри аль ного аппа рата сине рге тики и в соот ветст вии с раз-
ви тием техно ло ги чес ких укла дов миро вой эко но мики. При этом дан ный 
кон цепт изу ча ется сквозь при зму пара ди гмы раз ви тия единства мате ри-
аль ного мира, зако нов при роды, естест вен ных и искусст вен ных сис тем, 
кото рый удачно «впи сы ва ет ся» в Ноо сферу все мирно извест ного уче ния 
В. И. Вер надс кого. На этой основе и в порядке обсуж де ния пред ла га ется 
новый закон «Стрем ле ние раз ви ва ю щихся сис тем к иде аль нос ти», пре-
тен ду ю щий на новизну (отк ры тие) в области раз ви тия ЭС и общества.

Для нау ч ных работ ни ков, спе ци а лис тов, аспи ран тов и сту ден тов, 
инте ре су ю щихся про бле мами раз ви тия слож но ор га ни зо ван ных систем.

Шифр збе рі гання ВА 768 116

***
За ко но дав ство Укра їни у сфері нау ко вої, нау ково-тех ніч-

ної та інно ва цій ної діяль ності (Вер ховна Рада Укра їни, Комі тет 
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з питань науки і осві ти) / упо ряд. М. М. Шев ченко, Б. Г. Чижевсь-
кий, С. В. Семе нюк, Г. О. Анд ро щук. – К. : Пар ла ме нтське видав-
ництво, 2013. – 400 с.

До збірки увійшли нор ма тивні акти Укра їни з питань науки, нау-
ково- тех ніч ної та інно ва цій ної діяль ності ста ном на 1 лютого 2013 р.

Ре ко мен ду ється для керів ни ків нау ко вих уста нов та орга ні за цій, 
вищих навчаль них закла дів, дер жав них орга нів з управ ління нау ко вою, 
нау ково-тех ніч ною та інно ва цій ною сфе рою, нау ко вих та нау ково-пе-
да го гіч них пра ців ни ків, учених.

Шифр збе рі гання ВА 767 967

***
Ор га ни за ци онно-эко но ми чес кие меха ни змы раз ви тия сот-

руд ни чества Укра ины и Рес пуб лики Бела русь на инно ва ци он ной 
основе : моно гра фія / Феду лова Л. И., Шов кун И. А., Хаус тов В. К. 
[и др.] ; под. ред. Л. И. Феду ло вой; НАН Укра ины, Ин-т экон. 
и про гно зи ров. НАНУ – К., 2013. – 348 с., таб л., рис.

Пред став лены резуль таты исс ле до ва ния воп ро сов сос то я ния тор-
гово-эко но ми чес ких отно ше ний, научно-тех но ло ги чес кого сот руд-
ни чества, раз ви тия про из водст вен ной коо пе ра ции между Укра и ной 
и Рес пуб ли кой Бела русь. Осо бое вни ма ние уда лено сот руд ни честву 
между стра нами в направ ле нии обес пе че ния инно ва ци он ного раз ви тия 
эко но мики. Пред ло жены орга ни за ци онно-эко но ми чес кие меха ни змы 
внед ре ния про ек тов инно ва ци онно-тех но ло ги чес кого вза и мо дейст вия, 
обос но ваны меха ни змы повы ше ния эффек тив ности тор гово-эко но ми-
чес ких отно ше ний двух стран на инно ва ци он ной основе.

Для нау ч ных работ ни ков, госу дарст вен ных слу жа щих, пре по да ва-
те лей, аспи ран тов и сту ден тов эко но ми чес ких спе ци аль нос тей выс ших 
уче б ных заве де ний.

Шифр збе рі гання ВА 767 749

***
Со ці альні умови інно ва цій ного роз витку еко но міки Укра їни : 

моно гра фія / С. Ю. Цьохла, Н. О. Сім ченко, А. М. Бузні [та ін.] ; під 
заг. ред. С. Ю. Цьохли. – Сім фе ро поль : ДІАЙШ, 2013. – 302 с.

У моно гра фії дослі джу ються про блеми тео рії та мето до ло гії інно-
ва цій ного роз витку наці о наль ної еко но міки. Обґрун то вано питання 
вза є мо зу мов ле ності соці аль ної сфери та інно ва цій ної діяль ності, соці-
аль ної скла до вої інно ва цій ного роз витку, а також необ хід ності вико-
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рис тання соці аль них інно ва цій. Визна чено еле менти кон цеп ції соці а-
ль ної від по ві даль ності під при єм ництва, запро по но вано моделі соці а-
льно-орі єн то ва них інно ва цій них програм.

Для фахів ців та нау ко вців, які дослі джу ють соці альні питання, про-
блеми інно ва цій ної діяль ності, та тих, хто займа ється моні то рин гом 
соці аль них умов роз витку в країні.

Шифр збе рі гання ВА 767 853

***
Су часні кон цеп ції, пере д у мови та перс пек тиви роз витку під-

при ємств Укра їни (управ лінсь кий аспект) : колек тивна моно гра-
фія / під заг. ред К. Ф. Коваль чука. – Донецьк : ЛАН ДОН-ХХІ, 
2012. – 344 с.

Ко лек ти вом авто рів роз гля нуто сучасні кон цеп ції і визна чено перс-
пек тиви управ ління еко но міч ним та тру до вим потен ці а лом під при-
ємств, дослі джено інно ва ційні засади управ ління потен ці а лом під при-
ємств, оці нено перс пек тиви роз витку інфор ма цій них сис тем та тех но-
ло гій в керування під при ємст вами.

Ко лек тивна моно гра фія вико нана в межах ком плекс ної теми дослі-
дження «Мето до ло гія управ ління під при ємст вами різ них орга ні за-
ційно-пра во вих форм та форм влас нос ті» (дер жав ний реєст ра цій ний 
номер 0107 U001146) і роз ра хо вана на широке коло віт чиз ня них фахів-
ців, нау ко вців, полі ти ків, дер жав них служ бов ців, при чет них до роз-
робки й впро ва дження регі о наль ної полі тики, сту ден тів і викла да чів 
та усіх тих, хто ціка виться регі о наль ною еко но мі кою.

Шифр збе рі гання ВА 768 711
***

Швец И. Ю. Интег ра ция эко но мики Укра ины в сис тему миро-
вого хозяйства : мето до ло гия, ана лиз и пути совер шенст во ва ния 
/ И. Ю. Швец, Ю. Ю. Швец. – Сим фе ро поль : ДИАЙ ПИ, 2013. – 
320 с.

В моно гра фии пред став лены мето до ло ги чес кие основы интег ра ции 
эко но мики Укра ины в миро вую эко но ми чес кую сис тему: реги о на лизм 
как форма реше ния воп роса о тер ри то ри аль ной поли ти чес кой орга ни-
за ции, раз ра ботка основ эко но ми чес кой интег ра ции, поли тико-пра во-
вая основа фор ми ро ва ния, управ ле ния реги о нов Укра ины, эко но ми-
чес кая модель интег ра ции эко но мики Укра ины в миро вую эко но мику. 
Про ве ден ана лиз и оценка интег ра ци он ных про цес сов эко но мичес ких 
инте ре сов и кон ку рен ции в эко но мике Укра ины, ана лиз эко но ми чес ких 



150 Шляхи розвитку української науки, 2013, № 8 (98)

Зарубіжний досвід організації наукової діяльності

свя зей Укра ины с миро выми эко но ми чес кими центрами. Пред ло жены 
стра те ги чес кие направ ле ния интег ра ции эко но мики Укра ины в сис-
тему миро вого хозяйства: кон цеп ту аль ные при нципы интег ра ции 
Укра ины в сис тему миро вого хозяйства, при нципы и методы нало гово-
бю джет ной, внеш не тор го вой и инвес ти ци он ной поли тики Укра ины, 
эко но ми чес кая без о пас ность Укра ины в про цессе интег ра ции в миро-
вую эко но ми чес кую сис тему, ком плекс ная кон цеп ция интег ра ции эко-
но мики Укра ины в сис тему миро вого хозяйства.

Расс чи тано на пре по да ва те лей, аспи ран тов, сту ден тов эко но ми чес-
ких вузов.

Шифр збе рі гання ВА 768 303

***
Швець Ю. Ю. Регу ля торна полі тика дер жави в управ лінні 

якістю та кон ку рен то сп ро мож ністю послуг / Ю. Ю. Швець. – 
Сім фе ро поль : ДІАЙ ПІ, 2013. – 108 с.

У моно гра фії запро по но вано нау ково-ме то дичні під ходи щодо реа-
лі за ції меха ніз мів дер жав ної полі тики управ ління якістю під при ємств 
мобіль ного зв’язку в Укра їні. Було визна чено авто рсь кий під хід до роз-
уміння про цесу реа лі за ції дер жав ної регу ля тор ної полі тики у сфері управ-
ління якістю. Про ве де ний ана ліз зако но мір нос тей існу ю чих тео ре тико-
ме то до ло гіч них під хо дів щодо оці ню вання та управ ління якістю послуг 
в ана лі зо ва ній галузі дав змогу побу ду вати модель сис теми якості з ура-
ху вання галу зе вої особ ли вості сфери послуг зв’язку. Під час дослі дження 
запро по но вано авто рське бачення моделі якості та кон ку рен то сп ро мож-
ності послуг мобіль ного зв’язку в умо вах рин ко вого середо вища. У про цесі 
обґрун ту вання доціль ності дер жав ної регу ля тор ної полі тики у сфері дер-
жав ного регу лю вання якості та кон ку рен то сп ро мож ності послуг мобіль-
ного зв’язку було про ана лі зо вано напрями впливу дер жав ної регу ля тор ної 
полі тики на суб’єк тів ринку послуг мобіль ного зв’язку Укра їни. Це дало 
змогу кон с та ту вати, що дер жавна регу ля торна полі тика у сфері управ ління 
якістю послуг зв’язку має важ ливе не лише еко но мічне, а й соці альне зна-
чення, унас лі док чого вирі шення роз гля ну того питання дасть мож ли вість 
знач ною мірою не тільки вдос ко на лити ефек тив ність існу ю чого гос по-
дарсь кого меха нізму функ ці о ну вання під при ємств мобіль ного зв’язку, 
а й пози тивно впли нути на всі про цеси соці ально-еко но міч ного роз витку 
держави.

Роз ра хо вано на викла да чів, аспі ран тів, сту ден тів еко но міч них вузів.
Шифр збе рі гання ВА 768 304
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