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ШЛЯХИ  РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ  НАУКИ

У НОМЕРІ:
●  Підписано угоду між Україною та Європейською організацією ядерних 
досліджень про надання нашій державі статусу асоційованого члена 
в ЦЕРН: коментарі науковців та представників органів державної 
влади

●  Президія НАН України заслухала та обговорила доповідь президента 
НАН України академіка НАН України Б. Патона про розроблення 
проекту Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. 

●  Оприлюднено проект закону України «Про внесення змін до Закону 
України “Про наукову і науково-технічну діяльність”»

● Завершено роботу над Оцінкою електронної готовності України

●  Європейська економічна комісія ООН провела Огляд інноваційного 
розвитку України

●  Міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов пояснив механізм підвищення 
ефективності діяльності Російської академії наук у рамках її 
реформи

● Польща продовжує реформувати сферу вищої освіти і науки
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 М іжн ародне  с півробі тництво
На  п очатку жовтня в Ж еневі (Швей-

царська Кон ф ед ераці я)  від булося під писан-
ня угоди між Укр аї ною та Європ ейсь кою 
орга нізацією  я де рних дос л ідж ень (ЦЕРН) 
щодо  н а да ння стат усу нашій к ра їні асоц ійо-
ваного члена в Ц ЕРН. Задо вго до  пі дписання 
 угоди  про асоційоване членство Укр аїни 
в ЦЕРН у чені Національ ної а ка демії н аук 
 брали акт ивну у ча сть і в с творенні Великого 
адро нн ого кола йде ра , і в  на укових екс пе р им-
ентах  Ц ЕРН.

Б. Патон, прези дент Н а ціональної ака-
демії н аук У країни,  ак а де мік НАН України:

«Пер едусім хочу при ві тати в сіх нас із дуже 
важли вою подією – п ідп исанням угоди про 
асоц ій оване ч ленство  нашої дер жави в одній 
із най вид атн іших та  в пливових  м іжнарод них 
дос л ідниць ких  організац ій .  Д ек ому  здавалося, 
що після холо дної  війни  людство  вт ратило 
 і нтерес до фунда мен тальної фізики,  роз ви-
ток  я кої  раніше знач ною мірою пов’яз ув али 
з р озв’язан ням проблем озбро єння.

Та н ині ми бачимо , що світ а кт и вно пове рта-
ється до великої науки ,  зо крема до  ве ликої ф і-
зики < ...> НАН України , маючи значний наук о-
вий пот е нціал , не м оже л ишатися  осторонь сві-
тових м ег апроектів, що реал ізуються на базі 
 мі жнародної кооперації.  Тому ми з  ве л и чезним 
задоволе нням с пр иймаємо під писання Укр а ї-
ною угоди  про асо ц іацію з  ЦЕ РН  і віримо, 
що це не  т ільки  ва жлива п о лі тична акція, 
а й подія,  яка за спри яння нашої дер жави 
 забезпечить акт ивнішу й  ефективнішу участь 
украї нських  фі з иків та і нженерів у досліджен-
нях ЦЕРН.

Коли с творю вали Великий а дро нний кола й-
дер (ВАК),   НАН Укра їни док лала в сіх зусил ь , 
щоб наші установи дол училися до  цього 
процесу .  Це б ули 1992–2003 рр.  Ми роз у-
міли, н аскіл ьки в ажливо для в ітчиз ня ної 
н ауки  брати участь в  експер име нтах на ВАК. 
 Тому й виступили з ініціативою щодо в ступу 

 Укр аїни до  ЦЕ РН  як асоц ійованого  члена.  
Треба  сказати ,  що під пи санню у годи пер е-
дувала  велика р об ота  урядо вих структур. Зна-
чних  з ус иль докл ало Державне агентс тво 
з питань нау ки,  іннов ацій та інформати зації. 
 НАН  У кр аїни ще до  підпис ання угоди роз-
почала  ак тивну наукову  сп івп рацю з  ЦЕРН 
і п ер шою  з апочаткувала ком пле ксну п рограму 
з фіз ики вис оких енер гій та ядерної ф із ик и , 
спрямовану на роз виток м іжнар од ної спів-
праці з  Ц Е РН та ОІЯД (Об’є днаним  ін ститутом 
яде рних досл ідж е нь , м. Дубна, Росі я),  чим 
 і ст отно сприяла набл и же нню цієї  ва жливої для 
в сіх  нас події.

Із  захва том згадую  поїздку до Женеви у 2002 р. 
та зуст р ічі з кері вн ицт вом Ц Е РН і з дослідн и-
ками  зіткн ення  і он них пуч ків над високих енер-
гій (експе р имент A LICE) .  Гр ан діозні роз міри 
детек то рів, які я п об а чив, і величезний  ен ту зі азм 
та під несе ння , з якими працює  к ол ектив Ц Е РН , 
спра в или на мене незаб утнє вражен ня .  Уже тоді 
я був  уп ев н ений в  їх ньому успіху та в н е обхідно-
сті під три мки з в’я зків з  н аш ого боку.  Т аку під-
тримку і н сти ту там НАН  У кр аїни, які п ра ц ю-
ють над  екс пе рим ентами  ЦЕ РН , ми н адали , 
і в останні р оки в она стає д е далі помітнішо ю.  
Нині вже п’ять наших  ін ст ит утів співпр ац юють 
із Ц ЕРН, і до  них ,  як м ені від омо,  по ступово 
 пр иєднуют ься т акож провідні  у ніверситети 
України.

 На уковці  ак ад емії були з ад і яні у роз роб-
 л енні наукових програм та м од ер н із а ції облад-
нання  В АК  і, від по ві дно, у з ді йс не нні екс пе ри-
м ен тів на н ь ому. Най но ві тніші  ук ра їнські тех-
но ло гії й при строї в икористано  для викон ання 
чотир ьох експ е рим ентів ВАК. Саме зав дяки 
цьому Україну можна  в ва жати учас ником  усіх 
 ек сперимен тів ЦЕРН.

Пам’я таю р озповіді попереднього  керів-
 ни ц тва ЦЕРН про в исоку репутацію , яку здобули 
 пр ед ставники с та рш ого покол іння нау к овців І н-
ст итуту теоре ти чної фіз ики ім.  М.  Б ог олю-
бова  Н АН  України  зав дяки їхньому  внеску 

 Н АУ КОВІ ЗДОБ УТКИ ЯК ФУНД АМ ЕНТ ПРОГ РАМИ 
 УРЯДОВИХ  ЗВ Е РШЕНЬ
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в  експерим ент ALICE ( детектор для з іт кне-
ння в аж ких іоні в) , формування  його  наукової 
п р о грами та с пільній р оботі з  ха рківс ьк ими 
інжен ерами з ДП “Н ау ково-дос лідний 
 те хнологічний і нститут при лад обу дув ання”  
зі створення в нутріш ньої с ист еми  детекторів 
ч а стинок на б азі  у ні кальної  те хнології  г нучких 
а люмінієвих  м ікрокабелі в. 

І нині  тв орча співпраця н ашого Інсти-
туту тео рет и чної ф ізики з Ц ЕР Н  та харківсь-
к ими  к олегами не  припиняєт ься . Роз глядаю-
т ься й  по дальші плани  н ашої участі в модер-
ні за ції детект ора ALICE с пільно з італі йс ь-
к им и , голла ндськими і японс ькими колегами 
в н а йб лижчі  рок и.  Поза сумн ів ом ,  академія 
 пі дт ри муватиме ці проекти, як і у часть Інсти-
туту  с цинтиляційних  матеріалів  НАН Укр аї ни ,  
я кий багато  зробив,  виготовля ючи  для ЦЕРН 
кристали й пластики з уніка л ь ними влас ти-
вос тями, дет ек т ори на  ос нові плас тмасових 
 сцинти лят о рів. Цей інститут має серй озні 
п ропозиції  щ одо  розроблення  но вих, більш 
 чутливих м а теріалів для  детек ту ва ння різних 
випромінювань . Н ині ЦЕРН  дає цьому новий 
поштовх.

Нас г либоко  цік ав л ять дос л ідження ЦЕРН 
зі ство р ення нової г енерації  пр и скорювачів 
із високим тем пом при ск орення на  ос нові 
структур з  ре кордними град і єнтами елек-
тр ичного  пол я.   Одна з гол овних проб-
лем на  цьому шляху –   з’ясу вання  фізичних 
 пр оц е сів, що від був аються на повер хні елек-
тродів в умовах в ис окого вакууму і при зв одять 
до високочастотних пробоїв, які зривають 
процес при скорення частинок та руйнують 
самі при скорювачі. Ми вважаємо, що співро-
бітники Інституту при кладної фізики НАН 
України, які активно долучаються до співпраці 
з ЦЕРН, мають достатній досвід і обладнання, 
щоб допомогти роз в’язати цю проблему.

Я був дуже вражений, ознайомившись 
із роллю Грід-обчислень в обробленні даних 
різних експериментів, коли до роботи під-
ключається ціла система комп’ютерів, 
що одночасно і скоординовано працюють у різ-
них установах і навіть країнах. Ми включили 
до спільного Меморандуму про наміри спів-

праці, під писаного тоді в ЦЕРН, ідею роз витку 
української акаде-мічної Грід-інфраструктури. 
Президія академії затвердила програму 
робіт з упровадження Грід-технологій та 
будівництва кластерів в Україні, яку успішно 
виконано. Менш ніж за рік в інститу-
тах академії було побудовано п’ять нових 
комп’ютерних кластерів та створено перший 
український академічний Грід-сегмент, який 
почав активно співпрацювати з ЦЕРН. Зокре-
ма, нині фахівці Харківського фізико-
технічного інституту успішно проводять 
обробку результатів експери-ментів, у яких 
було виявлено згаданий бозон Хі∂∂са. 
Ці роботи також матимуть під тримку академії.

Слід під крес лити, що впро ва дження Грід-тех-
но ло гій, іні ці йо ване при кла дом ЦЕРН, отри мало 
резо нанс в ака де міч ному середо вищі нашої кра-
їни. Нині укра ї нські мік ро бі о логи, аст ро номи 
й аст ро фі зики, фахівці з кос міч ного моні то рингу 
добре інтег ро вані у від по відні сві тові Грід-ст рук-
тури, у низці про ек тів досягли знач них успі хів 
і посі да ють про відні пози ції. Цей резуль тат ака-
де міч ної про грами дав змогу пору шити питання 
перед уря дом про ство рення дер жав ної цільо вої 
про грами з роз витку та впро ва дження Грід-тех-
но ло гій. Її було при йн ято три роки тому, і вона 
також успішно вико ну є ть ся».

Щодо перс пек тив для укра ї нсь ких нау ко-
вців у зв’язку з набу тим Укра ї ною ста ту сом 
асо ці йо ва ного члена в ЦЕРН, пре зи дент НАН 
Укра їни Б. Патон зазна чив, що є кілька важ ли-
вих аспектів:

«Насам пе ред, це мож ли вість збіль шення 
дер жа вою фінан со вої під тримки дослі джень 
з фізики висо ких енер гій та фізики еле мен тар-
них час ти нок у зв’язку з потре бою вико нання 
зобо в’я зань Укра їни перед ЦЕРН. Це дало б 
змогу істотно роз ши рити участь укра ї нсь-
ких нау ко вців у вико нанні про ек тів ЦЕРН, 
а також спри яло б біль шій інтег ра ції наших 
уче них у євро пейську та сві тову нау кові спіль-
ноти. Без такої фінан со вої під тримки асо ці йо-
ване членство Укра їни в ЦЕРН не буде ефек -
тив ним.

Далі – мож ли вість істотно акти ві зу вати 
участь укра ї нсь ких нау ко вців у вико нанні 
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пере до вих фізич них екс пе ри мен тів на висо ко-
клас них уста нов ках, забез пе чити про фе сійну 
під го товку нау ко вців сві то вого рівня. Уста-
нови нашої ака де мії готові взяти без по се редню 
участь у вико нанні перс пек тив них про ек тів 
ЦЕРН, зок рема зі ство рення нового колай-
дера CLIC, роз робки діаг нос тич них при ла дів 
для меди цини, модер ні за ції бага то ка наль них 
крем ні є вих детек то рів екс пе ри менту ALICE, 
а висо ко тех но ло гічні орга ні за ції Укра їни – 
у вико нанні замов лень ЦЕРН для забез пе чення 
цих та інших робіт.

Крім того, ми спо ді ва є мося, що пере дов сім 
молоді спів ро біт ники Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни змо жуть дедалі ваго міше заяв-
ляти про себе та укра ї нську науку, спів пра цю-
ючи в ЦЕРН із коле гами з різ них країн. Нині 
вкрай важ лива про блема ство рення таких 
умов для нау ко вої молоді в нашій дер жаві, 
які б зупи нили відплив тала но ви тих її пред-
став ни ків за кор дон або в інші сфери діяль-
ності. Активна нау кова спів праця з ЦЕРН, 
яка від кри ває для моло дих уче них нові нау-
кові обрії, від іграє вагому роль у роз в’я занні 
цієї про блеми. А яск раві при клади успіш ної 
роботи наших моло дих нау ко вців у ЦЕРН уже 
маємо. Саме наш моло дий уче ний з Інсти туту 
тео ре тич ної фізики ім. М. Бого лю бова зміг 
поліп шити ком п’ю терні про грами обробки 
даних з детек тора ALICE, що дало змогу 
узго дити ці дані з резуль та тами, отри ма ними 
на інших детек то рах. Цю роботу дуже високо 
оці нили фахівці ЦЕРН.

Упев не ний, що новий ста тус Укра їни 
в ЦЕРН зна хо ди тиме все бічну під тримку 
ще й тому, що ми від чу ва ємо особ ливу роль 
ЦЕРН у ство ренні необ хід них умов доб ро зич-
ли вої спів праці та дру ж ньої під тримки для 
всіх країн, неза лежно від рівня роз витку в них 
фізики висо ких енер гій».

Дже рело: Уря до вий кур’єр (16.10.2013) 
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-peredovij-
velikoyi nauki/p/ (Ста тус асо ці йо ва ного члена 
в ЦЕРН – це мож ли вість ваго міше заявити 
світу про укра ї нську нау ку // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2013. – 22.10).

***
Р.-Д. Хойєр, гене раль ний дирек тор ЦЕРН:
«Це дуже важ ливо – бути від кри тими для 

всіх країн. Особ ливо для тих, хто має сильну 
нау кову базу, тех нічне облад нання, хто може 
пра цю вати з нами в галу зях науки та інже не-
рії. Хто має тала но ви тих нау ко вців і може нам 
допо могти.

На ука по-єв ро пейськи кош тує неде шево. 
За участь у про ек тах ЦЕРН потрібно пла тити 
з дер жав ного бюджету. Німеч чина щороку 
витра чає понад 200 млн євро, Фран ція – 170. 
Вне сок від Укра їни скром ні ший – при близно 
800 тис. євро. Гроші потрібні на нові дослі-
дження. Одне з них – так зва ний CLIC – побу дова 
нового, ще біль шого за існу ю чий, колай де ра».

Ф. Текер, керів ник тес то вої уста новки 
CLIC:

«Основне завдання про екту – дослі-
дження час тинки, яку знай шли раніше. 
Але ми можемо гово рити не лише про фізику. 
Ці дані можна напряму засто су вати в меди-
цині, напри клад для ліку вання паці єн тів 
з рако вими пух ли нами.

Асо ці йо ване членство в ЦЕРН вигідне 
не лише з нау ко вої точки зору. Як офі цій ний 
пар т нер гіга нтсь кої лабо ра то рії Укра їна отри-
має доступ до тен де рів на будів ництво різ них 
про ек тів».

Дже рело: Пер ший наці о наль ний (4.10.2013) 
(http://1 tv.com.ua/uk/news/2013/10/04/46655) 
(Над чим нині пра цю ють нау ко вці із ЦЕР-
Ну, асо ці йо ва ним чле ном якого стала Укра-
їна? // Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://
www.dknii.gov.ua). – 2013. – 8.10).

***
Для Укра їни асо ці йо ване членство 

у Євро пейсь кому центрі ядер них дослі-
джень – пря мий шлях у Європу. Так про ко-
мен ту вав звістку про при йом Укра їни в асо-
ці йо вані члени ЦЕРН началь ник лабо ра то рії 
ННЦ «Хар ківсь кий фізико-тех ніч ний інсти-
тут» НАН Укра їни, член прав ління кола бо-
ра ції екс пе ри менту LHCb CERN про фе сор 
Ю. Ранюк.
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Він зазна чив, що жодна кра їна світу не може 
побу ду вати сучас ний при ско рю вач само стійно 
через вели чезні витрати. Асо ці йо ване член-
ство в ЦЕРН забез пе чує участь укра ї нсь ких 
уче них у пере до вих екс пе ри мен тах на Вели-
кому адрон ному колай дері та інших при ско-
рю ва чах ЦЕРН, де зосе ре джена значна частка 
дослі джень про при стрій Все світу, еле мен-
тарні частки та атомні ядра. Перед Укра ї ною, 
яка стала асо ці йо ва ним чле ном ЦЕРН, від-
кри ва ються широкі перс пек тиви участі в цих 
дослі джен нях, що істотно роз ши рю ють наше 
роз уміння клю чо вих питань похо дження, ево-
лю ції та будови Все світу, а також фун да мен-
таль ної і при клад ної фізики.

За сло вами Ю. Ранюка, пред став ники хар-
ківсь кої нау ко вої школи, які побу вали раніше 
в Женеві, зуміли спра вити вра ження сво їми 
знан нями й досві дом екс пе ри мен таль них 
дослі джень. Він зазна чив, що ядерна фізика 
і фізика еле мен тар них час ток – пере дова наука, 
де для реа лі за ції нау ко вих заду мів, у тому 
числі й щодо про ек тів ННЦ «ХФТІ», необ хідна 
участь у най су час ні ших і най різ но ма ніт ні ших 
між на род них про ек тах. Тепер, після при йому 
Укра їни в асо ці йо вані члени ЦЕРН, укра ї нські 
вчені змо жуть брати участь у нау ко вих дослі-
джен нях Євро пейсь кої орга ні за ції ядер них 
дослі джень, де, упев не ний Ю. Ранюк, гідно 
про явять себе в аван гарді сучас ної науки.

Дже рело: Укр ін форм (3.10.2013) (http://
www.ukrinform.ua/ukr/news/asotsiyovane_
c h l e n s t v o _ v _ c e r n _ v i d k r i v a e _ p e r e d u -
k r a i i n s k i m i _ v c h e n i m i n a y s h i r
shiperspektivi___yuriy_ranyuk_1869503) 
(Ю. Ранюк: Асо ці йо ване членство в CERN 
від кри ває перед укра ї нсь кими вче ними най-
ширші перс пек тиви // Дер жавне аге нт-
ство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 3.10).

***
ЦЕРН дає змогу моло дим уче ним реа лі-

зо ву вати себе в одному з най більш пере до-
вих про ек тів людства. Про це заявив про-
фе сор Лей денсь кого уні вер си тету (Центр 

Лоренца, Нідер лан ди), нау ко вий спів ро біт ник 
ЦЕРН (Швей ца рія), нау ко вий спів ро біт ник 
Інсти туту тео ре тич ної фізики ім. М. Бого лю-
бова НАН України О. Боярсь кий.

Він зазна чив, що ЦЕРН і Вели кий адрон-
ний колай дер (ВАК) – це одне з най біль ших 
тех но ло гіч них досяг нень людства. У ньому 
скон цент ро вані фун да мен тальна наука, велика 
кіль кість тех но ло гіч них про блем і варі анти 
їх вирі шення. Це одне з най більш інтен сив-
них дже рел даних (Big Data). У свій час саме 
в ЦЕРН був ство ре ний про то кол, який став 
осно вою World Wide Web.

За сло вами О. Боярсь кого, більш інтен сивне 
спів ро біт ництво з ЦЕРН у ста тусі асо ці йо ва-
ного члена – це мож ли вість для Укра їни брати 
участь у пере до вих нау ко вих і тех но ло гіч них 
про ек тах: від фун да мен таль ної фізики, яка 
вже не раз змі ню вала обличчя людсь кої циві-
лі за ції, до над су час них тех но ло гій у галузі 
вели ко масш таб них і роз по ді ле них обчис-
лень й орга ні за ції даних. На думку нау ко вця, 
це най кра щий шанс для окре мих висо ко тех но-
ло гіч них під при ємств отри мати цікаві замов-
лення в рам ках роз витку інфра струк тури 
ЦЕРН. І, нарешті, най го лов ніше – це перс-
пек тива для тала но ви тої молоді реа лі зо ву вати 
себе в одному з най більш пере до вих про ек тів 
людства, сти мул навча тися, роз ви вати себе 
і вихо дити за межі повсяк ден них людсь ких 
інте ре сів. На його пере ко нання, немає сум-
ні вів, що нау кова спіль нота України докладе 
всіх зусиль, аби ско рис та тися мож ли вос тями, 
які дає асо ці йо ване членство в ЦЕРН (О. Бояр-
сь кий: ЦЕРН дає змогу моло дим уче ним реа-
лі зо ву вати себе в одному з най більш пере до-
вих про ек тів людства // Укра ї нсь кий нау-
ко вий клуб (http://nauka.in.ua/club/articles/
article_detail/9087). – 2013. – 8.10).

***
Отри ма ний ста тус Укра їни як асо ці йо-

ва ного члена у Євро пейсь кій орга ні за ції 
з ядер них випро бу вань чіт кіше окрес лює 
орі єн тири як для укра ї нсь кої влади щодо 
під тримки нау ко вих дослі джень у цілому 
в кра їні, так і для галу зе вих нау ково-дос-
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лід них інсти ту цій. Зок рема, укра ї нські вчені-
фі зики мають мак си мально ско рис та тися спів-
пра цею з ЦЕРН – пере д у сім в інте ре сах науки 
й під не сення її авто ри тету в дер жаві. Таку 
думку висло вив спів ро біт ник ЦЕРН (екс пе-
ри мент ATLAS у LHC), коор ди на тор екс пе ри-
менту ZEUS у коли ш ньому колай дері HERA 
в DESY в Гам бурзі (Німеч чи на), уче ний-фі зик 
М. Лісовий.

Уче ний упев не ний, що екс пе ри мен там 
на Вели кому адрон ному колай дері пов но-
цінно послу жить укра ї нсь кий інте лект. Адже 
від те пер укра ї нські фахівці в галузі фізики 
висо ких енер гій мають змогу офі ційно брати 
участь в екс пе ри мен тах на Вели кому адрон-
ному колай дері (ВАК). Оскільки досі вони 
пра цю вали там опо се ред ко вано, напри клад 
від Об’єд на ного інсти туту ядер них дослі-
джень у м. Дубна (Росія). Вод но час це спрос-
тить доступ укра ї нсь ким нау ко вцям до даних 
ВАК.

За сло вами М. Лісо вого, є ще кілька аспек-
тів, важ ли вих для науки й дер жави, що несе 
асо ці йо ване, а зго дом й пов но правне членство 
в ЦЕРН. Це насам пе ред офі ційне визнання 
інте лек ту аль ного внеску укра ї нсь ких нау ково-
дос лід них інсти ту тів. На сьо го дні офі ційне 
укра ї нське пред став ництво є в трьох вели ких 
екс пе ри мен тах на ВАК, хоча укра ї нські вчені 
беруть участь і в інших.

По-друге, для укра ї нсь кої фізики висо-
ких енер гій це шанс отри му вати, як кажуть, 
певну осо бис тісну вигоду від участі в пере до-
вих дослі джен нях, як і для віт чиз ня них під-
при ємств можна роз ра хо ву вати на кон к рет ний 
фінан со вий резуль тат від участі в тен де рах 
ЦЕРН. По-третє, укра їнці своє впли вове слово 
змо жуть ска зати й щодо дослід них про грам 
ЦЕРН завдяки участі в Раді ЦЕРН.

«Наос та нок, теж не менш ваго мий аспект, 
коли ми гово римо про євро ін тег ра цію Укра-
їни й пози ці о ну вання її як сер йоз ного й солід-
ного члена євро пейсь кого і сві то вого спів то-
ва риства. Отри мати визнання нашого внеску 
нау ко вою спіль но тою, оскільки дослі дження 
ЦЕРН є дуже акту аль ними на сьо го дні, це не 
тільки оцінка окре мих уче них чи інсти ту цій, 

а й імідж Укра їни як дер жави з потуж ним нау-
ко вим інте лек том», – додав М. Лісовий.

Дже рело: Укр ін форм (9.10.2013) (http://www.
ukrin-form.ua/ukr/news/eksperimentam_na_
velikomu_adronnomu_kolayderi_povnotsinno_
poslugit_y_ukraiinskiy_intelekt___mihaylo_
lisoviy_187114) (М. Лісо вий: Екс пе ри мен там 
на Вели кому адрон ному колай дері пов но цінно 
послу жить й укра ї нсь кий інте лект // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
Укра їна має під твер дити нинішню довіру 

щодо асо ці йо ва ного членства у Євро пейсь-
кому центрі ядер них дослі джень, щоб через 
два роки стати пов но прав ним чле ном цієї 
поваж ної сві то вої нау ко вої орга ні за ції. 
Так про ко мен ту вав повід ом лення про отри-
ма ний асо ці йо ва ний ста тус Укра їни в Цен-
трі ядер них дослі джень Європи колиш ній 
випуск ник фізико-тех ніч ного факуль тету ХНУ 
ім. В. Кара зіна, моло дий нау ко вець І. Шапо вал. 
Він є спів ро біт ни ком ЦЕРН уже п’я тий рік, 
отри мавши цю про по зи цію після тиж не вого 
від ря дження з Хар ківсь кого фізико-тех ніч ного 
інсти туту до центру. Нині І. Шапо вал є чле ном 
кола бо ра ції LHCb, очо лює один з важ ли вих 
про ек тів ЦЕРН «А рі ад на».

На його думку, асо ці йо ване членство в ЦЕРН 
пози тивно вплине на під ви щення авто ри тету 
науки в Укра їні вже най ближ чим часом. По-друге, 
акти ві зу ється участь укра ї нсь ких нау ко вців 
в екс пе ри мен тах ЦЕРН, вони отри ма ють доступ 
до най су час ні шого у світі облад нання. У бага-
тьох укра ї нсь ких про мис ло вих під при ємств 
та й нау ко вих інсти ту тів нині про блеми з новими 
замов лен нями. Тепер від кри ва ється мож -
ли вість отри му вати від ЦЕРН замов лення 
на роз робку облад нання і вирі шення нау ко вих 
завдань (зазви чай, обсяг таких замов лень у гро-
шо вому екві ва ленті може наба гато пере ви щу-
вати щорічні внески, що спла чу ва тиме Укра їна 
за асо ці йо ване членст во).

І ще один істот ний фак тор, зазна чає І. Шапо-
вал, це роз ши рення прав для нау ко вого 
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середо вища щодо прос тору для дослід ництва. 
Від те пер укра ї нські вчені мати муть мож ли вість 
влаш то ву ва тися на постійну роботу до ЦЕРН – 
най по туж нішу у світі лабо ра то рію з фізики 
висо ких енер гій. Адже зде біль шого досі наші 
спів віт чиз ники потрап ляли в ЦЕРН завдяки кіль-
ка тиж не вим від ря джен ням, а постійно пра цю-
вали оди ниці. Сту денти Укра їни про хо ди ти муть 
ста жу вання та озна йом лю ва ти муться з освіт німи 
про гра мами най ви щого сві то вого класу. Крім 
того, наша кра їна, хай і в обме же ному варі анті, 
але буде долу чена до керу вання ЦЕРН.

Щодо подаль шої перс пек тиви, то, вва жає 
вче ний-фі зик, Укра їна може роз ра хо ву вати 
на сер йозні нау кові від криття віт чиз ня них 
уче них, нові тех но ло гії і, зви чайно, бага тий 
досвід завдяки спів праці з ЦЕРН. Без пе речно, 
як і тепер, так і в май бу т ньому для цього дер-
жаві необ хідно вчасно й сповна спла чу вати 
членські внески, додав І. Шаповал.

Дже рело: Укр ін форм (9.10.2013) (http://
www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_mae__
pidtverditi_ninishnyu_doviru_i_cherez_dva_
roki_stati_povnopravnim_chlenom_tsern___
shapoval_1870770) (І. Шапо вал: Укра їна має 
під твер дити нинішню довіру і через два роки 
стати пов но прав ним чле ном ЦЕРН // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
Укра ї нські вчені брали участь у будів-

ництві адрон ного колай дера в Женеві, тепер 
вони змо жуть на базі колай дера про во дити 
само стійні дослі дження в галузі фізики висо-
ких енер гій, вклю ча ючи про цеси в кос мосі. 
Так про ко мен ту вав новину про при йом Укра їни 
в асо ці йо вані члени ЦЕРН заступ ник дирек тора 
ДП «Нау ково-дос лід ний тех но ло гіч ний інсти-
тут при ла до бу ду ван ня» (НДТІП) Дер жав ного 
кос міч ного аге нтства Укра їни, заслу же ний діяч 
науки і тех ніки, про фе сор В. Борщов.

Він зазна чив, що сьо го дні Укра їна вперше 
по-сп ра в ж ньому інтег ро вана у євро пейське 
нау кове спів то ва риство. Раніше, почи на ючи 
із середини 1990-х років, укра ї нські вчені, 

вклю ча ючи роз роб ни ків НДТІП, разом з коле-
гами з Німеч чини, Іта лії, Швей ца рії, Фін лян дії 
брали участь у будів ництві адрон ного колай-
дера в Женеві, набу ва ючи, тим самим, неоці-
ни мий досвід вза є мо дії роз умів. Тепер же 
укра ї нські вчені змо жуть на базі колай дера 
про во дити само стійні дослі дження в галузі 
фізики висо ких енер гій, вклю ча ючи про цеси 
в кос мосі. За сло вами В. Бор щова, асо ці йо ване 
членство Укра їни в ЦЕРН забез пе чує інвес-
ти ції у роз ви ток віт чиз ня ної науки й тех ніки, 
вклю ча ючи ство рення нових робо чих місць.

Щодо НДТІП, то, під крес лив В. Бор щов, 
лише за останні кілька років учені отри мали 
багато нових тех ніч них рішень з вико рис тання 
соняч ної енер гії в кос мосі й на землі. Завдяки 
асо ці йо ва ному членству в ЦЕРН, в інсти туті 
змо жуть про дов жити роз робку моду лів для 
вияв лення енер гії і швид ко сті руху час ток, 
що отри му ються при зітк ненні пуч ків про то-
нів у колай дері.

Дже рело: Укр ін форм (3.10.2013) (http://
www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiinski_vcheni_
zmogut_provoditi_vlasni_doslidgennya_na_
adronnomu_kollayderi__zastupnik_direktora_
ndtip_1869559) (В. Бор щов: Укра ї нські вчені 
змо жуть про во дити власні дослі дження 
на адрон ному колай дері // Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 4.10).

***
Асо ці йо ване членство Укра їни у Євро-

пейсь кій орга ні за ції ядер них дослі джень – 
шанс «пере за ван та жи ти» укра ї нську 
науку. Але вод но час воно спрос тить міг-
ра цію моло дих нау ко вців до Євро со юзу, 
пише Л. Гришко в мате рі алі для Укра ї нсь -
кої служби DW (http://ua.korrespondent.net/
dw/1612567-dw-chlenstvo-ukrayini-u-cern-
plyusi-ta-minusi).

У женевсь кій лабо ра то рії Євро пейсь кої 
орга ні за ції ядер них дослі джень укра ї нські 
вчені пра цю ють, власне, ще з 1990-х років. 
Укра їнці брали участь і у ство ренні Вели кого 
анд рон ного колай дера. До цього часу вчені 
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з Укра їни спів пра цю вали з ЦЕРН із влас ної 
іні ці а тиви, щоб мати мож ли вість про во дити 
нау кові дослі дження в сучас них лабо ра то ріях 
на нові т ньому облад нанні, якого в Укра їні 
бракує.

Від нині від но сини укра ї нсь ких уче них 
з Євро пейсь кою орга ні за цією ядер них дослі-
джень пере йшли в офі ційну пло щину, адже 
Укра їна під пи сала доку мент про при єд нання 
до цієї орга ні за ції як асо ці йо ва ний член. «Це 
визнання внеску укра ї нсь ких уче них до про-
грам ЦЕРН. Для країн, які хочуть бути роз ви-
ну тими, пре стижно бути чле ном цієї орга ні за-
ці ї», – під крес лив в інтер в’ю Deutsche Welle 
заві ду вач лабо ра то рії грід-об чис лень у фізиці 
Інсти туту тео ре тич ної фізики ім. М. Бого лю-
бова НАН Укра їни Є. Мартинов.

Утім, за його сло вами, бути чле ном Євро-
пейсь кої орга ні за ції ядер них дослі джень 
для кра їни не лише пре стижно, а й корисно. 
Адже тепер укра ї нські нау ково-дос лідні 
заклади й під при ємства можуть брати участь 
у тен де рах ЦЕРН та отри му вати замов лення 
для різ них про ек тів у сфері сучас ної при-
клад ної фізики. Вони змо жуть брати участь 
у ство ренні нових мате рі а лів, а також роз-
ви вати дослі дження у сфері ядер ної меди-
цини та ядер них тех но ло гій. «Членсь кий 
вне сок Укра їни в ЦЕРН на рік ста но ви тиме 
1 млн швей царсь ких фран ків. За реко мен да-
цією ЦЕРН таку ж суму Укра їна має спря му-
вати на дослі дження фізики висо ких енер гій 
до інсти ту тів усе ре дині кра їни. За ці гроші 
ми можемо повер нути у віт чиз няну науку 
молодь», – спо ді ва ється Є. Мартинов.

Од нак молоді укра ї нські вчені роз ра хо ву-
ють на інше. Адже участь Укра їни в ЦЕРН 
також дасть змогу моло дим нау ко вцям ста-
жу ва тися в най кра щих євро пейсь ких нау ко-
вих інсти ту ціях й отри му вати фінан су вання 
на про ве дення там дослі джень. Тож нового 
від пливу мозку не уник нути, упев не ний голова 
Ради моло дих уче них Інсти туту фізики НАН 
Укра їни А. Сененко. За його сло вами, про-
блеми з жит лом і від сут ністю сучас ної бази 
для про ве дення ядер них дослі джень зму шу ють 
молодь міг ру вати за кордон.

Дже рело: Укра ї нська служба DW 
(http://www.dw.de/членство-ук ра їни-у-cern-
плюси-та-мінуси/a-17145338) (DW: Член-
ство Укра їни у CERN. Плюси та мінуси // 
Кор рес пон дент.net (http://ua.korrespondent.
net/dw/1612567-dw-chlenstvo-ukrayini-u-cern-
plyusi-ta-minusi). – 2013. – 8.10).

***
Ні мецька служба ака де міч них обмі-

нів (DAAD) ого ло шує кон курс на сти пен-
дійні про грами DAAD. Докладну інфор ма-
цію про про грами, а також аплі ка ційні форми 
можна знайти на сто рінці в Інтер неті: www.
daad.org.ua.

За явки на сти пен дію пода ються до Інфор-
ма цій ного центру DAAD у Києві. Доку менти 
можна пода вати осо бисто або над си лати 
поштою (Сти пен дії DAAD для сту ден тів, 
аспі ран тів, нау ко вців на 2014/2015 навчаль-
ний рік // Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 21.10).

***
Ин с ти тут рас те ни е водства им. В. Юрь-

ева НААН дого во рился с аме ри канс кой 
инвес ти ци он ной ком па нией и Техасс ким 
агра р ным уни вер си те том о соз да нии науч-
ного парка, где спе ци а ли сты ста нут рабо-
тать над повы ше нием уро жай ности культур.

Больше 100 лет в Инс ти туте им. Юрь ева 
соз дают новые сорта рас те ний (сей час около 
200 харь ковс ких сор тов про рас тают не только 
на укра инс ких полях, а и за рубе жом). Здесь же 
нахо дится один из круп ней ших гене ти чес-
ких бан ков мира – Наци о наль ный центр ген -
ре сур сов рас те ний Укра ины, в кото ром соб раны 
десятки тысяч сор тов с раз ных кон ти нен тов.

Раз ра ботки харь ковс ких уче ных заин-
те ре со вали кол лег из Техаса. Аме ри ка нцы 
хотят выра щи вать ози мое три ти кале, при-
гла шают для этого укра инс ких спе ци а лис тов 
к себе – больше расс ка зать, пред ста вить эту 
куль туру, тех но ло гию выра щи ва ния, сов ре-
мен ные сорта, их потен циал, воз мож ности 
при ме ни тельно к штату Техас. Дирек тор 
Инс ти тута рас те ни е водства им. В. Юрь ева 
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С. Попов гово рит, что потен циал этих сор-
тов 95–105 ц/га. Вза мен укра инс кие уче ные 
полу чат пять луч ших сор тов ози мой пше ницы 
аме ри канс кой селек ции. Это – пер вый шаг 
к соз да нию в Харь кове науч ного парка (Парк 
Юрь евс кого пери ода // Время (timeua.
info/081013/80874.html). – 2013. – 
№ 141. – 8.10).

***
Про фе сійне зрос тання й роз ви ток сучас-

ного моло дого вче ного складно уявити без 
роз витку між на род ного спів ро біт ництва 
й осво єння, вико рис тання в повсяк ден-
ній діяль ності здо бут ків науки та тех ніки, 
досвіду колег з інших країн. 

Нині в Укра їні існу ють різ но ма нітні про-
грами обміну сту ден тами й аспі ран тами, кон-
курси на здо буття між на род них гран тів. У цій 
сфері наша дер жава про во дить досить активну 
полі тику, яку під три мує євро пейська спіль-
нота, не менш заці кав лена в залу ченні молоді 
до нау ко вої діяль ності. В одному зі своїх 
висту пів євро пейсь кий комі сар у спра вах 
науки, освіти та куль тури Я. Поточ нік ска зав: 
«Європа потре бує роз витку дослід ниць кої 
діяль ності. Якщо наш біз нес має зали ши тися 
кон ку рен то сп ро мож ним на сві то вих рин ках… 
ми маємо знати більше та ліп ше… Тож якщо 
ми праг немо бути зав жди одним кро ком попе-
реду решти світу, наша най більша надія – 
у силі нашого роз уму»  1.

Ста жу вання моло дих нау ко вців за кор до-
ном… істотно від різ ня ється від ста жу вання 
сту ден тів. Адже, якщо голо вною метою ста-
жу вання остан ніх є пере важно здо буття знань, 
удо ско на лення мов них нави чок, для моло дих 
нау ко вців важ ливо не тільки погли бити зна-
ння, а й опа ну вати та вдос ко на лити інно ва-
ційні мето дики й тех но ло гії нау ко вої, педа го-
гіч ної, дослід ної діяль ності. Таке ста жу вання 

1  Сьома рамко в а програма з під тримки 
дослідницької діяльності (РП7 – Seventh 
Research Framework Programme, FP7. – Режим 
доступу: http://www.eu-edu.org/euedu_7th.html.

є чудо вим сти му лом для моло дих нау ко вців, 
роз ви ває їхню про фе сійну різ но біч ність, кре а-
тив ність мис лення, мож ли вість упро ва дження 
набу тих знань без по се ре д ньо на бать ків щині. 
Вод но час нау кове ста жу вання за кор до ном 
допо ма гає реа лі зу вати один з базо вих при нци-
пів сучас ної євро пейсь кої осві т ньої полі тики – 
мобіль ність сту ден тів і викла да чів, яка поля гає 
в тому, що в сучас ному світі кор дони пови нні 
бути від кри ті шими, а освіта й знання мають 
роз гля да тися як транс кор донні та транс на ці о-
нальні явища.

...Про фе сій ний роз ви ток моло дих нау ко вців 
за допо мо гою між на род ної спів праці не обме-
жу ється лише ста жу ван ням. Корис ним для роз-
витку науки й нау ко вців є про ве дення між на-
род них нау ково-прак тич них кон фе рен цій, під 
час яких не лише від бу ва ється обмін досві дом, 
а й вста нов лю ються осо бис тісні зв’язки, визна-
ча ються спільні напрями роботи тощо.

При кро, але й у цій сфері наявні про блеми 
фінан су вання. Як пра вило, бюджетні уста нови 
та орга ні за ції мають досить обме жену статтю 
видат ків на від ря дження, а тим паче до зару-
біж них країн. Часто молоді вчені пови нні 
само стійно опла чу вати від ря дження на різ но-
ма нітні нау кові форуми, що змен шує час тоту 
поїздок.

Од ним із шля хів роз в’я зання цієї про блеми 
є орга ні за ція інтер нет-кон фе рен цій, бо вони 
дають змогу майже без кош товно про вести 
мобіль ний форум із пред став ни ками будь-яких 
країн, уста нов, орга ні за цій тощо.

Між на родне спів ро біт ництво нау ко вців, 
у тому числі, й обда ро ва ної молоді – один 
із чин ни ків пози тив ного сприй няття Укра їни 
як сучас ної дер жави, що роз ви ва ється та про-
гре сує як пов но цін ний член сві то вої спіль-
ноти, узявши курс на інно ва ційні методи 
роз витку еко но міки й сус піль ства (Бес част-
ний В. Про фе сійна та еко но мічна при ваб-
ли вість 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).
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На ука – вироб ницт ву

Впро ва дження в Укра їні євро пейсь ких 
стан дар тів якості мате рі а лів, за якими 
має виго тов ля тися вся віт чиз няна про мис-
лова про дук ція, що екс пор ту ється до країн 
ЄС, потре бує сер йоз ного нау ко вого супро-
воду про мис ло вого вироб ництва в кра їні. 
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 під пи сання Угоди про асо-
ці а цію та ство рення зони віль ної тор гівлі з ЄС 
від кри ває Укра ї нсь кій дер жаві шлях до без-
пе реш код ного виходу на ринок Європи. Це, 
без у мовно, ство рює великі мож ли вості для 
зрос тання віт чиз ня ного біз несу. Але вод но час 
умови роботи на євро пейсь кому ринку вима га-
ють і кар ди наль них змін, як в якості укра ї нсь-
кої про дук ції, так і в мето дах конт ролю якості.

Зок рема, нагаль ною стає імп ле мен та ція 
євро пейсь ких рег ла мен тів REACH та RoHS, 
яким має від по ві дати біль шість віт чиз ня-
ної про мис ло вої про дук ції, що екс пор ту ється 
до країн ЄС.

За сло вами В. Семи но женка, засто су вання 
цих рег ла мен тів для сер ти фі ка ції продук ції 
немож ливо без наяв ності досить потуж ної 
нау ково-тех ніч ної бази, здат ної забез пе чити 
пра вильне й над ійне визна чення вмісту шкід-
ли вих ком по нен тів у про мис ло вих мате рі а лах. 
Для цього необ хідно мати не лише облад нання 
та ква лі фі ко вані кадри, але й досвід та нау-
ково-тех ніч ний доро бок у роз робці мето дів 
ана лізу мате рі а лів. Тому акре ди то вану лабо-
ра то рію з ана лізу якості мате рі а лів на від по-
від ність євро пейсь ким стан дар там немож ливо 
ство рити на поро ж ньому місці за жодні гроші. 
Це можна зро бити тільки на базі активно пра-
цю ючої нау ко вої уста нови. По суті можна 
ска зати, що засто су вання на прак тиці Євро-
пейсь ких рег ла мен тів REACH та RoHS озна чає 
нау ко вий супро від про мис ло вого вироб ництва 
в країні.

Го лова Дер жін форм на уки повід омив, що на 
сьо го дні в Укра їні є лише одна ана лі тична 
лабо ра то рія, яка від по ві дає всім вимо гам для 

про ве дення таких ана лі зів. Вона орга ні зо вана 
на базі НТК «Інс ти тут моно крис та лів» НАН 
Укра їни і вже атес то вана на право конт ролю 
без пеки про мис ло вої про дук ції від по відно 
до рег ла менту RoHS та завер шує під го товку 
до між на род ної акре ди та ції, що дасть мож ли-
вість про во дити хіміч ний ана ліз згідно з вимо-
гами рег ла менту REACH. Але поки що віт чиз-
ня ний біз нес не роз уміє необ хід ності реаль ної 
пере вірки якості своєї про дук ції на від по від-
ність євро пейсь ким стан дар там.

За сло вами В. Семи но женка, вже перші ана-
лізи пока зали, що про блеми з якістю мате рі-
а лів в укра ї нсь ких вироб ни ків є і спо ді вання 
на тра ди ційне сло в’янське «а вось» у Європі 
не пройде, адже вияв лення невід по від ності 
хоча б однієї пар тії про дук ції вимо гам стан-
дар тів при зведе до забо рони випуску всієї про-
дук ції під при ємства до про хо дження повної 
повтор ної сер ти фі ка ції. Це великі втрати для 
біз несу – при чому і гро шей, і часу. У Європі 
наба гато дешевше випус кати якісну про дук-
цію, ніж спо ді ва тися, що брак не знай дуть. 
Це пови нні зро зу міти укра ї нські біз нес мени 
і активно роз по чати під го товку до таких умов 
ведення біз несу. І тут віт чиз няна наука може 
реально допо могти з вихо дом на євро пейсь-
кий ринок (Воло ди мир Семи но женко: Впро-
ва дження в Укра їні єврос тан дар тів якості 
мате рі а лів промп ро дук ції потре бує нау ко вого 
супро воду // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 18.10).

***
В Інсти туті мета ло фі зики ім. Г. Кур дю-

мова НАН Укра їни роз роб лена тех но ло гія 
для людей із хро ніч ними захво рю ван нями 
судин, зок рема з цук ро вим діа бе том. Від омо, 
що одне з най страш ні ших його усклад нень – 
рети но па тія, яка в подаль шому може при-
звести до незво рот ної втрати зору. Понад 3 % 
людей, що страж да ють від ЦД більше восьми 
років, мають про яви рети но па тії. Почат ко вим 
завдан ням уче них було ство рити тех но ло гію, 
яка дала б змогу паці єнту здійс ню вати конт-
роль стану судин сіт ківки само тужки, тому 
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вона пови нна бути прос тою, неін ва зив ною 
і не потре бу вати вико рис тання суди но роз ши-
рю валь них пре па ра тів.

В основу роз робки лягли фото гра фії робіт 
уче них інсти туту стану очного дна. Базо вий 
метод – тран сі лю мі на ція… Спо чатку тех но-
ло гія роз роб ля лася для вияв лення зло якіс-
них пух лин. Але неза ба ром стало зро зу міло, 
що мето дика дає змогу роз гля нути ті ділянки, 
які недо ступні іншим мето дам. Це значно роз-
ши рило межі її засто су вання. Усе, що за сіт-
ків кою і не про гля да ється тра ди цій ними мето-
дами, тепер можна чітко візу а лі зу вати. Людям 
із про гре су ю чою ката рак тою при лад допо може 
само стійно конт ро лю вати про цес ліку вання. 
Про це дура дуже проста й три ває не більше 
20 с. Повто рю вати її можна раз на тиж день, 
удома. Вар тість при ладу ціл ком доступна – 
бли зько 700 грн.

Ком плекс прой шов тес ту вання в про від-
них клі ні ках, і на ньому зараз пра цю ють 
у голо вній офталь мо ло гіч ній уста нові Укра-
їни – ДУ «Інс ти тут очних хво роб і тка нин-
ної тера пії ім. В. Філа това НАМН Укра ї ни» 
та бага тьох при ват них клі ні ках. На сьо го дні 
вже випу щена про мис лова модель, яка отри-
мала медичну реєст ра цію (Пато ло гії сіт ківки 
ока: новітні методи діаг нос тики // Наці о-
нальна ака де мія наук Укра їни (http://www.
nas.gov.ua). – 2013. – 2.10).

***
Учені всього світу пра цю ють над ство-

рен ням над ій ної сис теми іден ти фі ка ції осо-
бис тості для доступу в при мі щення. Най-
су час ніші біо мет ричні методи роз пі зна ють 
людину за від бит ками паль ців, сіт ків кою 
ока, голосу. При лад, роз роб ле ний Між на род-
ним нау ково-нав чаль ним центром інфор-
ма цій них тех но ло гій і сис тем НАН Укра-
їни й МОН Укра їни, ска нує все обличчя 
людини. 

Сис тема роз пі знає осіб за їхніми зобра-
жен нями, які попе ре дньо були до неї вне сені. 
При цьому здійс ню ється не лише конт роль 
доступу людини до при мі щення, а й запис усіх, 
хто нама гався до нього увійти.

Віт чиз няна роз робка не посту па ється сві-
то вим сис те мам іден ти фі ка ції особи за від-
бит ками паль ців чи сіт ків кою ока. При цьому 
вигідно виріз ня ється ціною.

Свого часу інте лек ту аль ною тех но ло гією 
оброб лення і роз уміння зобра жень заці ка ви-
лася укра ї нська IT-ком па нія Viewdle. Вико-
рис то ву ючи роз робки вче них НАН Укра їни, 
Viewdle про дов жила пра цю вати над про гра-
мою, яку зго дом навчили роз пі зна вати фото 
осіб й об’єк тів, зна хо дити об’єкт пошуку 
у вели кій кіль кості від ео зоб ра жень і про-
во дити кон текс т ний пошук у від ео за пи сах. 
Мину лого року кор по ра ція Google при дбала 
ком па нію Viewdle.

Від ео сю жет на теле ка налі «Київ»: http://www.
kievtv.com.ua/stn/item/653-korporatsiia-google-
prydbala-rozrobku-kyivskykh-vchenykh (Укра -
ї нська роз робка «Віде о се к’ю ри ті» – на варті 
без пеки при мі щень (від ео сю жет про роз-
роб ку) // Наці о нальна ака де мія наук Укра-
їни (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 3.10).

***
Ко ле гія ДКА Укра їни на своєму верес-

не вому засі данні одно стайно вису нула 
роботу «Роз робка і впро ва дження у вироб-
ництво спект ро мет рів-те лес ко пів з моні-
то рингу заря дже ної раді а ції висо кої енер-
гії на навко ло зем них орбі тах» для участі 
в кон курсі на здо буття щоріч ної пре мії 
Кабі нету Мініст рів Укра їни за роз роб лення 
і впро ва дження інно ва цій них тех но ло гій. 
Авто рсь кий колек тив пред став ле ної роботи 
скла да ється з пред став ни ків трьох різ них галу-
зей Укра їни: ракетно-кос міч ної про мис ло вості, 
Мініс терства освіти і науки і Наці о наль ної ака-
де мії наук України.

Ро бота базу ється на здійс не ній роз робці 
і впро ва дженні супут ни ко вого теле скопу 
елект ро нів і про то нів СТЕП-Ф: про тя гом 
2005–2009 рр. за замов лен ням ДКА Укра їни 
коо пе ра ція з під при ємств і орга ні за цій різ-
них галу зей роз ро била, виго то вила і впро ва-
дила уні каль ний за конс трук цією і тех ніч ними 
харак те рис ти ками нау ко вий при лад кос міч-
ного при зна чення – супут ни ко вий теле скоп 
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елект ро нів і про то нів СТЕП-Ф. Теле скоп був 
вста нов ле ний на борту російсь кого дослід-
ного кос міч ного апа рату «КОРО НАС-ФО-
ТОН» у складі ком плексу нау ко вої апа ра тури 
з вивчення Сонця і сонячно-зем них зв’яз ків. 
Вдалі тех нічні рішення і ретельне перед по-
льотне наземне від пра цю вання зраз ків при ладу 
дали змогу отри мати непе ред ба чено якісну 
нау кову інфор ма цію про роз по діли пото ків 
час ти нок висо ких енер гій на висоті 550 км над 
поверх нею Землі.

Так, майже одразу після здійс нення супут-
ни ко вого екс пе ри менту у 2009 р. були знай-
дені нові неві домі раніше фізичні явища 
й зако но мір ності в дина міч них роз по ді лах 
суб ре ля ти ві стсь ких час ти нок. Одним з таких 
явищ було вияв лення тре тього елект ро нного 
раді а цій ного поясу Землі, роз та шо ва ного під 
від омим внут рі шнім поясом Ван Аллена. 
Лише в лютому 2013 р. Аеро кос мічне аге нт-
ство NASA ого ло сило про реєст ра цію 
струк тури з трьох раді а цій них поясів Землі 
на основі цих при ла дів із супут ни ків Van 
Allen Probe-A і Van Allen Probe-B.

По зи тив ними резуль та тами здійс нення 
успіш ного нау ко вого кос міч ного екс пе ри-
менту на борту кос міч ного апа рата були вияв-
лення нових фізич них влас ти вос тей навко ло-
зем ного прос тору, пуб лі ка ція ряду нау ко вих 
ста тей у віт чиз ня них і закор дон них видан нях, 
допо віді на чис лен них семі на рах і кон фе рен-
ціях; нарешті запро шення Хар ківсь кому наці-
о наль ному уні вер си тету (ХНУ) ім. В. Кара зіна 
від Центру кос міч них дослі джень Польсь кої 
ака де мії наук (ЦКД ПАН) взяти участь у роз-
робці спіль ного нау ко вого устат ку вання нового 
поко ління для май бу т нього кос міч ного екс пе-
ри менту «Інтер ге лі о зонд» і під пи сання дого-
вору про нау ково-тех нічне спів ро біт ництво 
між ХНУ і ЦКД ПАН.

Ви со кий рівень тех ніч них рішень, впро-
ва дже них під час ство рення супут ни ко вого 
при ладу СТЕП-Ф, під тве р джу ється наяв-
ністю 11 патен тів Укра їни, Росії і Радянсь-
кого Союзу. З опису й резуль та тів тес ту вань 
при ладу СТЕП-Ф і його скла до вих час тин 
опуб лі ко вано 39 нау ко вих ста тей і тез допо-

ві дей на кон фе рен ціях. Впро ва дження при-
ладу СТЕП-Ф у вироб ництво під тве р джу-
ється 11 актами й про то ко лами авто ном них, 
вхід них, сти ку валь них, ком плекс них випро-
бу вань габа ритно-ва го вого, антен ного, лабо-
ра тор ного, тех но ло гіч ного, льот ного зраз ків 
при ладу СТЕП-Ф. З при ладу СТЕП-Ф отри-
мані нау кові дані сві то вого рівня, що опуб лі-
ко вані в 11 нау ко вих стат тях і збір ни ках тез 
кон фе рен цій. Запро по но вана до кон курсу 
робота має прак тичне зна чення, перс пек тив-
ність упро ва дже них резуль та тів для роз витку 
ракетно-кос міч ної галузі, нау ко вих дослі джень 
в уста но вах і орга ні за ціях Наці о наль ної ака-
де мії наук і Мініс терства освіти і науки Укра-
їни, для впро ва дження в вищу освіту з метою 
залу чення сту ден тів і молоді до новіт ніх роз-
ро бок і пере дачі досвіду (ДКА Укра їни подало 
роботу з роз робки при ла дів для моні то рингу 
заря дже ної раді а ції на навко ло зем них орбі-
тах на здо буття пре мії Кабі нету Мініст-
рів Укра їни за роз роб лення і впро ва дження 
інно ва цій них тех но ло гій // Дер жавне кос-
мічне аге нтство Укра їни (http://www.nkau.
gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
Ме ха нізми акти ві за ції інвес ти цій у нау-

кову діяль ність в Україні.
Ус піш ність еко но міч ного роз витку кра-

їни з чис лен ними пере д у мо вами для вдос  к о-
на лення висо ко тех но ло гіч ного вироб ництва 
й ста нов лення інфор ма цій ного типу гос по да-
рю вання багато в чому зале жить від став лення 
до науки, від рівня її фінан су вання і від сту-
пеню ком п лі мен тар ності вклю чення нау ко вої 
діяль ності в жит тє ді яль ність сус піль ства, дер-
жави, біз несу. 

Для Укра їни ниніш ній момент є вирі шаль-
ним щодо питання став лення до науки і визна-
чення її ролі в житті дер жави. Про грама 
рефор му вання еко но міч них від но син в Укра-
їні ста вить завдання щодо визна чення реаль ної 
ролі віт чиз ня ної науки в сус піль стві та впро-
ва дження меха ніз мів щодо вдос ко на лення 
інсти ту ці о наль ного забез пе чення належ ного 
фінан су вання.
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На під ставі про ве де ної оцінки стану нор ма-
тив ного середо вища із супро во дження нау ко-
вої діяль ності в Укра їні нами визна чені осно-
вні про блеми низь кого сту пеню вза є мо дії 
нау ко вих уста нов з під при ємст вами реаль ного 
сек тору еко но міки у вигляді:

– по дат ко вих бар’є рів для біз несу з подат-
ків на при бу ток і на додану вар тість при здійс-
ненні фінан су вання нау ково-дос лід них робіт 
або при пере дачі будь-яких акти вів для про ве-
дення нау ко вих дослі джень;

– об ме же них мож ли вос тей нау ко вих уста-
нов щодо роз по ря дження влас ними небю джет-
ними коштами;

– від сут ності перс пек тив них і цілесп ря мо-
ва них подат ко вих регу ля то рів для віт чиз ня них 
про мис ло вих під при ємств, здат них до інно ва-
ційно-ін вес ти цій ної актив ності.

За про по но вані реко мен да ції щодо вста нов-
лення нор ма тив них регу ля то рів зі сти му лю-
вання при току інвес ти цій у нау кову сферу, які 
коре лю ють з основ ними завдан нями, визна-
че ними в пп. 34.4, 40.1.2, 40.1.3, 41.1.1 Наці-
о наль ного плану дій на 2013 р. щодо впро-
ва дження Про грами еко но міч них реформ 
на 2010–2014 роки «Заможне сус піль ство, 
кон ку рен то сп ро можна еко но міка, ефек тивна 
дер жа ва», а саме:

– ство рення піль го вих умов з податку 
на при бу ток для віт чиз ня них про мис ло вих 
під при ємств, що спря мо ву ють свій при бу ток 
на фун да мен тальні й при кладні нау кові дослі-
дження, необ хідні для під ви щення ефек тив-
ності про ва дження їхньої основ ної діяль нос ті;

– від міна засто су вання подат ко вих бар’є-
рів при пере дачі кош тів, облад нання, про грам-
ного забез пе чення, патен тів, ліцен зій та інших 
мате рі аль них і нема те рі аль них акти вів нау ко-
вим уста но вам і ВНЗ для про ва дження нау ко вих 
дослі джень – від мі нити поря док при рів ню вання 
опе ра цій з без о плат ної пере дачі акти вів нау ково-
ос віт нім уста но вам до опе ра цій з їх реа лі за ції;

– вве дення права роз по ря дження влас ними 
кош тами бюджет них нау ко вих й освіт ніх уста-
нов, які отри мані ними при про ва дженні нау-
ко вих дослі джень і над анні освіт ніх й інших 
дослідно-ін те лек ту аль них послуг.

Ви зна чено очі ку вані резуль тати від упро-
ва дження зазна че них про по зи цій. Допо відна 
записка адре су ється до Дер жін форм на уки 
Укра їни, Мініс терства фінан сів Укра їни, Мін-
е ко ном роз витку України…

1. Оцінка стану спів ро біт ництва науки 
з реаль ним сек то ром еко но міки Укра їни. 
Ста нов лення наці о наль ної еко но міч ної сис-
теми на основі п’я того або шос того тех но ло-
гіч них укла дів є мож ли вим лише за наяв ності 
потуж ного нау ко вого супро во дження про цесу 
вироб ництва сус піль ного про дукту, сим бі озу 
інте ре сів науки, сус піль ства, біз несу й дер-
жави. Роз ви ток віт чиз ня ної фун да мен таль ної 
і при клад ної науки на заса дах прак тич ної при-
дат ності й під не сення ста тусу нау ко вця, мак си-
маль ного фінан со вого само за без пе чення нау-
ко вих дослі джень і пере тво рення їх з тягаря 
для бюджету на локо мо тив еко но міч ного про-
риву є одним з голо вних завдань, що мають 
бути вирі шені під час реа лі за ції Про грами еко-
но міч них реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна еко но міка, 
ефек тивна дер жа ва»  1. У 2013 р. у Наці о наль-
ному плані дій  2 більш кон к ретно перед ба чено 
необ хід ність забез пе чення аль тер на тив них 
дже рел фінан су вання для нау ко вої діяль ності 
в Укра їні, оскільки важ ли вість участі віт чиз ня-
ної науки в еко но міч ному роз витку дедалі час-
тіше під крес лю ється пред став ни ками орга нів 
влади  3. Однак вирі шення лише питання фінан-

1 Програма економічних реформ 2010–2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо-
міка, ефективна держава». – Режим доступу: http://www.
president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.

2 Національний план дій на 2013 рік щодо впро-
вадження Програми економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». – Режим доступу: http://
www.president.gov.ua/docs/128 d.pdf.

3 Доповідь першого заступника міністра економічного 
роз витку і торгівлі України А. Максюти під час І Між-
народної конференції дводенної науково-практичної 
конференції «Роль науки у формуванні сучасної 
моделі державного регулювання економіки». – Режим 
доступу: http://ndei.me.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=164:2013–05–23–19–32–
30&catid=40:2012–05–07–19–3022&Itemid=72.
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со вої під тримки без ком плекс ного під ходу 
до при клад ної зна чу щості й до питань затре бу-
ва ності науки сус піль ст вом вва жа ємо немож-
ли вим. Сучасні реа лії демон стру ють тен ден ції 
до пере ходу біль шості аспек тів еко но міч ної 
діяль ності на режим само окуп ності й само-
фі нан су вання. Навіть інвес ти цій ний про цес 
в Укра їні більше ніж на 60  % забез пе чу ється 
за раху нок влас них кош тів під при ємств і орга-
ні за цій і більше ніж на 95  % – за раху нок інших 
внут рі шніх дже рел, які є похід ними від фінан-
сів реаль ного сек тору еко но міки  1. У таких 
умо вах нау кові дослі дження мають отри му-
вати належну дер жавну фінан сову під тримку, 
але в тих сфе рах фун да мен таль ної і при клад-
ної науки, де існує попит на резуль тати з боку 
віт чиз ня них про мис ло вих під при ємств, про цес 
само окуп ності науки має бути нала го дже ним. 
І най важ ли віша роль дер жави в цьому аспекті, 
на нашу думку, поля га тиме в ство ренні належ-
ного інсти ту ці о наль ного середо вища.

На сам пе ред необ хідно ство рити зако но давчо 
вста нов лені сти мули щодо участі віт чиз ня них 
під при єм ниць ких струк тур у фінан су ванні фун-
да мен таль них і при клад них нау ко вих дослі-
джень. При чому за допо мо гою таких сти му лів 
мож ли вим стане не лише спря му вання фінан-
со вих пото ків у роз ви ток науки, а й здійс нення 
нау ко вої під тримки стра те гічно важ ли вих видів 
еко но міч ної діяль ності, що над асть додат кові 
кон ку рентні пере ваги віт чиз ня ним това ро ви роб-
ни кам на внут рі ш ньому й зов ні ш ньому ринках.

Іс ну юча дина міка роз витку нау ко вих дослі-
джень в Укра їні гово рить про над зви чайно низь-
кий рівень їх фінан су вання і про низьку нау-
ко єм ність віт чиз ня ного това ро ви роб ницт ва…

Нас лід ком недо ста т нього рівня фінан су-
вання нау ко вих дослі джень в Укра їні та від-
сут ності сим бі озу науки й біз несу у сфері 
при клад них і фун да мен таль них роз ро бок 
є низька ефек тив ність інно ва цій ної діяль ності 
віт чиз ня них під при ємств… Питома вага інно-

1 Дані Державної служби статистики України. Капі-
тальні інвестиції за джерелами фінансування 2010–
2012 рр. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u13.htm.

ва цій ної про дук ції, ство ре ної і реа лі зо ва ної 
віт чиз ня ними това ро ви роб ни ками, постійно 
ско ро чу ється і від бу ва ється збіль шення 
витрат на при дбання нових тех но ло гій, тех-
ніки й облад нання, які пред став лені пере важно 
імпорт ними зраз ками, що фак тично озна чає 
про гре су ю чий від плив фінан со вого капі талу, 
спря мо ва ний на під тримку іно зем них висо ко-
тех но ло гіч них вироб ництв.

…У роз ви ну тих кра ї нах світу і в біль шості 
країн Схід ної Європи, навпаки, спо сте рі га-
ється дина міка зрос тання видат ків на нау кові 
дослі дження і роз робки і, від по відно, зрос та-
ють обсяги й частка вироб ництва та екс порту 
висо ко тех но ло гіч ної про дук ції…

Роз ви нуті кра їни світу не нама га ються охо-
пити фінан су вання всіх нау ко вих сфер за раху-
нок бюджет них видат ків. Нато мість ті нау кові 
дослі дження, що ста нов лять пев ний інте рес 
для під при єм ниць кого сек тору, отри му ють 
необ хідне фінан су вання за раху нок спів праці 
з комер цій ними під при ємст вами, а дер жава, 
у свою чергу, ство рює для цього ефек тивне 
регу ля торне під ґрунтя.

Так, у Вели ко бри та нії загальна сума фінан-
сових над хо джень у бюджет Окс фордсь кого 
уні вер си тету ста но вить понад 1 млрд фун тів-
стер лін гів щороку (екві ва лент 12 700 млн грн 
у 2012 р.), з яких най біль шим дже ре лом над-
хо джень є доб ро вільні внески (40  % від загаль-
ного обсягу фінан су вань – 409 млн фун тів-
стер лін гів)  2. Для порів няння: у Дер жав ному 
бюджеті Укра їни на 2013 р. на утри мання Наці-
о наль ної ака де мії наук перед ба чено загальну 
суму видат ків у роз мірі 3,25 млрд грн  3, 
що майже в чотири рази менше за бюджет Окс-
фордсь кого уні вер си тету. Завдяки щоріч ному 
над лишку фінан су вань над поточ ними витра-
тами, Окс фордсь кому уні вер си тету та його 

2 Oxford University. Oxford in fi gures. – Mode of access: 
http://www.ox.ac.uk/about_the_university/facts_and_
fi gures/index.html.

3 Закон України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2013 рік» // Відом. Верховної Ради України. – 
2013. – № 5–6. – Ст.60; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/5515–17.
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коле джам вда лося нако пи чити енда у ментні 
фонди, сумар ний роз мір яких на кінець 2012 р. 
ста но вить бли зько 3 млрд фун тів-стер лін гів.

В Укра їні основ ними аль тер на тив ними 
дже ре лами фінан су вання нау ко вої діяль ності 
можуть бути замов лення на вико нання фун да-
мен таль них і при клад них роз ро бок від біз несу, 
бла го дійні внески під при ємств для під тримки 
нау ково-ос ві т ньої діяль ності, гранти.

Од нак голо вним напря мом, на нашу думку, 
має стати роз ви ток нау ко єм них вироб ництв 
в Укра їні на заса дах здійс нення недер жав них 
інвес ти цій у нау кову діяль ність.

2. Інсти ту ці о нальне забез пе чення нау-
ково орі єн то ва ного інвес ту вання в Україні.

Ви рі шальну роль в інсти ту ці о наль ному забез-
пе ченні нау ково-орі єн то ва ного інвес ту вання 
в Укра їні від іграє нор ма тивно-пра вова база, 
оскільки саме зако но давчі норми здатні ство-
рити пер ма нентне поле непря мого регу лю вання 
напрям ками руху фінан со вого капі талу й здійс-
нення інвес ту вань. Так, існу юче зако но давче 
супро во дження участі під при ємств у нау ко вій 
діяль ності не міс тить чіт ких пози тив них регу ля-
тор них важе лів. В Укра їні існує ряд най іс тот ні-
ших пільг для під при ємств у вигляді посту по вого 
зни ження до 2015 р. ста вок податку на при бу ток, 
податку на додану вар тість, ство рено спе ці альні 
подат кові режими для малого біз несу й сільсь-
ко гос по дарсь кого вироб ництва, однак важелі 
під тримки нау ко вої діяль ності окремо не перед-
ба чені, а лише є певні умови роботи з непри бут-
ко вими орга ні за ці ями, до яких нау кові уста нови, 
як пра вило, і належать.

Ос нов ними про бле мами з боку вимог гос по-
дарсь кого зако но дав ства й дій конт ро лю ючих 
орга нів, з якими сти ка ються нау ко вці та їхні 
недер жавні пар т нери, є:

– об ме жена мож ли вість у під при-
ємств (у роз мірі 4  % від при бутку мину лого 
року) від не сення на витрати, що вклю ча ються 
в роз ра ху нок податку на при бу ток, сум пере-
ра хо ва них непри бут ко вим, у т. ч. нау ко вим 
і освіт нім, уста но вам;

– не об хід ність при рів ню вати опе ра ції 
з фінан су вання нау ко вих дослі джень до зви-
чай них гос по дарсь ких опе ра цій з поста чання 

това рів, робіт, послуг і, від по відно, спла чу вати 
всі необ хідні податки;

– не об хід ність спла чу вати подат кові зобо-
в’я зання з опе ра цій без о плат ної пере дачі 
будь-яких акти вів на користь непри бут ко вих 
нау ко вих й освіт ніх уста нов для здійс нення 
остан німи нау ко вих фун да мен таль них, при-
клад них дослі джень і про ве дення навчаль ної 
діяль нос ті;

– зо бо в’я зання при рів ню вати власні поза-
бю джетні гро шові над хо дження, які вини ка-
ють у резуль таті вико нання нау ково-дос лід них 
робіт на дого вір них осно вах, до бюджет них 
над хо джень спе ці аль ного фонду непри бут-
ко вих дер жав них уста нов, у тому числі нау-
ко вих й освіт ніх. Від по відно, поря док роз по-
ря дження такими кош тами є не мак си мально 
ефек тив ним й опе ра тивно конт ро льо ва ним 
без по се ре д ньо нау ко вою чи осві т ньою уста-
но вою, а таким, що повністю визна ча ється 
Дер жав ним каз на чейст вом Укра їни. Звідси 
невчасне фінан су вання і затримки з опла тою 
за власні кошти потреб основ ної діяль ності 
нау ко вих й освіт ніх установ;

– від сут ність перс пек тив них і цілесп ря-
мо ва них подат ко вих пільг для віт чиз ня них 
про мис ло вих під при ємств, здат них до інно-
ва ційно-ін вес ти цій ної актив ності, від спів-
ро біт ництва з нау ко вими й освіт німи уста но-
вами на постій ній основі у вигляді замов лення 
фун да мен таль них і при клад них дослі джень, 
від криття гран то вих про грам, під го товки 
висо ко ква лі фі ко ва них кад рів… (Меха нізми 
акти ві за ції інвес ти цій в нау кову діяль ність 
в Укра їні. Допо відна записка Інсти туту про-
блем ринку та еко но міко-еко ло гіч них дослі-
джень НАН Укра їни. – Одеса, 2013. – С. 3–7).

***
Су час ний рівень роз витку аграр ної 

науки потре бує засто су вання нових, удо-
ско на ле них сис тем обро бітку ґрунту. Вони 
мають бути менш енер го зат рат ними, поєд ну-
вати в собі кілька функ цій в одній тех но ло-
гіч ній опе ра ції, тобто бути міні ма лі зо ва ними. 
Міні ма лі за ція украй необ хідна, оскільки при 
над мір ному впливі на ґрунт ґрун то об роб них 
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зна рядь погір шу ються його фізичні влас ти-
вості, зни жу ється родю чість.

З огляду на це нау ко вці Інсти туту сільсь кого 
гос по дарства Захід ного Полісся НААН роз ро-
били нау ково обґрун то вану сис тему обро бітку 
ґрунту під озиму пше ницю у корот ко ро та цій-
ній сіво зміні із засто су ван ням інтен сив ної 
тех но ло гії її виро щу вання. Суть цієї сис теми 
поля гає у про ве денні основ ного обро бітку 
ґрунту без по ли це вим дис ко вим зна ряд дям 
на гли бину 10–12 см із вне сен ням міне раль-
них доб рив, а також перед по сів ного обро бітку 
ґрунту ком бі но ва ним агре га том.

Ре зуль тати про ве де ного в інсти туті ста ці о-
 нар ного досліду пока зали, що засто су вання 
міні маль ного обро бітку ґрунту в сис темі його 
основ ного обро бітку під озиму пше ницю 
в корот ко ро та цій ній сіво зміні дає мож ли вість 
змен шити витрати паль ного на 25  % і забез-
пе чити таку ж уро жай ність куль тури, як і при 
поли це вому обро бітку (5,8–6,0 т/га)… Запро-
по но вана сис тема обро бітку ґрунту впро ва-
джена у під по ряд ко ва ному інсти туту ДП ДГ 
«Тучинсь ке», що в Гощансь кому районі Рів-
ненсь кої області, на площі 500 га (Тітен-
ко А., Сидор чук Т. Сис тема міні маль-
ного обро бітку ґрунту під озиму пше ницю 
в корот ко ро та цій ній сіво зміні // Аграрна 
наука – вироб ництву. – 2013. – № 2. – С. 6).

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

У ЗМІ поши ри лася інфор ма ція про плани 
пре зи дії НАН Укра їни лік ві ду вати дві нау-
кові уста нови: Інсти тут схо до знавства імені 
Ага тан гела Кримсь кого та Інсти туту укра ї н-
сь кої архе ог ра фії та дже ре лоз навства імені 
Михайла Гру шевсь кого (ІУАІ).

Тим часом у НАН Укра їни заявили, 
що мова йде не про лік ві да цію інсти ту тів, 
а про «опти мі за цію роботи ака де мі ї». «Це 
не пер ший пре це дент такої рест рук ту ри за-
ці ї», – ска зав віце-пре зи дент НАН Укра їни, 
дирек тор Інсти туту еко но міки і про гно зу вання 
НАН України В. Геєць, нага давши, що його 

уста нову у свій час було ство рено на базі лік-
ві до ва ного Інсти туту еко но міки. За його сло-
вами, нау кові спів ро біт ники обох інсти ту тів 
будуть не звіль нені, а при єд нані до дію чих 
інсти ту тів. «Це тільки поча ток масш таб ної 
рест рук ту ри за ції, а ці інсти тути були обрані 
пер шими у зв’язку з тим, що, на жаль, зали ши-
лись без керів ництва після смерті своїх дирек-
то рів», – пояс нив В. Геєць.

Так, на базі Інсти туту укра ї нсь кої архе ог-
ра фії та дже ре лоз навства пла ну ється ство рити 
Архе ог ра фічну комі сію при Інсти туті істо рії 
Укра їни (діяла в 1988–1991 рр.), а Інсти тут 
схо до знавства має увійти до складу Інсти туту 
все сві т ньої історії.

Ди рек тор Інсти туту архе о ло гії НАН Укра-
їни П. Толочко заявив, що об’єд нання необ-
хідне, оскільки ІУАІ дуб лює роботу Інсти туту 
істо рії Укра їни. Тому з час тини їхніх спів ро біт-
ни ків необ хідно ство рити Архе ог ра фіч ну комі-
сію, а інших роз по ді лити за різ ними відділами.

30 жовтня питання об’єд нання не було вне-
сено до порядку ден ного засі дання пре зи дії 
НАН України. За сло вами ака де міка-сек ре-
таря від ді лення істо рії, філо со фії й права НАН 
України О. Они щенка, рішення про опти мі за-
цію струк тури НАН України буде спря мо вано 
на додат кове вивчення. При цьому він зазна чив, 
що всі робочі місця будуть збе ре жені (Завтра 
Укра їна може зали ши тись без двох уні каль-
них у своєму роді інсти ту тів // Екс прес (http://
expres.ua/news/2013/10/29/96035-zavtra-
ukrayina-zalyshytys-dvoh-unikalnyh-svoyemu-
rodi-instytutiv). – 2013. – 29.10; Ака де мія наук 
поки від клала лік ві да цію своїх інсти ту тів // 
Укра ї нська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2013/10/31/7001081). – 2013. – 31.10).

***
Шосте щорічне засі дання Нау ко вої ради 

з про блем функ ці о наль них мате рі а лів 
елект ро нної тех ніки при МААН

9–12 жовтня в Москві в Інсти туті радіо фі-
зики та елект ро ніки ім. В. О. Котєль ні кова РАН 
від бу лося шосте щорічне засі дання Нау ко-
вої ради з про блем функ ці о наль них мате рі-
а лів елект ро нної тех ніки при Міжна род ній 
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асо ці а ції ака де мій наук (МААН), яке було 
при свя чене 95-річ ному юві лею НАН Укра-
їни. У збо рах взяли участь понад 50 нау ко вців 
з Азер бай джану, Біло русі, Казах стану, Росії, 
Укра їни. Деле га цію НАН Укра їни очо лю вали 
ака де мік НАН Укра їни В. Пузі ков і член-ко-
рес пон дент НАН Укра їни В. Бєляєв. До її 
складу вхо дили нау ко вці Інсти туту моно крис-
та лів НТК «Інс ти тут моно крис та лів» НАН 
Укра їни та Інсти туту фізики напів про від ни ків 
ім. В. Є. Лаш ка рьова НАН Укра їни. У роботі 
збо рів взяв участь спі вго лова зазна че ної Нау-
ко вої ради ака де мік РАН Ю. Гуляєв.

До учас ни ків з віталь ним лис том звер нувся 
пре зи дент МААН, пре зи дент НАН Укра їни 
ака де мік НАН Укра їни Б. Патон.

Під час роботи зібрання від бу лися обмін 
вза є мо ко рис ною інфор ма цією, ана ліз поточ-
ного стану і перс пек тив роз витку роз ро бок 
й дослі джень мате рі а лів для мікро- та опто-
елект ро ніки, соняч ної енер ге тики, лазер ної 
тех ніки, меди цини, раді а цій ного моні то рингу 
та ін. Значну увагу було при ді лено обго во ренню 
ком плекс ної про блеми щодо вимог до мате рі-
а лів для твер до тіль них при ла дів наступ них 
поко лінь елект ро нної тех ніки. Тра ди ційна 
виїзна нау кова сесія з лек ці ями для сту ден тів, 
аспі ран тів і моло дих уче них від бу лася в Мос-
ковсь кому фізико-тех ніч ному інсти туті (дер-
жав ному уні вер си те ті) (м. Дол гоп руд ний).

У рішенні збо рів наго ло шу ва лося про 
доціль ність та необ хід ність подаль шого регу-
ляр ного функ ці о ну вання об’єд на ної команди 
мате рі а ло знав ців – Нау ко вої ради з про блем 
функ ці о наль них мате рі а лів елект ро нної тех-
ніки при МААН.

Під сумки роботи та про по зи ції пла ну ється 
напра вити до Ради МААН, у кра їни СНД 
у наці о нальні ака де мії наук та мініс терства 
освіти і науки.

На ступне, сьоме засі дання ради реко мен-
до вано про вести у вересні – жовтні 2014 р. 
у Мінську на базі Наці о наль ної ака де мії наук 
Біло русі (9–12 жовтня 2013 р. від бу лося 
VI щорічне засі дання Нау ко вої ради з про-
блем функ ці о наль них мате рі а лів елект-
ро нної тех ніки при МААН // Наці о нальна 

ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2013. – 22.10).

***
Між на род ний форум «Наука, інно ва ції, 

тех но ло гії-2013» про хо див з 15 по 17 жов-
тня у вистав ко вому центрі «Киї вЕкс по-
П ла за». Орга ні за то рами висту пили Дер жавне 
аге нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни і Наці о нальна ака де мія наук 
Укра їни, Комі тет з Дер жав них пре мій Укра їни 
в галузі науки і техніки.

У роботі форуму взяли участь пред став ники 
інсти ту тів НАН Укра їни, про від них вузів кра-
їни, нау ко вих пар ків та тех но по лі сів, висо ко-
тех но ло гіч ного біз несу та централь них і міс-
це вих орга нів влади, посли іно зем них дер жав 
в Укра їні, іно земні нау ко вці й біз нес мени. 
Вітальні адреси форуму напра вили Пре зи дент 
Укра їни В. Яну ко вич та Пре м’єр-мі ністр Укра-
їни М. Азаров.

Мета форуму – пре зен ту вати най більш 
перс пек тивні інно ва ційні роз робки і тех но-
ло гії та спри яти нала го дженню кон так тів між 
нау ко вими орга ні за ці ями і під при ємст вами 
реаль ного сек тору еко но міки. Зок рема, під час 
Між на род ного форуму пра цю вали спе ці а лі зо-
вані екс по зи ції, які дали мож ли вість від ві ду ва-
чам озна йо ми тися з остан німи досяг нен нями 
у сфері нано тех но ло гій, лазер них тех но ло гій, 
біо тех но ло гій, нові т ньої освіт лю валь ної тех-
ніки, енер гоз бе ре ження, кос міч них тех но ло гій 
та ІКТ. Нова цією Між на род ного нау ково-тех-
но ло гіч ного форуму «Наука. Інно ва ції. Тех-
но ло гії-2013» є пуб лічна пре зен та ція робіт 
пре тен ден тів на Дер жавну пре мію Укра їни 
в галузі науки і тех ніки. Також уперше на цьо-
го річ ному форумі були пред став лені роботи 
моло дих дослід ни ків – чле нів Малої ака де мії 
наук України.

У рам ках форуму від бу лися заходи, при свя-
чені 20-й річ ниці під пи сання Угоди між Укра-
ї ною та Німеч чи ною про нау ково-тех нічне 
спів ро біт ництво.

Крім того, під час Між на род ного форуму 
від бувся ряд круг лих сто лів та засі дань сек-
цій з питань пуб лічно-при ват ного пар т-
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нерства у сфері науки та інно ва цій; перс пек-
тив роз витку енер го е фек тив них тех но ло гій; 
моле ку ляр ної та клі тин ної біо ло гії в Укра їні; 
сучас них тех но ло гій отри мання нано ма те рі а-
лів і виро бів з них, а також роз витку інно ва-
цій них тех но ло гій у селек ції та вироб ництві 
зерна в Укра ї ні

Го лова Дер жав ного аге нтства з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції В. Семи-
но женко у своєму віталь ному слові з нагоди 
уро чис того від криття наго ло сив, що з кож-
ним роком форум набу ває дедалі біль шого 
зна чення, оскільки Укра їна разом з іншими 
дер жа вами шукає шляхи мак си мально ефек-
тив ного вико рис тання нау ково-тех ніч ного 
потен ці алу для під ви щення кон ку рен то сп ро-
мож ності та рівня життя.

За сло вами голови Дер жін форм на уки, упев-
нено почу ва ються в сучас ному світі ті кра їни, 
які зро били ставку на нау ко місткі сек тори 
еко но міки, активно вико рис то ву ють нові тех-
но ло гії у вироб ництві, роз ви ва ють дер жавно-
при ватне пар т нерство в нау ково-тех но ло гіч ній 
сфері. Він зазна чив, що форум дає уні кальну 
мож ли вість обго во рити роз ви ток клю чо вих 
галу зей укра ї нсь кої еко но міки та знайти пар-
т не рів для спіль ного інвес ту вання в перс пек-
тивні проекти.

Пер ший заступ ник голови Дер жін форм на у-
ки Б. Гри ньов зазна чив, що в такому фор маті 
форум про хо дить уже втретє, але цього року 
він має ряд особ ли вос тей. По-перше, його екс-
по зи ції були покли кані, насам пе ред, про де мо-
нст ру вати резуль тат роботи про мис ло вих під-
при ємств, отри мані разом зі вче ними. Зок рема, 
на форумі були пред став лені ті роз робки, які 
мину лого року були від зна чені Пре мією Кабі-
нету Мініст рів Укра їни за роз робку й впро ва-
дження інно ва цій них тех но ло гій.

За сло вами Б. Гри ньова, форум має не тільки 
озна йо мити широку гро мадсь кість із пере до-
вими нау ко вими досяг нен нями, але й стати 
пло щад кою для обго во рення шля хів вирі-
шення про блеми при ско ре ної комер ці а лі за ції 
вина хо дів та їх впро ва дження у вироб ництво.

Окремі стенди на форумі пре зен ту вали 
його учас ни кам і гос тям роботи цьо го річ них 

пре тен ден тів на Дер жавну пре мію Укра їни 
в галузі науки і тех ніки. За сло вами пер шого 
заступ ника голови Дер жін форм на уки Б. Гри-
ньова, пере важна біль шість цих робіт мала 
чітко визна чене при кладне зна чення. Напри-
клад, роз робка авто ма ти зо ва ної сис теми 
обліку елект рич ної енер гії з конт ро лем показ-
ни ків якості наці лена на вирі шення загаль но-
дер жав ної про блеми інтег ра ції енер го сис тем 
Укра їни та ЄС. Енер го е фек тивні тех но ло гії 
при ско ре ного зве дення об’єк тів про мис ло вого 
і цивіль ного будів ництва дадуть змогу при ско-
рити модер ні за цію буді вель ної галузі. Також 
на Дер жавну пре мію пре тен ду ють нова торські 
роботи в галузі фар ма ко ло гії і меди цини, еко ло-
гії та сучас ного мате рі а ло знавства (Цьо го річ-
ний Між на род ний форум «Наука. Інно ва ції. 
Тех но ло гії» має ряд особ ли вос тей // Уря до-
вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 
15.10; У Києві стар ту вав Між на род ний 
форум «Наука, інно ва ції, тех но ло гії-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. – 15.10; У Києві три-
ває Між на род ний нау ково-тех но ло гіч ний 
форум «Наука. Інно ва ції. Тех но ло гії-2013» // 
Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.ua). – 
2013. – 16.10; Пре зен то вані на Між на род-
ному нау ково-тех но ло гіч ному форумі про-
екти свід чать про кон ку рен то здат ність 
віт чиз ня ної науки // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 15.10; У Києві 
пред ста вили останні нау кові досяг нення // 
Пер ший Наці о наль ний (http://1 tv.com.ua/ru/
news/2013/10/15/47278). – 2013. – 15.10).

***
Укра ї нська наука дово дить свою акту аль-

ність: віт чиз няні вчені при йшли на Між-
на род ний форум «Наука. Інно ва ції. Тех но-
ло гії-2013» з вели кою кіль кістю нау ко вих 
про ек тів різ но ма ніт ного спря му вання. «Світ 
знань не має меж, і пере моги вче них були і, 
спо ді ва юсь, над алі будуть пред ме том нашої 
наці о наль ної гор дості. Тільки спи ра ю чись на 
роз ви нену та потужну науку, можна побу ду-
вати кон ку рен то сп ро можну еко но міку, здатну 
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забез пе чу вати ста лий роз ви ток та соці альну 
єдність усього укра ї нсь кого сус піль ст ва», – 
наго ло сив пре зи дент НАН Укра їни, голова 
Комі тету з Дер жав них пре мій Укра їни в галузі 
науки і тех ніки Б. Патон (Про голо вне // Офій-
ний веб-сайт Комі тету з Дер жав них пре мій 
Укра їни в галузі науки і тех ніки (http://www.
kdpu-nt.gov.ua).

***
А. Нау мо вець, віце-пре зи дент НАН Укра-

їни, ака де мік НАН України: «Такі заходи, 
як цей форум (Між на род ний форум “Наука. 
Інно ва ції. Тех но ло гії-2013”. – Ред.), при свя-
чені інно ва ціям та тех но ло гіям, дуже важ ливі 
з кіль кох точок зору. Най перше тому, що Укра-
їні треба вихо дити на між на родну арену 
і нама га тися залу чати інвес то рів, нама га тися 
заці ка вити закор дон ний біз нес у роз роб ках 
Наці о наль ної ака де мії наук, уза галі укра ї нсь-
кої науки. А подібні форуми є саме тим міс цем 
зустрічі, де ми можемо пока зати себе, почути, 
які є запити у світі, у чому можемо бути корис-
ними і для них, і для себе. І, мож ливо, завдяки 
цьому вда сться здо бути потрібні нам кошти.

Друга мета – нала го дити добрі кон такти між 
нау кою, влад ними струк ту рами та біз не сом. 
Це важ ливо, оскільки ми ще не маємо в цьому 
вели кого досвіду.

...Коли ти пра цюєш, важ ливо постійно отри-
му вати інфор ма цію, тому що можна від кри-
вати Аме рику у себе в лабо ра то рії і не знати, 
що діється у світі. Наші вчені можуть поба чити 
наочно, хто що робить, зав’я зати корисні кон-
такти, спів працю з пред став ни ками закор дон-
них фірм, біз нес ме нами...».

Дже рело: Укр ін форм (09.10.2013) http://www.
ukrinform.ua/ukr/news/naukovo_tehnologichni_
forumi_dopomagayut_ukraiini_vihoditi_na_
mignarodnu_arenu_i_zaluchati_investoriv___
anton_naumovets_1871336 (Антон Нау мо вець: 
Нау ково-тех но ло гічні форуми допо ма га ють 
Укра їні вихо дити на між на родну арену 
і залу чати інвес то рів // Дер жавне аге нт-
ство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 10.10).

***
15 жовтня Дер жав ним аге нтст вом з пи

тань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни в рам ках Між на род ного нау ково-
тех но ло гіч ного форуму «Наука. Інно ва ції. 
Тех но ло гії-2013» було про ве дено Пер ший 
круг лий стіл «Пуб лічно-при ватне пар т-
нерство у сфері науки та інно ва цій», у якому 
взяли участь понад 100 осіб – пред став ники 
орга нів дер жав ної влади та міс це вого само-
вря ду вання, біз несу, наці о наль них ака де мій 
наук, вищих навчаль них закла дів та біз несу, 
що є актив ними учас ни ками інно ва цій ної 
діяль ності. Спі вор га ні за то рами зазна че ного 
заходу висту пили Укра ї нсь кий центр спри яння 
роз витку пуб лічно-при ват ного пар т нерства 
та Інсти тут пра во знавства наці о наль ного уні-
вер си тету «Ю ри дична ака де мія Укра їни ім. 
Я. Муд ро го».

На заході було заслу хано та обго во рено такі 
питання: «Пере ду мови запро ва дження меха-
ніз мів ППП у сфері науки, освіти та інно ва цій 
Укра ї ни»; «Фор му вання стра те гії ППП в інно-
ва цій ному роз витку Укра ї ни»; «ППП як засіб 
залу чення біз несу у тех но ло гічну сферу: між-
на род ний досвід та перс пек тиви для Укра-
ї ни»; «Інс ти ту ційні чин ники роз витку ППП 
у сфері науки та інно ва цій»; «Інно ва ційні 
клас тери, як перс пек тивні орга ні за ційно-пра-
вові форми регі о наль них ППП»; «Роль ППП 
у під ви щенні кон ку рен то сп ро мож ності регі о-
нів»; Діа лог суб’єк тів інно ва цій ної діяль ності 
та влад них струк тур як ста бі лі зу ю чий фак тор 
в сис темі соці аль ної ста лості; «ППП як інстру-
мент комер ці а лі за ції резуль та тів R&D (досвід 
євро пейсь ких кра їн)»; «Нау кове пар т нерство 
та шляхи його реа лі за ції в Укра їні (пра вові про-
бле ми)»; «Про стан ака де міч ної нау ки»; «ППП 
в інно ва цій ній сфе рі»; «При ватно-дер жавне 
пар т нерство у сфері вищої осві ти»; «Реа лі за ція 
про екту ППП у сфері освіти із засто су ван ням 
новіт ніх інно ва цій них тех но ло гій»; «Перс пек-
тиви інте лек ту аль ного ресурсу моло дих вче-
них у роз витку ППП в Укра ї ні»; «Перша Укра-
ї нська Наці о нальна Тех но ло гічна плат форма 
«Агроп ро до воль ча»: досвід ство рення, про-
міжні резуль тати діяль ності та перс пек тиви 
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роз вит ку»; «Тех но ло гічні плат форми як ефек-
тив ний інстру мен та рій ППП у сфері науки 
та інно ва цій».

Див. також: Реко мен да ції Круг лого столу 
«Пуб лічно-при ватне пар т нерство у сфері 
науки та інно ва цій» у руб риці «Фор му вання 
та впро ва дження інно ва цій ної моделі еко-
но мі ки» (В рам ках Між на род ного нау ково-
тех но ло гіч ного форуму «Наука. Інно ва-
ції. Тех но ло гії-2013» від бувся Круг лий стіл 
«Пуб лічно-при ватне пар т нерство у сфері 
науки та інно ва цій» // Дер жавне аге нт-
ство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 15.10).

***
17–18 жовтня в Донецьку за участі Пре-

зи дента Укра їни В. Яну ко вича від бувся 
VІ Між на род ний інвес ти цій ний саміт «Ста-
лий роз ви ток: енер го е фек тив ність, ресур со-
 збе ре ження, еко без пе ка». У рам ках саміту 
за участі пред став ни ків Дер жав ного аге-
нтства з інвес ти цій та управ ління наці о наль-
ними про ек тами Укра їни було орга ні зо вано 
спе ці а лі зо ва ний круг лий стіл «Індуст рі альні 
парки: про блеми та перс пек тиви роз вит ку». 
Метою його про ве дення був обмін досві дом 
щодо ство рення індуст рі аль них пар ків як еле-
мента інно ва цій ної індуст рі аль ної інфра струк-
тури. Під час обго во рення пер ший заступ ник 
голови Дер жін ве стп ро екту М. Стеб линсь кий 
висту пив з іні ці а ти вою запо чат ку вання дію-
чого на постій ній основі елект ро нного форуму 
з індуст рі аль них пар ків. За його сло вами, 
необ хідно мати інфор ма цій ний май дан чик, 
що допо міг би від пра цю вати меха нізм ство-
рення та ефек тив ного функ ці о ну вання індуст-
рі аль них пар ків з ура ху вання всіх мож ли вих 
думок.

До від ково: Наці о наль ний про ект «Індуст-
рі альні парки Укра ї ни» реа лі зо ву ється Дер-
жав ним аге нтст вом з інвес ти цій та управ-
ління наці о наль ними про ек тами. Метою 
про екту є ство рення в різ них регі о нах Укра їни 
10 пілот них індуст рі аль них пар ків із сучас ною 
інже нер ною та сер віс ною інфра струк ту рою. 

Здійс нення про екту дасть мож ли вість значно 
полег шити доступ інвес то рів до ринку на обра-
них тери то ріях. Також дасть змогу визна чити 
основні необ хідні інстру менти, що можуть 
засто со ву ва тися дер жа вою для під тримки 
най перс пек тив ні ших галу зей, та від пра цю-
вати робочу схему пла ну вання, ство рення 
й управ ління індуст рі аль ними пар ками в Укра-
їні (Дер жін ве стп ро ект взяв участь в інвес-
ти цій ному саміті на Донеч чині // Дер жавне 
аге нтство з інвес ти цій та управ ління наці-
о наль ними про ек тами Укра їни (http://www.
ukrproject.gov.ua). – 2013. – 23.10).

***
22 жовтня в Києві від бу лося роз ши рене 

засі дання Коор ди на цій ної ради з орга-
ні за ції спіль них робіт КБ «Пів ден не» 
ім. М. К. Янгеля та нау ко вих орга ні за цій 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, при-
свя чене 90-річчю ака де міка В. Уткіна.

У пер шій час тині засі дання пройшло обго-
во рення попе ре дніх під сум ків спіль ної нау-
ково-дос лід ної діяль ності КБ «Пів ден не» 
і нау ко вих орга ні за цій НАН Укра їни у 2013 р. 
Також було роз гля нуто план спіль них робіт 
на 2014 р.

Друга час тина засі дання пройшла в уро чис-
тій атмос фері. У заході взяли участь Пре зи дент 
Укра їни в 1994–2004 рр. Л. Кучма, пре зи дент 
НАН Укра їни Б. Патон, пред став ники ДКА 
Укра їни та під при ємств кос міч ної галузі, вете-
рани та жур на лісти.

Пре зи дент НАН Укра їни, ака де мік Б. Патон 
і гене раль ний конс трук тор-ге не раль ний дирек-
тор КБ «Пів ден не» О. Дег тя рев під пи сали 
План спіль ної нау ково-тех ніч ної діяль ності 
КБ «Пів ден не» і нау ко вих орга ні за цій Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни на 2014 р.

Під час уро чис того засі дання був пока за ний 
від ео фільм про В. Уткіна та пред став лена книга 
«Зірки Гене раль ного конс трук то ра». З віталь-
ними сло вами та спо га дами про В. Уткіна 
висту пили: Б. Патон, О. Дег тя рев, В. Гор бу лін, 
В. Ско ро ход, Л. Лоба нов, О. Нові ков, Л. Кучма. 
У висту пах учас ни ків було від зна чено, що про-
ве дення спіль них робіт КБ «Пів ден не» з НАН 
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Укра їни є про дов жен ням тра ди цій, закла де них 
ака де мі ками Б. Пато ном, М. Янге лем і В. Ут кі-
ним (В Укра їні пройшли уро чисті заходи, 
при свя чені 90-річчю з дня наро дження гене-
раль ного конс трук тора ракетно-кос міч ної 
тех ніки, ака де міка В. Ф. Уткіна // Дер жавне 
кос мічне аге нтство Укра їни (http://www.
nkau.gov.ua). – 2013. – 24.10).

***
11 жовтня в при мі щенні Вели кого кон-

фе ренц-залу НАН Укра їни від бу лася Між-
на родна кон фе рен ція «О хо рона прав інте-
лек ту аль ної влас ності та комер ці а лі за ція 
дослі джень, ство ре них у дер жав них нау ко вих 
уста но вах». Кон фе рен ція орга ні зо вана Євро-
пейсь кою між на род ною феде ра цією наці о -
наль них ака де мій наук та Наці о наль ною ака де-
мією наук України.

Мета кон фе рен ції – над ання фахів цям нау-
ко вих уста нов та вищих навчаль них закла дів 
прак тич ного досвіду з питань патен ту вання 
у Європі, комер ці а лі за ції резуль та тів нау ко вих 
дослі джень, укла дання ліцен зій них дого во рів 
з іно зем ними пар т не рами, виплати вина го роди 
тощо.

Се ред питань, що були роз гля нуті на кон фе-
рен ції: Єди ний євро пейсь кий патент та перс-
пек тиви його засто су вання; новітня євро-
пейська і аме ри канська прак тика охо рони 
прав на роз робки в галузі біо техноло гій, охо-
рони вина хо дів, пов’я за них з ком п’ю те рами; 
виклики та досвід комер ці а лі за ції резуль та-
тів нау ко вих дослі джень Това риства Макса 
Планка. Ком па нія Max Planck Innovation 
Limited; між на родні аспекти ліцен зій них дого-
во рів та дого во рів про пере дачу прав у галузі 
інте лек ту ально влас ності; вина го рода вина-
хід ни кам у при ват них та дер жав них уста но вах 
згідно з зако но дав ством Німеч чини – досвід 
остан ніх десяти років; охо рона та комер ці а-
лі за ція об’єк тів права інте лек ту аль ної влас-
ності у нау ково-дос лід них інсти ту тах НАН 
Укра їни (Від бу лась Між на родна кон фе рен-
ція «О хо рона прав інте лек ту аль ної влас-
ності та комер ці а лі за ція дослі джень, ство-
ре них у дер жав них нау ко вих уста но вах» 

// Нау ково-дос лід ний інсти тут інте лек-
ту аль ної влас ності Наці о наль ної ака де мії 
пра во вих наук Укра їни (http://www.ndiiv.org.
ua). – 2013. – 14.10).

***
3 жовтня в пре зи дії Наці о наль ної ака де мії 

наук Укра їни від бувся най масш таб ні ший 
у дру гому пів річчі 2013 р. захід – I Між на-
родна кон фе рен ція «Акту аль ність юри-
дич них праць Ганса Кель зена для сучас-
ної Укра їни та Авст рі ї», орга ні за то рами якої 
висту пили Київсь кий уні вер си тет права (КУП) 
НАН Укра їни та Посоль ство Авст рійсь кої Рес-
пуб ліки в Україні.

Учас ни ками кон фе рен ції стало понад 
120 осіб, серед яких були видатні полі тичні 
й гро мадські діячі Укра їни, керів ники орга нів 
вико нав чої влади й міс це вого само вря ду вання, 
про відні нау ко вці у сфері права, еко но міки, 
дер жав ного управ ління.

Кон фе рен ція отри мала широ кий резо нанс 
у нау ко вих колах і дер жав ному сек то рові Укра-
їни та інших дер жав. Так, учас ники кон фе-
рен ції отри мали вітання від пре зи дента НАН 
Укра їни ака де міка Б. Патона, рек тора Схід-
но єв ро пейсь кого уні вер си тету ім. Л. Укра-
їнки І. Коцана, заступ ника Голови Кон сти-
ту цій ного Суду Укра їни Ю. Бау ліна, рек тора 
Ужго родсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
Ф. Ващука, декана факуль тету права, управ-
ління та еко но міки Вроц лавсь кого уні вер си-
тету почес ного док тора КУП НАН Укра їни 
Б. Бана шака (Поль ща), заві ду ю чого кафед-
рою Жана Моне Регенс бурсь кого уні вер си-
тету почес ного док тора КУП НАН Укра їни 
Р. Арнольда (Німеч чи на) і бага тьох інших 
керів ни ків орга нів влади, дер жав них уста нов, 
нау ко вих орга ні за цій і ВНЗ.

У рам ках кон фе рен ції було про ве дено пре-
зен та цію книги Г. Кель зена «Про сут ність і цін-
ність демок ра ті ї», яка вперше поба чила світ 
укра ї нсь кою мовою завдяки спіль ній роботі 
Посоль ства Авст рії в Укра їні, КУП НАН Укра-
їни та почес ного док тора КУП НАН Укра-
їни про фе сора Г. Шам бека (Авст рія) (Перша 
Між на родна кон фе рен ція «Акту аль ність 
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юри дич них праць Ганса Кель зена для сучас-
ної Укра їни та Авст рії» // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2013. – 13.10).

***
З 8 по 10 жовтня в Наці о наль ній біб ліо-

теці Укра їни імені В. І. Вер надсь кого від-
бу лася Між на родна нау кова кон фе рен ція 
«А дап та ція завдань і функ цій нау ко вої біб-
лі о теки до вимог роз витку циф ро вих інфор-
ма цій них ресур сів».

Ор га ні за тори кон фе рен ції: Інфор ма ційно-
біб лі о течна рада НАН Укра їни; Наці о нальна 
біб лі о тека Укра їни імені В. І. Вер надсь кого; 
Асо ці а ція біб лі о тек Укра їни; Рада дирек то рів 
нау ко вих біб лі о тек та інфор ма цій них центрів 
ака де мій наук – чле нів Між на род ної асо ці а ції 
ака де мій наук.

Вступ ним сло вом роботу кон фе рен ції від-
крив гене раль ний дирек тор Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого 
В. Попик. На пле нар ному засі данні висту пили 
гене раль ний дирек тор Наці о наль ної пар ла ме-
нтсь кої біб лі о теки Укра їни Т. Вилег жа ніна, 
заступ ник дирек тора Інсти туту про блем реєст-
ра ції інфор ма ції НАН Укра їни член-ко рес пон-
дент НАН Укра їни А. Крю чин, кура тор від ділу 
Євро пейсь ких сту дій Бри тансь кої біб лі о теки 
О. Кер зюк, дирек тор Офісу інте лек ту аль ної 
сво боди Аме ри кансь кої біб ліо теч ної асо ці а ції 
Б. Джонс. Обго во рю ва лися про блеми впро ва-
дження циф ро вих тех но ло гій у діяль ність біб-
лі о тек, роз витку елект ро нних ресурсів.

За про гра мою кон фе рен ції про ве дено семі-
нари «Біб лі о мет рія та біб лі о тека: сві то вий досвід, 
укра ї нська перс пек ти ва» і «Ката ло гі за ція циф ро-
вих ресур сів», круг лий стіл «Нор ма тивне забез-
пе чення біб ліо течно-ін фор ма цій ної діяль нос ті» 
та «Біб лі ог ра фія в елект ро нному середо ви щі», 
а також спільне засі дання Укра ї нсь кої біб ліо-
теч ної асо ці а ції та Асо ці а ції біб лі о тек Укра їни 
на тему: «Біб лі о течні асо ці а ції та цін ності біб-
ліо теч ної про фе сії в циф рову еру».

Про ве дено сек ційні засі дан ня:
Сек ція 1. Фор му вання наці о наль ного роз по-

ді ле ного інфор ма цій ного ресурсу: інтег ра ція 

та коо пе ра ція зусиль біб лі о тек та інфор ма цій-
них центрів.

Сек ція 2. Роз ви ток інфор ма ційно-ана лі тич-
ної діяль ності в умо вах циф ро вого середо вища.

Сек ція 3. Біо гра фіка й біо гра фічне читання 
за доби інфор ма цій ної рево лю ції: місце і роль 
біб лі о тек.

Сек ція 4. Істо рико-куль турні фонди біб лі-
о тек: нау ко вий опис і пре зен та ція циф ро вого 
ресурсу.

Сек ція 5. Нові тен ден ції роз витку сучас ного 
зару біж ного біб лі о те ко знавства.

Під час кон фе рен ції також від бу лися 
виставки про дук ції про від них видав ництв 
і кни го тор го вель них орга ні за цій, видань 
НБУВ, демон стра ція інфор ма цій них ресурсів.

Див. також: екс клю зивне інтер в’ю гене раль-
ного дирек тора Наці о наль ної біб лі о теки Укра-
їни ім. В. І. Вер надсь кого В. Попика 5 каналу 
h ttp:// ww w. n buv.go v. u a/ node/8 83 (Міжна р о-
дна нау кова кон ф ер е нція «Адап тація з ав -
д ань і  фу нкцій  на у ко вої біблі отеки до вимог 
 р оз ви тку ц и фр о вих інфор м аційних ресурсів»  
 //  На ці ональна бібліотека України імені 
В. І. Вернадсь к ого (htt p: // www.nbuv .g ov .ua).  – 
2013. – 7 . 10 ;  Наукова  к он ференція роз по чала 
роботу  //  На ці ональна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського (http:/ / www.nbuv.gov.
ua) .  – 20 13 . –   9.10) .

  ***
7–10 жовтня  20 1 3 р. у Києві пере бу-

вала  директор О фісу інтел ек т уальної сво-
боди Аме р иканс ької б іб ліоте чної асоціа-
ції Б. Джонс. 7 жовтня вона п р ов ела семінар 
на тему:   «Як  р облять н овини:  бібліот екарі,  с ту-
денти та жур н алісти працюють р азом з метою 
моні торингу та о ці нки новин» в  Ам ериканс ь кій 
біб ліо теці в  На ціонал ьн ому універ с и теті 
 України  «К иєво-Моги ля нська акад емі я». 9 жов-
тня вона  ви ступила на  п ленарн ому з асіданні 
Міжнаро д ної нау к ової кон ф ер е нції «Адап тація 
з ав д ань і  фу нкцій  на у ко вої біблі отеки до вимог 
 ро зв итку цифро вих інфор м аційних ресурсів»  
у Н ац іо нальній бібліо теці України і мені 
В. І . Вернадсь ко го    . Тема її  виступу : «Заб о ро-
нені к нижки та забо ронені в е б-с айти: етика, 
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цензура, фільтрування в ебу та б іб ліотеки 
в  США». Т ого ж дня в НБУВ   відбулося  спільне 
засі д ання Укра ї нської б і бліотеч ної а с оціації 
та Асоціації  б ібліотек  Ук р аїни «Б іб ліотечні 
 ас оціації та цінності  бібліо т еч ної п роф есії 
в  циф рову еру »,  під час я к ого учасники заслу-
хали виступи  В.  Попика і В. П аш ко в ої  ,  а також 
 Б.  Джонс про  ді яльність О фісу інтел ек т уальної 
с во боди Амер и ка нс ької бібл і от ечної асо ці а-
ції, поділил ися інформа ц ією про  ді ял ьність 
а соціацій у цій ц ар ині в Україні ,  об г ов о рили 
напр ями спів пр аці ( Директор О фісу інте-
л ек т уальної  с вободи Американ с ької бібліо-
те чної асоціації в Києві  //   Блог «Творчість 
та інновації в українських бібліотеках »  
( http :// lib in no va t e. w or dpress.com/2013/10/08/
директор-офісу-і н т електуа л ьної-с воб ) . – 
2 013. – 8 .1 0 ).

***
22 жовтня в  Києві від крився VІІІ  Між-

народний  конгрес украї ні стів , який 
 пр и урочено до 2 00-річчя від дня н ар одження 
 Т.  Ш евченк а.  

Орган ізатором заходу  в ист у п или Нац іо-
нальна  а кадемія  н аук  України , М ін істерство 
куль тури  У кр а їни, Націо наль ний уні вер ситет 
імені  Тараса Шев ченка та Міжнародна асоц іа-
ція україніс ті в .

У конгр есі взяли участь 50 0 зарубі жних 
і вітчи зн я них учених – за сло вами голови 
Між н ародної асоціації україністів академ іка 
НАН  Ук раїни Г. Скрипник, к онгрес  об’єднав 
 широкі кола наукової еліти з Польщі, Іта-
л ії,  К анади,   США, Рос і ї,  Грузі ї ,  Азерба й-
дж ану, Сло ва ччини,  Сербії,  Угорщини,   Австрії, 
Ізраїлю та б аг а тьох інших краї н.   «Це добрий 
знак і  для шевчен ко зн ав ців, – п рокоме нт ував 
міністр куль т ури Л. Нов оха тько. –   М ені при-
ємно, що  с ті л ьки науко вців при їх ало до К и-
єва, та й представ н ицтво в през и дії заходу 
 за свідчує п ош ану до  України з б оку нау кової 
спіль ноти та водночас  увагу українсь кої в лади 
до ц ього ф оруму…» . 

Віце-п резидент Н аціонал ьної ака д емії наук 
України В. Г еєць  подякував у ченим з  рі зних 
країн, що в они продовжують проводити україно-

знавчі дослідження, хоча у світі три ває криза, 
а Укра ї нська дер жава не в змозі фінан су вати 
таку роботу.

На у ко вий пра ців ник Інсти туту літе ра ту ро-
знавства НАН Укра їни О. Федо рук зазна чив, 
що поза Укра ї ною живе не менше укра їн ців, 
ніж в Укра їні, і чимало з них є нау ко вцями-
гу ма ні та рі ями. Діяль ність Між на род ної асо ці-
а ції укра ї ніс тів роз по ча лася напри кінці 1980-х, 
на хвилі заці кав лення Укра ї ною, коли всі укра-
ї ністи світу з’їжджа лися в Укра їну з усіх кон-
ти нен тів, зна йо ми лися між собою, про ва дили 
нау кові дис ку сії – таким чином роз ви ва лася 
наука. Тепер вирос тає нова гене ра ція укра ї ніс-
тів (У Києві від крився VІІІ Між на род ний Кон-
грес укра ї ніс тів // Мініс терство куль тури 
Укра їни (http://mincult.kmu.gov.ua). – 2013. – 
22.10;  Музи ченко Я. Наука про Укра їну // 
Укра їна молода (http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2354/116/83777/). – 2013. – 23.10).

***
29 жовтня в Києві було про ве дено Між-

на род ний нау ко вий кон грес «Інфор ма ційне 
сус піль ство в Укра ї ні». Мета кон гресу: орга-
ні за ція діа логу пред став ни ків орга нів дер-
жав ної влади, науки та біз несу для вирі шення 
масш таб ного завдання – побу дови в Укра їні 
висо ко ди на міч ної інфор ма цій ної еко но міки 
і сус піль ства віль ного доступу до інфор ма ції 
та знань. До участі в кон гресі було запро шено 
пред став ни ків орга нів влади та орга нів міс це-
вого само вря ду вання, Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, фахів ців, навчаль них закла дів, 
біб лі о тек, уста нов і орга ні за цій, іно зем них 
фахів ців вка за ної сфери.

Під час заходу було обго во рено питання 
щодо роз бу дови інфор ма цій ного сус піль ства, 
вхо дження Укра їни до гло баль ного інфор ма-
цій ного прос тору, над ання елект ро нних адмі-
ніст ра тив них послуг, реа лі за ції пріо ри те тів 
та здійс нення захо дів Наці о наль ної про грами 
інфор ма ти за ції, спря мо ва них на роз ви ток 
інфор ма ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій, 
вста нов лення кон так тів з потен цій ними пар т-
 не рами з роз бу дови інно ва цій них струк тур 
і транс феру тех но ло гій тощо.
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Під час роботи кон гресу також від бу лося 
наго ро дження пере мож ців Наці о наль ного кон-
курсу впро ва дже них про ек тів у сфері елект ро-
нного уря ду вання.

У рам ках кон гресу пра цю вала екс по зи ція 
новіт ніх рішень у сфері ІКТ, які також спря-
мо вані на реа лі за цію кон цеп ції елект ро нного 
уря ду вання в Укра їні і мають чітке прак-
тичне зна чення. Виставку огля нув Пре м’єр-
мі ністр Укра їни М. Аза ров, який від зна чив 
високу якість про грам ної про дук ції віт чиз ня-
них роз роб ни ків та загальне стра те гічне зна-
чення ІТ-га лузі для модер ні за ції укра ї нсь кої 
еко но міки.

Під час уро чис того від криття кон гресу 
голова Дер жав ного аге нтства з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи-
но женко зазна чив, що роз бу дова інфор ма цій-
ного прос тору з року в рік стає дедалі більш 
склад ним завдан ням, адже нові тренди у сфері 
інфор ма ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій сьо-
го дні з’яв ля ються з над ви со кою швид кістю. 
Тому всім учас ни кам ком плекс них про це сів 
інфор ма ти за ції так важ ливо йти в ногу з часом. 
Кон грес, який зібрав пред став ни ків централь-
них орга нів влади, міс це вого само вря ду вання, 
ІТ-біз несу, про філь них вузів та нау ко вих уста-
нов, а також дип ло ма тич ного кор пусу, є саме 
тією пло щад кою, на якій учас ники спільно 
обго во рю ва ти муть най ак ту аль ніші питання 
роз витку ІКТ («Інфор ма ційне сус піль ство 
в Укра ї ні» Між на род ний нау ко вий кон-
грес (http://congress.ogp.gov.ua/); В Києві 
про хо дить Між на род ний нау ко вий кон грес 
«Інфор ма ційне сус піль ство в Укра ї ні» // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 29.10).

***
16–19 жовтня в м. Кєльце (Поль ща) від-

бувся Між на род ний форум науки та інно-
ва цій. Укра ї нська деле га ція налі чу вала майже 
30 осіб з різ них міст Укра їни (Київ, Хар ків, 
Дніп ро пет ровськ, Донецьк, Пол тава, Він ниця, 
Луцьк, Львів, Тер но піль). Учас ни ками деле га-
ції були пред став ники уні вер си те тів, нау ково-

дос лід них інсти ту тів, малих інно ва цій них 
фірм, гро мадсь ких орга ні за цій та сис теми НТІ 
України.

Між на род ний форум науки та інно ва цій 
у Польщі, Кєльце, є одним з най біль ших подіб-
них захо дів у Цен т рально-Схід ній Європі. 
Свєн ток шицьке воє водство має одну з най-
кра щих стра те гій інно ва цій у Польщі, а їхній 
регі о наль ний центр інно ва цій та транс феру 
тех но ло гій є одним з най більш успіш них 
у Цен т рально-Схід ній Європі.

У цілому участь у форумі Inno-Tech Expo 
стала для укра ї нсь ких учас ни ків чудо вою наго-
дою знайти пар т не рів та інвес то рів для спіль-
них дослід ниць ких, інно ва цій них та біз нес-
про ек тів, а також про ек тів роз витку спів праці 
між сфе рою науки та біз несу, особ ливо щодо 
фор му вання інно ва цій них струк тур на базі НДІ 
та уні вер си те тів (нау ково-тех но ло гічні парки, 
центри, біз нес-ін ку ба тори, клас тери і т. ін.).

Веб-сто рінка форуму: htt p: / /www.t ar gi-
kie lce.p l/ innot ech (Kul ch yt skyy I. Під сумки 
М іжнародного  ф о руму науки та іннов ацій 
у Польщі, Кєльце, 16–19 жовтня 2013 р. // Львів-
ський ЦНТЕІ (http://cstei.lviv.ua/ua/item/884?
PHPSESSID=b1 f0 f1 ec9587 a  a 5 f  12-
93 b87615484 b68 ).  – 2013.  – 2 0.10) .

***
До 5 листопада  20 13  р  .  триват име при й-

м ання зая вок на участь у  Вс еукраїнсь к ому 
конк урсі «Вин а хід р ок у-2 01 3 ».  Органі -
з атор конкурсу – Д ержавна  с лужба і нт ел ек-
ту альної в лас но сті України .  Мета  конкурсу – 
  п опуля ризація  винахідницької та і нн о ва ц ійної 
д іял ьн ості серед  широких в ерств наук ов о-
т ехнічної гром адсь кості У кр а їн и ,  заох очення 
робот од ав ців до впрова дження у вироб-
ни цтво резуль татів  ін те ле ктуальної  пр а ці ,  
а також  виявлення н а йбільш талановитих 
і  п ер с пе ктивних роз ро бок та  пр и ве рнення 
до них  уваги вітч из ня них та іноз емних інвесто-
рів і під приє мців. Оз найом итися з  Положенням 
 про конк урс та отримати бланки анкет і  заяв для 
уча сті в  конкурсі м ожна на с а йті У країнс ького 
центру інноватики та патентно-інформаційних 
послуг: http://iii.ua/newcipip/control/uk/publis h/ 
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a rt icl e/noca lendar ?art_id=210279&cat_i d= 16 23-
08  ( Заверш ує т ься при йом зая вок на участь 
у  В сеукраї нському конкурсі «Винахід року-
2013» // Освітній портал (http://www.osvita.
org. u a /news/7 41 6 8. ht ml ). –   2 01 3.  – 25.10).

 * * * 
9–11 ж  ов тня в Наці ональному н ауковому 

ц е нтрі  « Ін ститут з ем л еробства  НА АН » від-
бул ася Міжнаро дна  наукова к онференція 
«О пт и мі за ція в ик о ри с т ання зем ельних 
р есур сів в  аг ропром исловому  ви ро бництві 
 У країни у к он те к сті сві тових вимог с та-
б ільного  розвитку». У   ко нференції брали 
участь пров і дні нау ко вці із 4 0 наук ових установ 
 НА АН і НАН Украї н и , н аук о вих  у станов інших 
країн ( Білорусь –   РУП  «Научно-п рак ти ческий 
 це нтр НАН Б еларуси по  зе мледел ию » 
та Російська Ф е дерація –   РГ АТ У,  «Феде ра л ь-
ное гос у да рствен ное б ю дж ет ное обр аз ов ат е-
льное  уч р е ждение в ысш его п рофесс ио на л ьн-
ого  об р азования  « Ря занский государственный 
агротехнологический универс и тет  имени 
П.  А. Кост ы чева»),  Дер жа вного  аг е н тства 
 водних ресурсів України та Дер жавного 
а ге нтства лісових рес урсів  України ,  п’ять 
в ищих навчал ьних з акладів,   представ ники 
і  ф ахівці  д ержавних і комерці йних с т р уктур – 
  Міністе рс тва аграр ної пол і т ики і про до воль-
с тва  У країни ,  Державної устан ови « Ін ститут 
о хорони  ро дючості  ґрунті в»  та ї хніх регі о-
нальних устан ов,   за собів масової  ін фо рмації. 

 П рисутнім було п р едставлено понад 
4 0 доповідей  провід них у че них України, 
де  б уло р озгля нуто й г либоко  пр оаналіз о вано 
стан та перс пек тиви в икорист а ння земель-
них , водних та лісових р ес у рсів нашої к раїни 
з  у ра ху в анням пол іт ич них, економіч них ,  
с оціал ьних, енергетичних і еколог ічних умов. 
Висв і тлено баг атий досвід роз ви нутих країн , 
а  також д ос ягнення  науки і практ ики країн, які 
 ро зп очали  з ем ел ьну р ефо рму разом з нами , 
ш ляхи стабіліз ації земл ек ористу в ання в агро- 
і біоге оц е но з ах ,  стра те гію о х орони ґру нтів 
і під ви ще ння прод ук т и вно сті а гр о екоси стем 
в  у мо вах змін к лімату ,  ландшафт н о-еколог ічні 
з аходи формування л іс ових н а са дж ень 

р ізн ого при зн аче ння в у мовах опт им із а ції 
землеко ри стування . 

Оп рацьовано ріше ння конф еренці-
ї,  де  вк а зано на н е об хід ність від працювати 
 шляхи стаб іл із ації зем лек ор ист ування на 
 ос н ові від новл е ння поруш ен ого с піввідн о-
шення  між при ро дними комп лек сами: пло-
щами лук ів ,  лісів,  води і п ос ів ів , що п от ре бує 
 створ ення Держа вної стратегії опти м із ації 
вико р ис т а ння зем ель них ресу рсів в агропро-
м и словому в иро б н ицтві України, освоєння 
адаптивних систем землеробства і новіт ніх 
тех но ло гій виро щення кон ку рен то сп ро мож-
ної про дук ції рос лин ництва, котрі будуть 
покла дені в основу дер жав ної полі тики 
в галузі зем ле робства і під ста вою дій уряду 
щодо гаран ту вання про до воль чої без пеки 
кра їни (Фото звіт – «Опти мі за ція вико рис-
тання земель них ресур сів в агро про мис ло-
вому вироб ництві Укра їни у кон тексті сві-
то вих вимог ста біль ного роз вит ку» // ННЦ 
«Інс ти тут зем ле робства НААН» (http://
zemlerobstvo.com). – 2013. – 14.10).

***
24–25 жовтня в залі вче ної ради Наці о -

наль ного тех ніч ного уні вер си тету Укра-
їни «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут» 
від бувся VІІ форум «Транс фер тех но ло гій 
та інно ва ції: кон ку рен то сп ро можна еко но-
міка і ста лий роз ви ток». 

Орга ні за то рами форуму висту пили Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни спільно з Німець ким 
това рист вом між на род ного спів ро біт ництва, 
Наці о наль ним тех ніч ним уні вер си те том Укра-
їни «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут».

Мета форуму – роз гляд про блем інно ва-
цій ного роз витку еко но міки, комер ці а лі за ції 
нау ково-тех ніч них роз ро бок та транс феру тех-
но ло гій на основі іно зем ного та віт чиз ня ного 
досвіду.

У роботі форуму взяли участь понад 
160 пред став ни ків нау ко вих орга ні за цій, 
централь них орга нів вико нав чої влади, вищих 
навчаль них закла дів, під при ємці. Учас ники 
заходу обго во рили питання інно ва цій ного роз-
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витку еко но міки Укра їни, поши рення досвіду 
та знань в інно ва цій ній сфері, роз в’я зання про-
блем комер ці а лі за ції нау ково-тех ніч них роз-
ро бок та транс феру тех но ло гій, впро ва дження 
інно ва цій них тех но ло гій, особ ливо чис тих тех-
но ло гій, у кон тексті під ви щення якості життя 
насе лення України.

За резуль та тами обго во рення учас ни-
ками напра цьо вано про ект Реко мен да цій VІІ 
форуму щодо про блем інно ва цій ного роз-
витку та шля хів їх роз в’я зання (Від бувся VІІ 
форум «Транс фер тех но ло гій та інно ва ції: 
кон ку рен то сп ро можна еко но міка і ста лий 
роз ви ток» // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua); Від бувся VІІ 
форум «Транс фер тех но ло гій та інно ва ції: 
кон ку рен то сп ро можна еко но міка і ста лий 
роз ви ток» // Нау ково-дос лід ний інсти тут 
інте лек ту аль ної влас ності Наці о наль ної 
ака де мії пра во вих наук Укра їни (http://www.
ndiiv.org.ua). – 2013. – 25.10).

***
З 15 по 17 жовтня в Києві одно часно 

від бу ва лися три масш табні події: IV Все-
ук ра їнська нау ково-тех нічна виставка 
моло діж них інно ва цій та твор чих про ек-
тів «Май бутнє Укра ї ни», Все ук ра їнсь кий 
фес ти валь інно ва цій них про ек тів Sikorsky 
Challenge 2013 і кон курс Осві т ньої ака де мії 
Intel ISEF «Наука в шко лі». 

Міс цем зустрічі кре а тив ного юнацтва 
і поваж них нау ко вців, почат ко вих і зрі лих 
вина хід ни ків та впли во вих інвес то рів стала 
Київська полі тех ніка.

Все ук ра їнська нау ково-тех нічна виставка 
моло діж них інно ва цій та твор чих про ек тів 
«Май бутнє Укра ї ни» про во диться вже вчет-
верте. Її орга ні за то рами є Наці о наль ний центр 
«Мала ака де мія наук Укра ї ни» та Наці о наль-
ний тех ніч ний уні вер си тет Укра їни «Київсь-
кий полі тех ніч ний інсти тут». Метою виставки 
є вияв лення й під тримки обда ро ва них дітей, 
про па гу вання нау ково-дос лід ної та екс пе ри-
мен таль ної роботи серед учнівсь кої молоді. 
На виставці-кон курсі було пред став лено понад 

100 робіт здіб них стар шо клас ни ків майже 
з усіх облас тей Укра їни. 

Про грама виставки-кон курсу перед ба-
чала демон стра цію моде лей і маке тів, стен-
до вий (постер ний) захист нау ково-дос лід них 
про ек тів, лек ційні заняття та демон стра ції екс-
пе ри мен тів; зустрічі з нау ко вцями про від них 
вищих навчаль них закла дів та уста нов НАН 
України.

Мета Все ук ра їнсь кого фес ти валю інно ва-
цій них про ек тів Sikorsky Challenge 2013 – залу-
чення учнівсь кої і сту де нтсь кої молоді, а також 
нау ко вців і під при єм ців до участі в нау ко вих 
про гра мах і про ектно-ко нст рук торсь кій діяль-
ності та сти му лю вання дослі джень у тех ніч-
них галу зях. А ще – вияв лення тала но ви тих 
вина хід ни ків і дослід ни ків, які вже знай шли 
себе в цій діяль ності, та забез пе чення їм необ-
хід них умов для вті лення їх про ек тів та ідей 
у життя. 

За сло вами рек тора НТУУ «КПІ», ака де-
міка НАН Укра їни М. Згу ровсь кого, фес ти валь 
спря мо ва ний на вияв лення в нашій дер жаві 
тала но ви тих вина хід ни ків і над ання їм необ-
хід них умов для вті лення їх ідей в Укра їні (На 
пере тині часу, прос тору та інно ва цій // 
Мала ака де мія наук Укра їни (http://man.gov.
ua). – 2013. – 19.10).

***
6 жовтня в Києві від бу лося від криття 

І Все ук ра їнсь кої школи-се мі нару «Сучасне 
мате рі а ло знавство: мате рі али та тех но ло-
гії» в рам ках Між на род ної нау ково-прак-
тич ної кон фе рен ції HighMatTech-2013. 
Учас ники заходу – учні Малої ака де мії наук 
Укра їни – про тя гом п’яти днів влас но руч ство-
рю вали нові мате рі али, дослі джу вали їхні 
влас ти вості й спіл ку ва лися з про від ними вче-
ними Укра їни і світу.

7 жовтня обда ро вані шко лярі з різ них облас-
тей Укра їни зібра лися в Залі засі дань вче ної 
ради Наці о наль ного тех ніч ного уні вер си тету 
Укра їни «Київсь кий полі тех ніч ний інсти тут» 
на уро чис тій цере мо нії від криття Між на род ної 
нау ково-прак тич ної кон фе рен ції з висо ких тех-
но ло гій у мате рі а ло знавстві HighMatTech-2013.
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Се ред орга ні за то рів кон фе рен ції – Наці о -
нальна ака де мія наук Укра їни, Укра ї нське 
мате рі а ло знавче това риство, Наці о наль ний 
тех ніч ний уні вер си тет Укра їни «Київсь кий 
полі тех ніч ний інсти тут», Інсти тут про блем 
мате рі а ло знавства ім. І. Фран це вича НАН 
Укра їни, Наці о наль ний інфор ма цій ний 
центр з РП7 в Укра їні, ТОВ «ІНТЕМ» (Укра-
ї на) (Творці висо ко тех но ло гіч них мате рі а лів 
май бу т нього // Мала ака де мія наук Укра-
їни (http://man.gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
18 жовтня в Мико ла ївсь кій обл дер жад-

мі ніст ра ції роз по ча лася Між на родна нау-
ково-прак тична кон фе рен ція «Вчення про 
ноо сферу В. І. Вер надсь кого в нау ко вому, 
осві тянсь кому та інно ва цій ному роз витку 
сучас ного сус піль ст ва». Участь у роботі кон-
фе рен ції взяли понад 100 нау ко вців із ВНЗ 
і нау ко вих орга ні за цій бага тьох облас тей Укра-
їни, Росії, Біло русі, Молдови.

Ідеї ака де міка В. Вер надсь кого, видат ного 
мис ли теля ХХ ст., дослід ника при роди, гені-
аль ного вче ного, видат ного гро мадсь кого 
діяча, мис ли теля і заснов ника бага тьох нау ко-
вих шкіл, орга ні за тора та пер шого пре зи дента 
Укра ї нсь кої ака де мії наук, від іграли значну 
роль у ста нов ленні сучас ної нау ко вої карти 
світу. Тож, метою заходу визна чено: репре зен-
ту вати в істо рич ному ракурсі впро ва дження 
досяг нень нау ко вої спад щини В. Вер надсь-
кого у сьо го денні; роз ро бити про по зи ції щодо 
пріо ри те тів еко лого-еко но міч ного роз витку 
регі о нів кра їни; від пра цю вати меха нізми 
поліп шення стану навко ли ш нього середо вища 
та вико рис тання при род них ресур сів; закли-
кати пред став ни ків різ них орга ні за цій них 
напря мів до єднання навколо ідеї В. Вер надсь-
кого щодо збе ре ження довкілля, над ілення всіх 
про шар ків сус піль ства нау ко вим сві то гля дом; 
об’єд нати нау ково-ос ві тянську інте лі ген цію 
для нау ково-прос віт ниць кої діяль ності серед 
насе лення, шко ля рів, сту ден тів, вироб нич ни ків 
з дове дення нау ково-об ґрун то ва ної та досто-
вір ної інфор ма ції про ідеї В. Вер надсь кого, 
його гені альні твори.

Ор га ні за тори кон фе рен ції: НАН Укра-
їни; Комі сія з нау ко вої спад щини ака де-
міка В. Вер надсь кого; Інсти тут істо рії Укра-
їни НАН Укра їни; Мико ла ївська обласна 
дер жавна адмі ніст ра ція; Мико ла ївська обласна 
рада; Мико ла ївська міська рада; Між на родна 
ака де мія наук еко ло гії та без пеки жит тє ді-
яль ності (м. Санкт-Пе тер бург, Росія), спі в-
ор га ні за тор (Роз по ча лася між на родна нау-
ково-прак тична кон фе рен ція «Вчення про 
ноо сферу В. І. Вер надсь кого в нау ко вому, 
осві тянсь кому та інно ва цій ному роз витку 
сучас ного сус піль ст ва» // Мико ла ївська 
обласна дер жавна адмі ніст ра ція (http://www.
mykolayiv-oda.gov.ua). – 2013. – 18.10).

На у кова діяль ність у ВНЗ

За ко но давчо закріп ле ною невід’єм ною 
функ цією вищої школи має стати нау кова 
й нау ково-тех нічна діяль ність. Нині її частка 
за обся гами фінан су вання в серед ньому ста-
но вить лише 3  % від видат ків на утри мання 
ВНЗ (у ВНЗ країн Орга ні за ції еко но міч ного 
спів ро біт ництва і роз витку цей показ ник ста-
но вить 25–30  %). Як наслі док, інтег раль ний 
вне сок вищої школи у вико нання нау ко вих 
і нау ково-тех ніч них робіт у кра їні за пара-
мет рами фінан су вання ста но вить лише 6,3  %. 
Усе це дисо нує з тим, що до роботи у вищій 
школі залу чено 80  % кан ди да тів і 90  % док то-
рів наук, наяв них в Україні.

ВНЗ реально стати про від ними центрами 
освіти, дослі джень, інно ва цій. Про дук тив ним 
шля хом такого роз витку може стати кон цент ра-
ція ВНЗ, особ ливо в регі о нах, де на цій основі 
з’яв ляться потужні регі о нальні уні вер си тети. 
Це дасть змогу ство рити необ хідну для якіс ної 
роботи інфра струк туру, забез пе чити потрібні 
показ ники основ ної діяль ності, домог тися кон ку-
рен то сп ро мож ності віт чиз ня них закла дів у світі.

З цією метою сис тема наці о наль ного моні-
то рингу та ран жу вання закла дів має пра цю-
вати на повну потуж ність, вияв ляти з-по між 
них неефек тивні, фор му вати про по зи ції для 
опти мі за ції мережі вищої освіти в Укра їні 
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та цільо вої під тримки роз витку най кра щих 
уні вер си те тів. Адже віт чиз няні уні вер си-
тети, ака де мії, інсти тути мають забез пе чу вати 
еко но міку насам пе ред фахів цями роз витку 
й інно ва цій, спро мож ними спри яти тех но ло-
гіч ному пере озбро єнню вироб ництва, під ви-
щенню про дук тив ності сус піль ної праці (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. 168).

***
По си лення вза є мо дії ака де міч ної науки 

та освіти. Наука й освіта при ре чені на тісну 
вза є мо дію. Освітня функ ція влас тива науці, без 
нау ко вого забез пе чення якісна сучасна освіта 
немис лима. З іншого боку, дже ре лом роз витку 
науки висту пає насам пе ред висо ко ос ві чена, 
амбітна й тала но вита молодь.

В умо вах Укра їни, коли над мірне педа го-
гічне наван та ження на викла дача в кла сич ному 
уні вер си теті обме жує його мож ли вості в про-
ве денні дослі джень, а ака де міч ний уче ний 
не зав жди може реа лі зу вати свій викла даць кий 
потен ціал, оскільки не має доступу до здіб ного 
сту дента, виник бар’єр між осві тою і нау кою. 
У світі є чимало при кла дів успіш ної спів праці 
між суто дослід ними та уні вер си тетсь кими 
струк ту рами. Пози тив ний досвід мають Фран-
ція, Німеч чина, кра їни Схід ної Європи.

По тре бує тер мі но вого вдос ко на лення нор-
ма тивно-пра вова база, що рег ла мен тує ство-
рення і впро ва дження різ них форм спів ро-
біт ництва нау ко вців та осві тян. Слід дати 
мож ли вість і сти му лю вати ство рення спіль них 
струк тур подвій ного під по ряд ку вання.

До поса до вих обо в’яз ків фахо вих дослід-
ни ків можна й потрібно вклю чати навчальну 
ком по ненту. Для під ви щення нау ко вого рівня 
під руч ни ків і навчаль них про грам необ хідне 
широке залу чення ака де міч них учених.

У [За хід ному. – Ред.] регі оні є певні пози-
тивні напра цю вання. Активну роботу в галузі 
еко но міки про во дить ство ре ний за участі ЗНЦ 
[За хід ний нау ко вий центр НАН Укра їни і МОН 
Укра ї ни] навчально-на у ко вий ком плекс «Е ко-

но мос ві та», який уже став між на род ним. Вико-
ну ючи Поста нову пре зи дії НАН Укра їни «Про 
поглиб лення інтег ра ції науки та освіти в сучас-
них умо вах», ЗНЦ вийшов на новий рівень орга-
ні за ції спів праці ака де міч них уста нов і ВНЗ 
регі ону з при род ни чих і тех ніч них наук – разом 
з Наці о наль ним уні вер си те том «Львівська полі-
тех ні ка» ство рено нау ково-нав чаль ний ком-
плекс із пра вами від ді лення цільо вої під го товки. 
Спільно з Інсти ту том регі о наль них дослі джень 
НАН Укра їни й Наці о наль ним уні вер си те том 
вод ного гос по дарства і при ро до ко рис ту вання 
ство рено Нау ково-нав чаль ний центр з пра вами 
від ді лення цільо вої під го товки магіст рів за спе-
ці аль ністю «е ко но міка довкілля і при род них 
ресур сів». Під ви щенню ролі науки в роз роб-
ленні й реа лі за ції ефек тив ної соці о гу ма ні тар ної 
полі тики сприяє ство ре ний при ЗНЦ Інсти тут 
соці о гу ма ні тар них про блем людини (Назар-
 чук З., Мриг лод І., Рома нюк Р. Наука Захід ного 
регі ону Укра їни: тен ден ції, про блеми та про-
по зи ції // Вісник Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни. – 2013. – № 6. – C. 67).

***
На Між на род ному нау ково-тех но ло гіч-

ному форумі «Наука. Інно ва ції. Тех но ло-
гії-2013» (15–17 жовтня, м. Київ) прак тичні 
резуль тати нау ко вих дослі джень вищих 
навчаль них закла дів було пред став лено 
в таких важ ли вих для Укра їни галу зях 
як ракетно-кос мічна, при ладо- та маши но-
бу дівна, сфери охо рони здо ро в’я, мате рі а ло-
знавства і нано тех но ло гій тощо.

Так, Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет 
імені Тараса Шев ченка пред ста вив віт чиз-
няну ком плексну уро ди на мічну сис тему, яка 
за сво їми тех ніч ними показ ни ками не посту-
па ється кра щим закор дон ним ана ло гам при 
значно мен шій вар тості. Наці о наль ний тех ніч-
ний уні вер си тет «Хар ківсь кий полі тех ніч ний 
інсти тут» уперше у сві то вій прак тиці син те зу-
вав та дослі див новий над твер дий вуг ле це вий 
мате ріал – нано ком по зит, що скла да ється з орі-
єн то ва них гра фі то вих нанок рис та лів і алма зо-
по діб ної аморф ної мат риці, а також бага то ша-
рові метали – вуг ле цеві нано ком по зити.
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Ве ли кий інте рес від ві ду ва чів форуму 
викли кала спільна нау кова робота «Ство-
рення висо ко точ ного облад нання та виго-
тов лення круп но га ба рит них дета  лей 
і устат ку ван ня» Дон бась кої дер жав ної маши-
но бу дів ної ака де мії та Наці о наль ного тех ніч-
ного уні вер си тету Укра їни «Київсь кий полі-
тех ніч ний інсти тут» спільно з нау ко вцями 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни і пред-
став ни ків реаль ного сек тору еко но міки, таких 
як ПАТ «Е нер го машс таль», ПАТ «Новок ра-
ма торсь кий маши но бу дів ний завод», ПАТ 

«Кра ма торсь кий завод важ кого верс та то-
бу ду ван ня». Завдяки ком плекс ному дослі-
дженню ство рено та осво єно в серій ному 
вироб ництві й впро ва джено низку токарсь-
ких верс та тів нового поко ління, тех но ло-
гіч них про це сів та інстру менту на основі 
нових мате рі а лів. Загаль ний еко но міч ний 
ефект від роз робки становить більш ніж 
423,9 млн грн (У Києві три ває Між на род-
ний нау ково-тех но ло гіч ний форум «Наука. 
Інно ва ції. Тех но ло гії-2013» // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 16.10).

До дослі джень, за які у 2013 р. при су дили 
Нобе лівську пре мію з фізики, при четні 
й укра ї нські вчені. Про це заявив голова Дер-
жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції В. Семи но женко.

Він нага дав, що визна чаль ний еле мент сис-
теми, що пра цює на Вели кому адрон ному колай-
де рі, – спе ці аль ний детек тор – був успішно 
роз роб ле ний і ство ре ний завдяки від криттю 
вче ними укра ї нсь кого Інсти туту моно крис та-
лів уні каль ного сцин ти ля тора (PWO), що дав 
можливість реєст ру вати висо ко енер ге тичні 
частинки.

Крім того, додав він, нині в команді ядер ни-
ків, яка пра цю вала у Євро пейсь кій орга ні за-
ції ядер них дослі джень (ЦЕРН) над вияв лен-
ням бозона Хіггса, пра цю ють 46 укра ї нсь ких 
нау ко вців.

Но бе лівсь кий комі тет ого ло сив лау ре а тами 
Нобе лівсь кої пре мії з фізики бель гійця Ф. Анг-
лера й бри танця П. Хіггса – «за тео ре тичне 
пояс нення меха нізму, який сприяє глиб шому 
роз умінню похо дження маси суб атом них час-
ти нок, що було під тве р джено ймо вір ним від-
крит тям фун да мен таль ної час тинки під час 
екс пе ри мен тів у лабо ра то ріях ATLAS та CMS 
на Вели кому адрон ному колай дері у ЦЕР Ні».

Ф. Анг лера і П. Хіггса від зна чили за мож-
ливе від криття бозона Хіггса, про яке в ЦЕР-
Ні заявили в липні 2012 р., хоча цей резуль тат 
іще не під тве р дже ний оста точно.

Бо зон Хіггса – еле мен тарна час тинка, яка 
тео ре тично є важ ли вою скла до вою «Стан-
дарт ної моде лі» похо дження і будови Все світу 
і якої вче ним досі бра ку вало на прак тиці. 
Вона отри мала назву на честь Пітера Хіг-
гса, оскільки саме він перед ба чив існу вання 
цієї час тинки в тео рії (В уряді нага дали про 
при чет ність Укра їни до Нобе лівсь кої пре-
мії з фізики // Освіт ній пор тал (http://www.
osvita.org.ua/news/73818.html). – 2013. – 9.10).

Див. також:
«Відк риття Бозону Хіггса засвід чує висо-

кий рівень, а отже, й успіх укра ї нсь кої нау ки», 
комен тар віце-пре зи дента НАН Укра їни, ака-
де міка НАН Укра їни А. Заго ро д нього; «Успіх 
укра ї нсь ких нау ко вців за кор до ном є успі хом 
укра ї нсь кої науки, але не успі хом Укра ї нсь кої 
дер жа ви», комен тар док тора фізико-ма те ма-
тич них наук, пре зи дента Укра ї нсь кого фізич-
ного това риства М. Стріхи / Семен ченко М. 
У Нобе лівську пре мію з фізики-2013 є укра-
ї нсь кий вне сок // День (http: / /w ww . day.kiev.
ua /uk / articl e/ cuspilstvo /u-n obelivs k u-p remiyu-
z-fi zik i-2013-i e-u k rayins kiy-vnesok ). – 2013. – 
9.10;

Костюченко Ю. Що потрібно зробити, щоб 
побачити українські імена в списках престиж-
них наукових премій? // День (http://www.day.
kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/shcho-potribno-
zrobiti-shchob-pobachiti-ukrayinski-imena-v-
spiskah-prestizhnih). – 2013. – 9.10.

ОЦІНКИ ЕФЕК ТИВ НОСТІ НАУКИ В УКРА Ї НІ
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***
Пр ез идія НАН Укр а їни з асл ух ала та о бг о-

в ор ила д оп овідь през ид е нта НАН Укр а їни 
акад ем іка НАН Укр а їни Б. П ат она про роз-
ро бле ння про е кту Конц е пції роз ви тку НАН 
Укр а їни на 2014–2023 рр.

Як від зн ач ал ося, з ах од ами з р е ал із ації з аув а-
жень і проп оз ицій, в исл о вл ених в е сною  цього 
р оку на з аг ал ьних зборах НАН Укр а їни, п ере дб-
ач ено роз ро бле ння Конц е пції роз ви тку Н ац і о-
н ал ьної акад емії н аук України.

Це дій сно в а жл ивий стр ат ег і чний д ок умент, 
який п ов инен стати не тіл ьки прогр амою д і ял ь-
н о сті для акад емії, през идії, від ділень і уст анов 
на най бл и жчий п ер іод, а й має т акож п ок аз ати с у-
сп іл ь с тву, уряду кра їни н апр ями вдо ск он але н-
ня д і ял ьн о сті, зда тність акад емії від пов ід ати 
на в икл ики часу.

Б уло з аув аж ено, що в акад емії р ег ул я рно г от у-
ют ься прогр а мні д ок ум е нти. З о кр ема, у 1995 р. 
през идія НАН Укр а їни з атв е рд ила прогр аму 
р еф о рм ува ння, а в 2005 р. – з ах оди з під вище-
ння ефе кт и вн о сті д і ял ьн о сті НАН України.

П е вна р об ота з під гот о вки про е кту Конц е п-
ції вже пров ед ена. Від с е кцій, від ділень н аук, 
під ро зд ілів апар ату през идії н аді й шли проп о-
з иції щ одо стр у кт ури та о сн о вних п ол ожень 
Конц е пції.

Перш за все, треба зна чно а кт ив із ув ати р об о-
ту з н а ук ов ого з абе зп ече ння в ир іше ння най ва ж-
л ив іших держ а вних проблем. Це стос уєт ься 
під гот о вки та р е ал із ації в ел иких і нн ов аці йних 
про е ктів, н ал аг одже ння для  цього більш т і сн о-
го спі вр об і тн и ц тва з г ал уз ев ими м ін і сте р с тв а-
ми та в ідо мств ами, в ел ик ими ф іна нс ово-пр ом и -
сл ов ими та в ир о бн ич ими стр у кт ур ами.

Н ео бхі дно вст ан ов ити п ості йні та д і єві к о н-
т а кти акад емії з К аб ін етом М ін і с трів Укр а їни, 
м ін і сте р с тв ами екон ом іки, ф іна нсів, осв іти 
і н а уки Укр а їни, а кт ив із ув ати спі впр ацю з К ом і-
т етом з п итань н а уки і осв іти та і нш ими про-
ф іл ьн ими к ом іт ет ами Верх о вної Ради.

О сн овою т ак ого спі вр об і тн и ц тва має стати 
більш ефе кт и вна н а ук ово-е к сп е р тна д і ял ьність 
акад емії, яка п ов инна офіці йно н аб ути статус 
г ол овної н а ук ово-е к сп е р тної о рг ан із ації Укра-
їни. П отр ебує п од ал ьш ого вдо ск он але ння о рг а-

н із ація н а ук ових д осл іджень. Слід д ом о гт ися 
сутт єв ого під вище ння їх ефе кт и вн о сті.

С еред перш оч е рг ових з авдань від зн ач а-
л ася т акож в а жл ивість п ос иле ння к оо рд и-
н у ючої р олі акад емії у зді й сне нні в Укр а їні 
ф у нд ам е нт ал ьних д осл іджень. Більш а кт и вно 
п ов инні прац юв ати н а ук ові р ади, н аса мп еред 
міжв ід о мчі.

П од ал ьш ого роз ви тку п отр еб ують прогр а-
мно-ц і льові та конк у р сні з ас ади в о рг ан із ації 
д осл іджень. В а жл иво при  цьому з абе зп еч ити 
конк ур е н тність, проз орість у роз под ілі к о-
штів і, що г ол овне, в ис ок ояк і сну експ е рт изу 
н а ук ових проектів.

Тр еба з апр ов ад ити й більш які сну оці-
нку р езул ьт атів д і ял ьн о сті н а ук ових уст анов 
та п окл а сти це в о сн ову о пт им із ації їх м ер ежі, 
н ових під ходів до роз под ілу ф іна нс ува ння.

Су тт єв ого вдо ск он але ння п отр ебує і нн ов-
аці йна і нфр астр у кт ура академії.

Украй н ео бхі дною є р е с тр у кт ур из ація д ос-
л і дно-в ир о бн ичої б ази. Цю р об оту треба п ош и-
р ити й на під пр иє мн иц ькі стр у кт ури, що свого 
ч асу б ули ств ор ені і нст ит ут ами для тран сф еру 
роз робок і техн ол огій.

Прі ор ит етом к а др ової п ол іт ики акад емії, 
її уст анов і н ад алі має б ути з ал уче ння та з акр і п-
ле ння т ал ан ов итої м ол оді. Проте це у св ід о м-
л юєт ься д ал еко не всіма і нст ит ут ами.

П отр і бно в ир об ити ц іл е с пр ям ов ану, с и с-
т е мну к а др ову п ол іт ику, яка б охо пл юв ала всі 
в ік ові р і вні. Р е ал із ація т акої п ол іт ики п ов инна 
стим ул юв ати проф есі йне вдо ск он але ння, з абе з-
п еч ув ати р от ацію к а дрів, ств ор юв ати умови 
для к ар’є рн ого зро ста ння н а ук овців.

Н аг ал ьним з авда нням є отр има ння Н ац і он а-
л ьною акад ем ією н аук Укр а їни в ц іл ому л іц е н-
зії на осв ітя нс ьку д і ял ьність. Це п ов’яз ано 
не тіл ьки з р об отою а сп ір а нт ури в уст ан о-
вах акад емії, а й з н ео бхі дн і стю зді й сн юв ати 
в акад емії під гот о вку м аг і с трів на с уча сних 
н апр ямах н а уки і техніки.

Але в ир іше ння к а др ової пробл еми н ем о жл и-
ве без п окр аще ння с оц і ал ьн ого з абе зп ече ння 
праці вн иків НАН України.

Украй в а жл ивим і а кт у ал ьним п ита нням 
у с уча сних умовах є зро ста ння а вт ор ит ету 
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н а уки в с у сп іл ь с тві, п оп ул яр из ація її д ос я-
гнень. Н ео бхі дно а кт ив із ув ати р об оту, спр ям ов-
ану на утв е рдже ння в грома дс ькій д у мці п оз и-
т и вн ого іміджу н а уки та Н ац і он ал ьної акад емії 
н аук Укр а їни, проп аг ув ати д ос я гне ння укр а ї н-
с ьких учених, прот ид і яти п ош ире нню псе вд о-
н а ук ових ідей.

П од ал ьше вдо ск он але ння д і ял ьн о сті акад е-
мії в с уча сних умовах п ов’яз ане й із сутт євим 
п олі пше нням м ат ер і ал ьно-т е хн і чн ого та і н-
ф о рм аці йн ого з абе зп ече ння д осл іджень, удос-
к он але нням в ид а вн ичої д і ял ьн о сті, а кт ив із а-
ц ією міжн ар о дної спі впр аці, ств оре нням д і євої 
с и ст еми з ах и сту майн ових і нт ер есів академії.

На з ав е рше ння б уло з азн ач ено про н ео бхі-
дність в ир об ити дій сно ч і тку Конц е пцію роз-
ви тку Н ац і он ал ьної акад емії н аук Укр а їни, яка 
має стати ефе кт и вною прогр амою п од ал ьшої 
д і ял ьн о сті акад емії (Прес-р еліз за під су мк ами 
з ас іда ння през идії НАН Укр а їни 18 ж  о в тня 
2013 р. // Н ац і он ал ьна акад емія н аук Укр а-
їни (http://www.nas.gov.ua)).

***
«Н а ук ом е трія стає п оп ул я рною і в Ук-

р а їні. Оста ннім ч асом у з ас обах м ас ової і н-
ф о рм ації м ет оди н а ук ом е трії п оч али в ик о-
р и ст ов ув ати для п ор і вня ння ефе кт и вн о сті 
н а ук ової р об оти д осл і дних і нст ит утів, уніве р-
с ит етів і н авіть Н ац і он ал ьної акад емії н аук 
Укр а їни (НАН Укр а їни) та в ищих н авч а-
л ьних з акл адів (ВНЗ) у ц іл ому. Але перш ніж 
вдат ися до т ак ого п ор і вня ння, б уло б д уже к о-
р и сно о бг ов ор ити м о жл иві крит ерії в изн аче-
ння ефе кт и вн о сті н а ук ової р об оти цих н а у-
к ових структур. 

З ал иш а ючи д ет ал ьне д осл ідже ння  цього 
п ита ння ф ах і вцям з н а ук ом е трії, які у сво єму 
а рс ен алі м ають а пр об ов ані стат и ст и чні м ет о-
ди, спр об у ємо з апр оп он ув ати які сні оці нки 
згад аної ефе кт и вн о сті, в ик ор и ст а вши при 
 цьому і нф о рм ацію зі ЗМІ та І нте рн ету.

Для анал ізу скор и ст а єм ося д ан ими (станом 
на серпень 2013 р.) сайту http://jsi.net.ua/scopus/
index.html. С аме тут м і стит ься с и ст ем ат из ов-
ана і нф о рм ація зі SCOPUS (міжн ар о дна б аза 
д аних н а ук ових п у бл ік ацій) як за к іл ьк і стю 

п у бл ік ацій і ц ит увань окр емих учених, так і за 
к іл ьк і стю п у бл ік ацій акад ем і чних і нст ит утів 
та уніве рс ит етів у ц іл ому. Цей сайт дає змогу 
отр им ати д осить б аг ато к ор и сної і нф о рм ації, 
х оча й має п е вні недоліки.

З о кр ема один із них – н ео дн озн а чність тра к-
т ува ння д аних, що н ав ед ені в перш ому р я дку, – 
«НАН Укр а їни (без уто чне ння уст ан ови)» 
в табл иці «Рейтинг уст анов НАН Укр а їни». 
Адже в они м ожуть спри йм ат ися як під су мк ові 
для всіх уст анов НАН України.

М абуть, це й стало під ст авою для н ео бґр у н-
т ов аних в исн о вків щ одо о дн ак ової ефе кт и вн о-
сті р об оти н а ук овців К иї вс ьк ого н ац і он ал ьн ого 
уніве рс ит ету імені Т ар аса Ш е вч е нка (КНУ) 
та н а ук овців зі 104 і  нст ит утів НАН Укр а-
їни (п ор і вня ння за і нд е ксом ц ит увань Х і рша), 
зро бл ених м ін і с тром осв іти і н а уки Укр а їни 
Д. Т аб а чн иком під час ток-шоу С. Ш у ст е-
ра (к анал « І нтер», 13 в  ер е сня 2013 р.).

Н а ук овий під хід, у т ому ч и слі в н а ук ом е трії, 
в им агає я сних і ч і тко сфо рм у льов аних озн ачень, 
осо бл иво стос о вно стат и ст и чних д аних. Пров і-
дний спец і аліст сайту Д. С ол ов ян е нко п оя снив 
нам, що в згад ан ому р я дку табл иці «Рейтинг 
уст анов НАН Укр а їни» йдет ься не про п у бл ік а-
ції від усіх уст анов НАН Укр а їни, а про ту к іл ь-
кість п у бл ік ацій спі вр об і тн иків НАН Укр а їни, 
які п отр ап или до «н е вп і зн аних» п у бл ік ацій. 
Стаєт ься це ч ерез те, що н азви і нст ит утів п од е-
к уди не збіг ают ься з н азв ами, за якими з аф і кс о-
в ано іде нт иф ік аці йні к оди, що при св о юют ься 
SCOPUSом, або ч ерез н из ький рейтинг і нс-
т ит уту в SCOPUSі (ч ерез що й ого не в ид і-
л яють окр емим р я дком у табл иці).

О тже, грубу оці нку к іл ьк о сті п у бл ік ацій 
і ц ит увань, яка не врах овує н ая вн о сті спіл ь-
них р обіт н а ук овців з р і зних і нст ит утів НАН 
Укр а їни, м о жна отр им ати про стим д од ава нням 
ч исел, узятих з від пов і дних колонок.

Зд аєт ься, най пр о ст ішим спос обом оці нки 
ефе кт и вн о сті д і ял ьн о сті і нст ит утів та уніве рс и-
т етів є під рах унок к іл ьк о сті п у бл ік ацій і ц ит у-
вань, що при пад ають на о дн ого н а ук ов ого спі-
вр об і тн ика цих уст анов. Проте в т ак ому під ході 
є к іл ька «т о нких» м ом е нтів, які ускл а дн юють 
спр аву й п отр еб ують д ет ал ьн іш ого о бг ов оре н-
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ня. Для т ого щоб в изн ач ити к іл ькість п у бл ік а-
цій та ц ит увань, що при пад ають на о дн ого н а-
ук ов ого спі вр об і тн ика, п отр і бно п од іл ити з аг а-
л ьну к іл ькість п у бл ік ацій на к іл ькість спі в-
р об і тн иків. К іл ькість п у бл ік ацій легко взяти 
зі згад ан ого сайту. А от як в изн ач ити к іл ькість 
л юдей, які з айм ают ься наукою?

З огл яду на зна чну к іл ькість н а ук ових 
п осад, що їх обійм ають за суміс ницт вом, 
можна запро по ну вати дві мож ли вості оцінки 
кіль кості нау ко вців. Перша – вира ху вати кіль-
кість спів ро біт ни ків вищої ква лі фі ка ції, тобто 
кан ди да тів (К) та док то рів (Д) наук. Друга – 
визна чати кіль кість нау ко вців у тій чи іншій 
уста нові або струк турі за кіль кістю запов не них 
штат них оди ниць нау ко вих пра ців ни ків.

Ми вико рис та ємо обидві мож ли вості, 
взявши для кон к рет них оці нок дані за 2011 р. 
зі ста тис тич ного збір ника «Нау кова та інно ва-

ційна діяль ність в Укра ї ні» (Київ, ДП «Інфор-
ма ційно-ви дав ни чий центр Держс тату Укра ї-
 ни», 2012, с. 37, 41, 62).Для НАН Укра їни обра-
хунки досить прості: за даними збір ника кіль-
кість кан ди да тів і док то рів наук, які пра цю ють 
у сис темі НАНУ, – 8652 (К) та 3074 (Д). Що ж 
до кіль кості штат них оди ниць нау ко вих пра-
ців ни ків, то з ура ху ван ням того, що суміс ники, 
як пра вило, пра цю ють на пів ставки, маємо 
26 394 штатні оди ниці (див. табл. 1).

Роз ра ху нок кіль кості нау ко вців в уні вер си-
те тах Укра їни теж потре бує вра ху вання суміс-
ни ків, зайня тих нау ко вою діяль ністю. З одного 
боку, в уні вер си те тах існує нау ково-дос лід ний 
сек тор (НДС), спів ро біт ники якого займа ються 
лише нау ко вими дослі джен нями, їхня кіль-
кість – 6516 (дані статз бір ни ка). 

Проте серед них лише 1524 кан ди дати наук 
і 304 док тори наук. Така кіль кість нау ко в-

 

 Кількість співробітників зайнятих науковими дослідженнями 
(станом на 2011 р. згідно зі статзбірником

Підсумкова таблиця організацій на основі бази SCOPUS

ців навряд чи могла би забез пе чити всю кіль-
кість ста тей, опуб лі ко ва них спів ро біт ни ками 
ВНЗ (див.табл. 1).

З іншого боку, оче видно, що нау кові статті 
пишуть не лише спів ро біт ники нау ково-
дос лід ного сек тору. Щоб обі йняти посаду 
доцента або про фе сора, необ хідно мати нау ко-
 вий сту пінь кан ди дата або док тора наук, 

а для їх здо буття потрібні нау кові пуб лі ка ції. 
У подаль шому, пере бу ва ючи в ролі нау ко вих 
керів ни ків аспі ран тів, ці вчені також беруть 
участь у нау ко вих дослі джен нях і ста ють спів-
ав то рами пуб лі ка цій. Крім того, згідно із Зако-
ном про вищу освіту, весь про фе сорсько-
вик ла даць кий склад пови нен займа тися 
нау ко вими дослі джен нями. Якщо керу ва тися 

Таблиця 2 

Таблиця 1 
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цією пози цією, тоді всіх спів ро біт ни ків ВНЗ 
із нау ко вими сту пе нями потрібно вва жати 
такими, що займа ються нау кою. І тоді це: 
69 300 (К) та 13 900 (Д ) – згідно з даними 
виступу пер шого заступ ника міністра освіти 
і науки Укра їни Є. Суліми в НАПН Укра ї-
ни (ІА «Наго лос», 14 травня 2013 р.).

Зро зу міло, що ці цифри можуть не від по ві-
дати реаль ній кіль кості док то рів і кан ди да тів 
наук, зайня тих дослі джен нями, оскільки від-
омо, що через над мірні викла дацькі наван та-
ження (750 год для доцента та 600 год для про-
фе со ра) далеко не всі викла дачі мають змогу 
активно займа тися нау кою. Крім того, сюди 
можуть вхо дити суміс ники з інших уста нов. 
Зва жа ючи на це, ми вирі шили: до спів ро біт ни-
ків ВНЗ, які займа ються нау кою, від нести тих, 
хто пра цює в НДС на повну ставку, а також тих, 
хто пра цює там за суміс ницт вом (як пра вило, 
на пів став ки). Сто совно док то рів і кан ди да тів 
наук, при чет них до нау ко вої діяль ності у ВНЗ, 
доцільно взяти кіль кість пра ців ни ків НДС із нау-
ко вим сту пе нем як на повній ставці, так і тих, 
що пра цю ють там за суміс ницт вом (див. табл. 2).

Оче видно, що резуль тати роз ра хун ків від-
різ ня ти муться від цифр, наве де них у статті 
О. Яки менка, дирек тора депар та менту нау ко вої 
діяль ності та ліцен зу вання МОН («Наука пере д-

у сім пови нна пра цю вати на резуль тат», DT.UA, 
№ 26, 2013 р.), який вра ху вав лише спів ро біт-
ни ків НДС на повній ставці (6516), але не взяв 
до уваги мож ли вості пуб лі ка цій нау ко вих ста-
тей викла да чами-до цен тами та про фе со рами.

Отже, фік су ємо такі цифри для подаль-
ших роз ра хун ків: у ВНЗ пра цю ють 24 026 (К) 
і 4986 (Д) (дані за 2011 р., статз бір ник) 
і є 29 931 штатна посада для про ве дення нау-
ко вих дослі джень (тут ми, як уже зазна ча лося 
вище, вра ху вали, що суміс ники пра цю ють, 
як пра вило, на пів став ки).

Прості роз ра хунки дають змогу отри мати 
такі дані:

1) кіль кість нау ко вих пуб лі ка цій та циту-
вань на одного спів ро біт ника з нау ко вим сту-
пе нем (які займа ються нау ко вими дослі джен-
ня ми) ста но вить у НАН Укра їни 8,33 й 34,8, 
а у ВНЗ – 1,95 і 5,4 від по від но;

2) кіль кість нау ко вих пуб лі ка цій та циту-
вань на одну штатну нау кову посаду (посада 
для про ве дення нау ко вих дослі джень) ста но-
вить у НАН Укра їни 3,7 і 15,5, а у ВНЗ – 1,9 і 
5,2 від по відно.

До пов нити наші роз ра хунки могло б ура-
ху вання пев ної кіль кості спіль них робіт пра-
ців ни ків НАН Укра їни й ВНЗ. Проте з досвіду 
зна ємо, що їхня загальна кіль кість не дуже 

Підсумкова табляця середньої кількості публікацій та цитувань на одного співробітника 
з науковим ступенем та на штатну посаду науковця

Таблиця 3 
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значна. Це, до речі, пов’я зано з від сут ністю 
дер жав ної полі тики під тримки спіль них нау ко-
вих дослі джень уче них з уні вер си те тів та ака-
де міч них інсти ту тів, при наймні в галузі фізики 
й мате ма ти ки…

На сам кі нець про ко мен ту ємо певні показ-
ники, які могли б краще оха рак те ри зу вати 
якість нау ко вих робіт.

Нині одним із най по ши ре ні ших показ ни ків 
є індекс Хірша, що для автора дорів нює числу N, 
якщо в автора є N пуб лі ка цій, які мають не менше 
ніж N циту вань. Хоча він і харак те ри зує ста-
більну роботу вче ного про тя гом три ва лого часу, 
проте не оці нює наяв ності «про рив них» пуб лі ка-
цій автора, що мають велику кіль кість циту вань. 
А саме вони най більше впли ва ють на роз ви ток 
сві то вої науки. Тому хоті лось би бачити серед 
показ ни ків ефек тив ності інсти ту тів та уні вер-
си те тів нау кові роботи з висо кою (>100, >200, 
>500) кіль кістю циту вань. Іншим показ ни ком 
для оцінки якості пуб лі ка цій є середня кіль кість 
циту вань на одну пуб лі ка цію.

За під сум ками, наші обчис лення дають 
такі від но шення показ ни ків НАН Укра їни 
до показ ни ків усіх ВНЗ: за кіль кістю пуб-
лі ка цій – це в 1,73 раза більше, за кіль кістю 
циту вань – у 2,6, за індек сом Хірша – у 1,68 і 
за кіль кістю циту вань на одну пуб лі ка цію – 
у 1,5 раза більше (табл. 1).

Се ред пер шої сотні авто рів, які мають най ви-
щий індекс Хірша, 72 вчені пра цю ють в інсти ту-
тах НАН Укра їни, 16 – у ВНЗ, 4 – у Наці о наль-
ній ака де мії медич них наук Укра їни (НАМНУ), 
7 – і в НАН, і у ВНЗ, 1 – у ВНЗ і НАМНУ.

Те пер порів няймо середню кіль кість пуб лі-
ка цій і циту вань на одного вче ного з нау ко вим 
сту пе нем. У вищих навчаль них закла дах Укра ї-
ни середня кіль кість робіт на одного вче ного 
у 4,27 раза менша, а середня кіль кість циту-
вань у 6,45 раза нижча за ана ло гічні показ ники 
на одного нау ко вця НАН Укра їни (див. табл. 3).  
Як бачимо, усі обра хо вані вище показ ники 
демон стру ють більшу ефек тив ність нау ко-
вих дослі джень в інсти ту тах НАН Укра їни 
в порів нянні з вищими навчаль ними закла-
дами Укра їни. Насправді, це повністю узго-
джу ється як з нашим роз умін ням фак тич ного 

спів від но шення нау ко вих сил НАН Укра їни 
та ВНЗ Укра їни, так і з роз умін ням колег 
із ВНЗ та НАН Укра їни, яких ми озна йо-
мили з резуль та тами, що пред став лені в цій 
статті. Ми дуже пова жа ємо й шану ємо наших 
колег з уні вер си те тів, з якими маємо давні 
творчі зв’язки, і пере ко нані, що за умови 
змен шення пед на ван та ження до при йн я тих 
у світі стан дар тів ефек тив ність роботи нау-
ко вців НАН Укра їни й уні вер си те тів істотно 
не від різ ня ти ме ть ся» (Шев ченко А., Іор-
гов М., Шадура В. Нау ко мет рія проти 
інси ну а цій // Дзер кало тижня. Укра-
їна (http://gazeta.dt.ua/science/naukometriya-
proti-insinuaciy-vidpovid-uchenih-nanu-
ministru-osvit i- i-nauki-d-tabachniku-_.
html). – 2013. – 18–25.10).

***
На у кові жур нали Укра їни, пред став лені 

в нау ко мет рич ній базі даних SciVerce Scopus 
архі вами за різні роки (див. табл. 4). 

На у ко мет рична сис тема SciVerce Scopus 
видав ництва Elsevier індек сує нау кові пері о-
дичні видання Укра їни. Вибір жур на лів 
і хро но ло гія пері оду їх індек су вання визна-
ча лася екс пертно-кон суль та цій ною радою, 
до якої вхо дить бли зько 40 уче них, біб лі о-
те ка рів, які репре зен ту ють основні нау ково-
ін фор ма ційні сег менти, потужні ака де мічні 
уста нови та об’єд нання світу. У різні роки 
в базі даних SciVerce Scopus індек су ва лися 
64 періодичних видання, на сьо го дні оброб-
ля ються 40 віт чиз ня них часо пи сів, з яких 
27 є ака де міч ними (http://jsi.net.ua/journals/
scopus.html). 
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№
п/п Жур нал За снов ни к (и) Ар хів у Scopus

1. Ав то ма ти чес кая свар ка Ін сти тут елект ро зва рю ван ня
ім. Є. О. Патона НАН Укра ї ни

2001–2005,
1988,
1975–1986

2. Ак ту альні про блеми 
еко но мі ки На ці о нальна ака де мія управ лін ня З 2008 р.

3. Вест ник зоо ло гии Ін сти тут зоо ло гії ім. І. І. Шмаль га у зе на
НАН Укра ї ни З 2009 р.

4. Гео ло гіч ний жур нал Ін сти тут гео ло гіч них наук НАН Укра ї ни 2009

5. Жур нал вуш них, носо-
вих і гор ло вих хво роб

Ін сти тут ото ла рин го логії ім. проф. 
О. С. Коло мій чен ка НАМН Укра ї ни

1996–1999,
1963–1993,
1961

6. Журнал нано та 
елект ро нної фізи ки Сумсь кий дер жав ний уні вер си тет З 2009 р.

7. Жур нал фізич них 
дослі джень

Львівсь кий наці о наль ний уні вер си тет
ім. Івана Фран ка З 2004 р

8.
Из вес тия выс ших уче б-
ных заве де ний «Ради о э-
лект ро ни ка»

На ці о наль ний тех ніч ний уні вер ситет Укра-
їни «Київсь кий полі тех ніч ний інститут»

2001–2004,
1991–1999,
1970–1983

9.
Ін вес ти цій ний мене дж-
мент та фінан сові інно-
ва ції

Ви дав нича ком па нія
«Ділові перс пек ти ви» З 2009 р.

10. Ки бер не тика и сис те м-
ный ана лиз

Ін сти тут кібер не тики ім. В. М. Глуш ко ва
НАН Укра ї ни

2000–2005,
1992–1993

11. Клі нічна хірур гія Мі ніс терство охо рони здо ро в’я Укра їни 
та Асо ці а ція хірур гів Укра ї ни

З 1965 р.,
1962

12. Лі карська спра ва Мі ніс терство охо рони здо ро в’я Укра ї ни
З 1992 р.,
1971–1991,
1961–1969

13. Ме та лло фи зика и новей-
шие тех но ло гии

Ін сти тут мета ло фі зи ки
ім. Г. В. Кур дю мо ва
НАН Укра ї ни

З 1996 р

14.
Ме та ллур ги чес кая 
и гор но руд ная про мы ш-
лен ность

На ци о наль ная мета ллур ги чес кая ака де мия 
Укра и ны

2000–2005,
1973

На у кові жур нали Укра їни, пред став лені в нау ко мет рич ній базі даних 
SciVerce Scopus архі вами за різні роки

Таблиця 4
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15. Мік ро бі о ло гіч ний 
жур нал

Ін сти тут мік ро бі о ло гії і віру со ло гії
ім. Д. К. Забо лот ного НАН Укра ї ни

З 1993 р.,
1973–1993
1953–1978

16.
На у ко вий віс ник Наці о-
наль ного гір ни чого уні-
вер си те ту

На ці о наль ний гір ни чий уні вер си тет З 2012 р.

17. Пи тання атом ної науки 
і тех ні ки

ННЦ «Харь ківсь кий фізико-тех ніч ний 
інститут» З 2008 р.

18. По рош ко вая мета ллур-
гия

Ін сти тут про блем мате рі а ло знавст ва
ім. I. М. Фран це ви ча
НАН Укра ї ни

1991–2005,
1973,
1969–1970

19. При клад ная меха ни ка
Ін сти тут меха ні ки
ім. С. П. Тимо шен ка
НАН Укра ї ни

1991–2005,
1973–1976,
1969–1971,
1966

20. Про блемы проч нос ти Ін сти тут про блем міц нос ті
ім. Г. С. Писа ренка НАН Укра ї ни

2001–2004,
1991–1999,
1972–1988

21. Про блемы управ ле ния 
и инфор ма ти ки

Ін сти тут кібер не ти ки
ім. В. М. Глуш кова НАН Укра їни, Iнсти тут 
кос міч них дослі джень
НАН Укра їни та НКА Укра ї ни

1995–2005

22. Сов ре мен ная элект ро ме-
тал лур гия

Ін сти тут елект ро зва рю ван ня
ім. Є. О. Патона НАН Укра ї ни 2000–2005

23. Све рхт ве р дые мате -
ри а лы

Ін сти тут над твер дих мате рі а лів
ім. В. М. Бакуля НАН Укра ї ни

2000–2006,
1991–1998

24.
Тех ни чес кая диаг нос-
тика и нераз ру ша ю щий 
конт роль

Ін сти тут елект ро зва рю ван ня
ім. Є. О. Патона НАН Укра ї ни 2005

25. Укра инс кий хими чес кий 
жур нал

Ін сти тут загаль ної та неор га ніч ної хімії ім. 
В. І. Вер надсь кого НАН Укра ї ни
та Київсь кий наці о наль ний уні вер си тет
імені Тараса Шев чен ка

1992–2005

26. Укра ї нсь кий біо хі міч-
ний жур нал

Ін сти тут біо хі мії ім. О. В. Пал ла ді на
НАН Укра ї ни

З 1978 р.,
1960–1977,
1955

27.
Укра ї нсь кий істо рико-
ме дич ний жур нал «А га-
піт»

На ці о наль ний музей меди цини Укра ї ни 1995–1997

28. Укра ї нсь кий фізич ний 
жур нал

Від ді лення фізики і аст ро но мії
НАН Укра ї ни З 2008 р.

Продовження табл. 4
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29. Управ ля ю щие сис темы 
и маши ны

Між на род ний нау ково-нав чаль ний центр 
інфор ма цій них тех но ло гій і сис тем
НАН Укра їни та МОН Укра ї ни
та Інсти тут кібер не ти ки
ім. В. М. Глуш кова НАН Укра ї ни

2001–2005

30. Фі зико-хі мічна меха ніка 
мате рі а лів

Фі зико-ме ха ніч ного інсти тут
ім. Г. В. Кар пенка НАН Укра ї ни

2003–2005,
1991–1995,
1975–1976,
1973

31. Фі зі о ло гіч ний жур нал
Ін сти туту фізі о ло гії
ім. О. О. Бого моль ця
НАН Укра ї ни

1960–2007

32. Хи мия и тех но ло гия 
воды Від ді лення хімії НАН Укра ї ни 2000–2005,

1991–1998

33. Ци то ло гия и 
гене ти ка

Iнсти туту клі тин ної біо ло гії та гене тич ної 
інже не рії НАН Укра ї ни З 1973 р.

34. Эк с пе ри мен таль ная 
онко ло гия

Ін сти тут 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 ї ни

З 1984 р.

35. Ядерна фізика та енер-
ге ти ка

Ін сти тут ядер них дослі джень
НАН Укра ї ни З 2008 р.

36. Algebra and Discrete 
Mathematic

Ін сти тут при клад ної мате ма тики і меха ніки 
НАН Укра їни та Лугансь кий наці о наль ний 
уні вер си тет
імені Тараса Шев чен ка

З 2012 р.

37 Biopolymers and Cell Ін сти тут моле ку ляр ної біо ло гії і гене тики 
НАН Укра ї ни З 2009 р.

38. Chemistry & Chemical 
Technology

На ці о наль ний уні вер си тет «Львівська полі-
тех ні ка» З 2012 р.

39. Condensed Matter 
Physics

Ін сти тут фізики кон ден со ва них сис тем НАН 
України. З 2005 р

40. Cybernetics and Systems 
Analysis

Ан г ло мовне пере ви дан ня
«Кибер не тика и сис те м ный анализ»

З 2005 р.,
2003,
1991–2001,
1965–1991,
1978–1980

41. Geophysical Journal Ан г ло мовне пере ви дання «Гео фи зи чес кий 
журнал»

1993–2001,
1988–1989,
1981–1984

42. Hydrobiological Journal Ан г ло мовне пере ви дання «Гид ро би о ло ги-
чес кий журнал»

З 1987 р.,
1978–1983,
1974–1976

Продовження табл. 4
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43. International Applied 
Mechanics

Ан г ло мовне пере ви дан ня
«Прик лад ная механика»

З 1992 р.,
1968–1992

44. Journal of Automation 
and Information S ciences

Ан г ло мовне пере ви дан ня
«Проб лемы управ ле ния и инфор ма ти ки»

З 1995 р.,
1985–1991

45. Journal of Mathematical 
Sciences

Між на род ний мате ма тич ний жур нал видав-
ни чого кон церну Springer. Жур нал пере ви-
дає анг лійсь кою мовою окремі статті кіль кох 
нау ко вих видань дер жав коли ш нього СРСР, 
у тому числі укра ї нсь кого жур налу «Мате-
ма тичні методи та фізико-ме ха нічні поля»

З 2005 р.,
1994–2002,
1973–1993

46. Journal of Superhard 
Materials

Ан г ло мовне пере ви дан ня
«Све рхт ве р дые мате ри а лы» З 2009 р.

47.
Journal of Water 
Chemistry and 
Technology

Ан г ло мовне пере ви дан ня
«Химия и тех но ло гия воды»

З 2006 р.,
1981–1991

48. Low Temperature Physics
Пуб лі ку ється Аме ри кансь ким інсти ту том 
фізики як анг ло мовне пере ви дан ня
«Физика низ ких тем пе ра тур»

З 1996 р.,
1987–1989,
1984,
1975–1978

49. Materials Science
Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дан ня
«Фізико-хі мічна меха ніка мате рі а лів»

З 1993 р.,
1966–1993

50. Metal Physics and 
Advanced Technologies

Пуб лі ку вався видав ницт вом Taylor & Francis 
як анг ло мовне пере ви дання «Метал ло фи-
зика и новей шие тех но ло ги»

1996–2001,
1981–1984

51. Metallurgical and Mining 
Industry

Ан г ло мовна вер сія «Метал лур ги чес кая 
и гор но руд ная про мы ш лен ность» З 2009 р.

52. Neurophysiology
Ви да ється з 1969 р. між на род ним видав ни-
чим кон цер ном Springer як анг ло мовне 
пере ви дання «Ней ро фи зи о ло ги я»

З 1969 р.

53. Nonlinear Dynamics and 
Systems Theory

Ін сти тут меха ні ки
ім. С. П. Тимо шенка НАН Укра їни спільно 
з Тех но ло гіч ним уні вер си те том Кер-
тін (Авст ра лія)

З 2008 р.

54. Nonlinear Oscillations
Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дання 
«Нелі нійні коли ван ня»

З 2005 р.

55. Physical Oceanography
Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дан ня
«Морсь кий гід ро фі зич ний журнал»

З 1993 р.,
1989–1992,
1987

56. Powder Metallurgy and 
Metal Ceramics

Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дан ня 
«Порош ко вая мета лур ги я»

З 1993 р.,
1962–1992

Продовження табл. 4
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***
На у ко вий і нау ково-тех ніч ний потен ціал 

Захід ного регіону. Ме тою діяль ності Захід-
ного нау ко вого центру Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни й Мініс терства освіти і науки 
Укра їни (ЗНЦ) є спри яння під ви щенню ролі 
науки в роз роб ленні та реа лі за ції в захід них 
облас тях Укра їни ефек тив ної еко но міч ної 
та соці аль ної полі тики, кон со лі да ція нау ко-
вців у вирі шенні важ ли вих ком плекс них про-
блем регі ону, роз ви ток зв’яз ків науки, освіти 
та вироб ництва.

Те ри то рі ально робота ЗНЦ охоп лює нау-
кові уста нови та ВНЗ восьми облас тей – 

57. Radioelectronics and 
Communications Systems

Ви да ється аме ри кансь ким видав ницт вом 
Allerton Press, Inc. як анг ло мовне пере ви дан-
ня
«Извес тия выс ших уче б ных заве де ний 
«Ради о э лект ро ни ка»

З 2005 р.,
1984–1989

58. Strength of Materials
Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дан ня
«Проб лемы проч нос ти»

З 2005 р.,
1969–1994

59.
Symmetry, Integrability 
and Geometry – Methods 
and Applications

Від діл при клад них дослі джень Інсти туту 
мате ма тики НАН Укра ї ни

З 2007 р.,
2005

60. Telecommunications and 
Radio Engineering

Пуб лі ку ється видав ницт вом Begell House. 
Жур нал пере ви дає анг лійсь кою мовою 
окремі статті з укра ї нсь кого жур налу «Раді-
о фі зика та елект ро ні ка» та російсь кого жур-
налу «Теле ком му ни ка ци и»

З 1995 р.,
1987–1993,
1971–1985

61. Theoretical and 
Experimental Chemistry

Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви-
дання «Тео ре ти чес кая и экс пе ри мен таль ная 
химия»

З 1967 р.,
1965

62. Ukrainian Journal 
of Physical Optics

Ін сти тут фізич ної опти ки
МОН Укра ї ни З 2008 р.

63. Ukrainian Mathematical 
Journal

Ви да ється між на род ним видав ни чим кон-
цер ном Springer як анг ло мовне пере ви дан ня
«Укра їнсь кий мате ма тич ний журнал»

З 1998 р.,
1996,
1957–1994

64. Ukrainskii Khimicheskii 
Zhurnal

Пуб лі ку вався аме ри кансь ким видав ницт вом 
Allerton Press, Inc. як анг ло мовне пере ви дан-
ня
«Укра инс кий хими чес кий журнал»

1991–1992,
1983–1989

Волинсь кої, Закар патсь кої, Івано-Фран ківсь-
кої, Львівсь кої, Рів ненсь кої, Тер но пільсь кої, 
Хмель ниць кої та Чер ні вець кої…

Ре зуль та тив ність діяль ності вче них регі-
ону. Попри недо фі нан су вання нау ко вих дослі-
джень і змен шення кіль кості дослід ни ків, 
у регі оні спо сте рі га ється щорічне збіль шення 
кіль кості дру ко ва них праць уче них – понад 
60 тис. на рік. Пере важно це статті у фахо-
вих нау ко вих видан нях… У Захід ному регі оні 
вида ється бли зько 300 фахо вих видань, що ста-
но вить 17  % від загаль ної кіль кості в кра їні, 
а також три нау кові жур нали, які мають імпакт-

Продовження табл. 4
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частка між на род них охо рон них доку мен тів, 
отри мання та під тримка яких потре бу ють 
знач них фінан со вих затрат. Крім того, у регі о-
ні, як і в Укра їні в цілому, прак тично немає 
замов ни ків, заці кав ле них у впро ва дженні нау-
ково-тех ніч них роз ро бок (Назар чук З., Мриг-
лод І., Рома нюк Р. Наука Захід ного регі ону 
Укра їни: тен ден ції, про блеми та про по зи ції 
// Вісн. Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни. – 
2013. – № 6. – C. 61, 64).

фак тор (зага лом по Укра їні в 2011 р. таких 
було 19). Викли кає зане по ко єння той факт, 
що частка пуб лі ка цій у між на родно визна них 
видан нях зали ша ється прак тично незмін ною, 
а пред став лення деяких галу зей укра ї нсь кої 
науки в них – загроз ливо мізерним.

Кіль кість охо рон них доку мен тів, отри ма-
них нау ко вцями краю, постійно збіль шу ва-
лася до 2008 р., після чого спо сте рі га лося 
певне спо віль нення. Низь кою зали ша ється 

ПЕРС ПЕК ТИВНІ НАПРЯМИ НАУ КО ВИХ ДОСЛІ ДЖЕНЬ

Ро бота на укра ї нсь кій антарк тич ній стан-
ції «А ка де мік Вер надсь кий» у роз палі – там 
з березня пра цює 18-та Укра ї нська арк тична 
екс пе ди ція (УАЕ). Її завдання сфор му льо вані 
Дер жав ною цільо вою нау ково-тех ніч ною про-
гра мою про ве дення дослі джень в Антарк тиці 
на 2011–2020 рр. Нау ко вці про гно зу ють при м-
хи погоди Пів ден ного полюсу, дослі джу ють 
поклади корис них копа лин, вивча ють зем ле-
труси та по пуля ції тва рин і пта хів тощо. Зага-
лом план роботи зимів ни ків міс тить 21 тех-
нічне завдання із шести напрямів.

Як зазна чив голова Дер жав ного аге нтства 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
В. Семи но женко, на поляр ни ків, які увійшли 
до складу УАЕ, в Укра їні покла да ються великі 
спо ді вання. Він наго ло сив, що робота кож ної 
Укра ї нсь кої антарк тич ної екс пе ди ції – це ваго-
мий вне сок не лише в нау кову скарб ничку 
Укра їни, а й у сві тову. Резуль тати дослі джень 
на льо до вому кон ти ненті дуже важ ливі, адже 
Антарк тида через цир ку ля цію атмос фери і вод 
Сві то вого оке ану впли ває на при роду всієї 
Землі.

На при клад, уче ним 17-ї УАЕ під час гео лого-
ге о фі зич них дослі джень вда лося отри мати 
нові дані щодо гли бин ної будови зем ної кори 
регі ону та його міне рально-ре сурс ного потен-
ці алу. Так, за під сум ками гео елект рич ного зон-
ду вання вияв лено та нане сено на карту чотири 
зони з покла дами нафти, загальна площа яких 
ста но вить бли зько 900 кв. км. Крім того, укра-
ї нські дослід ники також виявили поклади 

газо гід ра тів, реальні запаси яких на 25–30  % 
пере ви щу ють роз ра хо вані раніше. Це дає мож-
ли вість від нести вивчену ділянку до одного 
з перс пек тив них родо вищ газо гід ра тів світу.

Під час роботи 17-ї УАЕ були про ве дені важ-
ливі біо ло гічні дослі дження, зок рема від крито 
нові види без х ре бет них тва рин, які при та манні 
тільки антарк тич ному регі ону. Також закла-
дено умовні межі трьох уні каль них під вод них 
еко сис тем, що будуть слу гу вати як перші біо-
сферні запо від ники. Також запо чат ко вано екс-
пе ри мент з моде лю вання впливу потеп ління 
клі мату на реак цію міс це вих без х ре бет них 
орга ніз мів.

За зна чимо, що винай де ний раніше укра їн-
цями уні каль ний метод роз робки дов го стро-
ко вого про гнозу погоди дав змогу вклю чити 
укра ї нську стан цію до гло баль ної сис теми від-
сте ження клі ма тич них змін. Над зви чайну вагу 
мають висновки наших уче них від носно озону 
та деяких видів пар ни ко вих газів щодо їхнього 
при род ного, а не як перед тим вва жа лося тех-
но ген ного похо дження.

Слід нага дати, що саме наші спів віт чиз-
ники під час своїх дослі джень на Пів ден ному 
полюсі від крили бак те рії, які активно погли на-
ють важкі метали.

В. Семи но женко наго ло сив, що недавно 
укра ї нські вчені повід омили про нове від-
криття. Воно сто су ється уні каль них влас-
ти вос тей мела ніну, який вироб ля ється 
чор ними дрі жджами, висі я ними із зраз-
ків, зібра них на вер ти каль них ске лях о-ва 
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Галін дез – це Укра ї нська антарк тична стан-
ція «А ка де мік Вер надсь кий». Він зазна чив, 
що згідно з дослі джен нями, цитоп ро тек тивна, 
стрес-про тек торна та анти пух линна, імун но-
мо ду ля торна дія «антарк тич но го» мела ніну 
значно вища, ніж у мела ніну іншого похо-
дження. За ефек тив ністю дії він має ряд пере-
ваг, що робить його перс пек тив ною суб стан-
цією для фар ма цев тич ної про мис ло вості.

Як стве р джує голова Дер жін форм на уки, 
участь у нау ко вих екс пе ди ціях для про ве-
дення дослі джень на Укра ї нсь кій антарк тич-
ній стан ції «А ка де мік Вер надсь кий» для віт-
чиз ня них уче них стає дедалі пре стиж ні шою. 
Інте рес до Антарк тиди, нау ко вих дослі джень 
цього мате рика постійно зрос тає, а резуль-
тати дослі джень, про ве де них на Пів ден-
ному мате рику, набу ва ють дедалі шир шого 
засто су вання.

Це про сте жу ється хоча б на при кладі актив-
ності нау ко вих інсти ту тів, які вислов лю ють 
свою готов ність бути долу че ними до арк тич-
них нау ко вих про ек тів. На сьо го дні Наці о наль-
ний антарк тич ний нау ко вий центр спів пра цює 
з 29 про від ними уста но вами вузівсь кої та ака-
де міч ної науки. Нау кові уста нови на кон курс-
ній основі мають змогу брати участь у реа лі-
за ції нау ко вих/на у ково-тех ніч них про ек тів, 
спря мо ва них на вико нання завдань та захо дів 
Дер жав ної цільо вої нау ково-тех ніч ної про-
грами про ве дення дослі джень в Антарк тиці 
на 2011–2020 рр.

На пере ко нання голови Дер жін форм на уки, 
Укра їна як антарк тична дер жава вже від бу лася: 
наша кра їна поки що витра чає значно менші 
кошти на дослі дження Пів ден ного полюсу, 
ніж про відні сві тові дер жави, але резуль тати 
дослід ниць кої роботи укра ї нсь ких уче них 
за основ ними напря мами не посту па ються 
резуль та там діяль ності нау ко вців еко но мічно 
роз ви ну тих дер жав. За сло вами В. Семи но-
женка, Укра їна й далі пови нна наро щу вати 
свою при сут ність в Антарк тиді, роз ши рю вати 
дослі дження на цьому мате рику. Для цього 
потрібно під три му вати цей напрям на дер-
жав ному рівні – а від по відна полі тична воля 
у керів ництва нашої дер жави є.

До від ково. Після здо буття Укра ї ною неза-
леж ності Росія ого ло сила себе пра во на ступ ни-
цею всіх антарк тич них стан цій, які нале жали 
Радянсь кому Союзу. Як наслі док, Укра їна була 
позбав лена мож ли вості про дов жу вати дослі-
дження в Антарк тиді.

Укра їна отри мала стан цію, вигравши між-
на род ний кон курс на вико рис тання коли ш ньої 
бри тансь кої антарк тич ної стан ції «Фара дей»: 
у лютому 1996 р. Укра їна при дбала в Бри та-
нії стан цію за сим во лічну ціну в один фунт 
стер лін гів і пере йме ну вала її на «А ка де мік 
Вер надсь кий». Це єдина укра ї нська антарк-
тична стан ція. Вона роз та шо вана на о. Галін-
дез Арген тинсь кого архі пе лагу в Антарк тиці. 
Стан ція пра цює цілий рік і є метео ро ло гіч ною 
та гео гра фіч ною об серва то рією. Там почер-
гово пра цю ють екс пе ди ції у складі метео ро ло-
гів, фахів ців з фізики атмос фери, сейс мо ло гів, 
екс пер тів з озону та гео маг не тизму, біо ло гів, 
спе ці а ліс тів з вивчення льо до ви ків. На сьо го-
дні Укра їна само стійно спо ря дила та від пра-
вила на Пів ден ний полюс уже 18-ту арк тичну 
екс пе ди цію.

На ці о наль ний антарк тич ний нау ко вий 
центр (НАНЦ) – дер жав ний опе ра тор Укра-
їни в Антарк тиці; дер жавна нау ково-дос-
лідна уста нова в струк турі Дер жав ного 
аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції, яка забез пе чує роботу укра ї нсь кої 
антарк тич ної стан ції «А ка де мік Вер надсь-
кий» та коор ди нує дослі дження Антарк тики 
укра ї нсь кими вче ними. Центр орга ні зо вує 
щорічні антарк тичні екс пе ди ції на «А ка де-
мік Вер надсь кий». 

У своїй роботі керу ється Дер жав ною 
цільо вою нау ково-тех ніч ною про гра-
мою про ве дення дослі джень в Антарк тиці 
на 2011–2020 рр., яка затвер джена поста-
но вою Кабі нету Мініст рів від 3 лис то пада 
2010 р. № 1002.

На Антарк тиді спо ру джено бли зько 40 між-
на род них стан цій, на яких у серед ньому 
пра цює 2–3 тис. науков ців (Брати участь 
у нау ко вих дослі джен нях в Антарк тиці – 
пре стижно // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 16.10).
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***
До слі дження дина міки кос міч них апа-

ра тів з мані пу ля цій ними сис те мами роз-
по ча лися в 80-ті роки ХХ ст. у межах фун-
да мен таль них нау ково-дос лід них робіт. 
Подаль шого роз витку ці роботи набули під 
час від пра цю вання транс порт ного кос міч ного 
мані пу ля тора (сис тема «Буран») у рам ках 
конт рак тів з НВО «Е нер гія» і ЦНДІ РТК. Нині, 
з огляду на нові завдання, крім пере мі щення 
корис них ван та жів акту аль ними ста ють нові 
про блеми, пов’я зані зі зби ран ням конс трук-
цій у кос мосі, сер віс ним обслу го ву ван ням 
кос міч них апа ра тів, боро ть бою з кос міч ним 
сміт тям. При цьому необ хід ність авто ма ти за-
ції мон тажно-сер віс них опе ра цій слід вва жати 
одним із фак то рів, що визна ча ють у най ближ-
чій перс пек тиві тен ден ції роз витку кос міч них 
мані пу ля то рів.

Це при пу щення ґрун ту ється на ана лізі 
напря мів тех ніч ного вдос ко на лення наяв-
них мані пу ля цій них сис тем, складі про ве де-
них і запла но ва них кос міч них екс пе ри мен тів 
і дослід ниць ких про грам… Отже, акту аль ність 
подаль ших дослі джень у галузі дина міки бор-
то вих мані пу ля то рів кос міч них апа ра тів визна-
ча ється такими фак то ра ми:

• уні вер саль ність і різ но ма ніття завдань для 
мані пу ля цій них сис тем, напри клад зби рання 
на орбіті;

• ви ник нення нових завдань, таких як сер-
вісне обслу го ву вання КА на орбіті;

• по ява про блеми виве дення з орбіт фраг-
мен тів кос міч ної техніки.

<…> Сьо го дні дослі дження ІТМ НАН 
Укра їни і ДКА Укра їни в галузі дина міки 
кос міч них мані пу ля цій них сис тем зосе ре-
джено на роз роб ленні моде лей та алго рит-
мів керу вання рухом за наяв ності кон такт ної 
вза є мо дії мані пу ля тора та об’єкта мані пу-
лю вання, що влас тиво мон тажно-сер віс ним 
опе ра ціям та опе ра ціям захоп лення об’єкта, 
напри клад кос міч ного сміття (Алпа тов 
А. Дина міка перс пек тив них кос міч них 
апа ра тів // Віс ник НАН Укра їни. – 2013. – 
№ 7. – С. 10–11).

***
Мік ро еле менти впли ва ють на різні 

види обміну речо вин в орга нізмі людини 
та тва рин. Під час захво рю вань зов нішні 
неспри ят ливі чин ники пору шу ють рівень 
мік ро еле мен тів в орга нізмі, спри я ючи 
поглиб ленню нега тив них змін у живих сис-
те мах. Ґрун то вні дослі дження в цьому напрямі 
умож лив лять роз роб лення нау ко вих реко мен-
да цій із засто су вання мік ро еле мен тів у медич-
ній прак тиці, у разі шкід ли вих умов праці, 
а також у сільсь кому гос по дарстві.

У навко ли ш ньому середо вищі та в орга-
нізмі людини та тва рин мік ро еле менти міс-
тяться в пев ному спів від но шенні. Їхню дію 
можна визна чити як «синерго-ан та го нізм» 
біо ме та лів. Це озна чає, що деякі мік ро еле-
менти змен шу ють нега тив ний вплив на орга-
нізм людини інших мета лів, а деякі можуть 
поси лю вати його. Детальне вивчення цього 
при род ного явища спри я тиме вста нов ленню 
не лише медико-бі о ло гіч них зако но мір нос тей 
вза є мо дії мік ро еле мен тів із живими орга ніз-
мами, а й роз роб ленню ефек тив них ком плекс-
них лікарсь ких засо бів і хар чо вих доба вок для 
про фі лак тики й ліку вання різ них захво рю-
вань, засо бів змен шення впливу нега тив них 
фак то рів зов ні ш нього середо вища на орга нізм 
людини.

<…> Роз ви ток нових тех но ло гій та мето дів 
дослі дження при род них об’єк тів дав змогу вче-
ним світу дійти висновку, що обмінні про цеси 
в живих клі ти нах від бу ва ються за при нци пом 
роботи нано ме ха ніз мів, а сама струк тура таких 
при род них час ти нок і сис тем часто є нано роз-
мір ною. Про ве дені дослі дження під тве р джу-
ють той факт, що мак ро мо ле ку лярні ком плекси, 
які вхо дять до складу клі тин, є біо ло гіч ними 
нано ма ши нами, що разом утво рю ють своє-
рід ний «клі тин ний нано косм». Про дов ження 
дослі джень у цьому напрямі спри я тиме роз-
криттю ще неві до мих при род них меха ніз-
мів вза є мо дії мік ро еле мен тів із біо ло гіч ними 
наност рук ту рами.

Важ ли вим аспек том впливу мік ро еле мен тів 
на зов нішнє середо вище та живі сис теми є їхня 
влас ти вість утво рю вати ком плекси з іншими 
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фізі о ло гічно актив ними речо ви нами: амі но-
кис ло тами, пеп ти дами, біл ками, віта мі нами, 
фер мен тами, гор мо нами. Ґрун то вне вивчення 
з медико-бі о ло гіч ного погляду вза є мо дії мік ро-
еле мен тів як між собою, так і з іншими фізі о ло-
гічно актив ними речо ви нами вкрай необ хідне.

До слі дження впливу мік ро еле мен тів на 
орга нізм людини має велике соці альне зна-
чення. Це зумов лено тим, що їх дефі цит або 
над ли шок при зво дить до виник нення різ них 
гост рих або хро ніч них захво рю вань. Тому 
роз роб лення про фі лак тич них захо дів із запо бі-
гання над лиш ко вому потрап лянню мік ро еле-
мен тів у орга нізм і мето дик ліку вання отру єнь 
ток сич ними мета лами потре бує про ве дення 
ретель них нау ко вих екс пе ри мен тів.

Од ним із най ви дат ні ших досяг нень людства 
напри кінці мину лого сто ліття було вивчення 

влас ти вос тей при род них і син те тич них нано-
роз мір них мате рі а лів. Справж ній бум у царині 
нано на уки, що роз по чався бли зько 30 років 
тому, зумо вив необ хід ність дослі дження нано-
ме та лів. Вони мають своє рідні, часто неспо-
ді вані, фізико-хі мічні, біо ло гічні, фар ма ко ло-
гічні, ток си ко ло гічні влас ти вості, від мінні від 
влас ти вос тей час ти нок мак ро роз мі рів, тому 
тео ре тичні уза галь нення в цій сфері від ігра-
ють велику нау ково-прак тичну роль у роз-
витку сучас ної біо ло гії, меди цини, сільсь кого 
гос по дарст ва … ( Т рах тен берг І., Чек ман І., 
Лин ник В., Кап лу ненко В., Гуліч М., Білець-
ка Е., Шаторна В., Онул Н. Вза є мо дія мік ро-
еле мен тів: біо ло гіч ний, медич ний і соці аль-
ний аспекти // Віс ник НАН Укра їни. – 2013. – 
№ 6. – С. 17–18).

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)  1.

Ди на міка про блем і перс пек тив модер ні-
за ції осві т ньо-на у ко вої сфери Укра їни. Наука 
та інно ва ції. Наука в сучас ному світі зага лом 
і в Укра їні зок рема харак те ри зу ється ком плекс-
ністю та бага то ви мір ністю, від ігра ючи важ-
ливу роль в еко но міч ній, соці аль ній та гума-
ні тар ній сфе рах. Вико нання пріо ри тет них 
завдань інно ва цій ного сус піль ного та дер жав-
ного роз витку, впро ва дження інно ва ційно-ін-
вес ти цій ної моделі роз витку наці о наль ної 
еко но міки є мож ли вими лише за умови мак-
си маль ного вико рис тання й онов лення нау-
ково-тех но ло гіч ного та осві т нього потен ці алу. 
У сві то вому масш табі інно ва ції дедалі більше 
ста ють дже ре лом зрос тання про дук тив ності 
праці. Так, зрос тання ВВП за раху нок упро-
ва дження нових тех но ло гій у пере до вих кра-
ї нах дося гає показ ника 90  %, а інвес ти ції 

1 Продовження. Початок див.: Шляхи роз виту укра-
їнської науки. – 2013. – № 8. – С. 60–62.

дають значно вищі резуль тати за наяв ності 
висо ко ква лі фі ко ва них пра ців ни ків і сучас ної 
тех но ло гіч ної бази. Модер ні за ція віт чиз ня ної 
осві т ньо-на у ко вої сис теми вима гає сис тем ної 
роботи за кіль кома основ ними напря мами.

1. Подо лання дис ба лансу між нау ко вим 
потен ці а лом Укра їни та мож ли вос тями 
віт чиз ня ного вироб ництва. Знач ною про-
бле мою нау ко вої сфери Укра їни на сучас ному 
етапі є сис темне про ти річчя між наяв ністю 
досить потуж ного нау ко вого ком плексу, здат-
ного про ду ку вати резуль тати висо кого сві-
то вого рівня, та бра ком адек ват ного попиту 
на існу ючі й потен ційні резуль тати дослі джень 
і роз робки укра ї нсь ких нау ко вців з боку наці о-
 наль ної еко но міки. Тож оче видно, що роз-
ви ток нау ко вої сфери, у широ кому роз умінні 
цього тер міна (включно з інно ва цій ними, 
освіт німи, соці о куль тур ними ком по нен та ми), 
перед ба чає необ хід ність напра цю вання діє вих 
засо бів і меха ніз мів подо лання зазна че ного 
про ти річчя. Ука зана про блема, незва жа ючи 
на діяль ність нау ко вих орга ні за цій, спря мо-
вану на збе ре ження нау ко вого потен ці алу, вже 
при звела про тя гом остан нього деся ти річчя 
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до появи ознак його стаг на ції, а часом і руй ну-
вання. Так, упро довж 2000–2012 рр. кіль кість 
спе ці а ліс тів, які вико ну вали нау кові й нау-
ково-тех нічні роботи, ско ро ти лася з 120,7 тис. 
до 89,6 тис. осіб, а кіль кість нау ко вих орга ні за-
цій – з 1490 до 1208 (при цьому най більше ско-
ро чення від бу лося у сек торі тех ніч них наук).

Ви рі шення питань роз витку віт чиз ня ної 
науки, вра хо ву ючи її важ ливу роль і зна чення 
для сус піль ства, потре бує масш таб них пере-
тво рень, що вихо дять за межі нау ко вої сфери. 
Пере д у сім йдеться про необ хід ність здійс-
нення струк тур них реформ наці о наль ної еко-
но міки, роз витку сучас них нау ко єм них вироб-
ництв, кон ку рент ного середо вища, заохо чення 
під при єм ниць кої актив ності гро ма дян (насам-
пе ред серед нього та малого біз несу вироб ни-
чого сек то ру), що, зреш тою, при веде до необ-
хід них модер ні за цій них змін у струк турі 
еко но міки в цілому. Здійс нення таких масш-
таб них пози тив них змін потре бує знач ного 
часу й зусиль, проте якраз у цьому питанні 
про ду мана й цілесп ря мо вана модер ні за ція нау-
ко вої сфери здатна стати потуж ним чин ни ком 
пере тво рень в еко но міці зага лом, рушієм пере-
ходу до про гре сив них тех но ло гіч них укла дів, 
роз витку нових нау ко єм них вироб ництв, під го-
товки сучас них висо ко ос ві че них фахівців.

З огляду на зазна чені особ ли вості, на сучас-
ному етапі під ви щу ється акту аль ність подаль-
шої опти мі за ції дер жав ного управ ління нау-
ко вою сфе рою, сти му лю вання роз витку 
інно ва цій них сек то рів наці о наль ної еко но-
міки, зміц нення між на род ного спів ро біт-
ництва. На вирі шення цих нагаль них завдань 
була спря мо вана діяль ність дер жави у нау ко-
вій сфері у 2012 р. У вересні 2012 р. Кабі не том 
Мініст рів Укра їни було ухва лено Кон цеп цію 
рефор му вання дер жав ної полі тики в інно-
ва цій ній сфері, спря мо вану на вирі шення 
завдання, визна че ного у Про грамі еко но міч них 
реформ, щодо збіль шення з 10,7 до 25 % частки 
про мис ло вих під при ємств, що про ва дять інно-
ва ційну діяль ність, та під ви щення з ниніш-
ніх (2011 р.) 0,73 до 1,5 % нау ко єм ності вало-
вого внут рі ш нього про дукту за раху нок усіх 
дже рел фінан су вання. Кон цеп ція перед ба чає 

ство рення спри ят ли вих еко но міч них (подат-
ко вих, кре дит них, стра хо вих) умов при ско ре-
ного роз витку інно ва цій; ство рення сучас них 
основ інно ва цій них про це сів; спри яння ство-
ренню нової інсти ту цій ної бази інно ва цій ної 
дія льності.

2. Широке запро ва дження кон курс ного 
фінан су вання нау ко вих дослі джень, засто-
су вання про ект ного під ходу. Віт чиз няна 
наука має значні напра цю вання та від по від ний 
потен ціал для того, аби у стислі тер міни істотно 
нарос тити масш таби та прак тичну від дачу 
дослі джень у бага тьох акту аль них напря мах: 
мате ма тика й тео ре тична фізика, нано тех но-
ло гії, радіо фі зика, іму но бі о тех но ло гії, моле-
ку лярна діаг нос тика; біо тех но ло гія рос лин, 
кріо ме ди цина, ней ро фі зі о ло гія, інфор ма тика, 
мікро- та опто елект ро ніка; аеро кос мічні тех-
но ло гії, а також у низці інших напря мів фізики, 
хімії, біо ло гії. Однак існу юча сис тема роз по-
ділу й вико рис тання бюджет ного фінан су-
вання науки не може забез пе чити ефек тив них 
меха ніз мів управ ління дер жав ним сек то ром 
нау ко вих дослі джень і не дає змоги пере роз-
по ді ляти ресурси від по відно до вста нов ле них 
пріо ри тет них напрямів.

Важ ли вим кро ком для під ви щення ефек-
тив ності фінан су вання нау ко вої сфери стало 
ухва лення Кабі не том Мініст рів Укра їни у жов-
тні 2012 р. Кон цеп ції рефор му вання сис теми 
фінан су вання та управ ління нау ко вою і нау-
ково-тех ніч ною діяль ністю, якою перед ба-
чено поетапне збіль шення обсягу видат ків 
із дер жав ного бюджету на про ве дення нау-
ко вих дослі джень і нау ково-тех ніч них роз ро-
бок, що від би ра ються на кон курс ній основі; 
залу чення іно зем них екс пер тів до оці ню вання 
нау ко вих про ек тів; удо ско на лення порядку 
фор му вання дер жав ного замов лення на про ве-
дення нау ко вих дослі джень, нау ково-дос лід-
них або дослідно-ко нст рук торсь ких розробок.

Перс пек тив ним напря мом є залу чення віт-
чиз ня ного нау ко вого потен ці алу до різ но ма-
ніт них про ек тів модер ні за ції укра ї нсь кого обо-
ронно-про мис ло вого ком плексу як склад ника 
рефор му вання Зброй них Сил Укра їни. Крім 
під ви щення сту пеня обо ро ноз дат ності армії, 
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роз роб лення новіт ніх тех но ло гій, їх опе ра-
тивне впро ва дження у вироб ництво про дук-
ції обо рон ного при зна чення при веде до зрос-
тання її кон ку рен то сп ро мож ності на зов ніш ніх 
рин ках, а отже, й до додат ко вих над хо джень 
до дер жав ного бюджету, зміц нення війсь-
ково-тех ніч ного, вироб ни чого та нау ко вого 
спів ро біт ництва із зару біж ними пар т не рами. 
Цей напрям дасть змогу також забез пе чити 
пев ним сек то рам укра ї нсь кої науки прак тичну 
реа лі за цію свого потен ці алу, а отже, і перс пек-
тиву подаль шого розвитку.

Для ефек тив ного цільо вого вико рис тання 
кош тів і ресур сів потрібно ширше засто со ву-
вати про ект ний під хід – визнану в усьому світі 
мето до ло гію вирі шення орга ні за ційно-тех ніч-
них про блем, основ ним завдан ням якої є вибір 
та ефек тивна орга ні за ція вико нання обра ного 
про екту. Управ ління про ек тами на сьо го дні 
є однією з най більш акту аль них і про гре сив-
них управ лінсь ких тех но ло гій, спря мо ва них 
не на про цес, а на кін це вий про дукт. У цьому 
кон тексті велике зна чення має запро ва дження 
діє вого меха нізму кон курс ного від бору нау-
ко вих про ек тів. Саме за раху нок роз ши рення 
про ект ного кон курс ного фінан су вання нау ко-
вих дослі джень можна опти мі зу вати сис тему 
бюджет ного фінан су вання науки.

3. Роз ви ток меха ніз мів участі нау ко вої 
гро мадсь кості у фор му ванні нау ко вої полі-
тики. Важ ли вим аспек том модер ні за ції осві т-
ньо-на у ко вої сис теми в кон тексті ста нов лення 
гро ма дянсь кого сус піль ства є залу чення нау-
ко вої гро мадсь кості до фор му вання нау ко вої 
полі тики, що спри я тиме знач ному під ви щенню 
її ефек тив ності. Роз бу дова наці о наль ної нау-
ко вої сис теми, під не сення її пре стижу, забез-
пе чення ста біль ного соці ально-еко но міч ного 
роз витку багато в чому зале жать від нала го-
дження діє вої спів праці між орга нами дер жав-
ної влади й нау ко вою гро мадсь кістю.

За ко но дав ст вом Укра їни перед ба чено меха-
нізми участі інсти ту тів гро ма дянсь кого сус-
піль ства зага лом і нау ко вих гро мадсь ких 
орга ні за цій зок рема у фор му ванні та реа лі за-
ції дер жав ної полі тики. Меха нізми залу чення 
нау ко вої гро мадсь кості до питань фор му вання 

нау ко вої полі тики закріп лено в низці нор-
ма тив них актів: в Указі Пре зи дента Укра їни 
«Про стра те гію дер жав ної полі тики спри яння 
роз витку гро ма дянсь кого сус піль ства в Укра-
їні та пер шо чер гові заходи щодо її реа лі за ції» 
від 24 березня 2012 р., поста но вах Кабі нету 
Мініст рів Укра їни «Про забез пе чення участі 
гро мадсь кості у фор му ванні та реа лі за ції 
дер жав ної полі ти ки» від 3 лис то пада 2010 р. 
і «Про затвер дження Порядку про ве дення кон-
курсу з визна чення про грам (про ек тів, захо-
дів), роз роб ле них гро мадсь кими орга ні за ці ями 
та твор чими спіл ками, для вико нання (реа лі за-
ції) яких над ається фінан сова під трим ка» від 
12 жовтня 2011 р.

Від по відно до цих доку мен тів основ ними 
меха ніз мами вза є мо дії влади та гро мадсь кості 
є участь пред став ни ків нау ко вої гро мадсь кості 
в роботі коле гі аль них орга нів, діяль ності під го-
тов чих комі сій та робо чих груп, ство ре них при 
орга нах влади, різні форми кон суль та цій із пред-
став ни ками нау ко вої гро мадсь кості, про ве дення 
гро мадсь ких слу хань, при йн яття про грам, ухва-
лення кон цеп цій у сфері фор му вання засад нау-
ко вої полі тики, подання звер нень, кло по тань, 
про по зи цій, здійс нення нау ко вцями екс пер тизи 
актів, доку мен тів, про грам сто совно нау ко вої 
полі тики. Залу чення нау ко вої гро мадсь кості 
до вирі шення питань роз витку науки спри я-
тиме ухва ленню ефек тив них рішень завдяки 
глиб шому й шир шому роз умінню існу ю чих 
про блем. Владні рішення та про по зи ції ліпше 
сприй ма ти муться нау ко вим середо ви щем, якщо 
його думка вра хо ву ва ти меться у про цесі під го-
товки до при йн яття цих рішень.

Отже, пер шо чер го вим завдан ням на най-
ближ чий час для від по від них дер жав них 
інсти ту цій є вироб лення з мак си маль ним залу-
чен ням нау ко вої спіль ноти ефек тив них кон к-
рет них захо дів, спря мо ва них на реа лі за цію 
поло жень Кон цеп ції рефор му вання сис теми 
фінан су вання та управління нау ко вою і нау-
ково-тех ніч ною діяль ністю, та послі довна 
їх реа лі за ція.

4. Поси лення сту пеня інтег ра ції науки 
з вищою осві тою. Сучасні навчально-дос-
лідні центри здатні дієво спри яти вико нанню 
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ще одного акту аль ного для віт чиз ня ної осві-
т ньо-на у ко вої сис теми завдання – збли ження 
науки й вищої освіти із перс пек ти вою адек ват-
ного поєд нання нау ко вої та осві т ньої діяль ності 
в укра ї нсь ких дослід ниць ких уні вер си те тах. 
Такі інно ва ційні навчально-дос лідні центри 
мають залу чати до роботи і фахів ців від по-
від них нау ково-дос лід них уста нов, і про від-
них нау ко вців, які пра цю ють в уні вер си те тах, 
аспі ран тів і сту ден тів. Перс пек тив ним напря-
мом інтег ра ції науки та освіти є також реор-
га ні за ція окре мих від ом чих нау ко вих уста нов, 
що спе ці а лі зу ються на здійс ненні при клад них 
дослі джень, та їх при єд нання до уні вер си те тів.

Для інтен си фі ка ції про цесу збли ження 
науки й вищої освіти доціль ною є також більш 
тісна інтег ра ція дослі джень, здійс ню ва них 
у нау ко вих уста но вах та уні вер си те тах, запро-
ва дження ціліс них нау ко вих про грам і масш-
таб них дослід ниць ких про ек тів, до яких 
на всіх ета пах вико нання залу ча ти муться пред-
став ники нау ко вих орга ні за цій та уні вер си те-
тів із різ них регі о нів Укра їни, а також іно земні 
спе ці а лісти.

При цьому однією з вирі шаль них пере д у мов 
успіш ного ство рення єди ного осві т ньо-на у ко-
вого ком плексу є сут тєве роз ши рення уні вер си-
тетсь кої авто но мії і в ака де міч ному та дослід-
ниць кому, і в гос по дарсь кому плані, у т. ч. 
у час тині роз по ря дження кош тами у межах 
нау ково-дос лід ної та інно ва цій ної діяль ності, 
комер ці а лі за ції резуль та тів дослі джень.

5. Роз ши рення між на род ного спів ро біт-
ництва в нау ко вій сфері. Укра їна про дов жує 
роз ви вати між на родне спів ро біт ництво в нау-
ко вій та нау ково-тех но ло гіч ній сфе рах, пере-
д у сім із кра ї нами ЄС, СНД, зі США та про-
від ними дер жа вами Азії. Особ ливе зна чення 
для віт чиз ня ної нау ково-тех но ло гіч ної сфери 
матиме акти ві за ція спів праці з Індією, у т. ч. 
у сфері інфор ма ційно-ко му ні ка цій них тех но-
ло гій, у якій індійські ком па нії впев нено посі-
да ють про відні місця у світі. Новий рівень 
спів праці в ІТ-сфері з індійсь кими ком па ні ями 
спри я тиме подаль шому роз витку укра ї нсь ких 
інно ва цій них ком па ній, які вже довели свою 
здат ність не тільки вико ну вати певні види 

робіт, а й ство рю вати нові про ривні тех но ло гії, 
заці кав лення якими вияв ля ють сві тові лідери 
цієї сфери.

Важ ли вим ета пом між на род ної спів праці 
в нау ко вій сфері став роз гляд допо віді екс-
перт ної місії ЦЕРН (Євро пейська рада з ядер-
них дослі джень) щодо від по від ності Укра їни 
кри те ріям асо ці йо ва ного члена ЦЕРН, який 
від бувся на засі данні Ради ЦЕРН 20 вересня 
2012 р. Рада ухва лила пози тивне рішення – 
роз по чати пере го вори з укра ї нсь кою сто ро ною 
про офі ційне над ання нашій дер жаві асо ці йо-
ва ного членства у цій про від ній між на род ній 
нау ко вій орга ні за ції.

Для роз витку між на род ного спів ро біт-
ництва Укра їни в нау ково-ін но ва цій ній сфері 
важ ливе зна чення мають нау ко мет ричні 
резуль тати укра ї нсь ких дослід ни ків, що визна-
ча ються на основі показ ни ків пред став ле ності 
доробку віт чиз ня них нау ко вців у про від них 
між на род них базах даних нау ко вої інфор ма-
ції. Упро довж кіль кох остан ніх років поспіль 
Укра їна в між на род ній базі SCOPUS посі дає 
місця у чет вер тому десятку, що забез пе чу-
ється порів няно висо кою кіль кістю та якістю 
нау ко вих праць на кіль кох тра ди ційно силь них 
в Укра їні напря мах, з-по між яких є, зок рема, 
фізика й аст ро но мія, мате рі а ло знавство, моле-
ку лярна біо ло гія, гене тика, хімія. Від носно 
неви сокі місця в загаль ному рей тингу авто-
ма тично не озна ча ють низь кої якості роботи 
укра ї нсь ких нау ко вців, проте вони наочно свід-
чать про те, що між на родна нау кова спіль нота 
є недо ста т ньо поін фор мо ва ною про роботу 
укра ї нсь ких нау ко вців.

Для подо лання такого ста но вища необ хідно 
вжи вати захо дів із роз витку нау ково-ви дав ни-
чої інфра струк тури (з мак си маль ним вико рис-
тан ням тех но ло гій елект ро нної пуб лі ка ції), 
глиб шого вивчення май бут німи нау ко вцями 
іно зем них мов, під ви щення рівня зна йомства 
нау ко вців з орга ні за ційно-еко но міч ними аспек-
тами нау ко вих дослі джень у сучас ному світі, 
заохо чення участі в між на род них нау ко вих 
про ек тах на рівні та вели ких нау ко вих уста нов, 
і мен ших дослід ниць ких колек ти вів, заохо чення 
під при єм ниць кої іні ці а тиви моло дих нау ко вців.
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Го ло вні напрями модер ні за ції віт чиз ня ної 
нау ко вої сис теми. 

Вра хо ву ючи визна чальні риси віт чиз ня ної 
нау ко вої сфери, тен ден ції роз витку та потреби 
сус піль ства й дер жави, зусилля дер жав них 
орга нів, що пра цю ють у цій сфері (з актив ним 
залу чен ням пред став ни ків нау ко вої спіль ноти 
і гро мадсь ких орга ні за цій), необ хідно спря му-
вати на вирі шення, зок рема, таких пріо ри тет-
них завдань:

• ство рення спри ят ли вих інсти ту цій них 
та еко но міч них умов для при ско ре ного роз-
витку інно ва цій та сучас них нау ко єм них 
вироб ництв, у т. ч. у межах вико нання пріо-
ри тет них дер жав них про грам і між на род ного 
пар т нерст ва;

• рефор му вання сис теми фінан су вання 
та управ ління нау ко вою і нау ково-тех ніч-
ною діяль ністю, зок рема вжиття захо дів щодо 
утве р дження про ектно-кон курс ного при нципу 
фінан су вання нау ко вих дослі джень і нау-
ково-тех ніч них роз ро бок, збіль шення обся гів 
фінан су вання нау ко вих про ек тів, що реа лі зу-
ються в межах між на род ного спів ро біт ництва, 
заохо чення при ват ної інвес ти цій ної діяль ності 
в нау ково-ін но ва цій ній сфері;

• поси лення сту пеня залу че ності нау ко вої 
спіль ноти, гро мадсь ких орга ні за цій до роз-
роб лення та реа лі за ції рішень щодо роз витку 
нау ково-ін но ва цій ної сфери;

• роз ви ток нових орга ні за цій них форм 
здійс нення нау ко вих дослі джень, що дають 
змогу реа лі зу вати потен ціал об’єд нань нау ко-
вих уста нов і вищих навчаль них закладів;

• акти ві за ція діяль ності нау ко вих уста нов, 
вищих навчаль них закла дів і від по від них дер-
жав них орга нів, спря мо ва ної на забез пе чення 
поін фор мо ва ності між на род ної нау ко вої спіль-
ноти щодо резуль та тів роботи укра ї нсь ких 
нау ко вців;

• про па гу вання сві то глядно-цін ніс ного зна-
чення науки, її ролі в роз витку сус піль ства 
та осо бис тості, забез пе ченні висо кої якості 
життя (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. 168–173).

***
Р. Бога ти рьова, міністр охо рони здо ро в’я 

Укра їни, член-ко рес пон дент НАМН Укра-
їни: «Роз ви ток і рефор му вання наці о наль ної 
сис теми охо рони здо ро в’я потре бує ста лого 
інно ва цій ного роз витку медич ної науки у рин-
ко вих умовах.

…Ме дична ака де мія не втра тила свого 
зв’язку з Наці о наль ною ака де мією наук 
Укра їни. Адже фун да мен тальні дослі дження 
у сфері меди цини та біо ло гії є тим нау ко вим 
інку ба то ром, що живить при кладні нау кові 
дослі дження щодо роз робки новіт ніх тех но ло-
гій діаг нос тики та ліку вання хвороб.

Ма ючи потуж ний кад ро вий та нау ко вий 
потен ціал, ака де мія пови нна та здатна ефек-
тивно вирі шу вати такі завдання:

• нау кове обґрун ту вання рефор му вання 
галузі охо рони здо ро в’я;

• визна чення пріо ри тет них напря мів роз-
витку медич ної науки;

• упро ва дження резуль та тів нау ко вих дослі-
джень у прак тичну охо рону здо ро в’я – інтег ра-
ція науки та практики;

• забез пе чення необ хід них для дер жави 
обся гів під го товки висо ко ква лі фі ко ва них нау-
ко вих і нау ково-пе да го гіч них кадрів;

• роз ши рення спів праці віт чиз ня них нау-
ково-дос лід них уста нов Укра їни з про від ними 
віт чиз ня ними та зару біж ними нау ко вими 
та освіт німи центрами.

За вдання медич ної науки на нині ш ньому 
етапі роз витку галузі, що рефор му ється, зосе-
ре джені на вико нанні завдань Про грами еко-
но міч них реформ на 2010–2014 рр. «Заможне 
сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна еко но міка, 
ефек тивна дер жа ва» та нової Про грами еко-
но міч ного роз витку кра їни, що була схва лена 
на роз ши ре ному засі данні Уряду у лютому 
2013 р., де Пре зи ден том Укра їни В. Яну ко ви-
чем визна чено голо вні пріо ри тети для сфери 
охо рони здо ро в’я: під ви щення якості та доступ-
ності медич них послуг, запро ва дження новіт-
ніх медич них тех но ло гій, роз робка віт чиз ня них 
лікарсь ких засо бів з метою імпорт за мі щення. 

…Прик ладні роз робки у сфері про фі лак-
тич ної та клі ніч ної меди цини, що вико ну ються 
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у нау ково-дос лід них уста но вах МОЗ та НАМН 
Укра їни та вищих медич них навчаль них закла-
дах, зорі єн то вані у першу чергу на вирі шення 
таких про блем: вивчення стану здо ро в’я насе-
лення Укра їни та роз робка про по зи цій щодо 
його збе ре ження та покра щення; нау кове 
обґрун ту вання про гнозу роз витку епі де міч-
ного про цесу при небез печ них та особ ливо 
небез печ них інфек ціях і роз робка про ти-
епі де міч них й про фі лак тич них захо дів; роз-
робка нових мето дів діаг нос тики, ліку вання 
та про фі лак тики най по ши ре ні ших захво рю-
вань на заса дах дока зо вої меди цини; нау кове 
обґрун ту вання кри те ріїв медико-со ці аль ної 
екс пер тизи та про грам медико-со ці аль ної реа-
бі лі та ції хво рих на захво рю вання, які є про від-
ними у струк турі захво рю ва ності та інва лід-
ності насе лення тощо.

Про рив ними напря мами, що визна ча ють 
шляхи подаль шого роз витку медико-бі о ло гіч-
них наук у про гно зо ва ний період, мають стати 
гено міка, про те о міка та пост ге номні дослі-
дження, біо ін фор ма тика, сис темна біо ло гія, 
нано бі о тех но ло гії, клі тинні тех но ло гії та ін.

Ме дична наука перебуває на етапі рефор му-
вання. В умо вах обме же ного бюджет ного фінан-
су вання доціль ною є опти мі за ція інфра струк-
тури нау ко вого потен ці алу галу зе вої медич ної 
науки шля хом фор му вання раці о наль ної 
мережі нау ково-дос лід них уста нов, ство рення 
навчально-на у ко вих вироб ни чих ком плек сів 
«вищий навчаль ний заклад – нау ково-дос лід-
ний інсти тут», під тримки визна них віт чиз ня-
них нау ко вих шкіл, раці о наль ного фор му вання 
та вико рис тання нау ково-ін фор ма цій них ресур-
сів. Важ ли вим кро ком до зміни іде о ло гії нау ко-
вих дослі джень має стати роз ши рення прак тики 
ство рення нау ково-нав чаль них центрів, спіль-
них факуль те тів, кафедр і дослід ниць ких лабо-
ра то рій, нау ко вих та освіт ніх уста нов спільно 
з НАН і НАМН України.

Іс тот ного під ви щення ефек тив ності інно-
ва цій них про це сів галузі можна досягти лише 
шля хом при ско рення меха ніз мів впро ва дження 
у медичну прак тику резуль та тів нау ко вих 
дослі джень на рівні регі о наль них управ лінь 
охо рони здо ро в’я.

Не об хідно посту пово пере хо дити від бюджет-
ного утри мання нау ково-дос лід них уста нов 
до про грамно-ці льо вого фінан су вання най більш 
необ хід них для кра їни дослі джень. Значну допо-
могу у цій справі має над ати дер жавно-при ватне 
пар т нерство та гран тові над хо дження від віт чиз-
ня них та зару біж них центрів і фон дів. До речі, 
це має стати одним із діє вих шля хів поліп шення 
соці аль ного захисту моло дих уче них, який 
на даний час не можна вва жати достат нім.

Ос нов ними фор мами між на род ного спів ро-
біт ництва має стати участь віт чиз ня них уче них 
у роботі між на род них орга ні за цій, ство ренні 
та реа лі за ції спіль них нау ко вих про ек тів, ста-
жу вання на базах про філь них закор дон них нау-
ко вих центрів, уста нов і клі нік, участь у роботі 
між на род них кон гре сів.

Наше бачення подаль шого роз витку віт-
чиз ня ної меди цини тільки у нероз рив ному 
єднанні прак тики, освіти та медич ної науки. 
Пер шо чер го вими пріо ри те тами у роз витку 
укра ї нсь кої медич ної науки мають стати:

– ви ко нання кон ку рен то сп ро мож них інно-
ва цій них нау ко вих роз ро бок, зосе ре дже них 
на пер шо чер го вих потре бах галузі охо рони 
здо ро в’я кра їни, що рефор му єть ся;

– кон цент ра ція нау ково-тех ніч ного потен-
ці алу та ресур сів нау ково-дос лід них уста нов 
МОЗ, НАН і НАМН Укра їни на пріо ри тет них 
напря мах медич ної науки, що від по ві да ють 
сві то вим тен ден ціям її розвитку;

– за без пе чення ефек тив ної вза є мо дії нау-
ко вих уста нов і вищих навчаль них закла дів 
з метою під ви щення якості нау ко вих дослі-
джень та під го товки нау ко вих, нау ково-
пе да го гіч них кад рів та їх кон ку рен то сп ро мож-
ності на віт чиз ня ному, євро пейсь кому й сві то-
вому рин ках праці;

– за без пе чення пря мих кон так тів із зару-
біж ними вче ними та нау ко вими колек ти ва ми;

– ви ко рис то ву вання сучас них інфор ма-
цій них тех но ло гій з метою обробки, ана лізу 
та обміну резуль та тами нау ко вих дослі джень;

– більш широка участь нау ко вих уста нов 
МОЗ та НАМН Укра їни у між на род них дослід-
ниць ких нау ко вих про гра мах з метою ство-
рення віт чиз ня них лікарсь ких пре па ра тів.
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Роз робка сучас них мето дик діаг нос тики 
та ліку вання, новіт ніх медич них тех но ло гій, 
напра цю вання всього ком плексу медич них 
стан дар тів і забез пе чення насе лення висо ко спе-
ці а лі зо ва ною медич ною допо мо гою най ви щого, 
уні каль ного рівня є стра те гіч ними напря мами 
подаль шої спів праці Мініс терства охо рони 
здо ро в’я Укра їни з Наці о наль ною ака де мією 
медич них наук з єди ною висо кою метою збе ре-
ження здо ро в’я укра ї нсь кого народу.

Ми очі ку ємо від ака де міч ної спіль ноти 
актив ної участі у реформі, подаль ших роз ро-
бок новіт ніх ліку вально-ді аг нос тич них тех но-
ло гій, гар мо ні за ції засад гро мадсь кого здо ро-
в’я із зако но дав ст вом ЄС, під го товки моло дої 
кре а тив ної гене ра ції нау ко вців достой них імен 
І. Меч ні кова, М. Склі фо совсь кого, З. Вакс-
мана, В. Вер надсь кого та О. Бого мольця, 
які про сла вили нашу кра ї ну» (Бога ти рьо-
ва Р. Роль медич ної науки у рефор му ванні 
галузі охо рони здо ро в’я // Жур нал НАМН 
Укра їни. – 2013. – №. 2. – С. 138–142).

***
З. Назар чук, ака де мік НАН Укра їни, 

заступ ник дирек тора Фізико-ме ха ніч ного 
ін  сти туту ім. Г. В. Кар пенка НАН Укра їни; 
І. Мриг лод, ака де мік НАН Укра їни, дирек-
тор Інсти туту фізики кон ден со ва них сис тем 
НАН Укра їни; Р. Рома нюк, член-ко рес пон-
дент НАН Укра їни, гене раль ний дирек тор 
Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о-
теки Укра їни імені В. Сте фа ни ка:

«Деякі про по зи ції щодо зако но дав чих 
іні ці а тив.

…1. Пріо ри те том дер жави в най ближчі 
роки має стати обо в’яз кове поетапне під ви-
щення рівня фінан су вання науки з вихо дом 
на пла нові показ ники 1,7  % ВВП. Як показує 
досвід країн, що нині посі да ють про відні пози-
ції, це завдання можна і необ хідно вико нати, 
якщо Укра їна прагне увійти до групи роз ви не-
них дер жав світу.

2. Бюджетне фінан су вання нау ко вої та нау-
ково-тех ніч ної діяль ності пови нно забез пе чу-
вати від тво рення нау ко вого потен ці алу за всіма 
його струк тур ними еле мен тами (під го товка 

кад рів, онов лення мате рі ально-тех ніч ної бази, 
інфор ма ційні послу ги) з вико рис тан ням різ них 
рів нів фінан су вання – базо вого, про грамно-ці-
льо вого, кон курс ного тощо. Украй важ ли вим 
стає завдання роз роб лення та при йн яття від-
по від них нор ма тив них доку мен тів, які усу нуть 
нинішні супе реч ності й чітко визна чать меха-
нізми та при нципи фінан су вання науки.

3. Потре бує зако но дав чого вре гу лю вання 
поря док про ве дення кон кур сів на вико нання 
нау ко вих дослі джень при фор му ванні дер-
жав них цільо вих, нау ково-тех ніч них та інно-
ва цій них про грам із забез пе чен ням гаран тій 
їх фінан су вання на етапі вико нання. У кра ї нах 
ЄС при вико рис танні про грамно-ці льо вого 
фінан су вання реа лі зу ють сис тем ний ком плекс 
завдань із під тримки пріо ри тет них напря-
мів нау ко вих дослі джень, під го товки кад рів, 
моти ва ції участі про мис лов ців і під при єм ців 
у комер ці а лі за ції резуль та тів НДДКР тощо.

4. Слід вирі шити на дер жав ному рівні 
питання про оплату доступу нау ко вців до між-
на род них нау ко мет рич них баз даних (Scopus, 
Web of Science тощо) й елект ро нних нау ко вих 
видань, що вкрай важ ливо для сти му лю вання 
роз витку нау ко вих дослі джень та інтег ра ції 
укра ї нсь кої науки до сві то вого прос тору. Необ-
хідно актив ніше заохо чу вати нау ко вців до пуб-
лі ка ції резуль та тів влас них робіт у між на род-
них авто ри тет них виданнях.

5. Роз ви ток науки в уні вер си те тах мож ли-
вий лише за умови знач ного ско ро чення кіль-
кості лек цій них годин на одного викла дача. 
Важ ливо на сис тем ному рівні виро бити меха-
нізми тіс ні шої інтег ра ції ака де міч ної та уні-
вер си тетсь кої науки через ство рення спіль них 
нау ково-нав чаль них струк тур, ширше вико рис-
тання потен ці алу ака де міч них уче них у викла-
даць кій діяль ності. Особ ли вої акту аль ності 
це питання набу ває на магіс терсь кому й док то-
ра нтсь кому рів нях освіти.

6. Украй важ ли вим стає вироб лення фінан-
со вих меха ніз мів для роз витку патентно-лі-
цен зій ної діяль ності, які дозво лять віт чиз-
ня ним дослід ни кам і вина хід ни кам вийти 
на між на род ний рівень про ве дення екс пер тиз, 
отри мання охо рон них доку мен тів, під тримки 
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патент ного захисту з метою участі в тор гівлі 
об’єк тами інте лек ту аль ної влас ності.

7. Слід поси лити зако но дав чий рівень 
захисту нау ко вих уста нов від спроб захоп лення 
їхніх земель і майна. Необ хідно роз ши рити 
ака де мічні сво боди при кон курс ному фінан су-
ванні дослі джень та отри манні між на род них 
гран тів задля уник нення тен дер них про це дур, 
які своєю суттю супе ре чать умо вам отри мання 
такого фінан су вання. Слід також пере гля нути 
митні вимоги сто совно заку півлі (чи спон-
сорсь кої пере да чі) нау ко вого облад нання, літе-
ра тури, нау ко вої пері одики тощо.

8. Потрібно від но вити на дер жав ному 
рівні заходи із залу чення молоді до нау ко-
вої роботи через над ання служ бо вого житла, 
кре ди тів, гран тів тощо. Важ ливо виро бити 
сис тему нако пи чу валь них соці аль них гаран-
тій для нау ко вих пра ців ни ків, що спри я-
тиме повер ненню висо кого пре стижу праці 
дослід ника.

9. Оплата праці вче ного має гаран ту вати 
гідні мате рі альні умови для ефек тив ної твор-
чої діяль ності, пози тивно впли вати на сус піль-
ний пре стиж про фе сії нау ко вого пра ців ника, 
сти му лю вати залу чення тала но ви тої молоді 
в науку та під ви щення ква лі фі ка ції нау ко вця. 

Не можна недо оці ню вати роль пен сій ного 
забез пе чення – важеля, який поряд з іншими 
соці аль ними функ ці ями сти му лю ва тиме про-
цеси омо ло дження нау ко вих кадрів.

За га лом нау ково-ос вітня сфера сус піль-
ного життя – тон кий та склад ний орга нізм, 
зміни в якому мали б ґрун ту ва тися на трьох 
основ них при нци пах: сис тем ність, орі єн то-
вана на стра те гічні цілі; ево лю цій ність у під-
хо дах і засо бах досяг нення мети; вико рис тання 
моти ва цій них век то рів, що забез пе чать сине-
рге тич ний ефект. Пер ший при нцип вима гає 
бачення перс пек тиви (яку дер жаву буду є мо) 
і визна чає пере лік так тич них цілей та засоби 
моні то рингу на ета пах про су вання. Дру гий 
гаран тує послі дов ність, про ду ма ність і поетап-
ність дій, а тре тій – вибу до вує сис тему сти-
му лів щодо впро ва дження змін у кож ній окре-
мій ділянці. Укра їна все ще має під стави для 
того, щоби ста вити цілі амбітні, орі єн то вані 
на стра те гічно важ ливі пріо ри тети, ще збе рі-
га ється і потен ціал для їх реа лі за ції, проте час 
для роз ду мів потроху спли ває» (На зар чук З., 
Мриг лод І., Рома нюк Р. Наука Захід ного регі о-
ну Укра їни: те н  ден ції, про блеми та про по зи-
ції // Віс ник Наці о наль ної ака де мії наук Укра-
їни. – 2013. – № 6. – C. 68–70).

НА УКА І ВЛА ДА

Пре зи дент Укра їни В. Яну ко вич під-
пи сав Закон Укра їни «Про затвер дження 
Загаль но дер жав ної цільо вої нау ково-
тех ніч ної кос міч ної про грами Укра їни 
на 2013–2017 роки». 

Про грама перед ба чає здійс нення дис-
тан цій ного зон ду вання Землі з кос мосу, 
удо ско на лення кос міч них сис тем теле ко-
му ні ка ції та наві га ції, про ве дення нау ко-
вих кос міч них дослі джень (Укра ї нські 
сту денти змо жуть запус тити уні вер си-
тетсь кий нано су пут ник // Освіт ній пор-
тал (http://www.osvita.org.ua/news/73967.
html). – 2013. – 16.10).

***
Згідно з роз по ря джен ням Пре зи дента 

Укра їни від 4 жовтня 2013 р., моло дим уче-
ним при зна чено гранти Пре зи дента Укра-
їни для під тримки нау ко вих дослі джень 
на 2013 р. Від по відно до Поло ження про 
поря док над ання гран тів Пре зи дента Укра-
їни для під тримки нау ко вих дослі джень моло-
дих уче них, гранти одер жу ють молоді вчені 
віком (на момент подачі заяв ки): док тори 
наук – до 35 років, док то ранти – до 33 років, 
кан ди дати наук – до 30 років. Гранти можуть 
бути над ані як на про ве дення запла но ва них 
нау ко вих дослі джень, так і тих, що вже про во-
дяться (у тому числі й тих, на які гранти вже 
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над ава ли ся) (Молоді учені отри мали гранти 
Пре зи дента Укра їни для під тримки нау ко-
вих дослі джень // Освіт ній пор тал (http://
www.osvita.org.ua/news/73756.html). – 2013. – 
7.10; Роз по ря дження Пре зи дента Укра їни 
№ 316/2013-рп «Про при зна чення гран тів 
Пре зи дента Укра їни для під тримки нау ко-
вих дослі джень моло дих уче них на 2013 рік» 
// Офі ційне інтер нет-предс тав ництво Пре-
зи дента Укра їни (http://www.president.gov.
ua). – 2013. – 4.10).

***
30 жовтня Кабі нет Мініст рів Укра їни 

схва лив про ект роз по ря дження Пре зи дента 
Укра їни «Про при зна чення гран тів Пре-
зи дента Укра їни для обда ро ва ної молоді 
на 2014 рік». Ме тою при йн яття акта є фінан-
сова під тримка дер жа вою обда ро ва ної молоді, 
яка над ається для реа лі за ції соці ально зна чу-
щих твор чих про ек тів у соці аль ній та гума-
ні тар ній сфе рах. При йн яття роз по ря дження 
Пре зи дента Укра їни «Про при зна чення гран-
тів Пре зи дента Укра їни для обда ро ва ної 
молоді на 2014 рік» спри я тиме соці аль ному 
ста нов ленню та само ре а лі за ції обда ро ва ної 
молоді в Укра їні, якіс ному роз витку твор чого 
та інте лек ту аль ного потен ці алу нації, впро ва-
дженню резуль та тів прак тич них і тео ре тич-
них дослі джень, які мають пер шо чер гове зна-
чення для соці ально-еко но міч ного роз витку 
кра їни (Уряд схва лив при зна чення гран тів 
Пре зи дента Укра їни для обда ро ва ної молоді 
на 2014 рік // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 31.10).

***
Під пи сана угода між Укра ї ною та Євро-

пейсь кою орга ні за цією ядер них дослі джень 
про над ання нашій дер жаві ста тусу асо ці йо-
ва ного члена в ЦЕРН.

3 жовтня 2013 р. від бувся офі цій ний візит 
деле га ції Укра їни до Женеви (Швей царська 
Кон фе де ра ція) з нагоди під пи сання угоди між 
Укра ї ною та Євро пейсь кою орга ні за цією ядер-
них дослі джень (ЦЕРН) щодо над ання ста тусу 
асо ці йо ва ного члена в ЦЕРН. Під пи сання 

від бу лось у штаб-квар тирі ЦЕРН, яка є про-
від ною євро пейсь кою між дер жав ною орга-
ні за цією з вивчення фізики висо ких енер гії 
та еле мен тар них  частинок.

Укра ї нську деле га цію очо лив віце-пре м’єр-
мі ністр Укра їни К. Гри щенко, який був упов-
но ва же ний Пре зи ден том Укра їни під пи сати 
угоду  від імені Укра їни. Згідно з про то ко лом, 
віце-пре м’єр-мі ністр зро бив запис у гос тьо вій 
книзі ЦЕРН від імені Укра їни. З боку ЦЕРН 
угоду під пи сав гене раль ний дирек тор ЦЕРН 
про фе сор Р. Хойер.

 Виходячи з курсу Укра їни на євро ін тег-
ра цію, під пи сання угоди з ЦЕРН ство рить 
спри ят ливі умови на шляху інтег ра ції Укра їни 
до євро пейсь кого нау ко вого та дослід ниць кого 
прос тору на між дер жав ному рівні дасть змогу 
нау ково-дос лід ним уста но вам і під при ємст вам 
Укра їни брати участь у тен де рах ЦЕРН й отри-
му вати замов лення на виго тов лення висо ко-
тех но ло гіч ного облад нання, роз ви вати дослі-
дження в галузі ядер ної меди цини, спри яти 
роз витку інно ва цій ної сфери країни.

Під пи сання угоди від криє нову еру спів ро біт-
ництва укра ї нсь кої нау ко вої  спільноти з ЦЕРН. 
Укра їна зможе брати участь у засі дан нях Ради 
ЦЕРН. Завдяки під пи санню цієї угоди, укра ї-
нські вчені змо жуть офі ційно пра цю вати в ЦЕРН 
як спів ро біт ники та брати участь у про гра мах 
роз витку кар’єри. Як асо ці йо ва ний член Укра їна 
зможе долу чи тися до ство рення нових мате рі а-
лів, роз робки та впро ва дження нових обчис лю-
валь них й інфор ма цій них тех но ло гій, роз витку 
грід-ме реж, направ ляти моло дих уче них на ста-
жу вання та про дов жу вати спів працю в рам ках 
робіт за дослід ниць кими про ек тами ЦЕРН.

Після завер шення офі цій них про то коль-
них захо дів щодо під пи сання угоди укра ї нська 
деле га ція мала уні кальну нагоду від ві дати при-
мі щення лабо ра то рії, де про во дяться най гуч-
ніші нау кові дослі дження у сфері фізики висо-
ких енер гій та еле мен тар них частинок.

Під пи сання угоди про набуття асо ці йо-
ва ного членства в ЦЕРН є визнан ням нау ко-
вих досяг нень і роз ро бок Укра їни між на род-
ною нау ко вою спіль но тою і ста вить Укра їну 
в перші ряди сві то вої науки.



53

Наука і влада

На га да ємо, що асо ці йо ва ними чле нами, які 
бажа ють під ви щити своє членство в ЦЕРН 
до пов ного членства, уже стали Сер бія та Ізра-
їль. Україна стала пер шою кра ї ною – асо ці йо-
ва ним чле ном, яка пла нує зали ша тися в ста тусі 
асо ці йо ва ного члена ЦЕРН. Ще однією з країн, 
яка бажає набути ста тусу асо ці йо ва ного члена 
в ЦЕРН і про во дить від по відні пере го вори 
з цього питання, є Російська Феде ра ція. Роз-
гляд питання щодо мож ли вості під пи сання 
угоди з РФ від бу деться на чер го вому засі-
данні Ради ЦЕРН у грудні 2013 р. (Під пи сана 
угода між Укра ї ною та ЦЕРН про над ання 
нашій дер жаві ста тусу асо ці йо ва ного члена 
в ЦЕРН // Дер жавне аге нтство з питань 
науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра-
їни (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 3.10).

***
За сло вами віце-пре м’єр-мі ністра Укра-

їни К. Гри щенка, під пи сання угоди з ЦЕРН 
надає укра ї нсь ким нау ко вцям додат кові 
мож ли вості для фун да мен таль них дослі-
джень не лише з вико рис тан ням най су-
час ні шого облад нання, яке існує у світі, 
а й мож ли вості для про ве дення таких дослі-
джень, які будуть корис ними укра ї нсь кій 
еко но міці. «Ми при єд на лися через цю угоду 
до мож ли вос тей більш широ кого залу чення 
укра ї нсь ких нау ко вців до бага тьох про грам, які 
вже сьо го дні здійс ню ються між укра ї нсь кими 
центрами й ЦЕРН. Додат кові угоди роз кри-
ють більш широкі мож ли вості для про ве дення 
таких дослі джень», – наго ло сив К. Гри щенко 
після цере мо нії під пи сання.

Крім того, за сло вами віце-пре м’єр-мі-
ністра, асо ці йо ване членство Укра їни в ЦЕРН 
дасть змогу пере вести на новий якіс ний 
рівень під го товку й роз ши рення нау ко вих кад-
рів. Важ ли вим, на думку К. Гри щенка, є і те, 
що ця угода була під пи сана напе ре до дні під-
пи сання Угоди про асо ці а цію з Євро пейсь ким 
Сою зом. «У цьому випадку можна зазна чити, 
що ми йдемо в одному напрямі, оскільки наука 
є невід’єм ною час ти ною наших спіль них цін-
нос тей та спіль ного прос то ру», – під крес лив 
К. Грищенко.

Віце-пре м’єр-мі ністр висло вив пере ко-
нання, що ста тус асо ці йо ва ного члена дасть 
змогу укра ї нсь ким нау ково-дос лід ним закла-
дам і під при ємст вам брати участь у тен де рах 
ЦЕРН й отри му вати замов лення для різ них 
про ек тів у сфері сучас ної при клад ної фізики, 
брати участь у ство ренні нових мате рі а лів, 
а також отри мати мож ли вість роз ви вати дослі-
дження у сфері ядер ної меди цини й тех но ло-
гій, нано тех но ло гій тощо.

У свою чергу гене раль ний дирек тор ЦЕРН 
Р. Хойєр зазна чив, що останні декілька років 
нау ко вці з Укра їни беруть активну участь 
в екс пе ри мен тах, що про во дяться на Вели кому 
адрон ному колай дері, а також активно спів пра-
цю ють зі сво їми коле гами у сфері інфор ма-
цій них тех но ло гій. «Прий няття нового члена 
до лав вели кої родини зав жди дуже хви лю-
ючий момент, тому я щиро радий бачити Укра-
їну на її шляху до асо ці йо ва ного членст ва», – 
заявив Р. Хойєр.

До відка. ЦЕРН (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire) – між на род ний дослід-
ний центр євро пейсь кої спіль ноти, най-
більша у світі лабо ра то рія фізики висо ких 
енер гій, ство рена 29 вересня 1954 р. Укра їна 
й ЦЕРН під пи сали Угоду про спів ро біт ництво 
у 1993 р. та Спільну декла ра цію у 2011 р., 
які визна чили пріо ри тети нау ково-тех ніч-
ного спів ро біт ництва сто рін. Але в дійс ності, 
спів ро біт ництво Укра їни й ЦЕРН поча лося 
ще задовго до цього, пере важно шля хом залу-
чення до спів праці між ЦЕРН та Об’єд на ним 
інсти ту том ядер них дослі джень (ОІЯД), що у 
м. Дубна (РФ), чле ном якого є Укра їна.
 Спів ро біт ництво ЦЕРН – ОІЯД у сфері висо-
ко енер ге тич них при ско рю ва чів поча лося 
на початку 1960-х років, і з того часу ці нау-
кові уста нови спро мог лися побу ду вати міс ток 
знань між Схо дом і Захо дом, що, у свою чергу, 
значно впли нуло на роз ви ток сві то вого мир-
ного нау ко вого спів ро біт ництва. 

Крім спів ро біт ництва через ОІЯД, Укра-
їна доклала зусиль щодо реа лі за ції про ек тів 
ALICE, CMS і LHCb на Вели кому адрон ному 
колай дері (ВАК), а також щодо дослі дження 
і роз витку нових тех но ло гій при ско рення 
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[час ти нок]. Укра їна також керує обчис лю валь-
ним центром Tier-2 у загаль но сві то вій мережі 
опра цю вання даних, що отри му ються з ВАК, 
який сумує роз осе ре джені по всьому світу 
дані екс пе ри мен тів на ВАК для їх подаль шої 
обробки та аналізу.

Укра їна, набувши ста тусу асо ці йо ва ного 
члена, роз почне нову еру спів ро біт ництва 
з ЦЕРН і поси лить дов го стро кове пар т-
нерство між ЦЕРН і нау ко вою спіль но тою 
Укра їни. Ста тус асо ці йо ва ного члена над а-
сть мож ли вість Укра їні брати участь в керу-
ванні ЦЕРН, шля хом при йн яття участі в засі-
дан нях Ради ЦЕРН. Більше того, це дасть 
змогу укра ї нсь ким нау ко вцям ста вати пра-
ців ни ками ЦЕРН і брати участь у тре нін-
гах і про гра мах кар’єр ного роз витку ЦЕРН. 
Зреш тою, це дасть мож ли вість укра ї нсь ким 
про мис лов цям кон ку ру вати на одному рівні 
зі сво їми закор дон ними коле гами за конт-
ракти з ЦЕРН, від кри ва ючи мож ли вості для 
про мис ло вого спів ро біт ництва у сфе рах 
сучас них тех но ло гій (К. Гри щенко: Асо ці-
йо ване членство Укра їни в CERN від криє 
широкі мож ли вості для дослі джень укра-
ї нсь ких вче них // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 3.10; Р. Хойєр: 
Я щиро радий бачити Укра їну на її шляху 
до асо ці йо ва ного членства (в ЦЕРН) // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 3.10; М. Аза ров: Угода 
з ЦЕРН – ета лон євро ін тег ра ції Укра їни 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 4.10).

***
Угода з ЦЕРН – це ета лон того, яким має 

бути євро ін тег ра ція Укра їни: на пра вах 
кра їни із само до стат нім нау ко вим, уні каль-
ним тех но ло гіч ним і потуж ним про мис ло-
вим потен ці а лом, під крес лив Пре м’єр-мі-
ністр М. Аза ров у при ві танні укра ї нсь ким 
уче ним з нагоди набуття Укра ї ною асо ці йо-
ва ного членства у Євро пейсь кій орга ні за ції 
ядер них дослі джень (ЦЕРН). «Виз нання ролі 
укра ї нсь кої науки від бу лося завдяки Вашому 

внес кові у євро пейську науку, зок рема спів-
праці в рам ках про екту Вели кого адрон ного 
колай де ра», – заявив глава уряду. За його сло-
вами, «під пи сана угода дасть змогу Укра їні 
отри му вати замов лення від ЦЕРН на виго-
тов лення висо ко тех но ло гіч ного облад нання, 
наше нау кове спів то ва риство матиме мож ли-
вість про су вати свої та долу чи тися до ство-
рення нових тех но ло гій, бра тиме участь 
у спіль них навчаль них і дослід них про гра мах, 
а також зупи нить від тік тала но ви тої молоді 
за кор дон» (М. Аза ров: Угода з ЦЕРН – ета-
лон євро ін тег ра ції Укра їни // Уря до вий пор-
тал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 4.10).

***
На буття Укра ї ною асо ці йо ва ного член-

ства в ЦЕРН дає нам мож ли вість більш 
упев нено диви тися на перс пек тиви тех-
но ло гіч ного роз витку кра їни. Таку думку 
висло вив голова Дер жав ного аге нтства 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма ти за ції 
Укра їни В. Семи но женко під час бри фінгу 
на тему: «Під пи сання угоди з ЦЕРН – поглиб-
лення євро пейсь кої інтег ра ції в сфері нау ки», 
який від бувся 9 жовтня в пре с-центрі Будинку 
уряду.

В. Семи но женко зазна чив, що завдяки асо ці-
йо ва ному членству укра ї нські фізики та інже-
нери можуть долу чи тися до вели ких екс пе ри-
мен таль них про ек тів – насам пе ред на Вели кому 
адрон ному колай дері, який завдяки від криттю 
бозона Хіггса вже кілька днів поспіль фігу рує 
у топ-но ви нах. Крім того, спів праця з ЦЕРН 
дасть мож ли вість Укра їні успішно роз ви вати 
наці о наль ний сег мент над по туж ної обчис лю-
валь ної сис теми ГРІД і вико ну вати замов лення 
на вироб ництво як висо ко тех но ло гіч ної про-
дук ції, необ хід ної для устат ку вання колай дера, 
так і мате рі а лів і меха ніз мів, що вико рис то ву-
ва ти муться в роз бу дові інфра струк тури ЦЕРН. 
На пере ко нання В. Семи но женка, спів ро біт-
ництво з ЦЕРН на постій ній основі дово дить, 
що Укра їна вже сьо го дні здатна спів пра цю вати 
з Євро пою на рів них, як пов но прав ний пар т-
нер, що вико рис то вує коо пе ра цію для поси-
лення влас ного нау ково-тех ніч ного потен ці алу.
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Як заува жив голова Дер жін форм на уки, 
ЦЕРН можна порів няти з вели кою лабо ра то-
рією, у якій від бу ва ється пошук нових мето дів 
і тех но ло гій у сфері ядер ної меди цини, ІКТ, 
аль тер на тив ної енер ге тики й нано тех но ло гій. 
Пере важна біль шість цих роз ро бок має велике 
прак тичне зна чення. Напри клад, за сло вами 
В. Семи но женка, екс пе ри менти, що про во-
дяться в ЦЕРН, дали змогу значно про су нути 
впе ред роз ви ток ядерно-ре зо нанс ної діаг нос-
тики й про тон ної терапії.

Він також під крес лив, що завдяки асо ці йо-
ва ному членству молоді укра ї нські нау ко вці 
й шкільні вчи телі про дов жать брати участь 
у тре нін гах і навчаль них про гра мах. У ЦЕРН 
уже пройшли ста жу вання 57 укра ї нсь ких учи-
те лів, нині там ста жу ються ще 30 педа го гів. 
Голова Дер жін форм на уки наго ло сив на тому, 
що шлях до збіль шення кон ку рент них пере-
ваг почи на ється саме з якіс ного викла дання 
точ них наук у серед ній школі. З цієї точки 
зору, навчальні про грами ЦЕРН мають для нас 
велике значення.

На га да ємо, що під пи сання угоди між Укра-
ї ною та ЦЕРН про над ання нашій кра їні ста-
тусу асо ці йо ва ного члена від бу лося 3 вересня 
2013 р. у Женеві (Швей ца рія). Тепер угоду має 
рати фі ку вати Вер ховна Рада Укра їни. Наразі 
чле нами ЦЕРН є 20 країн. Асо ці йо ва ними 
чле нами – дві (Ізра їль і Сер бія). Щоріч ний 
вне сок Укра їни дорів ню ва тиме сумі, екві ва-
лент ній 1 млн швей царсь ких фран ків (В. Семи -
но женко: Укра їна на рів них спів пра-
цює з Євро пою у нау ково-тех ніч ній сфері 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 9.10).

***
Пер ший заступ ник голови Дер жін форм-

на уки Б. Гри ньов вва жає набуття Укра ї ною 
асо ці йо ва ного членства в ЦЕРН справж нім 
про ри вом нашої кра їни у сфері сучас них 
ядер них дослі джень. В ефірі теле ка налу БТБ 
він зазна чив, що цим кро ком «ми про ру бали 
вікно в Європу у сфері ядер них дослі джень, 
насам пе ред у ядер ній меди цині, інфор ма ційно-
ко му ка цій них тех но ло гі ях».

За його сло вами, членство в цій пре стиж-
ній дослід ній орга ні за ції дасть змогу лега лі зу-
вати ста тус бага тьох уче них-ук ра їн ців, що не 
давало їм мож ли вості достойно пред ста вити 
кра їну у світі. Уже сьо го дні 47 укра їн ців пра-
цю ють у ЦЕРН, з яких 25 – у кола бо ра ціях, 
у яких бере участь Укра їна. Набуття членства 
дасть мож ли вість Укра їні брати участь в тен де-
рах на вико нання замов лень, а також отри мати 
доступ до бюджету ЦЕРН. Ще одна пере вага – 
участь у ста жу ван нях і навчаль них про гра-
мах укра ї нсь ких фахів ців, не тільки фізи ків, 
а й інже не рів, ІТ-фа хів ців та ін.

Б. Гри ньов додав, що, хоча Укра їна щойно 
отри мала членство в ЦЕРН, ряд укра ї нсь ких 
досяг нень давно вико рис то ву ються вче ними 
цієї орга ні за ції, зок рема тех но ло гія мік ро ка-
бе лів, яка також важ лива для міні а тю ри за ції 
медич них приладів.

Пер ший заступ ник голови Дер жін форм-
на уки повід омив, що доку менти сто совно 
угоди про асо ці а цію вже в Мін’юсті, до кінця 
року Вер ховна Рада має отри мати їх для 
рати фі ка ції (Б. Гри ньов: Для Укра їни вступ 
у CERN – про рив у сфері над но вих ядер-
них дослі джень // Дер жавне аге нтство 
з питань науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 10.10; CERN як шанс «пере-
за ван та жен ня» укра ї нсь кої науки // Чор-
но морські новини (http://chornomorka.com/
archive/a-2985.html). – 2013. – 17–19.10).

***
Єв ро пар ла мент на чер го вому пле нар-

ному засі данні, яке від бу лось у Страс-
бурзі 8 жовтня 2013 р., заслу хав допо відь 
Комі тету з питань про мис ло вості, дослі-
джень та енер ге тики з реко мен да ці ями щодо 
під го тов ле ного Радою Євро пейсь кого Союзу 
про екту рішення про укла дення Угоди про 
спів ро біт ництво щодо цивіль ної гло баль-
ної наві га цій ної сис теми (ГНСС) між Євро-
пейсь ким спів то варис т вом, його кра ї нами-
чле нами та Україною. У Резо лю ції, яка була 
схва лена голо су ван ням чле нів Євро пар ла менту, 
вка зано, що Євро пар ла мент дає згоду на укла-
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дання Угоди та дору чає пре зи ден тові Євро-
пар ла менту пере дати цю пози цію Раді Євро-
пейсь кого Союзу, Євро пейсь кій комі сії, уря дам 
та пар ла мен там країн-чле нів ЄС та України.

Ро боти в Укра їні щодо іні ці ю вання та під-
го товки до під пи сання Угоди були здійс нені 
у 2003–2005 рр. у тіс ній спів праці НКАУ та Мін-
тран с з в’язку з про філь ними під роз ді лами Євро-
ко мі сії. Угода, під пи сана з боку Укра їни та ЄС 
у Києві 1 грудня 2005 р., була рати фі ко вана Вер-
хов ною Радою Укра їни 10 січня 2007 р. і над а-
лі про тя гом п’яти років пройшла рати фі ка цію 
всіма кра ї нами-чле нами ЄС.

Угода перед ба чає, що сек то рами спів ро біт-
ництва в галузі супут ни ко вої наві га ції є: спектр 
радіо час тот, нау кові дослі дження та під го товка 
пер со налу, про мис лове спів ро біт ництво, роз-
ви ток тор гівлі та ринку, стан дарти, сер ти фі ка-
ція та регу ля тивні заходи, роз ви ток гло баль них 
і регі о наль них назем них ауг мен та цій них сис-
тем ГНСС, без пека, від по ві даль ність та від-
шко ду вання витрат.

Угода пови нна набрати чин ності після при-
йн яття вище вка за ного рішення Ради Євро-
пейсь кого Союзу, що спри я тиме роз ши ренню 
спів праці між Укра ї ною та Євро пейсь ким Сою-
зом у супут ни ко вій наві га цій ній діяль ності, 
зок рема, над асть мож ли вість роз по чати роботи 
з поши рення дії Євро пейсь кої гео ста ці о нар-
ної наві га цій ної овер лей ної сис теми (EGNOS) 
на тери то рію Укра їни. У перс пек тиві вико рис-
тання в Укра їні сис теми EGNOS буде поши-
рю ва тись і в інших сек то рах еко но мі ки, – так 
само, як це від бу ва ється в кра ї нах ЄС.

З цією метою між Укра ї ною та ЄС готу-
ється до під пи сання Спільна заява про спів-
ро біт ництво у галузі роз ши рення дії сис теми 
супут ни ко вого функ ці о наль ного допов нення – 
EGNOS на тери то рію Укра їни. В Євро пейсь-
кій комі сії на завер шаль ній ста дії пере бу ває 
затвер дження окре мого плану з реа лі за ції 
цього про екту, у якому перед ба чені необ хідні 
обсяги фінан су вання з боку ЄС тех ніч ної допо-
моги для України.

Про тя гом остан ніх 10 років ДКА Укра їни 
про во дило роботи з роз витку назем ної інфра-
струк тури для вико рис тання мож ли вої вза є мо-

дії із сис те мою EGNOS, а окремі тех нічні засоби 
неод но ра зово залу ча лися до дослід ниць ких 
робіт у цій сфері (Євро пейсь кий Союз при йняв 
резо лю цію щодо під пи сання Радою Євро-
пейсь кого Союзу Угоди про спів ро біт ництво 
щодо цивіль ної гло баль ної наві га цій ної сис-
теми між Євро пейсь ким спів то ва рист вом, 
його кра ї нами-чле нами та Укра ї ною // Дер-
жавне кос мічне аге нтство Укра їни (http://
www.nkau.gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
Єв ро пейсь кий Союз виді лив Укра їні 

грант обся гом 1,45 млн євро для реа лі за ції 
спіль ного тві нінг-про екту у сфері осво єння 
кос мосу – дис тан цій ного зон ду вання Землі 
та роз ши рення сис теми супут ни ко вої наві-
га ції EGNOS/Galileo.

Під час пре зен та ції про екту, роз ра хо ва-
ного на два роки, зазна ча лося, що його учас-
ни ками ста нуть Дер жавне кос мічне аге нтство 
Укра їни (ДКАУ) і Наці о наль ний інсти тут 
аеро кос міч них тех но ло гій Іспа нії, а кошти 
на реа лі за цію виді ля ються Євро пейсь ким спів-
то ва рист вом у рам ках вико рис тання інстру-
менту «Доб ро су сідства та Пар т нерст ва» (EU 
ENPI).

Ко мен ту ючи мож ли вості про екту, заступ-
ник голови ДКАУ С. Засуха зазна чив, що Укра-
їна та ЄС мають хоро ший досвід у реа лі за ції 
спіль них про ек тів, у тому числі у сфері висо-
ких тех но ло гій. Сьо го дніш ній про ект – це про-
дов ження пер шого про екту твін ніг, реа лі зо ва-
ного у 2008–2010 рр., загаль ною ідеєю якого 
було поси лення укра ї нсько-єв ро пейсь кого 
спів ро біт ництва в кос мосі. Фабула нині ш нього 
про екту – ство рення умов для роз витку дов го-
стро ко вої участі Укра їни у Євро пейсь кій про-
грамі осво єння кос мосу, фор му вання сис теми 
супут ни ко вої наві га ції та ство рення сис теми 
дис тан цій ного зон ду вання Землі.

Він під крес лив, що через два роки, 
до моменту закін чення про екту, Укра їна та ЄС 
ста нуть ближ чими один до одного в кос міч ній 
сфері. У свою чергу посол Іспа нії в Укра їні Хосе 
Род рі гес Мояно зазна чив, що пере ваги Укра їни 
в тому, що укра ї нсь ких фахів ців у галузі осво-
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єння кос мосу не потрібно вчити, але можна над а-
ти їм доступ до нового облад нання та нових 
мож ли вос тей. «У про цесі реа лі за ції тві нінг-
про екту Укра їна отри має доступ до дослі джень 
у цій сфері – вклю ча ючи обмін інфор ма цією, 
вивчення облад нання та спільне його вико-
рис тання. З цим досві дом комер цій ний сек тор 
Укра їни стане силь ні шим. Ми будемо разом 
пра цю вати та разом вчи ти», – ска зав дипломат.

Цю думку роз ви нув і при сут ній на пре-
зен та ції голова пред став ництва ЄС в Укра їні 
Я. Том бінсь кий. Він під крес лив, що впро ва-
дження про ек тів з моні то рингу стану Землі, 
особ ливо в час тині впливу людсь кого фак тора 
на довкілля, украй важ ливо. І в цій сфері Укра їна 
має тех но ло гії, які можуть скласти актив кра-
їни (ЄС дасть Укра їні 1,45 млн євро на спіль-
ний кос міч ний про ект // Західна інфор ма ційна 
кор по ра ція (http://zik.ua/ua/news/2013/10/14/
yes_dast_ukraini_145_mln_ievro_na_spilnyy_
kosmichnyy_proekt_434278). – 2013. – 14.10).

***
Ак ту альні питання спів ро біт ництва 

Укра їни та США в кос міч ній галузі. 28 жов-
тня під час робо чої поїз дки до Спо лу че них 
Шта тів Аме рики віце-пре м’єр-мі ністр Укра-
їни Ю. Бойко та голова Дер жав ного кос міч ного 
аге нтства Укра їни Ю. Алек сєєв у Вашинг тоні 
зустрі лися з адмі ніст ра то ром Наці о наль ного 
управ ління США з аеро навтики і дослі дження 
кос міч ного прос тору (NASA) Ч. Бол де ном 
та заступ ни ком адмі ніст ра тора NASA з питань 
між на род ного спів ро біт ництва М. О’Б ра є ном.

Під час зустрічі сто рони обго во рили акту а-
льні питання спів ро біт ництва Укра їни та США 
у сфері осво єння кос міч ного прос тору, зок рема 
в рам ках Між на род ної коор ди на цій ної групи 
з кос міч ного прос тору та Між на род ної групи 
екс пер тів з кос міч ної біо ло гії та медицини. 
Об го во рю ва лися також перс пек тиви спіль ної 
участі в дослі дженні дале кого кос мосу, спів-
праці в нау ко вих роз роб ках у рам ках про грами 
NASA з «доро ж ньої кар ти» гло баль них дослі-
джень у космосі.

За резуль та тами зустрічі було досяг нуто 
домов ле ності щодо про дов ження спів праці 

двох країн у сфері кос міч них дослі джень, 
а також щодо вивчення мож ли вості подаль-
шого спів ро біт ництва й участі укра ї нсь ких 
під при ємств кос міч ної галузі в реа лі за ції аме-
ри кансь ких кос міч них проектів.

Було запро по но вано ство рити дво сто ронню 
екс пертну групу з обго во рення спіль них мож-
ли вих про ек тів, зок рема в галузі вико рис тання 
нових мате рі а лів і при клад них кос міч них 
дослі джень.

Ад мі ніст ра то рові NASA Ч. Бол дену було 
пере дано запро шення від ві дати Укра їну в зруч-
ний для нього час (Юрій Бойко обго во рив 
з керів ницт вом NASA акту альні питання 
спів ро біт ництва Укра їни та США у кос-
міч ній галузі // Уря до вий пор тал (http://www.
kmu.gov.ua). – 2013. – 29.10).

***
16 жовтня в Дер жін форм на уки від бувся 

семі нар, при свя че ний роз гляду спів праці 
укра ї нсь ких нау ко вців з між на род ним 
дослід ниць ким ком плек сом FAIR. У заході 
взяли участь керів ники восьми про від них нау-
ково-дос лід них уста нов Укра їни та пред став-
ники керів ництва й екс пе ри мен тів FAIR.

Під час семі нару сто рони обго во рили шляхи 
поглиб лення спів праці, оскільки на сьо го дні 
укра ї нські нау ко вці вже заді яні у вико нанні 
трьох про ек тів FAIR. Пред став ники укра ї нсь-
ких нау ково-дос лід них уста нов поін фор му-
вали при сут ніх щодо кон к рет ної діяль ності, 
яка здійс ню ється в рам ках про ек тів FAIR. 
Німецька сто рона висло вила поба жання щодо 
її роз ши рення. Особ лива увага була при ді лена 
уста но вам та орга ні за ціям, таким як Наці о-
наль ний нау ко вий центр «Хар ківсь кий фізико-
тех ніч ний інсти тут», Інсти тут ядер них дослі-
джень НАН Укра їни, Інсти тут сцин ти ля цій них 
мате рі а лів НАН Укра їни, Київсь кий наці о-
наль ний уні вер си тет імені Тараса Шев ченка, 
ТОВ «Світ ло ді одні тех но ло гії Укра ї ни», нау-
кова про дук ція яких від по ві дає євро пейсь ким 
стан дар там та може бути вико рис тана при реа-
лі за ції про ек тів FAIR.

Ні мецька сто рона також висло вила свою 
заці кав ле ність у спів праці, з огляду на пози-
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тив ний досвід роботи саме з укра ї нсь кими 
пред став ни ками нау ко вих кіл. Було наго ло-
шено на важ ли вості робіт, що вико ну ються 
нашими нау ко вцями зі ство рення нових мік-
ро елект рон них виробів.

Укра ї нські пред став ники пре зен ту вали 
власні й спільні досяг нення, а також заслу-
хали інфор ма цію сто совно кон к рет них напря-
мів май бут ніх дослі джень ком плексу FAIR 
та діз на лись про нові мож ли вості щодо участі 
у FAIR сту ден тів. Також до уваги при сут ніх 
було пред став лено струк туру самого FAIR 
та спи сок країн, що роз гля дає мож ли вості при-
єд на тися до дослід ниць кої роботи ком плексу. 
Керів ництво FAIR активно про по ну вало вирі-
шити питання щодо асо ці йо ва ного членства 
Укра їни в кола бо ра ції

Ре зуль та том зустрічі стала домов ле ність 
про роз ви ток спів праці, як аспект біла те-
раль ного спів ро біт ництва між Укра ї ною 
та Феде раль ною Рес пуб лі кою Німеч чина, 
про тя гом офі цій ного візиту німець кої деле-
га ції до Києва в наступ ному році (В Дер жін-
форм на уки обго во рили питання спів праці 
укра ї нсь ких нау ко вців із між на род ним 
дослід ниць ким ком плек сом FAIR // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва-
цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 16.10).

***
Від бу лося три на дцяте засі дання Спіль ної 

робо чої групи Укра їна – НАТО зі спів ро біт-
ництва з питань науки та навко ли ш нього 
при род ного середо вища. Спі вго ло вою Робо-
чої групи з укра ї нсь кої сто рони був Б. Гри ньов, 
пер ший заступ ник голови Дер жін форм на уки, 
а зі сто рони НАТО – Д. Бетен стар ший рад ник 
Про грами НАТО «Наука заради миру та без-
пе ки». До участі в заході також долу чився 
С. Дукару, заступ ник гене раль ного сек ре таря 
НАТО з нових викли ків без пеці. Окрім зазна-
че них осіб, на засі данні були при сутні ком пе-
тентні пред став ники Дер жін форм на уки, Гене-
раль ного штабу Зброй них сил Укра їни та Місії 
Укра їни при НАТО. Під час засі дання укра ї-
нська сто рона поін фор му вала пред став ни ків 

НАТО щодо поточ ного стану та пріо ри тет них 
напря мів роз витку нау ково-тех ніч ної та інно-
ва цій ної сфер Укра їни, діяль ності Дер жін-
форм на уки, між на род ного спів ро біт ництва 
Укра їни з зару біж ними кра ї нами та між на-
род ними орга ні за ці ями, зок рема і з Орга ні-
за цією Пів ніч но ат лан тич ного договору. Сто-
ро ною НАТО було наго ло шено, що завдяки 
актив ній участі укра ї нсь ких нау ко вців у про-
ек тах Про грами НАТО «Наука заради миру 
та без пе ки», Укра їна збе рі гає другу пози цію 
серед країн-учас ниць Програми.

У рам ках засі дання було обго во рено низку 
важ ли вих і ціка вих питань. Зок рема, було роз-
гля нуто стан вико нання домов ле нос тей, досяг-
ну тих під час мину лого засі дання Робо чої 
групи у 2012 р. у м. Хар ків, та захо дів, визна-
че них Річ ною наці о наль ною про гра мою спів-
ро біт ництва Укра їна –НА ТО на 2013 р.

Де тально було роз гля нуто хід реа лі за ції 
дію чих про ек тів і нові іні ці а тиви укра ї нсь ких 
уче них за Про гра мою НАТО «Наука заради 
миру та без пе ки». Наразі реа лі зу ється вісім 
про ек тів, участь у яких беруть вчені з Укра їни, 
також ще три про екти були визна чені такими, 
що отри ма ють гранти НАТО.

Під час роз гляду питань, що ста нов лять 
вза єм ний інте рес сто рін, окрім обго во рення 
нових про ек тів, сто ро нами було від зна чено 
необ хід ність по пуля ри за ції серед нау ко вців 
Укра їни мож ли вос тей участі в Про грамі НАТО 
«Наука заради миру та без пе ки» шля хом акти-
ві за ції спів ро біт ництва з офі сом НАТО в Києві 
та орга ні за ції від по від них семі на рів і відео-
кон фе рен цій. Окрему увагу було при ді лено 
участі у навчаль них семі на рах і тре нін гах, які 
орга ні зо ву ються НАТО, як почат ків ців, так 
і досвід че них фахів ців з України.

На при кінці заходу сто рони домо ви лись 
про вести чер гове засі дання Спіль ної робо-
чої групи Укра їна – НАТО в рам ках щоріч-
ного Між на род ного нау ково-тех но ло гіч ного 
форуму «Нау ка .  Ін но ва ці ї .  Тех но ло гії» у жов-
тні 2014 р. (Від бу лося три на дцяте засі дання 
Спіль ної робо чої групи Укра їна – НАТО 
зі спів ро біт ництва з питань науки та навко-
ли ш нього при род ного середо вища // Дер-
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жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 28.10).

***
23 жовтня від бу лося засі дання Вико нав-

чого комі тету Бого лю бівсь кої про грами 
з тео ре тич ної фізики. Ця про грама фінан сово 
під три мана у 2013 р. гран том пов но важ ного 
пред став ника уряду Укра їни в Об’єд на ному 
інсти туті ядер них дослі джень (ОІЯД). Зазна-
чена про грама спря мо вана на роботу спіль-
них нау ково-дос лід них і нау ково-нав чаль них 
про ек тів між нау ко вими уста но вами Укра їни 
та ОІЯД, сприяє обміну моло дими вче ними, 
аспі ран тами та магіст рами Укра їни та ОІЯД.

Під час зазна че ного засі дання було роз гля-
нуто та затвер джено звіт щодо вико нання Бого-
лю бівсь кої про грами у 2013 р. та план захо дів 
на 2014 р.

Упро довж 2013 р. у рам ках Про грами було 
про ве дено низку захо дів, серед яких чотири 
Школи-прак тики з фізики висо ких енер гій 
за темами: «Вве дення в каліб ру вальні тео рії поля 
на решіт ці» (18–22 березня 2013 р., Дубна, РФ),
«Фізика екс пе ри менту CMS на Вели кому 
адро ному колай дері (LHC)» (23–24 травня 
2013 р., Київ), «Фено ме но ло гія кван то вої хро-
мо ди на міки та реші точна кван това хро мо ди-
на мі ка» (9–13 вересня 2013 р., Київ), «Вве-
дення в фізику екс пе ри менту ATLAS (LHC): 
останні резуль тати та ана ліз екс пе ри мен-
таль них даних» (16–20 вересня 2013 р., Київ) 
та школа-прак тика з фізики висо ких енер гій 
«Вве дення в кван тову хро мо ди на міку та її 
додат ки» (26 вересня – 4 жовтня 2013 р., Київ).

Крім того, було про ве дено дві школи-се мі-
нари за темами: «Вве дення в моделі фізики кон-
ден со ва них середо вищ» (25 лютого – 1 березня 
2013 р. Дубна, РФ), «Струк тури, що інтег ру-
ються в кван то вій тео рії поля» (8–12 квітня 
2013 р. Дубна, РФ).

Та кож, за фінан со вої під тримки Бого лю-
бівсь кої про грами ОІЯД –Ук ра їна з тео ре тич ної 
фізики було про ве дено 16-й між на род ний семі-
нар з фазо вих пере хо дів і кри тич них явищ «І зін-
говські читан ня» (28–30 травня 2013 р., Львів).

У рам ках вико нання Бого лю бівсь кої про-
грами на 2014 р., було затвер джено про ве дення 
шкіл-се мі на рів за такими темами: «Сучасні 
про блеми фізики кон ден со ва них середо вищ», 
«Вве дення в фізику ядер них зітк нень: екс пе ри-
менти NICA та ALICE», «Сучасні мате ма тичні 
методи фізики висо ких енер гій», «Вве дення 
в фізику Стан дарт ної моделі: екс пе ри менти 
ATLAS і CMS», «За кор до нами стан дарт ної 
моделі: темна мате рія і кос мо ло гі я», вклю ча-
ючи про ве дення 17-го між на род ного семі нару 
з фазо вих пере хо дів та кри тич них явищ «І зін-
говські читан ня».

З огляду на те, що заходи, які про во дяться 
в рам ках Бого лю бовсь кої про грами, мають 
вели кий попит серед цільо вої ауди то рії, було 
запро по но вано збіль шити фінан су вання цієї 
про грами на 20  % (23 жовтня від бу лось засі-
дання Вико нав чого комі тету Бого лю бівсь кої 
про грами з тео ре тич ної фізики // Інно ва ційна 
Укра їна (http://innov.org.ua). – 2013. – 24.10).

***
23 жовтня в рам ках візиту деле га ції Япо-

нії до Укра їни, у при мі щенні Дер жін форм-
на уки від бу лася зустріч пер шого заступ-
ника голови Дер жін форм на уки Б. Гри ньова 
з вико нав чим дирек то ром Аге нтства 
з науки та тех но ло гій Япо нії (JST) М. Оба-
рою. З укра ї нсь кої сто рони на зустрічі були 
при сутні керів ники депар та мен тів Дер жін-
форм на уки, з японсь кої – спів ро біт ники JST 
та Посоль ства Япо нії в Україні.

Під час зустрічі Б. Гри ньов поін фор му вав 
при сут ніх щодо поточ ного стану роз витку нау-
ково-тех но ло гіч ної сфери Укра їни, діяль ності 
Дер жін форм на уки та стану роз витку спів ро-
біт ництва з нау ко вими уста но вами Япо нії. 
У свою чергу японська сто рона поін фор му-
вала щодо стану роз витку та меха ніз мів фінан-
су вання нау ко вої сфери Япо нії та діяль ності 
Аге нтства з науки та тех но ло гій Япо нії (JST). 
Японсь кою сто ро ною було вислов лено заці кав-
ле ність у нала го дженні спів ро біт ництва у нау-
ково-тех но ло гіч ній сфері з Україною.

У зв’язку з цим, пер ший заступ ник голови 
Дер жін форм на уки наго ло сив, що для запо чат-
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ку вання реа лі за ції нау ково-дос лід них про ек-
тів між нау ково-дос лід ними уста но вами обох 
країн, необ хідно під пи сати від по від ний мемо-
ран дум про спів працю між Дер жін форм на уки 
та JST. Японська сто рона заува жила, що зазна-
чене питання буде роз гля нуто най ближ чим 
часом (Пер ший заступ ник Голови Дер жін-
форм на уки Борис Гри ньов зустрівся з Вико-
нав чим дирек то ром Аге нтства з науки 
та тех но ло гій Япо нії (JST) п. Мічіо Оба-
рою // Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://
www.dknii.gov.ua). – 2013. – 23.10).

***
В Укра їні ого ло шено кон курс спіль них 

нау ково-дос лід них укра ї нсько-ко рейсь ких 
про ек тів. Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції роз по чало при-
ймання від по від них доку мен тів від потен цій-
них учас ни ків цього конкурсу.

За сло вами голови Дер жін форм на уки 
В. Семи но женка, участь нау ко вих інсти ту тів 
у кон курсі, а тим більше пере мога в ньому, дає 
хоро ший сти мул для як роз витку науки в Укра-
їні та Кореї, так і акти ві за ції дво сто рон нього 
спів ро біт ництва на рівні обох країн. Він зазна-
чив, що реа лі за ція про ек тів, які пере мо жуть 
у кон курсі, під три му ється на дер жав ному рівні: 
вони впро ва джу ються в рам ках про грами спів-
ро біт ництва в галузі науки та тех но ло гій між 
про філь ними від ом ствами Укра їни та Кореї. 
Дер жава виді ляє від по відне фінан су вання для 
того, аби вчені могли брати участь у про ек тах 
на тери то рії кра їни-парт нера.

За його сло вами, попе ре дній досвід проде-
монстрував велику заці кав ле ність нау ко вих 
уста нов такими про ек тами. Тільки за період 
2010–2013 рр. було реа лі зо вано ряд про ек тів 
у сфері елект ро нних коре ля цій у наност рук-
ту рах; вико рис тання нових мате рі а лів буфер-
них і погли на ю чих шарів для деше вих плів-
ко вих полі крис та ліч них соняч них еле мен тів 
на основі гете ро пе ре хо дів; син тезу нових 
гіб рид них адсор бен тів для пре ко цент ру вання 
та селек тив ного вида лення важ ких мета-
лів і радіо нук лі дів з рід ких роз чи нів та ін. 

А в попе ре дні роки дослі джу ва лися, напри-
клад, кван тові явища та особ ли вості фізич-
них влас ти вос тей наност рук тур, про во ди лися 
спільні дослі дження для аст ро но міч ної спект-
ро но мет рії та в галузі спін фото ніки та нано-
фі зики, вивча лося питання під ви щення 
ефек тив ності вико рис тання при род ного газу 
в авто мо біль них двигунах.

До від ково. При ймання доку мен тів на кон-
курс спіль них нау ково-дос лід них укра ї нсько-
ко рейсь ких про ек тів у рам ках про грами 
спів ро біт ництва в галузі науки і тех но ло-
гій на 2014–2017 рр. три ва тиме з 15 жовтня 
по 14 лис то пада 2013 р. З укра ї нсь кої сто рони 
здійс нен ням про грами керує Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор ма-
ти за ції Укра їни, з корейсь кої сто рони – Бюро 
з між на род ного спів ро біт ництва Мініс терства 
науки, інфор ма цій них тех но ло гій та пла ну-
вання май бу т нього Рес пуб ліки Корея. Мета 
Про грами – спри яння вста нов ленню та роз-
витку якіс ного нау ково-тех но ло гіч ного спів-
ро біт ництва між гру пами нау ко вців обох країн.

До участі в кон курсі при йма ти муться про-
екти у сфері: біо ло гія та біо тех но ло гії; нано-
фі зика та нано тех но ло гії; ІКТ; фізика висо-
ких енер гій; фізика еле мен тар них час ти нок. 
Кон курс від кри тий для будь-яких лабо ра то рій 
чи нау ково-дос лід них груп вищих навчаль них 
закла дів, нау ково-дос лід них уста нов та під-
при ємств обох країн (В. Семи но женко: Реа-
лі за ція спіль них нау ко вих про ек тів погли-
бить укра ї нсько-ко рейське спів ро біт ництво 
// Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 23.10).

***
Ого ло шу ється кон курс (Ф59) спіль них 

укра ї нсько-польсь ких нау ково-тех ніч-
них і гума ні тар них про ек тів у рам ках під-
пи са ної Угоди про спів ро біт ництво між 
Дер жав ним фон дом фун да мен таль них 
дослі джень (Укра ї на) і Жешувсь ким уні вер-
си те том (Рес пуб ліка Поль ща). 

Наяв ність польсь кого пар т нера, пошук якого 
здійс ню ється само стійно, є обо в’яз ко вою. Тер-
мін подачі запи тів до ДФФД – до 29 лис то пада 
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включно. Форму запиту й кон суль та цію щодо 
його під го товки можна отри мати в ДФФД або 
на сайті за адре сою: www.dffd.gov.ua (Ого ло-
шу ється кон курс (Ф59) спіль них укра ї нсько-
польсь ких про ек тів // Дер жав ний фонд фун-
да мен таль них дослі джень (http://www.dffd.
gov.ua). – 2013. – 1.10).

***
В Минске (Республіка Білорусь) 17 октя-

бря сос то я лось засе да ние Совета по сот руд-
ни честву в области фун да мен таль ной науки 
по воп ро сам вза и мо дейст вия с Меж го су-
дарст вен ным сове том по сот руд ни честву 
в научно-тех ни чес кой и инно ва ци он ной 
сфе рах (МС НТИ). В засе да нии при няли учас-
тие пред ста ви тели Арме нии, Бела руси, Кир ги-
зии, Рос сии, Укра ины, МС НТИ и Испол кома 
СНГ. 

В ходе засе да ния обсуж да лись пред ло же ния 
по уси ле нию вза и мо дейст вия в рам ках сущест-
ву ю щих сове тов. В част ности, было отме чено, 
что общей плат фор мой для сов мест ной дея-
тель ности Совета по сот руд ни честву в области 
фун да мен таль ной науки Меж го су дарст вен-
ного совета по сот руд ни честву в научно-тех-
ни чес кой и инно ва ци он ной сфе рах явля ется 
раз ра ботка и реа ли за ция в рам ках 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. сов ме с т ных инно ва ци он-
ных про ек тов по соз да нию высо ко тех но ло ги-
ч ных нау ко ем ких пред при я тий и про из водств 
на основе исполь зо ва ния инно ва ци он ных 
тех но ло гий, соот ветст ву ю щих пятому и шес-
тому тех но ло ги чес ким укла дам (В Мин-
ске обсу дили воп росы вза и мо дейст вия двух 
отрас ле вых сове тов СНГ // Наци о наль ный 
научно-тех ни чес кий пор тал Рес пуб лики 
Бела русь (http://www.scienceportal.org.by/
news/bfa28 ec49 d5 aff42.html). – 2013. – 21.10).

***
4 жовтня в м. Віль нюс (Литовська Рес-

пуб лі ка) пред став ники Дер жін форм на уки 
Укра їни на чолі з пер шим заступ ни ком 
голови Б. Гри ньо вим узяли участь у чет-

вер тому засі данні дво сто рон ньої Укра ї-
нсько-ли товсь кої комі сії зі спів ро біт ництва 
у сфері науки та тех но ло гій. 

Під час про ве дення заходу сто рони обмі ня-
лися  інформацією про стан роз витку сфери 
науки й тех но ло гій у Литовсь кій Рес пуб ліці 
та Укра їні, обго во рили резуль тати екс перт-
ної оцінки спіль них укра ї нсько-ли товсь ких 
нау ково-дос лід них про ек тів на 2014–2015 рр. 
і визна чили дати про ве дення наступ ного кон-
курсу й місця засі дання комісії.

У резуль таті про ве дення заходу було під пи-
сано про то кол і від ібрано шість спіль них укра-
ї нсько-ли товсь ких нау ково-дос лід них про ек тів, 
які фінан су ва ти муться у 2014–2015 рр., від по-
відно до таких спіль них пріо ри тет них напря мів 
нау ко вих дослі джень сто рін, як інфор ма ційні 
та кому ні ка ційні тех но ло гії; науки про життя, 
нові тех но ло гії про фі лак тики й ліку вання поши-
ре них захво рю вань, дослі дження в області біо-
тех но ло гії, біо ін же не рії та гене тики; нові речо-
вини й мате рі али; соці альні й гума ні тарні науки. 

Також було при йн ято рішення подов жити 
на наступ ний п’я ти річ ний період, після закін-
чення тер міну дії, Про граму спів ро біт ництва 
в галузі науки та тех но ло гій між Мініс терст вом 
освіти та науки Литовсь кої Рес пуб ліки й Дер-
жав ним аге нтст вом з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни на 2011–2015 рр., яка 
була під пи сана 22 лис то пада 2011 р. (Б. Гри-
 ньов взяв участь у IV засі данні дво сто рон-
ньої Укра ї нсько-ли товсь кої комі сії зі спів ро-
біт ництва у сфері науки та тех но ло гій //
 Дер жавне аге нтство з питань науки, інно-
ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://
www.dknii.gov.ua). – 2013. – 7.10).

***
2–3 жовтня в Санкт-Пе тер бурзі (Росій-

ська Федерація) у Тав рійсь кому палаці – 
штаб-квар тирі Між пар ла ме нтсь кої асамб-
леї дер жа в-учас ниць Спів друж ності 
Неза леж них Дер жав від бу лася Кон суль-
та тивна нарада екс пер тів з питань під го-
товки про екту Кон вен ції Спів друж ності 
Неза леж них Дер жав про спів ро біт ництво 
в галузі дослі дження та вико рис тання 
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кос міч ного прос тору в мир них цілях. 
Для участі в нараді були запро шені пред -
став ники наці о наль них аеро кос міч них аген-
тств, ака де мій наук, про від них нау ково-дос лід-
них інсти ту тів і конс трук торсь ких бюро кос-
міч ної про мис ло вості країн Спів друж ності.

Екс перти з Укра їни, Рес пуб ліки Вір ме нія, 
Рес пуб ліки Біло русь, Рес пуб ліки Казах стан, 
Російсь кої Феде ра ції, Рес пуб ліки Таджи кис-
тан роз гля нули низку про блем, пов’я за них 
з під го тов кою Кон вен ції, а також обго во рили 
питання вико рис тання наяв них аеро кос міч них 
потуж нос тей.

Роз робка Кон вен ції СНД про бага то сто-
роннє спів ро біт ництво в кос міч ній сфері 
почнеться в I квар талі 2014 р. Робоча група 
при Між пар ла ме нтсь кій асамб леї країн СНД 
на початку 2014 р. роз почне роз робку Кон вен-
ції СНД про спів ро біт ництво в галузі дослі-
дження та вико рис тання кос міч ного прос тору 
в мир них цілях.

Екс перти впев нені, що у всіх учас ни ків 
пере го во рів «…є інте рес, роз уміння того, 
що необ хідно разом пра цю вати, оскільки 
існує істо рична база, що сфор му ва лася за часів 
Радянсь кого Союзу – зали ши лися інсти тути, 
є загальна мето до ло гія та загальні під ходи 
до ведення дослі джень і спіль них роз ро бок».

На нараді було при йн ято рішення ство рити 
робочу групу, яка про ана лі зує наявну дого-
вірну базу, роз ро бить кон цеп цію та про ект 
нового бага то сто рон нього дого вору Кон вен-
ції про спів працю в кос міч ній сфері. До кінця 
року вона буде сфор мо вана, а в I квар талі 
2014 р. почне роботу.

Учас ники наради нага дали, що у країн СНД 
уже вироб лені певні напрямки спів праці, пов’я-
зані з вико рис тан ням російсь кої наві га цій ної 
супут ни ко вої сис теми ГЛО НАСС, кос міч них 
сис тем дис тан цій ного зон ду вання Землі з тех-
ніч ним регу лю ван ням і ство рен ням єди них під-
хо дів і стан дар тів у реа лі за ції кос міч них про ек-
тів. Опра цьо ву ються також питання спів праці 
в галузі кос міч ного зв’язку, спіль ного реа гу-
вання на над зви чайні ситу а ції, моні то рингу 
сільсь ко гос по дарсь ких земель (Голова ДКА 
Укра їни Алек сєєв Ю. С. взяв участь у Кон-

суль та тив ній нараді екс пер тів для роз гляду 
питання про мож ли вість під го товки про-
екту Кон вен ції Спів друж ності Неза леж них 
Дер жав про спів ро біт ництво в галузі дослі-
дження і вико рис тання кос міч ного прос-
тору в мир них цілях // Дер жавне кос мічне 
аге нтство Укра їни (http://www.nkau.gov.
ua). – 2013. – 9.10).

***
По від ом лення про опри люд нення про екту 

регу ля тор ного акта: про ект закону Укра їни 
«Про вне сення змін до Закону Укра їни “Про 
нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність”». Роз-
роб ник – Дер жавне аге нтство з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни й Мініс-
терство освіти і науки України. 

Про ект регу ля тор ного акта роз роб лено 
на вико нання під пункту 40.1.2 Наці о наль ного 
плану дій на 2013 р. щодо впро ва дження Про-
грами еко но міч них реформ на 2010–2014 рр. 
«Заможне сус піль ство, кон ку рен то сп ро можна 
еко но міка, ефек тивна дер жа ва», затвер дже ного 
Ука зом Пре зи дента Укра їни від 12 березня 
2013 р. № 128, з ура ху ван ням поло жень Кон-
цеп ції рефор му вання сис теми фінан су вання 
та управ ління нау ко вою та нау ково-тех ніч-
ною діяль ністю, затвер дже ної роз по ря джен-
ням Кабі нету Мініст рів Укра їни від 8 жовтня 
2012 р. № 780.

Ме тою роз роб лення про екту закону є модер-
ні за ція зако но дав чого забез пе чення сфери нау-
ко вої та нау ково-тех ніч ної діяль ності.

Про ек том закону текст закону викла да ється 
у новій редак ції, при цьому зміни вно сяться 
до всіх його роз ді лів і допов ню ється новими 
стат тями й поло жен нями, зок рема, щодо:

– удо ско на лення тер мі нів, що вико рис то-
ву ються у сфері нау ко вої та нау ково-тех ніч ної 
діяль нос ті;

– пра во вого регу лю вання тру до вих пра во-
від но син з нау ко вими пра ців ни ка ми;

– пра вого ста тусу й роз ши рення прав нау-
ко вих установ;

– за про ва дження нових орга ні за цій них 
форм й еле мен тів інфра струк тури нау ко вої 
та нау ково-тех ніч ної діяль нос ті;
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– сти му лю вання праці, соці аль ного захисту 
нау ко вих пра ців ни ків;

– пен сій ного забез пе чення нау ко вих 
пра ців ни ків;

– під тримки моло дих учених;
– фі нан су вання нау ко вої сфери, зок рема 

роз ши рення сис теми гран то вого фінан су вання 
нау ко вих і нау ково-тех ніч них проектів;

– охо рони й захисту прав інте лек ту аль ної 
влас ності.

Про ект закону Укра їни «Про вне сення змін 
до Закону Укра їни “Про нау кову і нау ково-тех-
нічну діяль ність”» та ана ліз його регу ля тор-
ного впливу роз мі щено на веб-сайті за адре-
сою: http://www.dknii.gov.ua.

Тер мін при ймання про по зи цій та заува жень 
до про екту регу ля тор ного акта ста но вить один 
місяць із дня опри люд нення про екту регу ля-
тор ного акта та ана лізу регу ля тор ного впливу – 
до 9 лис то пада 2013 р.

Про по зи ції й заува ження до про екту регу-
ля тор ного акта та ана лізу його регу ля тор ного 
впливу над авати в письмо вій формі: поштою 
за адре сою: 01601, м. Київ, б-р Т. Шев ченка, 16; 
елект ро нною поштою за адре сою: dkniikushnir@
ukr.net (Повід ом лення про опри люд нення про-
екту регу ля тор ного акта: про ект закону 
Укра їни «Про вне сення змін до Закону Укра їни 
«Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність»» 
// Дер жавне аге нтство з питань науки, інно-
ва цій та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.
dknii.gov.ua). – 2013. – 9.10).

***
В. Семи но женко, голова Дер жав ного аге-

нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни, ака де мік НАН України:

«Крім того, що Закон Укра їни “Про нау кову 
і нау ково-тех нічну діяль ність”» – це в бага тьох 
момен тах закон пря мої дії, він є стра те гією роз-
витку зако но дав ства у сфері науки. З 1998 р., 
коли він при ймав ся… минуло 15 років, і багато 
поло жень цього закону потре бу ють онов лення 
з ура ху ван ням сучас них реа лій. Щоб уре гу лю-
вати про блемні питання у сфері нау ко вої і нау-
ково-тех ніч ної діяль ності, Дер жін форм на уки 
з участю широ кої нау ко вої спіль ноти роз ро бив 

про ект закону в новій редак ції. Це не тільки 
осу час нить чин ний закон, а й дозво лить ство-
рити зако но давчу базу для комер ці а лі за ції 
резуль та тів інте лек ту аль ної діяль ності нау-
ко вими орга ні за ці ями. Крім того, що вне сено 
зміни прак тично в усі роз діли, у доку менті 
з’яв и лися нові статті та поло ження. Так, для 
доступу вче них до уні каль ного облад нання 
зако но дав ст вом закріп лю ється ство рення цен-
трів колек тив ного корис ту вання нау ко вим 
облад нан ням. Ство рю ються пра вові основи 
для нової форми нау ко вої діяль ності – дер-
жав них клю чо вих лабо ра то рій. Перед ба чено 
ство рення Дер жав ного фонду при клад них 
дослі джень, який за допо мо гою гран тів під-
три му ва тиме при кладні нау кові дослі дження 
та роз робки, спря мо вані на ство рення нових 
кон ку рен то сп ро мож них тех но ло гій. Є ряд 
нова цій у питан нях фінан су вання та соці аль-
ної під тримки нау ко вих кад рів, зок рема моло-
дих учених.

У зако но про екті чіт кіше сфор му льо вано 
деякі поняття та тер міни. До речі, сло во спо-
лу чення «реформа нау ки» – непра вильне і по 
суті навіть шкід ливе. Пра вильно – реформа 
орга ні за ції науки, реформа управ ління нау кою. 
Сучасні дослі дження в таких галу зях, як іму но-
бі о тех но ло гії, мате рі а ло знавство, ком п’ю терні 
науки, потре бу ють вели ких колек ти вів. А на 
сьо го дні в зако но дав стві немає навіть поняття 
«нау ково-тех ніч ні» або «нау ково-тех но ло-
гічні ком плек си». На пре ве ли кий жаль, у Гос-
по дарсь кому та Адмі ніст ра тив ному кодек сах 
не перед ба чена мож ли вість об’єд нання дер жав-
них нау ко вих уста нов і під при ємств у клас тери 
з єди ною полі ти кою, єди ною радою дирек то рів, 
єди ним вико нав чим орга ном. Колись у Радянсь-
кому Союзі успішно себе заре ко мен ду вали 
НВО – нау ково-ви роб ничі об’єд нання. Я сам 
багато років керу вав таким НВО ще в радянсь-
кий період, а зго дом, уже в часи неза леж ності, 
очо лив ана ло гіч ний ком плекс у складі Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни – НТК «Інс ти тут 
моно крис та лів». І пере ко нався, що це досить 
корисна форма орга ні за ції науки. Завдяки 
спіль ній роботі у нашому НТК різ них спе ці а-
ліс тів – хімі ків, фізи ків, мате ма ти ків, мате рі а ло-
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знав ців, біо ло гів, фар ма цев тів, ми маємо мож-
ли вість про во дити дослі дження на стику наук, 
ство рю ючи нові мате рі али, нові речо вини 
та при лади сві то вого рівня. А голо вне – вихо-
дити на сві тові ринки.

<… > Мета реформи має бути одна – під три-
мати нау кові колек тиви, які ефек тивно пра цю-
ють, вивести роз ви ток науки на висо кий рівень, 
пов’я зати науку та вироб ництво, щоб нау кові 
ідеї без пе реш кодно вті лю ва лися в сучасні тех-
но ло гії. Рівень науки – капі тал дер жави, кон вер-
то ва ний у рівень її кон ку рен то сп ро мож ності.

Чому сьо го дні реформа управ ління нау кою 
така затре бу вана? Раніше, тобто у ХХ ст., дер-
жава роз уміла, що вона хоче від науки. Тепер 
учені зму шені постійно нага ду вати, що наука 
ще є. Перед нау кою необ хідно ста вити масш-
табні завдання, забез пе чені, при родно, фінан-
со вою під трим кою. Нам потрібна хороша 
наука для того, щоб мати хороші про гнози, 
якісну екс пер тизу про це сів, що від бу ва ються 
як в еко но міці, так і в сус пільно-по лі тич ному 
житті. Наука пови нна давати кон к ретні резуль-
тати для кра їни – патенти, тех но ло гії тощо.

Ре форми – це і став лення до вче ного з боку 
сус піль ства та дер жави, особ ливо до моло дих 
уче них. Це також став лення до голо вного загону 
науки – Наці о наль ної ака де мії наук. Без у мовно, 
і до галу зе вих ака де мій, вузівсь кої науки.

Тому, коли йдеться про реформу науки, 
ми маємо від по вісти на голо вне запи тання: 
чи сприяє ця реформа вияв ленню та збе ре женню 
талан тів, забез пе ченню зв’язку між уні вер си-
те тами, нау ко вими уста но вами та біз не сом? 
У всьому цьому й поля гає суть реформи – збе-
регти нау ко вий потен ціал кра їни, забез пе чити 
його постій ний роз ви ток на сві то вому рівні.

А в тому, що в Росії назвали рефор мою, я не 
бачу рефор ма торсь кої логіки. Управ ління влас-
ністю – це вкрай важ ливо, але, від ри ва ючи лабо-
ра то рії, сучасне облад нання, інфра струк туру від 
ака де мії, ми ризи ку ємо зазнати сер йоз них втрат, 
замість того, щоб отри мати нову якість управ-
ління нау кою. Постає запи тання: що буде, якщо 
в академії від ібрати будівлі? Наука тут-таки, 
момен тально роз квітне? Роз фор му вання РАН 
жод ного відношення до науки не має.

Є й інші запитання. Чому роль аге нтства 
не може вико ну вати струк тура, що під по ряд-
ко вана вче ному сек ре та реві РАН? І чому дея-
ких чинов ни ків не влаш то вує ситу а ція, коли 
питання влас ності роз гля дає колек тив ний 
орган у складі авто ри тет них учених, – пре зи-
дія ака де мії?..

Якщо й ство рю вати аге нтство, то воно має 
бути під по ряд ко ване пре зи ден тові РАН або 
вче ному сек ре тарю. Важ ливо, щоб нау ко вим 
про це сом керу вали не чинов ники, а вчені. 
Адже саме тут про ля гає межа, яка захи щає 
най цін ніше в науці – само ор га ні за цію.

І це дове дено між на род ним досві дом. 
Жодне мініс терство чи аге нтство не давало 
команду Кюрі шукати рент ге нівське про міння, 
на основі якого пра цює вся рент ге нівська тех-
ніка. Так само й інші від криття вчені робили 
в моменти твор чого ося яння, а не за нака зом 
чинов ни ків. В усьому світі дер жава керує нау-
кою через гранти, екс пер тизу. Це – голо вні 
інстру менти, а не адмі ніст ра тивне управ ління.

Ма буть, тому, незва жа ючи на 40-річ ний 
досвід уче ного-фі зика й управ лінця, я досі 
не можу усві до мити, навіщо саме в такому 
вигляді від бу ва ється реформа управ ління 
нау кою в Росії. Крім одного, про що вго лос 
не гово рять: аби дати поко ман ду вати людям, 
дале ким від науки та нау ко вої сфери. У кож ній 
реформі клю чове запи тання: хто рефор мує? 
У чинов ни ків рефор му вання науки, як пра-
вило, і закін чу ється спро бами поке ру вати влас-
ністю та про конт ро лю вати вчених.

Ду маю, Укра їна має взяти з цього корис-
ний для себе урок – не повто рю вати чужих 
поми лок. У науці, як і в меди цині, голо вний 
при нцип – не зашко дити.

<…> Без у мовно, управ ління нау кою необ-
хідно вдос ко на лю вати, щоб змі нити ситу а-
цію з дегра ду ю чою струк ту рою еко но міки. 
Але для цього насам пе ред потрібно визна чи-
тися з метою, а вже потім «нани зу ва ти» засоби 
для її досяг нення, роз роб ляти меха нізми 
та інстру мен та рій. У чиїх руках вони пере бу-
ва ють – у яких мініс терств, комі те тів, рад при 
пре зи денті? Скільки має бути фон дів? Мабуть, 
не один-єди ний Фонд фун да мен таль них дослі-
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джень із фінан су ван ням, яке дово диться роз-
гля дати ледь чи не під мік ро ско пом, а кілька, 
як у кра ї нах, котрі здійс нили нау ково-тех но ло-
гічні прориви.

Нині у бага тьох кра ї нах спо сте рі га ється 
важ лива тен ден ція – зміц ню вати зв’я зок науки 
з нау ко єм ним біз не сом і вищою осві тою. 
Реформа управ ління нау ково-тех ніч ною сфе-
рою має бути наці лена саме на це.

І в жод ному разі не можна про ти став-
ляти галу зеву, ака де мічну та вузівську науку. 
Понад те, таке про ти став лення може мати 
досить шкід ливі нас лідки. Про це недавно 
добре ска зав у від кри тому листі до пре зи дента 
Росії Нобе лівсь кий лау реат Ж. Алфьоров.

Нині важ ливо не під да ва тися псев до ре-
фор ма торсь кій лихо манці, а адап ту вати науку 
Укра їни до сучас них умов і сві то вих тен ден-
цій. Пам’я та ючи при цьому, що успіх будь-
якої кра їни на 50  % зале жить від того, якими 
тех но ло гі ями вона воло діє. У май бут ній зоні 
віль ної тор гівлі з ЄС Укра їна може забез пе-
чити собі гідне місце тільки своєю пере до-
вою про дук цією, роз роб ле ною на основі своїх 
пере до вих тех но ло гій» (Сур жик Л. Ака де-
мік Воло ди мир Семи но женко: «Успіх кра-
їни на 50 від сот ків зале жить від того, 
якими тех но ло гі ями вона воло діє» // Дзер-
кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/
science/akademik-volodimir-seminozhenko-
uspih-krayini-na-50-vidsotkiv-zalezhit-vid-
togo-yakimi-tehnologiyami-vona-volodiye-_.
html). – 2013. – 25.10. – 1.11).

***
У Пів ден ному нау ко вому центрі НАН 

і МОН Укра їни від бу лася нарада за участі 
заступ ника голови Одесь кої облас ної дер-
жав ної адмі ніст ра ції В. Мат ковсь кого, при-
свя чена питанню поря тунку Куяль ниць-
кого лиману. За резуль та тами дослі джень 
вчені дійшли висновку, що пер шим ета пом 
з поря тунку Куяль ниць кого лиману має стати 
напов нення його водами Одесь кої затоки. 
Щоб пере ко на тися в пра виль ності цього 
рішення, про від ними вче ними Одеси про ве-
дено ряд нау ко вих дослі джень.

Під час обго во рення нау кова рада Пів ден-
ного нау ко вого центру винесла оста точне 
рішення про те, що напов нення Куяль ниць кого 
лиману морсь кою водою – це необ хід ний крок 
для збе ре ження та від нов лення його при род-
них ресур сів, а також що конт ро льо ване над-
хо дження морсь кої води в лиман не при зведе 
до погір шення ліку валь них влас ти вос тей ропи 
й грязі та до нега тив них змін його хіміч них 
і біо ло гіч них режимів.

Ке рів ник Пів ден ного нау ко вого центру 
НАН Укра їни С. Анд ро наті впев не ний, 
що запов нення морсь кою водою тільки поліп-
шить ситу а цію і така ж ситу а ція при близно 
буде й щодо забруд нення хіміч них і біо ло гіч-
них ток си кан том. Вміст мета лів-ток си кан тів 
у воді Одесь кої затоки не пере ви щує ГДК, тому 
вне сення води Чор ного моря в Куяль ниць кий 
лиман еко ло гічну ситу а цію в ньому щодо мета-
лів-ток си кан тів не погір шить.

На ступ ними ета пами робіт з поря тунку 
Куяль ниць кого лиману ста нуть, за сло вами 
В. Мат ковсь кого, роз робка про екту та вико-
нання робіт з роз чи щення річки Вели кий 
Куяль ник, а також завер шення виді лення при-
ро до охо рон ної зони, щоб мак си мально виклю-
чити вплив людсь кого фак тора на еко ло гію 
в цій еко сис темі (В. Мат ковсь кий: «Вря ту-
вати Куяль ник немож ливо без зва же ного 
нау ко вого вирі шен ня» // Одеська обласна дер-
жавна адмі ніст ра ція (http://oda.odessa.gov.
ua). – 2013. – 8.10).
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СУС ПІЛЬНІ ВИКЛИКИ І ПОТРЕ БИ

Укра ї нська наука і про блеми 
фор му вання інфор ма цій ного 

сус піль ст ва
Від по відно до звіту Між на род ного союзу 

елект ро зв’язку (МСЕ) ООН «Вимір інфор-
ма цій ного сус піль ст ва», цього року Укра-
їна під ня лася на схо динку вище за рів нем 
роз витку інфор ма цій них тех но ло гій. Торік 
Укра їна займала 69-те місце із 157 країн, цього 
року її рей тинг під ви щили на одне місце.

Лі де рами рей тингу є Корея, Шве ція, Іслан-
дія. Поряд з Укра ї ною в рей тингу пере бу ває 
Туреч чина й Мол дова. Біло русь зайняла 41-ше 
місце, Гру зія – 71-ше. Усього звіт подає осно-
вні гло бальні тен ден ції роз витку інфор ма цій-
них і кому ні ка цій них тех но ло гій (ІКТ), а також 
індекс роз витку ІКТ.

На га да ємо, Укра їна займає п’яте місце 
серед сві то вих ліде рів з екс порту про грам ної 
про дук ції.

Глава Комі тету ВР із питань інфор ма ти за ції 
та інфор ма цій них тех но ло гій В. Омель ченко 
повід омив, що, від по відно до дослі джень, 
Укра їну випе ре джа ють тільки Індія, Китай, 
РФ і Бра зи лія, які вже понад 20 років пра цю ють 
на під тримку ІТ-сфери. За даними Дер жав ної 
служби ста тис тики Укра їни, у сфері ІТ пра цює 
бли зько 2 тис. під при ємств, чий загаль ний вало-
вий дохід ста но вить бли зько 12 млрд грн на рік. 
Кіль кість фахів ців, зайня тих у сфері ІТ, ста но-
вить бли зько 200 тис. осіб. Екс порт послуг цієї 
сфери ста но вить бли зько 9,5 млрд грн, тобто 
80  % від загаль ного доходу. В. Омель ченко 
зазна чив, що на сьо го дні Укра їна має високі 
шанси стати най більш при ваб ли вою кра ї-
ною – поста чаль ни ком про грам ного забез-
пе чення (ООН під ви щила рей тинг Укра-
їни за рів нем роз витку ІT // Освіт ній 
пор тал (http://www.osvita.org.ua/news/73822.
html). – 2013. – 9.10).

***
До ступ до про від них баз сві то вої нау ко-

вої та нау ково-тех ніч ної інфор ма ції істотно 
роз ши ри ться.

9 жовтня 2013 р. на засі данні уряду при-
йн ято Поста нову Кабі нету Мініст рів Укра їни 
«Про вне сення змін до п. 1 Поста нови Кабі-
нету Мініст рів Укра їни від 9 жовтня 2006 р. 
№ 1404» щодо забез пе чення мож ли вості здій-
с нення Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого попе ре дньої оплати 
доступу до елект ро нних баз даних зару біж ної 
нау ко вої інфор ма ції.

Не об хід ність вне сення до п. 1 Поста-
нови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Пи-
тання попе ре дньої оплати това рів, робіт 
і послуг, що заку по ву ються за бюджетні кош-
ти» допов нення, яке сто су ється над ання 
дозволу на попе ре дню оплату (на наступ ний 
рік) доступу до елект ро нних баз даних зару-
біж ної нау ко вої інфор ма ції, пов’я зана із сус-
піль ною важ ли вістю ство рення належ них умов 
для забез пе чення вико рис тання цих баз даних 
віт чиз ня ними нау ко вими уста но вами.

Ідеться насам пе ред про забез пе чення 
доступу до про від них сві то вих баз нау ко-
вої та нау ково-тех ніч ної інфор ма ції, таких 
як SCOPUS, Science Direct (видав ництво 
Elsevier); Academic Search Complete (видав-
ництво EBSCO); INSPEC (видав ництво 
Institution of Engineering and Technology), 
що міс тять поточні та рет ро спек тивні зібрання 
елект ро нних вер сій бли зько 15 тис. нау ко вих 
жур на лів понад 5 тис. видав ництв різ них країн, 
ано то вану біб ліо гра фію й пошу ко вий інстру-
мен та рій до них. Вони зосе ре джу ють основ ний 
масив сві то вої інфор ма ції, який має виключне 
зна чення для здійс нення ефек тив них фун да-
мен таль них і при клад них дослі джень віт чиз-
ня них нау ко вих уста нов, інтег ра ції Укра їни 
у сві то вий нау ко вий і тех но ло гіч ний прос тір, 
під тримки інно ва цій ного роз витку вітчиз ня ної 
еко но міки.

За зна чимо, що пере важна час тина заку пі-
вель доступу до про від них сві то вих елект ро-
нних баз нау ко вої та нау ково-тех ніч ної інфор-
ма ції, почи на ючи з 2005 р., здійс ню ва лася 
в Укра їні Наці о наль ною ака де мією наук Укра-
їни через Наці о нальну біб лі о теку Укра їни імені 
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В. І. Вер надсь кого на заса дах дер жав них заку-
пі вель через меха нізм від кри тих кон курс них 
тор гів, що перед ба чає мож ли вість заку півлі 
лише на поточ ний рік.

Проте нині полі тика зару біж них пар т не рів 
стала вкрай жорст кою. Про відні сві тові фірми-
ін тег ра тори баз даних нау ко вої та нау ково-тех-
ніч ної інфор ма ції (такі як між на родна інфор ма-
ційна кор по ра ція EBSCO та ін.) від мов ля ються 
брати участь в ого ло шу ва них НБУВ від кри тих 
тор гах, кате го рично напо ля га ючи на повній 
попе ре дній оплаті інфор ма цій них про дук тів 
на наступ ний рік. Зазна чене моти ву ється тим, 
що всі видавці нау ко вих жур на лів потре бу-
ють 100-від сот ко вої попе ре дньої оплати від 
перед плат них агентств до початку обробки 
замов лень і від криття покуп цеві онлайн-дос-
тупу до елект ро нних про дук тів: пере д о плата 
є загаль но прий ня тою сві то вою прак ти кою 
у справі поши рення нау ко вої інфор ма ції.

Про ве дені попе ре дні кон суль та ції сто-
совно мож ли вості збе ре ження існу ю чого нині 
порядку заку пі вель пока зали, що цінові про по-
зи ції та умови, на яких вони могли б здійс ню-
ва тися, є вкрай зави ще ними й неприйнят ними 
для укра ї нсь кої сто рони. Унас лі док цього заку-
півлі на 2012 р. не здійс ню ва лися.

З огляду на викла дене забез пе чення мож-
ли вості попе ре дньої оплати доступу до зазна-
че них баз даних нау ко вої інфор ма ції шля-
хом вне сення від по від ного допов нення до 
п. 1 Поста нови Кабі нету Мініст рів Укра їни 
від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання попе ре-
дньої оплати това рів, робіт і послуг, що заку-
по ву ються за бюджетні кош ти» набу ває особ-
ли вої акту аль ності. Інфор ма цій ними базами, 
про які йдеться, корис ту ються в Укра їні багато 
тисяч дослід ни ків: щороку ними копі ю ва лося 
кіль ка сот тисяч нау ко вих ста тей із про від них 
зару біж них видань.

При йн яття акта забез пе чить доступ віт чиз-
ня них уче них і фахів ців через Наці о нальну 
біб лі о теку Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
біб лі о теки інших нау ко вих уста нов до інфор-
ма цій них про дук тів (елект ро нних вер сій нау ко -
вих жур на лів, рефе ра тив ної, біб ліо гра фіч ної 
та іншої супро від ної інфор ма ції), зібра них 

у тема тичні колек ції про від ними сві то вими 
інфор ма цій ними кор по ра ці ями та без по се ред-
німи видав цями.

Суть вне се них змін поля гає в допов ненні 
визна че ного цією Поста но вою Кабі нету 
Мініст рів Укра їни вичерп ного пере ліку послуг, 
попе ре дня оплата яких може здійс ню ва тися 
на тер мін 12 міся ців, спе ці аль ним дозво лом 
щодо пере д о плати на кож ний наступ ний рік 
доступу до зару біж них елект ро нних баз нау-
ко вої й нау ково-тех ніч ної інфор ма ції.

При йн ята уря дом Поста нова дасть змогу 
істотно роз ши рити мож ли вості забез пе чення 
нау ко вих уста нов, ВНЗ досту пом до про від-
них баз сві то вої нау ко вої та нау ково-тех ніч-
ної інфор ма ції. Буде досяг нуто фак тич ного 
зде шев лення доступ ної інфор ма ції. Одним 
з важ ли вих аспек тів цього стане забез пе-
чення доступу фахів ців до пов ного фор мату 
баз даних упро довж усього пері оду (Доступ 
до про від них баз сві то вої нау ко вої та нау-
ково-тех ніч ної інфор ма ції сут тєво роз ши-
риться // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.
gov.ua). – 2013. – 11.10).

***
Для досяг нення еко но міч ного про гресу 

Укра їна має вра ху вати й реко мен да ції 
Євро пейсь кої Ради щодо роз витку циф ро-
вої еко но міки, інно ва цій та послуг, ухва лені 
за резуль та тами нещо да в нього засі дання 
в Брюс селі. Таку думку висло вив голова Дер-
жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни В. Семи но женко.

Він наго ло сив, що в умо вах гло ба лі зо ва ного 
світу сильна циф рова еко но міка має жит тєво 
важ ливе зна чення для забез пе чення зрос тання 
й під ви щення кон ку рен то сп ро мож ності нашої 
кра їни. Вра хо ву ючи перс пек тиви асо ці йо ва-
ного членства Укра їни в ЄС, наша дер жава має 
буду вати свою полі тку роз витку ІКТ з ура ху ван-
ням тен ден цій євро пейсь кого ринку. Якщо ЄС 
замис лю ється над тим, як над ати додат ко вого 
імпульсу для своєї про мис ло вості у сфері циф-
ро вих про дук тів і послуг, то Укра їна пови-
нна вміти опе ра тивно реа гу вати та ці сиг нали 
та ретельно опра цьо ву вати акту альні питання.
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Го лова Дер жін форм на уки повід омив, 
що Євро пейська Рада на своєму засі данні від-
зна чила необ хід ність ство рення ком плекс ного 
єди ного циф ро вого та теле ко му ні ка цій ного 
ринку. Окрему увагу було при ді лено ско ро-
ченню «циф ро вого роз ри ву» між дер жа вами-
чле нами ЄС. Також Євро пейська Рада наго-
ло сила на важ ли вості інвес ту вання в циф рову 
еко но міку, під крес ливши при цьому необ хід-
ність упро ва дження новіт ніх тех но ло гій та роз-
витку від по від ної інфра струк тури (тех но ло-
гія 40, широ ко сму го вий швид кіс ний зв’я зок, 
обробка вели ких даних, «хмар ні» обчис лен ня).

Окре мий наго лос зроб лено на необ хід ності 
опра цю вання питання щодо вста нов лення 
окре мих спри ят ли вих умов у сфері опо дат ку-
вання. У цьому кон тексті була пози тивно оці-
нена іні ці а тива Євро ко мі сії щодо ство рення 
екс перт ної групи з питань опо дат ку вання 
у сфері циф ро вої еко но міки. Для роз витку єди-
ного циф ро вого ринку вирі шальне зна чення 
має ство рення перед ба чу ва ної та ста біль ної 
загаль но єв ро пейсь кої пра во вої бази для подо-
лання фраг мен та ції ринку, над ання спри яння 
ефек тив ній кон ку рен ції та залу чення при ват-
них інвес ти цій.

Єв ро пейська Рада також наго ло шує на 
потребі при ско ре ного роз гляду зако но дав чих 
про по зи цій, зок рема щодо елект ро нної іден-
ти фі ка ції, елект ро нного вистав лення рахун ків 
та оплати послуг з метою їх при йн яття в рам-
ках нині ш ньої каден ції Євро пар ла менту. Важ-
ли вим фак то ром сти му лю вання довіри гро-
ма дян і біз несу до циф ро вої еко но міки має 
стати своє часне при йн яття Загаль них рамок 
з захисту даних, а також Дирек тиви щодо 
кібер без пеки як еле мен тів завер шення фор-
му вання єди ного циф ро вого ринку до 2015 р. 
Для поліп шення нави чок з інфор ма ційно-ко м-
п’ю тер них тех но ло гій та подо лання кад ро вого 
дефі циту в цій сфері Євро пейська Рада про по-
нує вжити ряд кроків.

Зок рема, реко мен ду ється спря му вати частку 
євро пейсь ких струк тур них та інвес ти цій них 
фон дів для освіти, пере під го товки й про фе сій-
ного навчання у сфері ІКТ, забез пе чити більш 
висо кий сту пінь інтег ра ції циф ро вих нави чок 

у галузі освіти та поси лити мобіль ність тру до-
вих ресур сів у сфері ІКТ.

Єв ро пейська Рада наго ло сила на важ ли вості 
інвес ти цій у дослі дження та інно ва ції як ката-
лі за тора під ви щення про дук тив ності та забез-
пе чення еко но міч ного зрос тання. У цьому 
кон тексті під крес лено необ хід ність більш 
ско ор ди но ва ного вико рис тання всіх доступ-
них інстру мен тів, зок рема гран тів, вен чур-
ного капі талу пере дко мер цій них дер жав них 
заку пі вель (Воло ди мир Семи но женко: ІКТ 
Укра їни пови нен роз ви ва тися з ура ху ван-
ням реко мен да цій Євро пейсь кої Ради // Дер-
жавне аге нтство з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.
gov.ua). – 2013. – 30.10).

***
Ко мі тет з питань інфор ма ти за ції 

та інфор ма цій них тех но ло гій роз гля нув 
про ект закону 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. Ме тою зако но про екту (реєстр. 
№ 2063) є ство рення базо вих еко но міч них 
умов для фор му вання кон ку рен то сп ро мож-
ності й роз витку в Укра їні індуст рії про грам-
ної про дук ції.

Го лова комі тету В. Омель ченко зазна чив, 
що було під го тов лено доопра цьо вану редак цію 
зако но про екту та виправ лені недо ліки з ура-
ху ван ням пози цій Голо вного нау ково-ек с перт-
ного управ ління ВРУ, КМУ та інших ЦОВВ.

Член Вико нав чого комі тету Укра ї нсь кого 
това риства фінан со вих ана лі ти ків В. Гала сюк 
пояс нив, що доопра цьо вані норми зако но про-
екту, по-перше, вста нов лю ють особ ли вості 
опо дат ку вання не тільки для суб’єк тів індуст-
рії про грам ної про дук ції екс тер ри то рі ально, 
а й для нау ково-дос лід них під при ємств учас-
ни ків Наці о наль ного про екту «Тех но по ліс»; 
по-друге, усі пре фе рен ції, перед ба чені на тим-
ча со вій основі, у режимі особ ли вос тей опо дат-
ку вання. Також зако но про ек том перед ба чено 
чіт кий пере лік дозво ле них видів діяль ності 
й пере лік про фе сій, що міні мі зує ризик зло вжи-
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вань і вико рис тання пре фе рен цій непро філь-
ними суб’єк тами. Також про ек том перед ба чено 
значно жорст кі ший режим адмі ніст ру вання.

Чле нами комі тету було при йн ято рішення 
реко мен ду вати Комі тету з питань подат ко вої 
та мит ної полі тики, який визна че ний голо вним 
з опра цю вання зако но про екту, подати до Вер-
хов ної Ради доопра цьо ва ний зако но про ект 
з ура ху ван ням заува жень і про по зи цій авто рів 
зако но дав чої іні ці а тиви (Комі тет з питань 
інфор ма ти за ції та інфор ма цій них тех но-
ло гій роз гля нув про ект закону про вне сення 
змін до розд. 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 // Офі цій ний веб-пор-
тал Вер хов ної Ради Укра їни (http://iportal.
rada.gov.ua). – 2013. – 10.10).

***
Від бу лося засі дання гро мадсь кої ради 

при Дер жав ному комі теті теле ба чення 
і радіо мов лення Укра їни. Участь у ньому 
взяли керів ники струк тур них під роз ді лів комі-
тету, пред став ники ЗМІ.

Ди рек тор депар та менту видав ни чої справи 
та преси Держ ком те ле ра діо О. Коно ненко 
пред ста вив гро мадсь кості про ект Дер жав ної 
цільо вої наці о нально-куль тур ної про грами 
по пуля ри за ції віт чиз ня ної кни го ви дав ни чої 
про дук ції та читання на 2014–2018 рр., роз-
роб ле ний Держ ком те ле ра діо на вико нання 
п. 2 Роз по ря дження Кабі нету Мініст рів Укра-
їни від 10 квітня 2013 р. № 257 «Про схва лення 
Кон цеп ції Дер жав ної цільо вої наці о нально-
куль тур ної про грами по пуля ри за ції віт чиз-
ня ної кни го ви дав ни чої про дук ції та читання 
на 2014–2018 роки».

Ме тою Про грами є від ро дження соці аль ної 
ролі книги та читання як про цесу куль тур ного, 
духов ного, про фе сій ного та інте лек ту аль ного 
зба га чення людини, ство рення спри ят ли вих 
умов для роз витку видав ни чої галузі й сис теми 
інфор му вання про віт чиз няну видав ничу про-
дук цію, що дасть мож ли вість під ви щити кон-
ку рен то сп ро мож ність Укра їни як євро пейсь кої 
дер жави. Про грама спря мо вана на ство рення 

сис теми інфор му вання про віт чиз няну видав-
ничу про дук цію, у тому числі із залу чен ням 
ЗМІ, модер ні за цію тех но ло гіч ної бази видав-
ни чої галузі, про ве дення моні то рингу ринку 
віт чиз ня ної видав ни чої про дук ції тощо.

Члени гро мадсь кої ради внесли понад 
30 про по зи цій до про екту доку мента, які 
одно го лосно були схва лені на засі данні. 
Зок рема, пред став ники гро мадсь кості наго-
ло шу ють на тому, що заходи з по пуля ри за-
ції читання й роз бу дови кни го тор го вель ної 
мережі пови нні поши рю ва тися й на елект ро н-
ну книгу, оскільки в сучас ному світі немож-
ливо роз ви вати кни го ви дав ничу справу, реа-
лі зо ву вати полі тику інфор ма цій ної гра мот-
ності й куль тури без ура ху вання тен ден цій 
роз витку елект ро нного кон тенту, тем пів його 
поши рення і роз ши рення сфер впливу. 

Пре зи дент ВГО «Укра їнська біб ліо течна 
асо ці а ція» І. Шев ченко вва жає, що слід 
перед ба чити в доку менті ство рення про вай-
дерсь кої мережі роз по всю джу ва чів елект-
ро нних кни жок (агре га то рів елект ро нного 
кон тен ту). Також пред став ники гро мадсь-
кості акцен ту вали увагу на необ хід ності 
залу чення до інфор ма цій ної кам па нії щодо 
по пуля ри за ції читання Інтер нету й соці аль-
них мереж (Гро мадська рада обго во рила 
про ект про грами по пуля ри за ції віт чиз ня-
ної кни го ви дав ни чої про дук ції та читання 
// Дер жав ний комі тет теле ба чення і радіо-
мов лення Укра їни (http://comin.kmu.gov.
ua). – 2013. – 10.10).

***
За вер шено роботу над Оцін кою елект-

ро нної готов ності Укра їни, і 29 жовтня 
в рам ках Між на род ного нау ко вого кон-
гресу «Інфор ма ційне сус піль ство в Укра-
ї ні» цей доку мент офі ційно пре зен то вано 
гро мадсь кості.

Оцінка елект ро нної готов ності Укра їни 
про во ди лася Наці о наль ним центром елект ро-
нного уря ду вання на замов лення Дер жав ного 
аге нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни за під тримки Сек ре та рі ату 
Кабі нету Мініст рів Укра їни. Робоча група 
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скла да лася з пред став ни ків уря до вих струк-
тур, нау ко вих уста нов, інсти ту тів гро ма дянсь-
кого сус піль ства та неза лежні експерти.

Ре зуль тати оцінки е-го тов ності Укра-
їни будуть вико рис тані для стра те гіч ного 
пла ну вання роз витку інфор ма цій ного сус-
піль ства, у тому числі е-уря ду вання. З цією 
метою перед ба ча ється здійс нення щоріч ного 
моні то рингу і бенч мар кінгу за визна че ними 
показ ни ками (У рам ках Між на род ного нау-
ко вого кон гресу «Інфор ма ційне сус піль ство 
в Укра ї ні» пре зен то вано Оцінку елект ро-
нної готов ності Укра їни // Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 29.10).

***
За ру біжна видав нича нау кова про-

дук ція Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни (1995–2012 рр.).

Ви ко на ний ана ліз нау ко вої видав ни чої про-
дук ції Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
вида ної за кор до ном про тя гом 1995–2012 рр., 
дав змогу виявити харак терні риси й окрес-
лити деякі тен ден ції дина міки випуску 
книж ко вих і пері одич них видань. Загаль-
ним трен дом у випуску видав ни чої про дук ції 
НАН Укра їни зага лом і за кор до ном зок-
рема є посту пове збіль шення кіль кості назв 
книг і ста тей. Це сто су ється всієї сукуп ності 
видань ака де мії, видань за окре мими сек ці ями 
та від ді лен нями, за окре мими видами про дук-
ції чи видав цями: про тя гом зазна че ного пері-
оду обсяг видав ни чої про дук ції збіль шився 
в серед ньому вдвічі.

Кіль кість моно гра фій, випу ще них за кор-
до ном упро довж одного року за сек ці ями 
та від ді лен нями НАН Укра їни, вимі рю ється 
оди ни цями, а ста тей – сот нями. Тож порів-
няння від сот ко вих внес ків окре мих від ді лень 
у загальну кіль кість нау ко вих моно гра фій 
не є пока зо вим, повнішу інфор ма цію надає 
ана ліз роз по ділу ста тей ної про дук ції.

Ос новні піки актив ності, які ми фік су ємо 
за випус ком моно гра фій уста но вами НАН 
Укра їни, є п’я ти річні – 1997, 2002, 2007, 2012 р., 

що можна част ково пояс нити масо вим завер-
шен ням робіт за фун да мен таль ною нау ко вою 
тема ти кою. Решту піків, менш яск раво вира же-
них або зафік со ва них за резуль та тами роботи 
окре мих сек цій чи від ді лень, можна пояс нити 
визнач ними істо рич ними датами (юві ле ями 
ака де мії чи її уста нов). У най більш загаль ному 
плані зміна обсягу видав ни чої про дук ції НАН 
Укра їни від обра жує зміни еко но міч них умов 
у державі.

До слі дження дина міки закор дон ної видав-
ни чої про дук ції уста нов НАН Укра їни дає 
під стави стве р джу вати, що випуск книг і ста-
тей за кор до ном до остан нього часу не є пред-
ме том постій ної особ ли вої уваги нау ко вців, 
не ста но вить час тину інфор ма цій ної полі тики 
й окре мого напряму роботи від ді лень і сек цій 
НАН України.

По каз ники випуску за кор до ном ста тей окре-
мими від ді лен нями НАН Укра їни, обчис лені 
як від сот кова частка про дук ції від по від ної сек ції 
НАН Укра їни, коли ва ються зага лом неза ко но-
мірно. Для кіль кох від ді лень Сек ції фізико-тех-
ніч них і мате ма тич них наук постійне зни ження 
цього показ ника вста нов лю ється почи на ючи від 
2003 р. Пози тив ним винят ком є тільки показ ник 
випуску ста тей ної закор дон ної про дук ції Від ді-
лення еко но міки НАН Укра їни, що ста більно 
зрос тає про тя гом остан нього деся ти річчя. Отже, 
якщо роз гля дати показ ники випуску видав ни чої 
про дук ції за кор до ном як міру резуль та тив ності, 
акту аль ності й затре бу ва ності дослі джень укра-
ї нсь ких нау ко вців, є оче вид ним, що орга ні за ція 
зару біж них пуб лі ка цій має ста но вити пред мет 
особ ли вої уваги ака де мії. Стра те гіч ним завдан-
ням при цьому пови нно бути якнай ширше пред-
став лення резуль та тів віт чиз ня них нау ко вих 
дослі джень у сучас ній, доступ ній сві то вій нау-
ко вій спіль ноті формі.

Од ним зі шля хів вирі шення цього завдання 
можуть слу гу вати заходи, спря мо вані на вмо-
ти ву вання, сти му лю вання, заохо чення вче них 
до зару біж них пуб лі ка цій, на актив ніше вико-
рис тання іно зем них мов у про цесі під го товки 
нау ко вих пуб лі ка цій, а також на над ання орга-
ні за цій ної та фінан со вої під тримки у здійс-
ненні зару біж них видань.
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Дру гий шлях поля гає в опа ну ванні й пов-
сюд ному впро ва дженні сучас них видав ни-
чих та інфор ма цій них тех но ло гій, вико рис-
танні мож ли вос тей вір ту аль них інфор ма цій-
них ресур сів, орга ні за ції елект ро нних видань 
та пред став ленні в елект ро нному вигляді наяв-
ної папе ро вої видав ни чої про дук ції, а також 
у ство ренні належ ної зако но дав чої бази для 
якнай ефек тив ні шого впро ва дження цих захо-
дів (Рад ченко А., Діденко Ю. Зару біжна 
видав нича нау кова про дук ція Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни(1995–2012 рр.) // Віс-
ник Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни. – 
2013. – № 7. – C. 81–82).

***
Ха рак те рис тика сучас ного стану біб ліо-

течно-ін фор ма цій ної сис теми НАН України.
Ос но вою біб ліо течно-ін фор ма цій ного 

забез пе чення роботи НАН Укра їни є доку-
ментно-ін фор ма ційні ресурси  1. Сукуп ний 
фонд біб ліо течно-ін фор ма цій них під роз ді лів 
на поча ток 2012 р. ста но вив понад 31 млн пр., 
у т. ч. біб лі о тек НДУ – 9,2 млн пр. (НБУВ – 
бли зько 15 млн пр., ЛНБ ім. В. Сте фа ника – 
7 млн пр.), у т. ч. іно зем них видань – 2,8 млн 
пр. За видо вим скла дом сукуп ний фонд біб лі о-
тек НДУ на поча ток 2012 р. ста но вив: книги – 
32,3  %; пері одичні та про дов жу вані видання – 
59,6  %; нор ма тивні доку менти – 7,4  %; доку-
менти на мік ро но сіях – 0,7  %. У 1990 р. обсяг 
фон дів біб лі о тек НДУ ста но вив 8,1 млн пр., 
тобто за 20 років фонд збіль шився на 1,1 млн 
пр. Щоріч ний при ріст фон дів у біб лі о те-
ках НДУ за цей період ста но вив 55 тис. пр. 
Незначне зрос тання його обсягу пояс ню ється 
сут тє вим змен шен ням упро довж остан ніх 
деся ти літь та вилу чен ням знач ної кіль кості 
мало вжи ва них, амор ти зо ва них, непро філь-

1 Від омості наводяться за виданням: Робота 
бібліотек науково-дослідних установ Національ-
ної академії наук України в 2011 році: інформаційно-
аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського; авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, 
Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоі-
денко. – К., 2012. – Вип. 17. – 215 с.

них видань. Серед ньо річ ний показ ник над-
хо дження видань до фон дів однієї біб лі о теки 
НДУ мав тен ден цію до зни ження. Зок рема, 
за цей період він ско ро тився вде ся теро. Змен-
шення щоріч них над хо джень до фон дів біб лі-
о тек НДУ пов’я зані також зі зни жен ням кіль-
кості отри ма них доку мен тів за між на род ним 
кни го об мі ном і ско ро чен ням випуску влас них 
видань, під го тов ле них нау ково-дос лід ними 
уста но вами. На фор му вання фон дів біб лі о тек 
НДУ у звіт ному році нега тивно впли нув такий 
чин ник, як дефі цит бюджет ного фінан су вання, 
внас лі док чого від бу лося ско ро чення кіль кості 
назв перед пла че них видань та майже при пи-
ни лася заку півля літе ра тури. Біль шість біб лі о-
тек НДУ не мали мож ли вості при дбати навіть 
най не об хід ніші довід кові видання. Най більшу 
частку серед основ них дже рел ком плек ту-
вання фон дів біб лі о тек НДУ ста но вили дари 
та кни го об мін.

Окремі біб лі о теки попов нили свої фонди 
видан нями, пере да ними з осо бис тих біб лі о тек 
видат них уче них, дія чів науки й тех ніки. Біб лі-
о тека Інсти туту мета ло фі зики отри мала книж-
кові видання з осо бо вих біб лі о тек ака де міка 
В. Немош ка ленка та ака де міка А. Шпака; біб-
лі о тека Інсти туту укра ї но знавства – ака де міка 
Я. Іса є вича; біб лі о тека Інсти туту над твер дих 
мате рі а лів – ака де міка М. Нові кова; біб лі о тека 
Інсти туту моно крис та лів – ака де міка Б. Гри-
ньова та дирек тора уста нови, док тора хіміч них 
наук О. Шиш кіна. Попов нила фонд біб лі о теки 
колек ція ака де міка О. Они щенка, гене раль ного 
дирек тора НБУВ, голови Інфор ма ційно-біб лі о-
теч ної ради НАН України.

Упро довж семи років ака де мік В. Лок тєв 
перед пла чує для біб лі о теки Інсти туту тео ре-
тич ної фізики жур нал Nature Physics. Річні ком-
плекти нау ко вих жур на лів, моно гра фії та мате-
рі али кон фе рен цій регу лярно над си лає зі США 
колиш ній спів ро біт ник ГАО М. Міщенко. 
Біб лі о тека Інсти туту моле ку ляр ної біо ло-
гії і гене тики від спів ро біт ника, який пра цює 
за кор до ном, отри мала в дар жур нали EMBO 
journal (30 номе рів) та EMBO reports (вісім 
номе рів). До сить важ ли вою та обо в’яз ко вою 
скла до вою фон дів біб лі о тек є видання уста нов 
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НАН Укра їни. Саме вони ста нов лять сут тє вий 
від со ток щоріч них над хо джень і мають наочно 
ілюст ру вати нау кові досяг нення ака де міч них 
уста нов. Слід зазна чити, що далеко не всі біб лі-
о теки збе рі га ють повні ком плекти доку мен тів, 
вида них на базі своїх уста нов, а також нау кові 
роботи спів ро біт ни ків, видані влас ним кош том 
авто рів у інших видав ницт вах та за кор до ном. 
Зазви чай такі видання від сутні не лише у фон-
дах біб лі о тек НДУ, а й у НБУВ. Дово диться 
кон с та ту вати той при крий факт, що біб лі о теки 
не тільки не мають повних ком плек тів видань 
спів ро біт ни ків своєї уста нови, а й досить часто 
не воло ді ють інфор ма цією про їхній вихід.

Важ ли вим дже ре лом нової та акту аль ної 
інфор ма ції є неопуб лі ко вані доку менти, зок-
рема нау кові звіти, дисер та ції, авто ре фе рати 
дисер та цій, пре принти, депо но вані руко писи. 
Над хо дження цих доку мен тів до фон дів біб-
лі о тек постійно зрос тає та потре бує від по від-
ного конт ролю щодо їх обліку та збе ре ження. 
Ряд біб лі о тек Сек ції сус піль них і гума ні тар них 
наук НАН Укра їни отри мали книги за Дер жав-
ною про гра мою «Укра їнська кни га», яка реа-
лі зу ється Дер жав ним комі те том теле ба чення 
і радіо мов лення Укра їни. Про дов жу вала над хо-
дити на без о плат ній основі літе ра тура з укра-
ї нсь ких видав ництв «О бе ре ги», «Нау кова 
дум ка», «А ка дем пе рі о ди ка», «Єврос віт». Біб-
лі о теки НДУ м. Хар ків отри мали в дар книги 
від редак ції жур налу Functional Materials. 
Біб лі о теки Захід ного нау ко вого центру про-
дов жу вали отри му вати в дар літе ра туру від 
доб ро чин ного фонду «Світ ло» та фонду «Від-
ро джен ня». Але, на жаль біль шість видань, 
отри ма них у дар від видав ництв, у своїй біль-
шості не від по ві да ють тема тиці уста нови і не 
корис ту ються попи том у читачів.

За видо вим скла дом основ ний від со ток над хо-
джень до біб лі о тек ста но вили пері одичні та про-
дов жу вані видання (62  %), але обсяг над хо джень 
до доку ментно-ін фор ма цій них фон дів НАН 
Укра їни за цим дже ре лом постійно ско ро чу є ться. 
Біль шість біб лі о тек не має змоги перед пла тити 
пері одику навіть в елект ро нному вигляді.

Од ним із най важ ли ві ших дже рел попов-
нення фон дів біб лі о тек на сучас ному етапі 

зали ша ється кни го об мін. Так, най більшу 
кіль кість літе ра тури за кни го об мі ном отри-
мали у 2011 р. біб лі о тека Інсти туту укра ї но-
знавства (647 пр.) з Пів денно-схід ного нау-
ко вого Інсти туту в м. Перемишль – 25 пр., 
ІНІСН РАН – 44 пр., доб ро чин ного фонду 
«Сейбр-Світ ло» – 32 пр. та ін. Біб лі о тека Інсти-
туту ядер них дослі джень отри мала 289 пр. 
пре прин тів з Об’єд на ного інсти туту ядер них 
дослі джень м. Дубни. Біб лі о тека Інсти туту 
зоо ло гії впро довж бага тьох років обмі ню ється 
видан нями з такими уста но вами, як Бри тансь-
кий музей при роди, Тульське ети мо ло гічне 
това риство, Зоо ло гіч ний інсти тут РАН, Хар-
ківсь кий філіал укра ї нсь кого ети мо ло гіч ного 
това риства, а також з бага тьма запо від ни ками 
та при род ними пар ками Укра їни. У 2011 р. біб-
лі о тека нала го дила кни го об мін з новими пар-
т не рами: Чер ні вець ким крає знав чим музеєм, 
Вер х няць кою дослідно-се лек цій ною стан-
цією Інсти туту коре не плід них куль тур УААН, 
Музей ним фон дом ім. О. Бра у нера, Регі о наль-
ним ланд шафт ним пар ком «Між рі чинсь кий» 
та ін.

За вдя чу ючи кни го об мін ним зв’яз кам з бага-
тьма нау ко вими уста но вами та гро мадсь кими 
орга ні за ці ями Литви, Лат вії, Польщі, Сло вач-
чини, Чехії, Хор ва тії, Китаю, Япо нії, до біб лі о-
теки Інсти туту про блем міц ності про дов жу ють 
над хо дити зару біжні пері одичні видання. Біб-
лі о тека Дер жав ного при ро до знав чого музею 
активно спів пра цює з бага тьма зару біж ними 
уста но вами, зок рема МДУ ім. М. В. Ломо-
но сова, Інсти ту том зоо ло гії, Інсти ту том сис-
те ма тики і ево лю ції тва рин та Інсти ту том 
палео бо та ніки Польсь кої АН, Ети мо ло гіч ним 
това рист вом Польщі та ін. Біб лі о тека Голо-
вної аст ро но міч ної об серва то рії від прав ляє 
жур нал «Кине ма тика и физика небе с ных тел» 
за кор дон за 33 адре сами, завдяки кни го об-
міну отри мує «Аст ро но ми чес кий жур нал», 
«Вест ник ФГУП НПО им. С. А. Лавоч ки на», 
жур нали «Аст ро фи зи ка» (Вір ме нія), Baltic 
Astronomi (Лит ва) та ін.

Не ви ді лення кош тів на при дбання нової 
літе ра тури зму шу вало біб лі о теки шукати 
нетра ди ційні шляхи ком плек ту вання фон дів. 
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У 2011 р. біб лі о теки НДУ про дов жу вали отри-
му вати допо могу від зару біж них орга ні за цій, 
спів пра цю вати з това рист вами, які займа ються 
пошу ками та реа лі за цією нау ко вої книж ко вої 
про дук ції. Біб лі о тека Інсти туту коло їд ної хімії 
та хімії води спів пра цю вала з ТОВ «Сімп-
ро ком» та завдяки йому отри мала сім дуже 
необ хід них книг. Біб лі о тека Інсти туту полі-
тич них та етно на ці о наль них дослі джень отри-
мала літе ра туру від това риств «Сімп ро ком» 
та «Мега-Ватт». Велику колек цію книг персь-
кою мовою від Посоль ства Ірану та під бірку 
китайсь кої літе ра тури і книг про Китай від 
МЗС Укра їни отри мала біб лі о тека Інсти туту 
схо до знавства. Іно земні жур нали через кафе-
дру ЮНЕСКО отри мала біб лі о тека Інсти туту 
про блем кріо бі о ло гії та кріо ме ди цини. Упро-
довж бага тьох років до біб лі о теки Інсти туту 
укра ї но знавства над хо дить газета з Вели кої 
Бри та нії «Укра їнська дум ка». Активно спів-
ро біт ни чає з Між на род ним фон дом Journal 
Donation Project біб лі о тека Інсти туту соці о ло-
гії. Бла го дій ний фонд Криму надає допо могу 
біб ліо теці НІАЗ «Оль ві я», над си ла ючи їй нову 
літе ра туру з анти чності.

Зміц ненню кни го об мін них зв’яз ків сприяє 
видав нича діяль ність уста нов та наяв ність обмін-
них фон дів нау ко вих видань у біб лі о те ках. Упро-
довж бага тьох років плідно спів пра цю ють з Біб-
лі о те кою з при род ни чих наук РАН біб лі о теки 
інсти ту тів бота ніки, мета ло фі зики, меха ніки, 
коло їд ної хімії та хімії води, при клад ної мате-
ма тики і меха ніки, фізі о ло гії, Морського гід ро-
фі зич ного інсти туту (МГІ), Фізико-тех ніч ного 
інсти туту низь ких тем пе ра тур (ФТІНТ). Біб лі о-
тека Інсти туту біо ло гії пів ден них морів (ІБПМ) 
під три мує кни го об мінні зв’язки з 30 орга ні за ці-
ями та уста но вами Росії і Укра їни. 

Активно попов нює свої фонди новою літе-
ра ту рою біб лі о тека Інсти туту про блем міц-
ності, обмі ню ючи свій жур нал «Проб лемы 
проч нос ти» на спо рід нені видання з нау ко вих 
уста нов Риги, Томська, Гомеля та Львова. Біб-
лі о тека Інсти туту укра ї но знавства пере дає свої 
видання до бага тьох нау ко вих уста нов, вищих 
навчаль них закла дів та біб лі о тек Польщі, 
Росії, Укра їни в т. ч.: Інсти туту істо рії Під-

лясь кої ака де мії, Інсти туту істо рії Жешівсь-
кого уні вер си тету, Гдансь кого уні вер си тету, 
Інсти туту Серед ньо-Схід ної Європи та Люб-
лінсь кого Като лиць кого уні вер си тету, Ост ро-
зь кої та Києво-Мо ги лянсь кої ака де мій, біб лі о-
тек НТШ та ЛННБ Укра їни ім. В. Сте фа ника. 
Про блему, пов’я зану з від сут ністю необ хід-
них видань, част ково ком пен сує Інтер нет, але, 
як пра вило, це видання не остан ніх років і не 
в пов ному обся зі… (Інфор ма ційна скла дова 
соці о куль тур ної транс фор ма ції 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. 181–185).

***
Ши ро ко сму го вий доступ до мережі Інтер-

нет як важ лива пере д у мова інно ва цій ного 
роз витку Укра ї ни

…Про то тип Інтер нету, що уособ лю вав типо-
вий про дукт «холод ної вій ни», на момент свого 
ство рення – 1969 р. – був суто наці о наль ним 
над бан ням США. Зго дом, після винай дення 
гіпер текс то вого про то колу (1990 р.) й мере же-
вого про то колу TCP/IP (1996 р.), Інтер нет набув 
гло баль ного поши рення, охо пивши майже тре-
тину людства.

Ра зом з тим існує й дедалі більше поглиб-
лю ється циф ро вий роз рив або «циф рове про-
вал ля» (англ. The digital divide & The digital 
gap), який від обра жає нерів но мір ність і нерів-
ність доступу країн світу, регі о нів цих країн 
та окре мих соці аль них верств і кла сів до благ 
«циф ро вої циві лі за ці ї», до сучас них ІКТ.

Су час ний роз ви ток ІКТ при нци пово змі нює 
соці альну струк туру сус піль ства, моделі дер-
жав ного управ ління та меха нізми функ ці о ну-
вання еко но міки, транс фор мує без пе кові пріо-
ри тети та повсяк денне життя громадян.

На то мість кра їни, що пере бу ва ють на ста дії 
полі тич них, еко но міч них, соці аль них та тех но-
ло гіч них транс фор ма цій (з Укра ї ною включ но) 
лише роз по чи на ють вхо дження до нової «циф-
ро вої реаль нос ті» й не можуть при нци пово 
впли вати на інно ва ційні про цеси, вдо воль ня ю-
чись поки що про це сами модер ні за ції.
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Отже, у стра те гіч ному вимірі най більш 
раці о наль ним фор ма том реа гу вання Укра їни 
на гло бальні та регі о нальні євро пейські «циф-
рові зру шен ня» є адек ватне при сто со ву вання 
до них у режимі «наз до га ня ю чої модер ні за-
ції» та забез пе чення умов для «випе ре джа ю чої 
модер ні за ці ї», тобто реаль ного інно ва цій ного 
розвитку.

До одного з про ек тів загаль но на ці о наль-
ного зна чення слід від нести широ ко сму го-
вий доступ до мережі Інтер нет (ШСД), тобто 
покриття тери то рії Укра їни такими засо бами 
пере да вання інфор ма ції (зв’язку, теле ко му ні ка-
цій тощо), які дадуть мож ли вість вико рис тати 
різ но швид кісні тех но ло гії доступу спо жи ва чів 
до інфор ма ції, які нині інтен сивно роз ви ва-
ються в США, кра ї нах Євро пейсь кого Союзу, 
Росії, кра ї нах Схід ної Азії тощо. Подіб ний 
про ект покли ка ний усу нути «циф ро вий роз-
рив», який утво рився між Укра ї ною та зазна че-
ними кра ї нами, і дедалі більше пере тво рю ється 
на сер йозну пере пону на шляху євро пейсь кої 
інтег ра ції Укра їни та її інтег ра ції у гло баль ний 
інфор ма цій ний прос тір й гло бальне інфор ма-
ційне сус піль ство.

Пси хо ло гіч ною межею для Укра їни має 
стати 2020 р., який, радше всього, людство 
зустріне в зовсім іншому фор маті, коли ті про-
цеси, які сьо го дні лише намі ти лися як перс пек-
тивні тренди  1 будуть впро ва джені в реальне 
життя.

Пе ре д у сім мова йде про кон цеп ції та тренди:
– «вели ких даних» (англ. big dates);
– «Інтер нет речей» (англ. The Internet 

of Things, IoT)  2;
– «хмар них обчис лень», «пе р со наль них 

хмар» тощо (англ. clouds computing);

1 Мова йде про прогнозні дослідження компаній 
Forrester, Gartner, Juniper Research.

2 Зокрема, компанія Cisco анонсувала проект Internet 
of Everything, вартістю 14,4 млрд дол., який за своєю 
суттю є якраз частиною реалізації ідеї «Інтернету 
речей». Незважаючи на очевидні позитивні здобутки 
реалізації цієї ідеї, національні агенції безпеки вбачають 
у поширенні «Інтернету речей» безпосередню загрозу 
національній безпеці (див. доповідь National Intelligence 
Council США, 2008).

– но вої орга ні за ції роботи кор по ра цій 
з подаль шим засто су ван ням BYOD  3;

– при строї «допов не ної реаль нос ті» 
на кшталт Google Glass  4;

– мо більні при строї як центри кому ні ка -
цій  5 та ін.

<…> Висновки.
1. Темпи роз витку сус   піль ства на все зрос-

та ю чих тех но ло гіч них швид ко стях і роз-
робка нових ІКТ, що чи не повністю пов’я зані 
з доступ ністю ресур сів мережі Інтер нет, пере-
тво рює питання доступу до Все сві т ньої мережі 
на одне з клю чо вих у загаль них про це сах 
модер ні за ції та інно ва цій ного роз витку. Саме 
«право на брод бенд» роз гля да ється у сучас-
ному між на род ному праві як право нега тивне 
й пози тивне вод но час. Інтер нет стає невід’єм-
ним інстру мен том реа лі за ції прав людини, 
боро тьби з нерів ністю та роз витку про гресу. 
Від по відно фор му лю ється імпе ра тив віль ного 
поши рення інфор ма ції в мережі.

2. Клю чо вою про бле мою най ближ чим часом 
буде роз бу дова реаль ного широ ко сму го вого 
доступу як цен т раль ного еле мента сучас ної 
інфор ма цій ної інфра струк тури. При цьому необ-
хідно роз уміти, що роз ви ток ШСД є завдан ням 
не суто тех ніч ним, яке сто су ється швид кіс ної 
пере дачі даних, а завдан ням стра те гіч ного, соці-
ально-еко но міч ного, кон ку рент ного значення.

3. Про бле мам роз витку ШСД при свя-
чена значна увага з боку між на род них струк-
тур, пере д у сім: ООН, Між на род ного союзу 

3 BYOD (Bring-your-own-device – «принеси свій при-
стрій») – всезростаюча практика, коли працівники ком-
паній для роботи користуються своїми власними при-
строями, з якими їм комфортніше працювати. Це стало 
можливим і завдяки зростанню «хмарних» сервісів, 
однак при зводить до нових викликів безпеці.

4 Тобто засоби, що дозволяють фактично співстав-
ляти в режимі реального часу цифрові дані та реальність.

5 Мова йде про концепцію, у якій саме смартфони (чи 
інші схожі девайси) стають фактичним пультом управ-
ління технологічною реальністю, що оточує людину: 
починаючи від дистанційного програмування побуто-
вих при ладів і закінчуючи керуванням автомобільною 
технікою.



75

Суспільні виклики і потреби

елект ро зв’язку, Комі сії із широ ко сму го вого 
доступу, Сві то вого банку, ОСЕД. ООН роз гля-
дає ШСД як один із засо бів досяг нення цілей 
тися чо ліття.

4. На думку фахів ців біль шості між на род-
них струк тур, клю чо вим еле мен том у ефек-
тив ній роз бу дові ШСД на наці о наль них рів нях 
є при йн яття зва же них та все осяж них «Наці о-
наль них пла нів ШСД», які мають бути своє-
рід ним «сус піль ним дого во ром» як плану дій 
з роз витку даної сфери.

5. Реко мен да ції між на род них струк тур 
та роз уміння необ хід ності модер ні за ції наці о-
наль ної інфор ма цій ної інфра струк тури обу мо-
вили роз робку «Наці о наль них пла нів ШСД» 
прак тично у всіх інфор ма ційно-роз ви ну тих 
кра ї нах (США, КНР, Фран ція) та над на ці о-
наль них струк ту рах (ЄС). Вар тість про ек тів 
у межах Нацп ла нів коли ва ється від 9 млрд євро 
до 60 млрд дол. США.

6. Ситу а ція з роз вит ком ШСД в Укра їні 
харак те ри зу ється пев ною неод но знач ністю: 
на тлі загаль ного зрос тання кіль кості або нен-
тів рівень про ник нення ШСД зали ша ється 
доволі низь ким і цей показ ник сут тєво погір-
шу ється з від да ле ністю від облас них центрів 
та міст-міль йон ни ків.

7. Значна кіль кість укра ї нсь ких міст (особ-
ливо малих) усе ще не має воло конно-оп-
тич ного кабелю, що вкрай усклад нює в них 
роз ви ток ШСД. Для порів няння, якщо 
в Російсь кій Феде ра ції з загаль ної кіль кості 
міст, де насе лення пере ва жає 10 тис. осіб, 
лише 35 не мають «опти ки», то в Укра їні 
лише бли зько 5–7  % усіх міст мають такий 
кабель. Незва жа ючи на те, що бли зько 70  % 
шкіл під клю чені до мережі Інтер нет, значна 
час тина з них мають під клю чення на міні-
маль них швид ко стях. Спо сте рі га ються про-
блеми сус піль ного роз уміння важ ли вості 
доступ ності послуг мережі Інтер нет пере-
важно через брак спе ці аль них освіт ніх і про-
світ ниць ких заходів.

8. Про блему подаль шого роз витку ШСД 
в Укра їні ство рює від сут ність єди ного кон со лі-
до ва ного плану роз витку, що має бути оформ-
ле ний як «Наці о наль ний план широ ко сму го-

вого досту пу». Цей доку мент за своєю суттю 
є кон сен сус ним (і не лише між учас ни ками 
ринку та регу лю ючими дер жав ними орга нами, 
а й на рівні полі тич ного керів ництва кра ї ни), 
що особ ливо акту альне для укра ї нсь кої полі-
тич ної ситуації.

9. Існу ють окремі про блеми щодо вимі рю-
вання ШСД, оскільки від по відні показ ники 
не закріп лені офі ційно. Це дає змогу ста тис-
тично збіль шу вати кіль кість або нен тів, оскільки 
фор мально швид кість у 256 Кбіт/с вва жа ється 
ШСД. Роз бу до ву ючи інфра струк туру ШСД, 
необ хідно вихо дити не з показ ни ків учо раш-
ніх чи навіть сьо го дніш ніх швид ко стей, а про-
гно зів 2018–2020 рр., оскільки саме на той 
момент біль шість із про ек тів, що можуть бути 
роз по чаті зараз, досяг нуть фіналь них ста дій 
реа лі за ції.

10. Про дов жу ють існу вати склад нощі нор-
ма тивно-пра во вого харак теру: почасти неви-
рі ше ними зали ша ються питання спіль ного 
вико рис тання інфра струк тури теле ко му ні ка-
ційних мереж, а саме – пра вил доступу опе ра-
то рів, про вай де рів теле ко му ні ка цій до жит ло-
вого фонду всіх форм влас ності для орга ні за ції 
та про ве дення від по від них робіт для забез пе-
чення доступу корис ту ва чів до мережі Інтернет.

11. Гостро дис ку сій ним зали ша ється 
питання ство рення Фонду уні вер саль них 
послуг. Від сут ність обґрун то ва ності показ ни-
ків від ра ху вань у такий фонд, чіт кої та зро зу-
мі лої про це дури та напря мів вико рис тання цих 
кош тів, неприйняття подіб ної ідеї з боку знач-
ної кіль кості при ват них конт ра ген тів на ринку 
теле ко му ні ка цій пере тво рює цей про ект 
на мало здійс нен ний. Крім того, викли кає пев-
ний сум нів реальна ефек тив ність саме ФУП 
при вирі шенні зазна че них про блем та від по від-
ності такого досвіду євро пейсь ким прак ти кам.

12. В Укра їні спо сте рі га ються спроби в тій 
чи іншій формі поси лити вплив дер жави 
на ринок теле ко му ні ка цій, а за мож ли вості 
ство рити дер жавне під при ємство, яке за суттю 
стане новим опе ра то ром теле ко му ні ка цій них 
послуг. При чому в знач ній час тині ідей від по-
від них про ек тів про по ну ється активно вико-
рис то ву вати кошти дер жав ного бюджету.
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13. Наці о нальні про екти на кшталт «Відк-
ри тий світ» потре бу ють пере гляду загаль ної 
моделі реа лі за ції. Склад нощі з реа лі за цією 
тех но ло гіч ної скла до вої про екту (мережі 4 G) 
ско ріше за все зму сять шукати інші меха нізми 
та рішення вже в най ближ чому май бу т ньому.

14. Укра їна потре бує важ ли вих супут ніх 
ШСД про ек тів, зок рема пов’я за них із ство-
рен ням карт про ник нення тех но ло гій ШСД, 
про кла де них магіст раль них ліній ШСД (пере-
д у сім FTTx) та ціно вих про по зи цій для ШСД 
у кож ній з точок дер жави. Ана ло гічні про екти 
вже реа лі зо вані в низці країн і довели свою 
доціль ність. В укра ї нсь ких умо вах така карта 
могла б бути пов’я зана з кар тою інвес ти цій-
ної при ваб ли вості регі о нів, що ство рена Дер-
жав ною аген цією з інвес ти цій та управ ління 
наці о наль ними про ек тами (Широ ко сму го вий 
доступ до мережі Інтер нет як важ лива 
пере д у мова інно ва цій ного роз витку Укра їни: 
ана літ. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Оже ван. – 
К. : НІСД, 2013. – С. 4–5, 100–103).

Між на род ний досвід

Спри яння інно ва ціям у Європі: Пар т-
нерство нау ково-дос лід них і наці о наль ни х  
біб лі о тек у рам ках про екту Євро пейсь кої 
біб лі о теки.

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 
у 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).

Пе ре ваги участі в про ек тах TEL.
Де кілька допо ві дей були при свя чені обго-

во ренню ролі The European Library у роз витку 
біб лі о тек, інфор ма ційні ресурси яких пред став-
лені в рам ках про екту TEL. Під крес лю ва лось, 
що в епоху стрім кого роз витку елект ро нних 
ресур сів над зви чайно важ ли вою є мож ли-
вість пред ста вити свою велику або маленьку 
біб лі о теку так, щоб її помі тили, щоб про 
неї діз на лися. Оче видно, що пред став лення 
оциф ро ва них доку мен тів на влас ному сайті 
біб лі о теки заохо чує чита чів його від ві ду вати, 
але пред став лення доку мен тів у ресур сах TEL 
не помно жує кіль кість корис ту ва чів у декілька 
разів, а збіль шує їх кіль кість на поря док. Сьо-
го дні на пор талі новин TEL можна також роз-
міс тити інфор ма цію про важ ливі біб ліо течні 
події  1.

Стра те гічні задачі про екту Europeana.
До по віді щодо стра те гіч ного плану про-

екту Europeana сто су ва лися голо вних аспек тів 
і під хо дів, які поді ля ються на чотири стра те-
гічні ланки:

• зби рання кон тенту з метою ство рення від-
кри того, над ій ного дже рела євро пейсь кої куль-
тур ної спадщини;

• спри яння поши ренню знань, інно ва ціям 
і про світ ниць кій діяль ності у сфері куль тур ної 
спадщини;

• над ання доступу до куль тур ної спад щини 
корис ту ва чам, у будь-якому місці і в будь-який 
час;

• заохо чення нових корис ту ва чів до участі 
в зби ранні й дослі дженні євро пейсь кої куль-
тур ної спадщини.

Го ло вна мета про екту Europeana зна хо дити 
нові ідеї та вза є мо ро зу міння в про цесі сві то-
вого онлай но вого обміну багатст вами куль тур-
ної спад щини. Люди зі всього світу отри му ють 
мож ли вість дослі джу вати циф рові ресурси 

1 http://www.slideshare.net/EuropeanLibraryadam-
sofronijevic-annual-tel-meeting-2013-amsterdam.



77

Суспільні виклики і потреби

музеїв, біб лі о тек, архі вів та ауді о ві зу аль них 
колек цій Європи, що сприяє роз криттю змісту 
істо рико-куль тур них ресур сів у бага то мов-
ному інфор ма цій ному прос торі, де корис ту-
вачі можуть спіл ку ва тись, діли тися дум ками 
та шукати натхнення серед бага того роз ма їття 
куль тур ної і нау ко вої спад щини Європи  1.

Про екти TEL та євро пейсь ких біб лі о тек.
Europeana Newspaper – про ект спря мо ва-

ний на від бір та агре га цію євро пейсь ких газет. 
Про ект спря мо вано на цілісне вирі шення про-
блем, пов’я за них з оциф ру ван ням газет них 
мате рі а лів:

• вико рис тання мето дів роз пі зна вання тек-
сту (OCR), поста тей ної сег мен та ції мате рі а-
лів (OLR), визна чення імен осіб (NER);

• оцінка якості оциф ру ван ня;
• пере тво рення локаль них моде лей мета-

да них до моделі мета да них Євро пейсь кої 
біб лі о теки (EDM);

• стан дар ти за ція мета да них у спів праці 
з заці кав ле ними спе ці а ліс тами дер жав ного 
та при ват ного сек тору  2.

Europeana Cloud – це про ект, який перед-
ба чає вдос ко на лення кана лів обміну інфор ма-
цією, він коор ди ну ється Europeana Foundation 
і при зна че ний для ство рення хмар ної сис теми 
про екту Europeana та інших агре га то рів, яка 
має забез пе чити нову якість змісту, нові мета-
дані, нову сис тему збе рі гання даних, нові 
інстру менти й послуги для дослід ни ків і нову 
плат форму Europeana, при зна чену для нау ко-
вих дослі джень  3.

1 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/1105-
louise-26346436; http://www.slideshare.netEuropean
Library/outcomes-of-bas-savenije-director-general-of-the-
national-library-of-the-netherlands.

2 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/1105-
l o u i s e - 2 6 3 4 6 4 3 6 ; h t t p : / / w w w. s l i d e s h a r e . n e t
EuropeanLibrary/europeana-newspaper-alastair-dunning-
programme-manager-at-the-european-library.

3 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/1105-
louise-26346436;Valentine Charles «Recommendations 
from the Technical and Interoperability Working 
Group»; http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/
tel-linkeddatasep2013130918145045 phpapp02.

Europeana 1914–1918 – елект ро нна колек-
ція, запо чат ко вана за іні ці а ти вою Окс фордсь-
кого уні вер си тету, у рам ках якої люди з усієї 
Вели ко бри та нії над али сімейні листи, фото гра-
фії та суве ніри часів Пер шої сві то вої війни для 
ство рення спіль ного циф ро вого ресурсу. Успіх 
ідеї Окс фордсь кого уні вер си тету став під ґрун-
тям ство рення загаль но єв ро пейсь кого циф ро-
вого ресурсу архі вів, біб лі о тек, музеїв, інших 
наці о наль них та міс це вих куль тур них уста нов 
Європи. Спільно з бри тансь кими, німець кими, 
сло венсь кими, люк сем бур зь кими, ірла ндсь-
кими та іншими учас ни ками Пер шої сві то вої 
війни Europeana фор мує онлай нову істо ричну 
колек цію. Про ект залу чає пам’ятні речі пері-
оду Пер шої сві то вої війни (1914–1918): листи, 
лис тівки, фото гра фії та роз по віді  4.

CENDARI (Collaborative European Digital 
Archive Infrastructure) (об’єд нана євро пейська 
циф рова архівна інфра струк ту ра) – це нау-
ково-дос лідне спів ро біт ництво, спря мо ване 
на інтег ра цію циф ро вих архі вів і ресур сів 
з метою про ве дення дослі джень серед ньо віч-
ної та сучас ної євро пейсь кої істо рії. Про ект 
інтег рує інфор ма ційні ресурси, залу чає про-
від них істо ри ків та істо ричні дослід ницькі 
інфра струк тури (архіви, біб лі о теки, істо-
рико-куль турні циф рові про ек ти), з метою 
полег шення й покра щення зруч ності роботи 
істо ри ків. CENDARI зби рає євро пейські 
«при хо ва ні» архівні колек ції доку мен тів часів 
серед ньо віччя та епохи Пер шої сві то вої війни, 
які можуть бути в даний час неві домі нау ко-
вцям. Інфор ма ційні ресурси нау ко вих біб лі о-
тек Укра їни також могли б бути пред став лені 
в цьому про екті  5.

Най ближ чим часом пла ну ється запо чат ку-
вати про ект TEL для біб лі о тек Схід ної Європи, 

4 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/europeana-
collections-19141918-and-the-great-war-online-the-set-
up-of-huge-thematic-portal-frederic-lemmers-the-royal-
library-of-belgium.

5 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/1326348
395;http://www.slideshare.net/Euro-peanLibrary/building-
a-research-infrastructure-on the-first-world-war-across-
borders-dr-anna-bohn-cendari-researcher-freie-universitat-
berling.
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який більш повно буде роз кри вати фонди біб-
лі о тек цієї час тини Європи. Назва про екту 
ще не затвер джена. Тема тика колек цій, керівні 
групи, дже рела фінан су вання та інші орга ні за-
ційні питання поки що в роз робці. Намі чено 
цілі проекту:

• пред став лення фон дів біб лі о те к-парт не рів;
• по пуля ри за ція послуг, що над аються 

біб лі о те ками-парт не ра ми;
• залу чення біб лі о те к-парт не рів до участі 

в різ них про ек тах TEL;
• забез пе чення доступу до мало до слі дже-

них мате рі а лів, які можуть ста но вити інте рес 
для широ кої групи євро пейсь ких дослід ни-
 ків  1.

Research Library UK (RLUK) – спіль ний 
про ект TEL і нау ко вих біб лі о тек Вели ко бри та-
нії. До TEL при єд нався кон сор ціум нау ко вих 
біб лі о тек Спо лу че ного Коро лівства Вели ко-
бри та нії – Research Library UK (RLUK). RLUK 
надає доступ до ресур сів TEL і TEL має доступ 
до ресур сів RLUK. Пер шим резуль та том при-
єд нання до TEL була інтег ра ція дуже вели кої 
кіль кості linked open data (LOD) – при близно 
20 млн біб ліо гра фіч них запи сів, які опи су ють 
і дають поси лання на най ба гатші біб ліо течні 
колек ції Вели ко бри та нії, за тема ти кою: від 
антро по ло гії до зоо ло гії. Нау кові наці о нальні 
колек ції Вели ко бри та нії, у тому числі фонди 
трьох наці о наль них біб лі о тек, тепер будуть 
доступні на сайті TEL. У спів праці з TEL, пла-
ну ється роз ши рення агре га ції мета да них, які 
вже налі чу ють бли зько 200 млн запи сів, і це 
має стра те гічне зна чення й акту аль ність для 
поши рення нау ко вого доробку Вели ко бри та нії 
за раху нок більш тіс ної спів праці з євро пейсь-
кими пар т не рами та заці кав ле ними сто ро нами. 
Крім того, RLUK зможе досягти бага тьох своїх 
стра те гіч них і так тич них цілей завдяки цьому 
пар т нерству з TEL, зможе зро бити доступ ними 
знання наці о наль них скар бів для більш широ-

1 Svetlana Epema «The European Library: Communi-
cation with Partners».

кої ауди то рії, від по відно до при нци пів від кри-
тості й доступ ності ресур сів  2.

Про ект British Library Labs – ство рив інтер-
ак тивне середо вище для нау ко вців і дослід ни-
ків з метою обго во рення ідей з оциф ру вання, 
роз пі зна вання тексту тощо (допо віді про про-
ект). Про ект перед ба чає отри мання мате рі аль-
ної вина го роди та мож ли вість вті лити свою 
ідею в життя за допо мо гою команди British 
Library. Ідеї обго во рю ються прямо на сайті, 
з них оби ра ються най перс пек тив ніші. British 
Library орга ні зує зустрічі, у рам ках яких оби-
ра ється команда і кура тор про екту  3.

Сис тема CORE (COnnecting REpositories) – 
про по нує тех нічну плат форму для під тримки 
трьох основ них фаз про ек тів від кри того 
доступу до нау ко вих пуб лі ка цій: 1) мета дані, 
2) агре га ція пов но текс то вого кон тенту, 
3) обробка інфор ма ції, попов нення, та пред-
став лення веб-ре сурсу. Основ ною метою 
CORE є агре га ція дослід ниць ких доку мен тів 
з різ них дже рел і орга ні за ція віль ного доступу 
до них. Метою вико рис тання плат форми 
CORE є ство рення тех ніч ної інфра струк тури 
від кри того доступу до дослід ниць кої інфор ма-
ції з ура ху ван ням різ них потреб корис ту ва чів. 
Сис тема CORE ство рена з метою під тримки 
широ кого кола корис ту ва чів, які мають потребу 
в адмі ніст ру ванні даних, керу ванні колек ці-
ями, орга ні за ції доступу до них, ана лі тич них 
дослі джен нях тощо  4.

Служба EOD (eBooks on Demand) – ство-
рення елект ро нних колек цій за замов лен ням 
корис ту ва чів. У межах цієї послуги корис ту-
вачі можуть замо вити книгу на оциф ру вання 
через біб ліо течні ката логи та отри мати її через 
мережу обслу го ву вання EOD. Книги оциф ро-
вані в такий спо сіб, вклю ча ються в елект ро нні 
ресурси біб лі о те к-учас ниць про екту і ста ють 

2 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/3110-
paul;http:/ /www.slideshare.net/EuropeanLibrary/
mike-mertens-rluk.

3 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/british-
library-labs-aly-conteh-digitisation-programme-manager-
at-british-library-labs.

4 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrarycore-
petr-knoth-research-associate.
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доступ ними в Інтер неті. З 2009 р. ці книги 
можна замо вити у вигляді реп рит них видань 
на дода ток до циф ро вої вер сії. Служба EOD 
була реа лі зо вана в рам ках про екту «О циф ру-
вання на вимо гу». Цей про ект було запо чат ко-
вано в жовтні 2006 р. 13 біб лі о те ками з восьми 
євро пейсь ких країн, а з 2008 р. він став само-
стій ною мере жею. Інші біб лі о теки з інших 
країн також можуть під клю ча тися до мережі 
EOD. З 2013 р. 20 біб лі о тек з 10 євро пейсь ких 
країн беруть участь у цьому про екті  1.

Про ект OAPEN library про по нує видав-
цям, нау ково-дос лід ним інсти ту там та біб-
лі о те кам нові ефек тивні спо соби поши рення 
нау ко вих пуб лі ка цій. У рам ках цього про-
екту роз роб лено нову модель нау ко вих пуб-
лі ка цій. Члени OAPEN library мають циф рові 
видав ничі про грами, вико рис то ву ють елект-
ро нні схо вища, пуб лі ку ються на різ них євро-
пейсь ких мовах, вони від омі через Інтер нет 
у всьому світу (включно із США), тісно спів-
пра цю ють з уні вер си тетсь кими біб лі о те ками. 
Від кри тий доступ має багато пере ваг для всіх 
заці кав ле них сто рін у нау ко вій кому ні ка ції. 
Для авто рів він роз ши рює їхні творчі мож ли-
вості, шля хом забез пе чення доступу до їхніх 
тво рів у всьому світі. Необ ме же ний доступ 
покра щує вико рис тання нау ко вих мате рі а лів, 
збіль шує сус піль ний вплив та цито ва ність пуб-
лі ка цій  2 (Мате ріал під го тов лено молод шим 
нау ко вим спів ро біт ни ком від ділу про грамно-
тех но ло гіч ного забез пе чення ком п’ю тер них 
мереж Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого С. Кло чок // www.
nbuv.gov.ua).

***
За клю че ние Совета по науке при Минис-

терстве обра зо ва ния и науки РФ по воп росу 
пуб ли ка ции осно в ных нау ч ных резуль та-
тов дис сер та ций. Со вет по науке при Минис-
терстве обра зо ва ния и науки РФ (Совет) озна-

1 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/
4–26347212.

2 http://www.slideshare.net/EuropeanLibrary/
5–26347343.

ко мился с «Реко мен да ци ями по изме не нию 
подхо дов к пуб ли ка ции осно в ных нау ч ных 
резуль та тов дис сер та ций на соис ка ние уче ной 
сте пени (дорож ная кар та)» (http://ми нобр на-
уки.рф/до ку ме н ты/3556) (Реко мен да ции).

Со вет поддер жи вает уси лия Минис терства 
науки и обра зо ва ния РФ (Минис терст во) 
и Выс шей аттес та ци он ной комис сии (ВАК) 
при Минис терстве по улуч ше нию качества 
защи ща е мых дис сер та ци он ных работ. Одной 
из необ хо ди мых мер в этом направ ле нии явля-
ется обя за тель ная пуб ли ка ция полу чен ных 
резуль та тов в рецен зи ру е мых нау ч ных жур на-
лах, обла да ю щих высо ким нау ч ным уров нем. 
Совет счи тает, что пред ла га е мые в Реко мен-
да циях меры не явля ются доста то ч ными и не 
при ве дут к заяв лен ной цели.

Со вет по науке счи тает необ хо ди мым 
отметить:

1. «Пере чень рецен зи ру е мых нау ч ных жур-
на лов и изда ний, в кото рых дол жны быть 
опуб ли ко ваны осно в ные нау ч ные резуль-
таты дис сер та ций на соис ка ние уче ной 
сте пе ни» (Пере чень) был при нят в 2008 г. 
Тогда же были сфор му ли ро ваны необ хо ди мые 
и доста то ч ные усло вия вхож де ния науч ного 
жур нала в Пере чень. Доста то ч ным усло вием 
явля лось вхож де ние жур нала в одну из осно-
в ных меж ду на ро д ных баз дан ных по нау ч-
ным пуб ли ка циям. Необ хо ди мые усло вия для 
вхож де ния в Пере чень расс мат ри ва лись как 
вре мен ные. В расс мот рен ных Сове том «Реко-
мен да ци ях» фак ти чески пред ла га ется прод-
лить срок дейст вия вре мен ных необ хо ди мых 
усло вий еще на пять лет. Совет по науке счи-
тает, что про шед шие с 2008 г. шесть лет были 
доста то ч ными для выпол не ния нау ч ными 
жур на лами доста точ ного усло вия вхож де ния 
в Пере чень. В связи с этим, Совет пред ла гает 
с 1 апреля 2014 г. потре бо вать пуб ли ка цию 
осно в ных резуль та тов дис сер та ций в рос сийс-
ких и иност ран ных изда ниях, кото рые сами 
или в пере воде вхо дят в одну из пере чис лен-
ных баз дан ных (т. е. огра ни читься доста то ч-
ным усло вием вхож де ния в Пере чень).

2. Совет счи тает воз мо ж ным для дис-
сер та ций, защи ща е мым по гума ни та р ным, 
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общест вен ным, сель с ко хо зяйст вен ным нау-
кам и неко то рым дру гим спе ци аль нос тям, 
име ю щим оче вид ную рос сийс кую спе ци фику, 
вре менно (до сос тав ле ния адек ва т ных баз дан-
ных по этим нау кам) раз ре шить пуб ли ка цию 
в рос сийс ких изда ниях «Вре мен ного пере чня 
ВАК». Общее коли чество изда ний, вхо дя щих 
во «Вре мен ный пере чень ВАК», должно быть 
огра ни чено. Напри мер, общее коли чество 
жур на лов, вхо дя щих во «Вре мен ный пере чень 
ВАК», не должно пре вы шать коли чество рос-
сийс ких жур на лов, удов лет во ря ю щих доста-
то ч ным тре бо ва ниям. Необ хо ди мые усло вия 
для вхож де ния в Пере чень дол жны в основ ном 
соот ветст во вать усло виям вклю че ния жур на-
лов в базу дан ных Web of Sciencе с уче том 
спе ци фики соот ветст ву ю щих спе ци аль нос тей. 
Счи таем необ хо ди мым при вле че ние Совета 
по науке МОН и его экс пе р т ных групп по гума-
ни та р ным и общест вен ным нау кам для сос тав-
ле ния этого пере чня и его экс перт ной оценки.

3. Совет по науке не поддер жи вает поло же-
ния Реко мен да ций, в кото ром к пуб ли ка циям, 
вклю чен ным в Пере чень, при рав ни ва ются 
моно гра фии, за иск лю че нием гума ни та р ных, 
общест вен ных и сель с ко хо зяйст вен ных наук. 
Совет наста и вает на тре бо ва нии нали чия 
у моно гра фий, издан ных в РФ, двух-трех рецен-
зен тов – док то ров наук, спе ци а лис тов в дан ной 
области зна ний, рабо та ю щих в раз ных нау ч-
ных учреж де ниях, а зару бе ж ные моно гра фии 
дол жны быть изданы только реко мен до ван-
ными при знан ными изда тель ст вами (Wiley, 
Oxford University Press, Cambridge University 
Press, VCH, Springer и т. д.). Спи сок реко мен-
до ван ных изда тельств может быть подго тов-
лен допол ни тельно, напри мер, силами Совета 
по науке МОН. Совет счи тает, что пред ло жен-
ное в Реко мен да циях при рав ни ва ние моно гра-
фий к опре де лен ному числу ста тей явля ется 
неце ле со об ра з ным.

4. Совет по науке счи тает, что авто рс кий 
пере вод источ ника на рус ский язык может 
быть зас чи тан в качестве пуб ли ка ции из Пере-
чня только для отдельных спе ци аль нос тей 
гума ни та р ных наук (дав няя и сред не ве ко вая 
исто рия, вос то ко ве де ние, фило ло гия и др.). 

Совет реко мен дует заме нить фор му ли ровку 
«пере воды клас си чес ких фило софс ких, исто-
ри чес ких текс тов с латы ни» на более адек ват-
ную «пере воды фило софс ких, исто ри чес ких 
и дру гих текс тов с дав них язы ков».

5. Совет по науке не поддер жи вает поло же-
ния Реко мен да ций, в кото ром к пуб ли ка циям, 
вклю чен ным в Пере чень, при рав ни ва ются 
пате нты. Подчер ки ваем, что в насто я щее время 
ситу а ция такова, что пате нты не про хо дят все-
сто рон нее науч ное рецен зи ро ва ние.

6. Совет счи тает, что в «дос та точ ное усло-
вие» вхож де ния изда ния в Пере чень необ хо-
димо явным обра зом ука зать тре бо ва ние, что 
нау ч ный жур нал дол жен быть рецен зи ру е мым.

7. Совет отме чает, что не все пере чис лен-
ные в раз деле «дос та то ч ные усло вия» базы 
дан ных явля ются «сис те мами цити ро ва ния 
или нау ко мет ри чес кими база ми». Напри мер, 
тако вой не явля ется база PubMed. Пере чис-
лены также несу щест ву ю щие базы дан ных 
Atrophysics и Mathematics. По всей види мости, 
авторы имели в виду базы дан ных SAO/NASA 
Astrophysics Data System и MathSciNet.

8. Совет также счи тает необ хо ди мым отме-
тить, что спи сок баз дан ных дол жен быть 
огра ни чен базами, кото рые про во дят жест кий 
конт роль качества жур на лов при вклю че нии. 
Пред став ля ется вполне доста то ч ным огра ни-
читься тремя базами: Web of Science, Scopus, 
MathSciNet. Совет также реко мен дует пред ус-
мот реть воз мож ность сос тав ле ния «чер ных» 
спис ков жур на лов низ кого качества, кото рые 
вхо дят в ука зан ные базы дан ных, но пуб ли ка-
ция в кото рых не будет учи ты ваться в качестве 
пуб ли ка ции из Пере чня. Задача сос тав ле ния 
«чер ных» спис ков жур на лов низ кого качества 
должна быть воз ло жена на про филь ные экс пе-
р т ные советы ВАК.

9. Совет счи тает неце ле со об ра з ным вво-
дить спи сок веду щих кон фе рен ций, на кото-
рых должна про хо дить апро ба ция резуль та тов 
дис сер та ции. Тре бо ва ния об апро ба ции, сфор-
му ли ро ван ного в общем виде, должно быть 
доста точно.

10. Пункт 4 списка «необ хо ди мых усло-
вий» для вхож де ния жур нала в Пере чень ВАК 
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необ хо димо рас ши рить и кон к ре ти зи ро вать. 
Необ хо димо про пи сать неза ви си мость инс ти-
тута рецен зи ро ва ния, выпол не ние тре бо ва ний 
науч ной этики и отра ботку кон ф ликта инте ре-
сов. Централь ным тре бо ва нием дан ного пун-
кта должно быть полно цен ное рецен зи ро ва ние 
каж дой подан ной науч ной ста тьи, подго товка 
экс пер том моти ви ро ван ной рецен зии вне зави-
си мости от типа реко мен да ции – при нять, исп-
ра вить или отк ло нить. Обя за тельна пере дача 
рецен зии (поло жи тель ной или отри ца тель ной) 
авто рам каж дой науч ной работы. Отсутст вие 
тре бо ва ния об обя за тель ной пере даче моти-
ви ро ван ной рецен зии на ста тью может при-
вести к де-факто не про ве де нию полно цен ного 
рецен зи ро ва ния всех ста тей – цен т раль ного 
тре бо ва ния к жур на лам, в кото рых пуб ли ку-
ются осно в ные резуль таты дис сер та ций.

11. Совет обра щает вни ма ние, что упот-
реб ле ние тер ми нов «необ хо ди мое усло вие» 
и «дос та точ ное усло вие» в пред ло жен ном 
доку менте не соот ветст вует общеп ри ня тым 
зна че ниям этих тер ми нов, поскольку усло-
вия, назван ные в нем как «необ хо ди мы е», 
на самом деле не вхо дят в «дос та точ но е». 
Необ хо димо изме нить фор му ли ровки для уст-
ра не ния этого про ти во ре чия и просто пере-
чис лить, соб лю де ние каких усло вий (одно-
вре менно или аль тер на тив но) необ хо димо для 
вклю че ния в Пере чень (Заклю че ние Совета 
по науке при Минобр на уки РФ по воп росу 
пуб ли ка ции осно в ных нау ч ных резуль та тов 
дис сер та ций // Тро иц кий вари ант (http://
trv-science.ru/2013/10/08/zaklyuchenie-soveta-
po-nauke-pri-minobrnauki-rf-po-voprosu-
publikacii-osnovnykh-nauchnykh-rezultatov-
dissertacijj/). – 2013. – 8.10).

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

На про хання уряду Укра їни Євро пейська 
еко но мічна комі сія ООН про вела Огляд 
інно ва цій ного роз витку Укра їни. Така масш-
табна й зна кова робота про ве дена вперше. 
Огляд від обра жає під сумки серій кон суль та цій 
та дис ку сій між екс пер тами ЄЕК ООН та полі-

ти ками, уря дов цями, пред став ни ками нау ко-
вих уста нов і біз нес-спіль ноти України.

Кон суль та тивні при йоми, що засто со вані 
в Огляді, спи ра ються на досвід, нако пи че ний 
Євро пейсь кою еко но міч ною комі сією ООН у її 
роботі з вияв лення кра щих прак тик та наяв-
ного досвіду в галузі роз витку, засно ва ного 
на знан нях, при цьому особ лива увага при ді-
ля ється труд но щам, що вини ка ють у кра ї нах 
з пере хід ною еко но мі кою.

У вступ ному слові Огляду вико нав чий сек-
ре тар ЄЕК ООН С. Алка лай подя ку вав уряду 
Укра їни за під тримку в реа лі за ції цього спіль-
ного про екту. І висло вив спо ді вання, що реко-
мен да ції з Огляду будуть корис ними керів ним 
орга нам у їх зусил лях щодо спри яння інно ва-
цій ній діяль ності.

Прак тична робота зі ство рення Огляду інно-
ва цій ного роз витку Укра їни поча лася в травні 
2012 р. із про ве дення під го тов чої місії пред-
став ни ків сек ре та рі ату ЄЕК ООН для вста-
нов лення кон так тів та обго во рення струк-
тури та змісту Огляду з укра ї нсь кою вла дою 
та іншими заці кав ле ними сто ро нами.

Ви сновки й реко мен да ції, що міс тяться 
в Огляді, покли кані спри яти знач ному вдос-
ко на ленню нор ма тивно-ін с ти ту цій ної бази 
інно ва цій ної діяль ності та від обра жа ють акту-
аль ність і корис ність при йн яття від по від них 
полі тич них рішень.

Огляд інно ва цій ного роз витку Укра їни ЄЕК 
ООН тор ка ється: поточ ної еко но міч ної і інно-
ва цій ної діяль ності в нашій кра їні, наці о наль-
ної інно ва цій ної сис теми та керу вання інно ва-
ці ями, рам ко вих умов, інно ва цій ної полі тики 
та інстру мен тів, гене ра ції знань, зв’язку між 
нау кою і вироб ницт вом і спів праці в інно ва-
цій ному про цесі, фінан су вання інно ва цій ного 
під при єм ництва, ролі інно ва цій у між на род ній 
еко но міч ній інтег ра ції, перс пек тив інвес ти-
цій них про ек тів, що пере ве дені на інно ва ційні 
рейки та дже рел інфор ма ції.

Огляд інно ва цій ного роз витку Укра їни 
на сьо го дні доступ ний в Інтер неті на сайті 
ЄЕК ООН http://www.unece.org/index.
php?id=3286 (Євро пейська еко но мічна комі сія 
ООН про вела Огляд інно ва цій ного роз витку 
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Укра їни // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.
gov.ua). – 2013. – 22.10).

***
Нова редак ція Закону «Про нау кову і нау-

ково-тех нічну діяль ність», яка нині про хо-
дить гро мадське обго во рення, покли кана 
під ви щити інно ва ційну сприй нят ли вість 
еко но міки, заявив голова Дер жав ного аге-
нтства з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції В. Семи но женко в інтер в’ю газеті 
«Дзер кало тиж ня». За його сло вами, Закон 
«Про нау кову і нау ково-тех нічну діяль ність» – 
у бага тьох момен тах закон пря мої дії, але разом 
із цим, він є стра те гією роз витку зако но дав ства 
у сфері науки.

Го лова Дер жін форм на уки зазна чив, 
з моменту при йн яття цього закону минуло вже 
15 років, і багато поло жень потре бу ють онов-
лення з ура ху ван ням сучас них реа лій. Щоб уре-
гу лю вати про блемні питання у сфері нау ко вої 
і нау ково-тех ніч ної діяль ності, Дер жін форм на-
уки за участі широ кої нау ко вої спіль ноти роз-
ро било про ект закону в новій редак ції. Це не 
тільки осу час нить чин ний закон, а й дасть 
змогу ство рити зако но давчу базу для комер ці-
а лі за ції резуль та тів інте лек ту аль ної діяль ності 
нау ко вими орга ні за ці ями.

В. Семи но женко наго ло сив, що крім вне-
сення змін прак тично в усі роз діли в доку менті 
з’яв и лися нові статті та поло ження. Так, для 
доступу вче них до уні каль ного облад нання 
зако но дав ст вом закріп лю ється ство рення цен-
трів колек тив ного корис ту вання нау ко вим 
облад нан ням. Ство рю ються пра вові основи 
для нової форми нау ко вої діяль ності – дер-
жав них клю чо вих лабо ра то рій. Перед ба чено 
ство рення Дер жав ного фонду при клад них 
дослі джень, який з допо мо гою гран тів під-
три му ва тиме при кладні нау кові дослі дження 
та роз робки, спря мо вані на ство рення нових 
кон ку рен то сп ро мож них тех но ло гій. Є ряд 
нова цій у питан нях фінан су вання й соці аль ної 
під тримки нау ко вих кад рів, зок рема моло дих 
учених.

Та кож у зако но про екті чіт кіше сфор му льо-
вано деякі поняття та тер міни. В. Семи но женко 

зазна чив, що сло во спо лу чення «реформа нау-
ки» – непра вильне і, по суті, навіть шкід-
ливе. Пра вильно – реформа орга ні за ції науки, 
реформа управ ління нау кою. Сучасні дослі-
дження в таких галу зях, як іму но бі о тех но ло гії, 
мате рі а ло знавство, ком п’ю терні науки, потре-
бу ють вели ких колек ти вів. А на сьо го дні в зако-
но дав стві немає навіть поняття «нау ково-тех-
ніч ні» або «нау ково-тех но ло гічні ком плек си». 
На пре ве ли кий жаль, у Гос по дарсь кому 
та Адмі ніст ра тив ному кодек сах не перед ба-
чена мож ли вість об’єд нання дер жав них нау ко-
вих уста нов і під при ємств у клас тери з єди ною 
полі ти кою, єди ною радою дирек то рів, єди ним 
вико нав чим органом.

За ко но про ект роз мі щено на офі цій ному 
сайті Дер жав ного аге нтства з питань науки, 
інно ва цій та інфор ма ти за ції (Воло ди мир 
Семи но женко: Нова редак ція закону про 
нау кову діяль ність під ви щить інно ва ційну 
сприй нят ли вість еко но міки // Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 28.10).

***
А. Нау мо вець, віце-пре зи дент НАН Укра-

їни, ака де мік НАН України:
«...На ука не пови нна фінан су ва тися за залиш-

ко вим при нци пом, як це, на жаль, давно вже 
у нас від бу ва є ться. Якщо брати у від сот ко вому 
від но шенні до ВВП, то на науку в нашому держ-
бю джеті при па дає 0,3–0,4  %. А має бути 1,7  
% від по відно до закону про нау ково-тех нічну 
діяль ність – це вва жа ється міні маль ним видат-
ком, що дозво ляє очі ку вати від науки гене ру-
вання інно ва цій них роз ро бок. Бо саме в інно ва-
цій них роз роб ках ми заці кав лені.

Ми ж ідемо в Європу, чи не так? Мож ливо, 
дуже скоро у нас будуть від криті кор дони. 
Тож нині дуже акту аль ним є питання кон ку-
рен то здат ності наших това рів, нашої про-
мис ло вості вза галі. Без цього ми, у кра щому 
випадку, можемо спо ді ва тися тільки на сіль-
ське гос по дарство, щоб зароб ляти завдяки 
тому, що у нас дуже добра рілля, чор но земи 
та спри ят ли вий клімат.
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Так от, щодо від но син з уря до вими струк ту-
рами, з Вер хов ною Радою – це озна чає, що ми б 
хотіли мати зако но дав ство, яке сти му лю ва тиме 
біз нес і його заці кав ле ність в інно ва цій них роз-
роб ках, тобто таких, що вно сять при нци пові 
зміни в тех но ло гії, у товари, у наш побут. А що 
для цього потрібно? Перш за все – ста біль ність 
і роз ум ний поря док у дер жаві. Адже наш біз нес 
страж дає від того, що не від чу ває ста біль ності. 
У нас так різко змі ню ються уряди, різко змі ню-
ється і полі тика, і орі єн та ція, а біз несу потрі бен 
час, щоб як міні мум повер нути свої кошти…

...Отож, щоб біз нес був заці кав ле ний у впро-
ва дженні інно ва цій, потрібна ста біль ність. 
По-друге, потрібні сти мули. Для біз нес ме нів, 
які почи на ють вироб ляти про дук цію, засно-
вану на інно ва цій них тех но ло гіях, на кілька 
років потрібні подат кові кані кули, щоб повер-
нути вкла дені кошти. Якщо біз нес про по нує 
інно ва цій ний про ект і його при йма ють, і треба 
заку пити якесь облад нання, то один із засо бів 
сти му лю вання – це звіль нення від мит них збо-
рів. Десь до 20  % від загаль ної суми біз нес 
може на початку отри мати на детальне доопра-
цю вання про екту. От такі пільги.

...У нас, напри клад, була спроба запро-
ва дити тех но парки. Три з них в Наці о наль-
ній ака де мії наук пра цю вали дуже активно. 
Особ ливо активно і плідно пра цю вав тех-
но парк при Інсти туті елект ро зва рю вання 
ім. Є. Патона – таким чином, що за кілька років 
вони повер нули кре дити, які брали, і дер жава 
вже навіть заро била на тих подат ках, які вони 
потім зі своєї про дук ції спла чу вали. Але коли 
в Мініс терство фінан сів при йшов В. Пин зе-
ник, пільги ска су вали. І в резуль таті ці три тех-
но парки – при Інсти туті елект ро зва рю вання, 
при Інсти туті фізики напів про від ни ків імені 
Лаш ка рьова і при Інсти туті моно крис та лів – 
прак тично при пи нили свою роботу.

А нам такі тех но парки вкрай необ хідні. 
За кор до ном це уста лена прак тика. Тех но-
парк існує як тери то рія, де ство рена мате рі-
ально-тех нічна база, на якій дер жава допо ма-
гає вче ним пра цю вати над перс пек тив ними 
про ек тами. Там їм над аються інфор ма ційна 
інфра струк тура, різне ана лі тичне і верс татне 

облад нання, інші засоби вироб ництва. Якщо 
фахі вець хоче брати участь у тех но парку, він 
подає від по від ний про ект, який про хо дить 
екс пер тизу. Якщо про ект вар тий уваги, дер-
жавні органи дають певну суму на роз робку 
кон цеп ції.

У 2010 р. у складі деле га ції я був в Анг лії 
і озна йо мився з такою прак ти кою. На пер шому 
етапі там можуть дати від носно неве лику суму, 
при близно до 50 тис. фун тів. Молода, кре а-
тивна людина одер жує при мі щення в тех но-
парку. Почи нає заво дити кон такти, дороб ляє 
про ект, може робити необ хідні заку півлі. І на 
виході має з’яв и тися інно ва ційна про дук ція, 
яку вже можна про дати на пев них умо вах 
біз нес ме нам, або навіть у неве ли кому масш-
табі роз гор нути пілотне вироб ництво. От такі 
послуги надає тех но парк.

Дуже важ ливо також, щоб у дер жаві були 
ство рені вен чурні фонди, які під ст ра хо ву ють 
інно ва то рів у випадку невдач. Адже інно ва-
ційна діяль ність є ризи ко ва ною, і в серед-
ньому лише 20–30  % про ек тів завер шу-
ються успішно. Але ефект від них у під сумку 
покри ває всі вкла дення дер жави в інно ва-
ційну діяльність. У нас ця справа, на жаль, 
поки що не має належ ного роз витку. Немає 
пози тив них зру шень у фінан су ванні науки. 
І в мину лому, і в цьому році НАН Укра їни 
отри мує з дер жав ного бюджету при близно 
одна кову суму – 2,3 млрд грн. Схоже на те, 
що і в наступ ному буде так само. Роз умі ючи 
важ кий еко но міч ний стан дер жави, ми пода-
ємо бюджетні запити, нама га ю чись мак си-
мально урі зати себе, але фак тично одер жу ємо 
в 1,5–2 раза менше. Особ ливо нас три во жить 
зрос тання тари фів на кому нальні послуги. 
Ціни на опа лення, елект ро енер гію, воду рос-
туть. І це додат кові труднощі.

Ми гово римо влад ним струк ту рам, що не 
жеб ра ку вали б, якби у дер жаві був ство ре-
ний спри ят ли вий інно ва цій ний клі мат. Тоді б 
ми знач ною мірою зароб ляли гроші самі. Є, 
зви чайно, такі ака де мічні інсти тути, які 
потре бу ють пов ного бюджет ного фінан су-
вання – філо ло гії, етно гра фії, філо со фії, істо-
рії. А я від по ві даю за сек цію фізико-тех ніч них 
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і мате ма тич них наук. Мій колега, віце-пре зи-
дент НАНУ ака де мік В. Похо денко, від по ві дає 
за хімію і біо ло гію. У наших сек ціях є чимало 
інсти ту тів, які мають безпосереднє відношення 
до прак тики. Саме тому нам важ ли вий спри ят-
ли вий інно ва цій ний клі мат, важ лива під тримка 
біз несу – щоб він звер тав увагу не тільки на те, 
що всім від омо, а й на нову, кон ку рен то сп ро-
можну про дук цію, яка най більше ціну ється 
у світі. І вкрай необ хідно, щоб він отри му вав 
сти мули від дер жави. Якщо це буде, справа 
зру шиться з місця.

...Наша еко но міка пови нна бачити від 
дер жави чіт кий сиг нал, і не просто сиг нал, 
а реальну під тримку: якщо хтось наці ле ний 
на те, щоб вироб ляти нову про дук цію, він 
має одержати цю під тримку. Тобто маємо три 
скла дові: дер жава, яка визна чає мудру полі-
тику, спря мо вану на під тримку інно ва цій; 
нау ка, – пере д у сім Ака де мія наук, яка є основ-
ною нау ко вою орга ні за цією в Укра їні, та вищі 
навчальні заклади, які також роз ви ва ють науку, 
як це в усьому світі робиться; та біз нес, тобто 
вироб ники.

...Фін лян дія одер жу вала від СРСР чимало 
замов лень, і деякі закор донні товари, які 
напряму не про да вали Радянсь кому Союзу, 
йшли до нас через Фін лян дію. Після роз паду 
СРСР вона просто потра пила в еко но мічну яму, 
оскільки цих замов лень не стало. І тоді вони 
вжили досить жорст ких, але муд рих захо дів. 
Вони урі зали бюджет для всіх – крім науки, 
освіти, пен сі о не рів та інва лі дів. І завдяки 
цьому зуміли швидко вийти на інно ва ційні 
роз робки та вироб ництва. І для всього світу 
стали при кла дом муд рого під ходу. А завдяки 
муд рому під ходу дер жави наука Фін лян дії 70 % 
своїх кош тів отри мує тепер від бізнесу.

Так і у нас пови нно бути.
...Ми пови нні праг нути роз ви вати свою 

науку так, як це роб лять у Фін лян дії та інших 
дер жа вах, які лідирують в інно ва цій ному 
роз витку. Тоді наука пере стане жеб ра ку вати, 
а ми самі будемо зароб ля ти… Ми закли ка ємо 
до актив ної дер жав ної полі тики, спря мо ва ної 
на під тримку інно ва цій ного роз витку, і зако но-
дав чої, і будь-якої іншої. І нам потрібні інвес-

ти ції, перш за все віт чиз няні – тому що нам 
треба під три му вати свого вироб ника. Це озна-
чає, що ми саме тут, на віт чиз ня ній базі роз-
гор немо нові роз робки і запо чат ку ємо нові 
вироб ницт ва».

Дже рело: Укр ін форм (09.10.2013) http://www.
ukrinform.ua/ukr/news/naukovo_tehnologichni_
forumi_dopomagayut_ukraiini_vihoditi_na_
mignarodnu_arenu_i_zaluchati_investoriv___
anton_naumovets_1871336 (Антон Нау мо вець: 
Нау ково-тех но ло гічні форуми допо ма га ють 
Укра їні вихо дити на між на родну арену 
і залу чати інвес то рів // Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 10.10).

***
Для збіль шення внут рі шніх і зов ніш-

ніх інвес ти цій у висо ко тех но ло гічну сферу 
та акти ві за ції інно ва цій них про це сів зага-
лом сьо го дні пот рібно, перш за все, при йн яти 
нову редак цію Закону Укра їни «Про нау кову 
і нау ково-тех нічну діяль ність», який «модер ні-
зує» форми спів ро біт ництва нау ко вих уста нов 
і біз несу, сфор му вати сучасну сис тему нау ко вої 
екс пер тизи, роз ши рити гран тове фінан су вання 
перс пек тив них дослі джень, від но вити роботу 
тех но пар ків та ство рити індуст рі альні парки, 
а також більш активно долу ча тися до спів-
праці з про від ними між на род ними нау ко вими 
центрами. Про це під час уро чис того від-
криття Між на род ного нау ково-тех но ло гіч ного 
форуму «Наука. Інно ва ції. Тех но ло гії-2013» 
заявив пер ший заступ ник голови Дер жін форм-
на уки Б. Гри ньов (Цьо го річ ний Між на род ний 
форум «Наука. Інно ва ції. Тех но ло гії» має ряд 
особ ли вос тей // Уря до вий пор тал (http://
www.kmu.gov.ua). – 2013. – 15.10).

***
Ре ко мен да ції круг лого столу «Пуб-

лічно-при ватне пар т нерство у сфері науки 
та інно ва цій» (Про ект).

Пер ший в Укра їні круг лий стіл «Пуб лічно-
при ватне пар т нерство у сфері науки та інно-
ва цій», про ве де ний у рам ках Між на род ного 
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форуму «Наука. Інно ва ції. Тех но ло гії» (15–
17 жовтня 2013 р., м. Київ) під егі дою Дер-
жав ного аге нтства з питань науки, інно ва цій 
та інфор ма ти за ції Укра їни спільно з Укра-
ї нсь ким центром спри яння роз витку пуб-
лічно-при ват ного пар т нерства та Інсти ту том 
пра во знавства Наці о наль ного уні вер си тету 
«Ю ри дична ака де мія Укра їни імені Яро слава 
Муд ро го», який зібрав пред став ни ків орга нів 
дер жав ної влади та орга нів міс це вого само-
вря ду вання, нау ко вих уста нов, сфери біз несу, 
фахів ців у сфері еко но міч них, юри дич них 
і тех ніч них наук, тала но виту молодь, засвід чив 
тен ден цію зрос тання заці кав ле ності сус піль-
ства у впро ва дженні меха ніз мів пуб лічно-при-
ват ного пар т нерства як ефек тив ного інстру-
менту нала го дження вза є мо ви гід них від но син 
між учас ни ками наці о наль ної інно ва цій ної 
сис теми в Укра їні, насам пе ред між влад ними 
орга нами, нау ко вими уста но вами, освіт німи 
закла дами і біз не со вими струк ту рами.

Учас ники круг лого столу наго ло шу вали 
на тому, що в Укра їні про дов жує домі ну вати 
погро жу юча тен ден ція змен шення кіль кості 
нау ко вих орга ні за цій та ско ро чення загаль ної 
чисель ності їх пра ців ни ків. У 2012 р. загаль ний 
обсяг фінан су вання нау ко вої і нау ково-тех ніч-
ної діяль ності за раху нок усіх дже рел ста но вив 
0,75  % ВВП, з яких фінан су вання за раху нок 
кош тів загаль ного фонду дер жав ного бюджету 
ста но вило 0,33  % ВВП. На сьогодні частка 
інно ва цій ної еко но міки оці ню ється фахів цями 
у 0,8  % від ВНП. Пози тив ною тен ден цією 
є зрос тання більше ніж у чотири рази частки 
віт чиз ня них інвес то рів у загаль ному обсязі 
фінан су вання інно ва цій ної діяль ності – з 0,3  % 
у 2011 р. до 1,3  % у 2012 р. Проте дер жавна під-
тримка цих інно ва цій них про ек тів за раху нок 
бюджет них кош тів, як і у 2011 р., не здійс ню-
ва лася. За цих обста вин сис тему фінан су вання 
сфери науки та інно ва цій не можна визнати 
ефек тив ною.

Си ту а ція, коли реа лі зо вана у віт чиз ня ному 
зако но дав стві модель актив ного втру чання 
дер жави в нау ково-тех нічну та інно ва ційну 
сферу не під кріп лена від по від ним ресур с ним 
забез пе чен ням, при зво дить до стану, коли 

інно ва ційна діяль ність в Укра їні зали ша ється 
нероз ви не ною. За раху нок того, що дер жава 
постійно не вико нує своїх зобо в’я зань щодо 
обся гів фінан су вання нау ко вої та нау ково-тех-
ніч ної діяль ності, а при ват ний біз нес не має 
еко но міч них сти му лів до вкла дання кош тів 
у сферу науки та інно ва цій, у рам ках наці-
о наль ної інно ва цій ної сис теми (НІС) сфор-
му вався сут тє вий роз рив у спів від но шенні 
реаль ної ситу а ції та потреб у сфері вза є мо-
дії її еле мен тів у три кут нику: влада, наука 
і бізнес.

За цих обста вин, учас ни ками круг лого 
столу під три мана необ хід ність реа лі за ції 
в Укра їні сві то вих тен ден цій зміни тра ди цій-
ної полі тики в інно ва цій ній сфері на користь 
ППП, яке дає змогу уник нути роз ри вів усе ре-
дині НІС, під ви щити ефек тив ність дер жав ної 
полі тики щодо запов нення «про ва лів рин ку» 
у сфері науки та інно ва цій, спря му вати інно-
ва ційні про цеси на вирі шення най більш зна-
чу щих соці аль них про блем, особ ливо тих, 
які перед ба ча ють про ве дення дов го стро ко-
вих між дис цип лі нар них дослі джень, спри-
яти досяг ненню соці аль ної єдності, утве р-
дженню при нци пів пар т нерсь ких від но син 
у сус піль стві.

Вра хо ву ючи вище за зна чене, визнано 
доціль ним здійс нення таких подаль ших кро ків 
із запро ва дження моделі ППП у сферу науки 
та інно ва цій:

• щодо нала го дження пар т нерсь ких від-
но син у стра те гіч ному напря мі:

– за без пе чити участь не тільки сек то рів 
влади, а й також науки і біз несу у визна ченні 
пріо ри тет них напря мів роз витку науки і тех-
ніки, інно ва цій ної діяль нос ті;

– ввести в нор ма тивне поле тер мін «тех-
но ло гічні плат фор ми» та запро ва дити тех но-
ло гічні плат форми за кож ним пріо ри тет них 
напря мів інно ва цій ної діяль ності, які в перс-
пек тиві змо жуть реа лі зу ва тися в будь-якій 
зруч ній для кон к рет ного про екту орга ні за-
ційно-пра во вій формі;

– за лу чити про відні нау кові уста нови 
та орга ні за ції, а також пред став ни ків заці-
кав ле них біз не со вих кіл до про цесу фор му-
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вання і реа лі за ції дер жав них цільо вих про грам 
у сфері науки та інно ва цій.

• щодо опти мі за ції меха ніз мів фінан-
су вання нау ко вих дослі джень і роз ро бок 
та реа лі за ції інно ва цій них про ек тів:

– пе ред ба чити мож ли вість спіль ного фінан-
су вання на заса дах пуб лічно-при ват ного пар-
т нерства дер жав них про грам нау ково-тех ніч-
ного та інно ва цій ного роз витку за раху нок 
кош тів дер жав ного та міс це вого бюдже тів, 
а також при ват них інвес ти цій, між на род них 
фінан со вих інсти ту цій;

– за без пе чити участь при ват ного сек тору 
та інших сек то рів у екс пер тизі про ек тів у сфері 
науки і тех ніки та інно ва цій ної діяль ності, 
що вико ну ються з вико рис тан ням меха ніз мів 
ППП;

– впро ва дити меха нізми залу чення при ват-
них інвес то рів до фінан су вання соці ально-
важ ли вих, рин ково-неп ри ваб ли вих про ек тів 
у нау ко вій та тех но ло гіч ній сфері на піль го вих 
умовах;

– під ви щити рівень фінан со вої авто но мії 
нау ко вих уста нов у роз по ря дженні кош тами, 
отри ма ними від над ання ними плат них послуг, 
над ати мож ли вість збе рі гання цих кош тів 
на рахун ках у бан ках, рефор му вати про це дуру 
обслу го ву вання Дер жав ним каз на чейст вом 
рахун ків, з яких фінан су ється діяль ність дер-
жав них нау ко вих установ;

– за про ва дити рин кові меха нізми вен чур-
ного фінан су вання, у тому числі із засто су ван-
ням меха ніз мів ППП.

• щодо під ви щення ефек тив ності комер-
ці а лі за ції резуль та тів дослі джень і роз ро бок:

– за про ва дити в укра ї нсь кому зако но дав стві 
мож ли вість всту пати у від но сини ППП як пуб-
ліч ного пар т нера суб’єк тів нау ко вої та нау-
ково-тех ніч ної діяль ності дер жав ної форми 
влас ності як на докон ку рент ній (дослі дження 
і роз роб ки), так і на кон ку рент ній ста дії (інно-
ва ційна діяль ність);

– пе ред ба чити мож ли вість ство рення дер-
жав ними нау ко вими уста но вами, дер жав ними 
й кому наль ними ВНЗ на заса дах ППП гос по-
дарсь ких това риств з метою комер ці а лі за ції 
резуль та тів нау ко вих дослі джень і роз ро бок, 

при ско рення впро ва дження резуль та тів нау ко-
вих дослі джень у прак тику, належ ної реа лі за-
ції прав інте лек ту аль ної влас ності тощо;

– до зво лити дер жав ним нау ко вим уста но-
вам, дер жав ним та кому наль ним ВНЗ вно сити 
як вне сок до ППП (гос по дарсь ких това риств) 
права інте лек ту аль ної влас ності на роз робки, 
у тому числі, ство рені за бюджетні кошти, 
гро шові кошти, облад нання та інше майно, 
що зна хо диться на праві опе ра тив ного управ-
ління, та роз по ря джа тися кор по ра тив ними 
правами;

– за про ва дити в зако но дав стві Укра їни 
сучасні пар т нерські (дого вір ні) форми транс-
феру тех но ло гій, широко вжи вані в між на-
род ній прак тиці, зок рема дого вори про між-
на родну коо пе ра цію, лізинг, пере дачу ноу-хау 
тощо;

– за без пе чити дер жавні нау кові уста нови 
від по від ною інно ва цій ною інфра струк ту рою, 
фахів цями у сфері права інте лек ту аль ної влас-
ності, оці ноч ної діяль ності, мене дже рами 
з керу вання інте лек ту аль ною влас ністю, біз-
нес-ін ку ба то рами, що будуть над авати допо-
могу в ство ренні стар та пів.

• щодо регі о наль них форм ППП у сфері 
науки та інно ва цій, інно ва цій них клас те рів:

– за про ва дити в зако но дав стві Укра їни дію 
спе ці аль ного режиму гос по дарсь кої діяль ності 
для суб’єк тів інно ва цій ної інфра струк тури: 
нау ко вих пар ків, тех но ло гіч них пар ків, індуст-
рі аль них пар ків (у час тині реа лі за ції інно ва-
цій них про ек тів), чітко і про зоро визна чити 
особ ли вості та орга ні за ційно-пра вові форми 
їх діяль нос ті;

– ле га лі зу вати в пра во вому полі Укра їни 
клас терні іні ці а тиви, визна чити інно ва ційні 
клас тери, як пар т нерську форму об’єд нання 
інте ре сів тери то рі аль них гро мад, нау ко вих 
уста нов та орга ні за цій, про мис ло вих під-
при ємств та інвес то рів навколо пев ної галузі 
вироб ництва (тех но ло гії) в межах пев ної тери-
то рії (регі о ну), що спря мо вана на сти му лю-
вання інно ва цій ної діяль ності шля хом вста нов-
лення інтен сив ної вза є мо дії між пар т не рами 
за раху нок тери то рі аль ної бли зь кості, спіль-
ної мате рі ально-тех ніч ної бази, мереж обміну 
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знан нями, досві дом та інфор ма цією, а також 
дер жав ної під тримки на тери то рії кластеру;

– пе ред ба чити, що меха нізми дер жав ної 
під тримки клас те рів можуть бути реа лі зо-
вані або через піль го вий режим опо дат ку-
вання або через пряму фінан сову (або іншу 
мате рі аль ну) участь у спіль ній діяль ності 
в межах клас те ру (В рам ках Між на род ного 
нау ково-те х но ло гіч ного форуму «Наука. 
Інно ва ції. Тех но ло гії – 2013» від бувся Круг-
лий стіл «Пуб лічно-при ватне пар т нерство 
у сфері науки та інно ва цій» // Дер жавне аге-
нтство з питань науки, інно ва цій та інфор-
ма ти за ції Укра їни (http://www.dknii.gov.
ua). – 2013. – 15.10).

***
Роз ви ток інно ва цій ної діяль ності 

та зв’яз ків із вироб ницт вом. Інно ва цій ний 
потен ціал науки «вми ка є ть ся» лише за пев-
них умов. Дове дено, що еко но мічні функ ції 
наука почи нає вико ну вати за фінан су вання, 
що пере ви щує 1,5 % ВВП  1. За нині ш ньої ситу-
а ції можна роз ра хо ву вати лише на соці о куль-
турну й пев ною мірою пізна вальну її функ ції. 
Кра їни, які недо фі нан со ву ють власну науку, 
ста ють доно рами інте лек ту аль ного потен-
ці алу для інших дер жав (у США поло вина 
нау ко вців – іно зем ці).

Ак ти ві за ція інно ва цій ної діяль ності потре-
бує пере д у сім реа лі за ції ефек тив ні шої дер жав-
ної інно ва цій ної полі тики, ство рення умов для 
істот ного під ви щення заці кав ле ності вироб-
ни чої сфери в інно ва ціях. Еко но міка, у якій 
най рен та бель ні шим біз не сом зали ша ється 
полі тика, а біз нес із при бут ком на рівні ставки 
бан ківсь кого депо зиту пере бу ває на межі вижи-
вання, не вкла да тиме кошти в нау ко ємну про-
дук цію. Надії можна покла дати тільки на під-
тримку дер жави, та й то лише за пев ними, дій-
сно пріо ри тет ними про гра мами.

На ве демо кілька при кла дів резуль та тів 
дослі джень уче них [За хід но го] регі ону, які 

1 Малицкий Б. Научно-технологическое прогнозиро-
вание как ответ на вызов времени // Наука і наукознав-
ство. – 2006. – № 3. – С. 11–19.

можна вико рис тати для кон к рет них нау ково-
тех ніч них роз ро бок. Так, у 2011 р. на базі НВП 
«Карат» ство рено першу в Укра їні вироб ничу 
діль ницю Нау ково-ви роб ни чого кон церну 
«Нау ка» з про мис ло вого вироб ництва нано ге-
те рост рук тур для над’яск ра вих світ ло ді о дів, 
кон цент ра тор них соняч них бата рей і потуж-
них НВЧ-тран зис то рів. Уже укла дено угоду 
на поста чання в кра їни ЄС нано ге те рост рук-
тур на суму 2,5 млн дол. США. На базі Тер-
но пільсь кого наці о наль ного тех ніч ного уні-
вер си тету ім. І. Пулюя від крито нау ко вий парк 
«Інно ва ційно-ін вес ти цій ний клас тер Тер но-
піл ля», що має обна дій ливі перс пек тиви для 
роз витку. Ство рення діє вої нау ково-ін но ва цій-
ної інфра струк тури, покли ка ної брати участь 
у про цесі транс феру знань, спри я тиме еко но-
міч ному роз витку, впро ва дженню резуль та тів 
нау ко вих дослі джень, під тримці наці о наль них 
дослід ниць ких стра те гій (Назар чук З., Мриг-
лод І., Рома нюк Р. Наука Захід ного регі ону 
Укра їни: тен ден ції, про блеми та про по зи ції 
// Вісн. Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни. – 
2013. – № 6. – C. 66–67).

Між на род ний досвід

Про грамма раз ви тия инно ва ци он ной 
дея тель ности Рос сийс кой ака де мии наук.

Важ ней шей харак те рис ти кой сов ре мен ной 
миро вой эко но мики явля ется интен си фи ка ция 
инно ва ци он ных про цес сов, пред став ля ю щих 
собой целе нап рав лен ную после до ва тель ность 
дейст вий, направ лен ную на пре вра ще ния нау-
ч ных зна ний в новые про ду кты и мате ри алы, 
новые тех но ло гии, новые формы орга ни за-
ции и управ ле ния и дове де ние их до прак ти-
чес кого исполь зо ва ния с целью полу че ния 
эффекта. Инно ва ци он ный про цесс вклю чает 
сле ду ю щие ста дии: «фун да мен таль ные и при-
кла д ные нау ч ные исс ле до ва ния – опы тно-ко-
нст рук торс кие и опы тно-тех но ло ги чес кие 
работы – мар ке тинг – посев ное и вен чур ное 
инвес ти ро ва ние – про из водство – потреб ле ни е».

Рос сийс кая ака де мия наук играет клю че вую 
роль в сис теме госу дарст вен ного управ ле ния 
рос сийс ким общест вом. Это свя зано с тем, 
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что в иност ран ных госу дарст вах в насто я-
щее время про ис хо дит пере смотр уста рев ших 
кон цеп ций управ ле ния общест вен ными отно-
ше ни ями. В основу сов ре мен ной кон цеп ции 
закла ды ва ется новый взгляд на роль зна ния 
в сис теме науч ного управ ле ния общества и на 
чело века, как носи теля зна ния и централь ную 
фигуру в обществе.

Осо бую роль в инно ва ци он ном про цессе 
играет фун да мен таль ная наука, явля ю ща яся 
гла в ным источ ни ком всех, по-нас то я щему 
кру п ных инно ва ци он ных дости же ний миро-
вой циви ли за ции. Рос сийс кая ака де мия наук – 
круп ней шая науч ная орга ни за ция, про во дя щая 
фун да мен таль ные исс ле до ва ния по всем сов-
ре мен ным облас тям зна ний. Для Рос сийс кой 
ака де мии наук, как глав ной формы инс ти ту а-
ли за ции фун да мен таль ной науки в Рос сии это 
опре де ляет ее осо бую роль и место в наци о-
наль ной инно ва ци он ной сис теме, как важ ней-
шего источ ника инно ва ций для всех сек то ров 
оте чест вен ной эко но мики.

Вы ход Рос сийс кой ака де мии наук на новый, 
отве ча ю щий сов ре мен ным тре бо ва ниям уро-
вень раз ви тия, эффек тив ное функ ци о ни ро ва-
ние Рос сийс кой ака де мии наук в качестве клю-
че вого звена наци о наль ной инно ва ци он ной 
сис темы, обес пе че ние кон ку рен то спо соб ности 
оте чест вен ных раз ра бо ток на наци о наль ном 
и меж ду на род ном уровне нера з ры вно свя заны 
с акти ви за цией инно ва ци он ных про цес сов 
внутри самой Ака де мии наук.

В 2013 г. раз ра бо тана новая «Стра те гия раз-
ви тия Рос сийс кой ака де мии наук», опре де ля-
ю щие при нципы и направ ле ния, сле до ва ние 
кото рым обес пе чит эффек тив ное дина мич ное 
раз ви тие РАН. Логи чес ким шагом в про дол же-
ние и раз ви тие Стра те гии явля ется раз ра ботка 
и реа ли за ция «Прог ра ммы инно ва ци он ного 
раз ви тия Рос сийс кой ака де мии наук», опре де-
ля ю щей осно в ные направ ле ния дви же ния для 
дости же ния сто я щих перед Рос сийс кой ака де-
мией наук целей.

<…> Струк тура Про гра ммы сфор ми ро вана 
с уче том гло баль ных вызо вов, сто я щих перед 
госу дарст вом на сов ре мен ном этапе раз ви тия, 
запро сов и потреб нос тей, сфор му ли ро ван ных 

пред ста ви те лями кру п ных ком па ний с госу-
дарст вен ным учас тием в своих про грам мах 
инно ва ци он ного раз ви тия, явля ю щихся наряду 
с инно ва ци онно-ак ти в ными ком па ни ями част-
ного сек тора клю че выми потре би те лями раз-
ра бо ток Рос сийс кой ака де мии наук.

В этом плане Про грамма отве чает реко мен-
да циям и тре бо ва ниям, пред ъяв ля е мым к про-
грам мам инно ва ци он ного раз ви тия акци о не-
р ных обществ с госу дарст вен ным учас тием, 
госу дарст вен ных кор по ра ций и феде раль ных 
госу дарст вен ных уни та р ных пред при я тий 
в соот ветст вии Реко мен да ци ями, утверж ден-
ными реше нием Пра ви тель ст вен ной комис-
сии по высо ким тех но ло гиям и инно ва циям 
от 3 августа 2010 г., про то кол № 4.

Прин ци пи аль ным отли чием дан ной Про гра-
ммы от про грамм инно ва ци он ного раз ви тия 
ком па ний с госу дарст вен ным учас тием явля-
ется то обсто я тель ство, что Рос сийс кая ака де-
мия наук, как клю че вой суб ъект инно ва ци он ной 
дея тель ности, явля ется, пре жде всего, не потре-
би те лем, а осно в ным постав щи ком инно ва ци-
он ных раз ра бо ток для госу дарства и бизнеса.

…До ку мент раз ра бо тан с исполь зо ва нием 
резуль та тов тех но ло ги чес кого аудита и мето-
до ло гии исс ле до ва ния инно ва ци он ной дея-
тель ности, сфор ми ро ван ной с уче том сущест-
ву ю щего в оте чест вен ной и миро вой прак тике 
опыта пост ро е ния дол гос ро ч ных про гно зов, 
раз ра ботки доро ж ных карт и фор ми ро ва ния 
сце на риев инно ва ци он ного развития.

На основе раз ра бо ток тео ре ти чес кого, мето-
до ло ги чес кого и эмпи ри чес кого харак тера 
кон цеп ту аль ные аспе кты инно ва ци он ного 
раз ви тия Рос сийс кой ака де мией наук, пред-
став лен ные в Про грамме, рас по ло жены в соот-
ветст вии с логи кой вза и мо дейст вия и вза и мос-
вязи эле мен тов струк туры раз ного уровня:

– из ло же ние резуль та тов тех но ло ги чес кого 
и кон ку рент ного ана лиза и оценки тех но ло-
ги чес кого уровня Рос сийс кой ака де мии наук 
в рам ках осно в ных направ ле ний ее дея тель-
ности и стра те ги чес ких ори ен ти ров в крат кос-
роч ной и дол гос роч ной перс пек ти вах – с выде-
ле нием клю че вых пока за те лей эффек тив ности 
инно ва ци он ного развития;
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– опи са ние направ ле ний тех но ло ги чес-
ких инно ва ций, вклю ча ю щих мероп ри я тия 
по модер ни за ции и раз ви тию мате ри ально-тех-
ни чес кой базы и исс ле до ва тель с кой инф раст-
рук туры, соз да нию и раз ви тию инно ва ци он-
ной инф раст рук ту ры;

– опи са ние мероп ри я тий по соз да нию 
новых раз ра бо ток и тех но ло гий по клю че вым 
направ ле ниям тех но ло гичес кого прорыва;

– пе ре чень мероп ри я тий по совер шенст во-
ва нию и реа ли за ции инно ва ци он ной дея тель-
ности, меры по соз да нию инно ва ци он ного 
пояса из малых высо ко тех но ло ги ч ных ком па-
ний, новые виды биз нес-про цес сов и ини ци а-
тивы по раз ви тию сис темы управ ле ния инно-
ва ци он ной дея тель но с тью;

– пе ре чень мероп ри я тий по соз да нию сис-
темы посев ного инвес ти ро ва ния инно ва ци он-
ных ком па ний с доле вым учас тием инс ти ту тов 
РАН;

– пе ре чень мер по обес пе че нию реа ли за ции 
Про гра ммы, вклю ча ю щий кален да р ный план 
мероп ри я тий, обос но ва ние объ ема финан си ро-
ва ния и соз да ние сис темы непре ры в ного мони-
то ринга реа ли за ции про гра ммы (Про грамма 
раз ви тия инно ва ци он ной дея тель ности 
Рос сийс кой ака де мии наук (Про ект). – М., 
2013. – С. 4, 7).

***
В Рес пуб лике Бела русь соз дан экс пе р т-

ный совет по оценке про ры в ных направ ле-
ний нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток.

30 сен тября 2013 г. пред се да те лем Госу-
дарст вен ного коми тета по науке и тех но ло-
гиям И. Вой то вым и замес ти те лем пред се да-
теля пре зи ди ума Наци о наль ной ака де мии наук 
Бела руси В. Гуса ко вым (15 октября Ука зом 
пре зи дента Рес пуб лики Бела русь В. Гуса ков 
наз на чен пред се да те лем пре зи ди ума НАНБ. – 
Ред.) утверж ден сос тав экс перт ного совета 
по оценке про ры в ных направ ле ний нау ч ных 
исс ле до ва ний и раз ра бо ток. Совет соз дан 
на меж ве домст вен ной основе в целях про ве-
де ния ана лиза и оценки пред ло же ний и фор-
ми ро ва ния пере чня про ры в ных направ ле ний 
нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток на кратко- 

или сред нес ро ч ный период. Письмом НАН 
Бела руси и ГКНТ сос тав экс перт ного совета, 
мето дика и поря док оценки про ры в ных 
направ ле ний нау ч ных исс ле до ва ний и раз ра бо-
ток, а также формы для вне се ния пред ло же ний 
по про ры в ным направ ле ниям нау ч ных исс ле-
до ва ний или раз ра бо ток направ лены рес пуб-
ли канс ким орга нам госу дарст вен ного управ-
ле ния, иным госу дарст вен ным орга ни за циям, 
подчи нен ным пре зи денту Рес пуб лики Бела-
русь и пра ви тель ству, облис пол ко мам и Минс-
кому горис пол кому, отде ле ниям Наци о наль ной 
ака де мии наук (Соз дан экс пе р т ный совет 
по оценке про ры в ных направ ле ний нау ч ных 
исс ле до ва ний и раз ра бо ток // Наци о наль ная 
ака де мия наук Бела руси (http://nasb.gov.by/
rus/news). – 2013. – 6.10).

***
В Бела руси утверж дено поло же ние 

о порядке пре дос тав ле ния инно ва ци он ных 
вау че ров и грантов.

По ста нов ле нием Совета минист ров Рес-
пуб лики Бела русь от 4 октября 2013 г. утверж-
дено Поло же ние о порядке пре дос тав ле ния 
инно ва ци он ных вау че ров и гран тов, а также 
вне сены допол не ния и изме не ние в дейст-
ву ю щие Поло же ние о порядке кон курс ного 
отбора и реа ли за ции про ек тов и работ, финан-
си ру е мых за счет средств рес пуб ли канс кого 
бюджета, в том числе инно ва ци он ных фон дов, 
и Поло же ние о порядке орга ни за ции и про ве-
де ния госу дарст вен ной научно-тех ни чес кой 
экс пер тизы.

Как пояс нили в Минис терстве эко но мики 
РБ, таким обра зом соз дана необ хо ди мая юри-
ди чес кая база для реа ли за ции инно ва ци он ных 
про ек тов физи чес ких лиц и суб ъек тов малого 
пред при ни ма тель ства посредст вом госу дарст-
вен ной поддержки в форме инно ва ци он ных 
вау че ров и гран тов на без воз мезд ной основе.

В насто я щее время идет фор ми ро ва ние 
сос тава кон курс ной комис сии. В резуль тате 
к 1 января 2014 г. будет запу щен меха низм 
кон курс ного отбора инно ва ци он ных про ек-
тов, направ лен ных на финан си ро ва ние перс-
пек ти в ных научно-тех ни чес ких раз ра бо-
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ток физи чес ких лиц (в т. ч. изоб ре та те лей) 
и малых инно ва ци он ных пред при я тий (в т. ч. 
стар тап-ком па ний) (Утверж дено Поло же-
ние о порядке пре дос тав ле ния инно ва ци-
он ных вау че ров и гран тов // Наци о наль-
ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.
gov.by/rus/news). – 2013. – 10.10; В Бела руси 
утверж дено поло же ние о порядке пре дос-
тав ле ния инно ва ци он ных вау че ров и гран-
тов // Наци о наль ный научно-тех ни чес кий 
пор тал Рес пуб лики Бела русь (http://www.
scienceportal.org.by/news/cd9 c59392231271 e.
html). – 2013. – 11.10).

Про блеми енер гоз бе ре жен ня

Роз ви ток від нов лю ва них дже рел енер гії 
та аль тер на тив них видів палива.

Зе ле ною кни гою Євро пейсь кої комі сії 
«Євро пейська стра те гія без пеки енер го по-
ста чан ня» (20 лис то пада 1996 р.) і Білою 
кни гою Євро пейсь кої комі сії «Стра те гія 
та план дій Євро пейсь кого Союзу. Енер гія 
май бу т нього: від нов лю вані дже рела енер-
гії» (8 червня 1998 р.) роз по чато про цес роз-
витку та подаль шого вико нання євро пейсь кої 
стра те гії та від по від ного плану дій сто совно 
роз витку від нов лю ва них дже рел енер гії (ВДЕ) 
та аль тер на тив них видів палива. Цими доку-
мен тами було, зок рема, постав лено завдання 
щодо досяг нення до 2010 р. частки вико рис-
тання від нов лю ва них дже рел енер гії у загаль-
ному спо жи ванні елект ро енер гії на рівні 12  %.

Зго дом керівні органи ЄС ухва лили низку 
доку мен тів, які кори гу ють і уточ ню ють зазна-
чену стра те гію, з-по між яких:

• Дирек тива від 27 вересня 2001 р. 2001/77/
ЄС Євро пейсь кого пар ла менту і Ради про ство-
рення спри ят ли вих умов про дажу елект ро енер-
гії, вироб ле ної з від нов лю ва них енер го дже рел, 
на внут рі ш ньому ринку елект рич ної енергії;

• Дирек тива від 8 травня 2003 р. 2003/30/
ЄС Євро пейсь кого пар ла менту і Ради щодо 
спри яння вико рис танню біо ло гіч ного та інших 
видів палива з від нов лю ва них ресурсів;

• Дирек тива від 23 квітня 2009 р. 2009/28/
ЄС Євро пейсь кого пар ла менту і Ради про 

заохо чення до вико рис тання енер гії, вироб ле-
ної з від нов лю ва них дже рел тощо.

У 2007 р. Євро пейська рада під твер дила 
зобо в’я зання Євро пейсь кого Союзу роз ви вати 
видо бу ток енер гії з від нов лю ва них дже рел 
на всій тери то рії ЄС після 2010 р. і досягти 
до 2020 р. 20- відсоткової частки енер гії, видо-
бу тої з від нов лю ва них дже рел, у загаль ному 
спо жи ванні енер гії. Дирек тива 2009/28/ЄС 
визна чила цей показ ник, а також показ ник 
10  % вико рис тання цього типу енер гії на транс-
порті як обо в’яз кові наці о нальні цілі.

Згідно з Про то ко лом про при єд нання Укра-
їни до Дого вору про засну вання Енер ге тич ного 
Спів то ва риства, рати фі ко ва ного Зако ном Укра-
їни від 15 грудня 2010 р., Дирек тиви 2001/77/
ЄС та 2003/30/ЄС мають бути імп ле мен то вані 
в Україні.

Наша кра їна воло діє знач ним потен ці а лом 
роз витку від нов лю ва ної енер ге тики та вико-
рис тання аль тер на тив них видів палива. 
При цьому най біль ший потен ціал екс перти вба-
ча ють у віт ро енер ге тиці та в енер гії біо маси, 
далі за зна чу щістю йдуть енер гія довкілля, 
гео тер мальна енер гія, сонячна енер гія та мала 
гід ро енер ге тика. Загаль ний потен ціал від нов-
лю ва ної енер ге тики оці ню ється у 98 млн т 
умов ного палива за рік.

Роз ви ток вико рис тання ВДЕ є важ ли вим 
чинником:

• пере ходу на новітні тех но ло гії вищих тех-
но ло гіч них укладів;

• поліп шення еко ло гіч ної ситуації;
• ско ро чення вико рис тання викоп них 

паливно-енер ге тич них ресур сів (зок рема 
імпор то ва них).

При йн яття Дер жав ної цільо вої еко но міч-
ної про грами енер го е фек тив ності й роз витку 
сфери вироб ництва енер го но сіїв з від нов лю-
ва них дже рел енер гії та аль тер на тив них видів 
палива на 2010–2015 рр. (поста нова Кабі-
нету Мініст рів Укра їни від 1 березня 2010 р. 
із наступ ними змі на ми) значно акти ві зу вало 
роботу з вико рис тання від нов лю ва них дже рел 
енер гії та аль тер на тив них видів палива в Укра-
їні. Метою цієї про грами визна чено опти мі за-
цію струк тури енер ге тич ного балансу дер жави, 
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у якому частка енер го но сіїв, отри ма них із від-
нов лю ва них дже рел енер гії та аль тер на тив них 
видів палива, має ста но вити у 2015 р. не менше 
10  %, у спо сіб змен шення частки імпор то-
ва них викоп них орга ніч них видів енер го-
 ре сур сів, зок рема при род ного газу, та замі-
щення їх аль тер на тив ними видами енер го ре-
сур сів, у т. ч. вто рин ними.

За сто су вання еко но міч них меха ніз мів сти-
му лю вання вироб ництва енер гії з аль тер на-
тив них і нетра ди цій них дже рел, перед ба че них 
ухва ле ними про тя гом 2009–2012 рр. нор ма-
тивно-пра во вими актами, та впро ва дження 
сти му лю ючих «зеле них» тари фів при несли 
пози тивні резуль тати. Успіх у роз ши ренні 
вико рис тання аль тер на тив них і нетра ди цій них 
дже рел енер гії є при кла дом ефек тив них дій 
дер жави з реа лі за ції енер ге тич ної політики.

Так, за даними Дер жав ного аге нтства 
з енер го е фек тив ності та енер гоз бе ре ження 
Укра їни, з 2010 по 2012 р. вста нов лена потуж-
ність об’єк тів від нов лю ва ної енер ге тики, 
що пра цю ють за «зеле ним» тари фом, зросла 
в 4,42 раза. За даними Наці о наль ної комі сії, 
що здійс нює дер жавне регу лю вання у сфері 
енер ге тики, ста ном на 1 січня 2013 р. вста-
нов лена потуж ність об’єк тів від нов лю ва ної 
енер ге тики, які вироб ля ють елект ро енер гію 
з від нов лю ва них дже рел, ста но вить 645 МВт, 
із яких 234,8 МВт (36 %) були вве дені в екс плу-
а та цію про тя гом 2012 р.

Об’єк тами від нов лю ва ної енер ге тики 
за 2012 р. вироб лено 780,7 млн кВт/год елект-
ро енер гії (у 2,35 раза більше, ніж у 2011 р.)…

…Слід ура хо ву вати, що засто су вання «зеле-
но го» тарифу є тим ча со вим меха ніз мом, який 
дія тиме до утво рення «кри тич ної маси» спо-
жи ва чів енер гії, вироб ле ної з від нов лю ва них 
дже рел, у про мис ло вості й серед насе лення 
Укра їни. Саме такий меха нізм був засто со ва-
ний на почат ко вому етапі роз витку ядер ної 
енер ге тики, яка нині є одним з най більш деше-
вих дже рел енергії.

Зва жа ючи на викла дене, голо вним 
завдан ням у цій сфері є зміц нення пози тив-
них тен ден цій, запо чат ко ва них остан нім 
часом, та збе ре ження дина міч ного роз витку 

від нов лю ва них дже рел енер гії, для чого 
у 2013 р. необ хід но:

• роз гля нути питання про роз роб лення Наці о-
наль ної стра те гії роз витку від нов лю ва ної 
енер ге тики, яка міс тила б нау ково обґрун то-
вані цілі роз витку від нов лю ва ної енер ге тики 
та визна чила пра вові, еко но мічні, орга ні за-
ційно-уп рав лінські й інші аспекти забез пе-
чення збіль шення частки від нов лю ва них дже-
рел в енер ге тич ному балансі України;

• про ана лі зу вати доціль ність ухва лення єди-
ного зако но дав чого акта з регу лю вання діяль-
ності від нов лю ва ної енер ге тики замість чин-
них зако нів Укра їни «Про аль тер на тивні види 
пали ва» в редак ції від 21 липня 2012 р. і «Про 
аль тер на тивні дже рела енер гії» в редак ції від 
21 жовтня 2008 р. для забез пе чення ціліс ного 
пра во вого регу лю вання даної сфери;

• забез пе чити належну реа лі за цію завдань 
і захо дів Дер жав ної цільо вої еко но міч ної про-
грами енер го е фек тив ності й роз витку сфери 
вироб ництва енер го но сіїв з від нов лю ва них 
дже рел енер гії та аль тер на тив них видів палива 
на 2010–2015 рр.;

• роз ро бити при нци пово новий під хід 
до ство рення умов роз витку вироб ництва 
та спо жи вання біо ло гіч них палив в Укра їні 
з ура ху ван ням остан ніх рішень керів них орга-
нів Євро пейсь кого Союзу з даного питання, 
реаль них мож ли вос тей вироб ництва біо ло гіч-
них палив і тех но ло гіч них умов їх вико рис-
тання в Укра їні, ухва лити від по відні нор ма-
тивно-пра вові акти;

• роз ро бити Наці о наль ний план дій щодо 
роз витку від нов лю ва ної енер ге тики на період 
до 2020 р. від по відно до зобо в’я зань Укра їни 
перед Енер ге тич ним Спів то ва рист вом;

• забез пе чити при йн яття в цілому схва ле-
ного Вер хов ною Радою Укра їни 22 травня 
2012 р. у пер шому читанні про екту закону 
«Про вне сення змін до деяких зако но дав чих 
актів Укра їни щодо від нов лю ва них дже рел 
енер гії» (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. 84–86).
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***
17 жовтня уряд ухва лив про ект роз по ря-

дження Кабі нету Мініст рів Укра їни «Про 
укла дення угоди про роз по діл вуг ле вод нів, 
які видо бу ва ти муться у межах діля нок Суб-
бо тіна, Абіха, Маячна і Кав ка зь ка». Про ек-
том роз по ря дження Кабі нету Мініст рів Укра-
їни перед ба ча ється під три мання про по зи ції 
щодо укла дення угоди про роз по діл вуг ле вод-
нів від по відно до ст. 6 Закону Укра їни «Про 
угоди про роз по діл про дук ції» на ділян ках надр 
Суб бо тіна, Абіха, Маячна та Кав ка зька між 
дер жа вою Укра їна та ком па нією Ені Юкрейн 
Шел лоу Вотерс Б.В. (Нідер лан ди), ком па нією 
ЕДФ Юкрейн Шел лоу Вотерс С.А.С. (Фран-
ція), ТОВ «Води Укра ї ни», ПАТ «Дер жавне 
акці о нерне това риство «Чор но мор наф то газ».

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону Укра їни «Про угоди 
про роз по діл про дук ції» укла дення УРП щодо 
діля нок надр Суб бо тіна, Абіха, Маячна та Кав-
ка зька викли кане наяв ністю таких умов:

• від сут ність дер жав ного фінан су вання 
і тех ніч них засо бів для осво єння нових вели-
ких родо вищ корис них копа лин, за раху нок 
осво єння яких забез пе чу ється рівень видо-
бутку корис них копа лин у цілому по Укра їні, 
необ хід ний для соці аль ного роз витку та еко но-
міч ної без пеки України;

• необ хід ність впро ва дження новіт ніх тех-
но ло гій, облад нання пере до вих тех ніч них роз-
ро бок для забез пе чення ефек тив ного пошуку, 
роз відки та роз робки перс пек тив них мало до-
слі дже них родо вищ корис них копалин;

• необ хід ність осво єння родо вищ корис-
них копа лин, роз робка яких ведеться в особ-
ливо склад них умо вах (ділянки надр і родо вищ 
в морсь ких аква то рі ях).

Як зазна чив міністр еко ло гії та при род них 
ресур сів Укра їни О. Про ску ря ков, укла дення 
зазна че ної угоди спри я тиме залу ченню інвес-
ти цій у сферу над ро ко рис ту вання, наро щу-
ванню обся гів влас ного видо бутку вуг ле вод-
не вої сиро вини, під ви щенню енер ге тич ної 
без пеки Укра їни (Уряд вжи ває заходи для 
під ви щення енер ге тич ної без пеки Укра-
їни // Уря до вий пор тал (http://www.kmu.gov.
ua). – 2013. – 21.10).

***
Стан вико нання зобо в’я зань Укра їни, 

взя тих за Про то ко лом про при єд нання 
Укра їни до Енер ге тич ного Спів то ва риства, 
було обго во рено під час слу хань у Комі-
теті з питань паливно-енер ге тич ного ком-
плексу, ядер ної полі тики та ядер ної безпеки.  
За під сум ками обго во рення учас ники слу хань 
ухва лили низку реко мен да цій, від по відно 
до яких, зок рема, Комі тет з питань паливно-
енер ге тич ного ком плексу, ядер ної полі тики 
та ядер ної без пеки має звер ну тися до уряду 
з про по зи ці я ми:

– при ско рити вико нання захо дів щодо 
інтег ра ції об’єд на ної енер ге тич ної сис теми 
Укра їни до Союзу цен т раль но єв ро пейсь кої 
елект рич ної мережі від по відно до вимог Євро-
пейсь кої мережі опе ра то рів сис тем пере дачі 
елект ро енер гії (ENTSO-E);

– удо ско на лити Пра вила про ве дення аук ці-
о нів із про дажу транс кор дон них потуж нос тей 
для екс порту елект ро енер гії;

– при ско рити про цес рест рук ту ри за ції 
Наці о наль ної акці о нер ної ком па нії «Наф то-
газ Укра ї ни» в час тині від окрем лення діяль-
ності суб’єк тів гос по да рю вання, що здійс ню-
ють діяль ність із роз по ділу при род ного газу, 
від суб’єк тів гос по да рю вання, що здійс ню ють 
діяль ність із видо бу вання, поста чання, збе рі-
гання та транс пор ту вання при род ного газу;

– удо ско на лити необ хідну пра вову та тех-
нічну бази з метою мож ли вості здійс нення 
реверс них пото ків газу, а також забез пе чення 
недиск ри мі на цій ного доступу євро пейсь ких 
ком па ній до укра ї нсь ких газо схо вищ з метою 
ефек тив ного вико рис тання наці о наль ної газо-
транс порт ної сис теми та покра щення транс-
кор дон ного спів ро біт ницт ва;

– здійс нити під го товку та реа лі за цію доро ж-
ньої карти з вико нання зако но дав ства Енер ге тич-
ного Спів то ва риства щодо міні маль них запа сів 
нафти та/або наф то про дук тів, при ско рити впро-
ва дження захо дів, спря мо ва них на роз робку 
та вико рис тання стра те гіч них запа сів нафти;

– при ско рити опра цю вання про екту Наці о -
наль ного плану дій з енер го е фек тив ності 
до 2020 р.;
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– за без пе чити належну роботу та конт роль 
щодо імп ле мен та ції зако но дав ства ЄС у сфері 
енер ге тич ного мар ку вання енер го спо жив-
чих про дук тів у рам ках вико нання зобо в’я-
зань Укра їни за Дого во ром Енер ге тич ного 
Спів то ва риства.

Як наго ло шу ва лося під час слу хань, 
ці та інші реко мен да ції будуть опра цьо вані 
в комі теті з метою їх подаль шої імп ле мен-
та ції (Стан вико нання зобо в’я зань Укра-
їни, взя тих за Про то ко лом про при єд нання 
Укра їни до Енер ге тич ного Спів то ва риства, 
було обго во рено під час слу хань у Комі теті 
з питань паливно-енер ге тич ного ком плексу, 
ядер ної полі тики та ядер ної без пеки // Офі-
цій ний веб-пор тал Вер хов ної Ради Укра-
їни (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 15.10).

***
На чер го вому засі данні пре зи дії HAH 

Укра їни члени пре зи дії HAH Укра їни 
та запро шені заслу хали й обго во рили допо-
відь рек тора Івано-Фран ківсь кого наці о-
наль ного тех ніч ного уні вер си тету нафти 
і газу члена-ко рес пон дента НАН Укра їни 
Є. Кри жа нівсь кого «Про дегра да цію мате-
рі а лів наф то га зо вих об’єк тів дов го три ва лої 
екс плу а та ції та шляхи забез пе чення їх пра-
це здат нос ті». В обго во ренні взяли участь 
ака де мік НАН Укра їни Б. Патон, голо вний 
інже нер Пуб ліч ного акці о нер ного това риства 
«У к р Т ра н с Газ» І. Лох ман, дирек тор Депар-
та менту нау ко вої діяль ності та ліцен зу вання 
МОН Укра їни О. Яки менко, ака де міки НАН 
Укра їни З. Назар чук, Я. Яцків.

Відзна ча лося, що три вала й над ійна екс-
плу а та ція будь-якого облад нання, у тому числі 
й віт чиз ня ної газо транс порт ної сис теми, знач-
ною мірою зале жить від своє час ної діаг нос тики 
коро зій ного стану і вико рис тання сучас них 
тех но ло гій ремонту. Бага то річні дослі дження, 
про ве дені в Івано-Фран ківсь кому уні вер си-
теті, та отри мані нау кові резуль тати є важ ли-
вою скла до вою про грами «Проб леми ресурсу 
і без пеки екс плу а та ції конс трук цій, спо руд 
та машин», у вико нані якої беруть участь 
26 інсти ту тів восьми від ді лень НАН України.

Ви хо дячи з перс пек тив видо бу вання в Укра-
їні вуг ле во дів із тра ди цій них і нетра ди цій них 
дже рел, існує необ хід ність об’єд нання зусиль 
ака де міч ної, вузівсь кої та галу зе вої науки для 
ефек тив ного нау ко вого супро воду при вирі-
шенні цієї тех но ло гіч ної проблеми.

Пре зи дія НАН Укра їни в цілому дала пози-
тивну оцінку роботі, спря мо ва ній на забез-
пе чення без пе ре бій ної та без печ ної роботи 
наф то га зот ранс порт ної сис теми Укра їни (Пре с-
ре ліз за під сум ками засі дання пре зи дії НАН 
Укра їни 18 жовтня 2013 р. // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua).

***
В какой-то мере сни зить напря жен ность 

в теп ло энер ге тике, свя зан ную с посто ян ной 
нех ват кой денег, что явля ется пита тель ной 
почвой для зло упот реб ле ний, могло бы сни-
же ние потреб ле ния доро гос то я щего при род-
ного газа. По этому, несмотря на про блемы 
с дефи ци том бюджета, Каби нет Минист ров 
Укра ины обе щает пред при я тиям ТКЭ вли ва ния 
в раз мере 27,8 млрд грн, в том числе 9 млрд грн 
из госу дарст вен ного и мес т ных бюдже тов, 
и еще 14,5 млрд грн час т ных инвес ти ций.

Утверж ден ная Про грамма модер ни за ции 
сис тем теп ло снаб же ния Укра ины, пред ло жен-
ная Мин ре ги о нст роем, пред по ла гает сни же ние 
на 49,6  % базо вого потреб ле ния газа пред при-
я ти ями (ТКЭ), в том числе на 25,4  % за счет 
эко но мии и на 24,2  % при заме ще нии газа дру-
гими энер го но си те лями.

Как при знают авторы этой про гра ммы, сис-
темы центра ли зо ван ного теп ло снаб же ния, 
обес пе чи ва ю щие потреб ности около 55  % 
насе ле ния Укра ины, в неудов лет во ри тель ном 
сос то я нии.

Ос нов ное и вспо мо га тель ное обо ру до ва ние 
исчер пало допус ти мые сроки эксп лу а та ции 
и имеет низ кий КПД. Из-за нека чест вен ной 
изо ля ции теп ло вые сети, лишь 29  % кото рых 
эксп лу а ти ру ются менее 10 лет, несут потери 
до 25  % пере да ва е мого по ним тепла. Кроме 
того, порядка 40  % теп ло пунк тов в ава рий ном 
или близ ком к этому сос то я нии.
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В при ня той Каб ми ном Про грамме модер ни-
за ции теп ло снаб же ния соб раны пред ло же ния 
по улуч ше нию качества и энер гос бе ре же нию 
со всех реги о нов Украины.

….Зам ми нистра реги о наль ного раз ви тия, 
стро и тель ства и ЖКХ А. Бело у сов расс ка зал, 
что обще на ци о наль ную Про грамму модер ни-
за ции теп ло снаб же ния гото вил Инс ти тут тех-
ни чес кой теп ло фи зики НАН Украины…

А. Чайка, уче ный сек ре тарь Инс ти тута 
тех ни чес кой теп ло фи зики НАН Украины:

«Прог рамма роди лась не на пус том месте. 
Работу над ней под руко водст вом нашего дирек-
тора, ака де мика НАН Укра ины А. Долинс-
кого мы начали не тогда когда сто и мость газа 
достигла 400–500 дол./куб. м, а когда он стоил 
50–60 дол. Сна чала были раз ра бо таны реги о-
наль ные про гра ммы модер ни за ции ком му наль-
ной теп ло энер ге тики в соот ветст вии с ранее 
раз ра бо тан ным нами и утверж ден ным Каб ми-
ном поряд ком, на основе пред ва ри тельно про-
ве ден ного тех ни чес кого аудита пред при я тий 
теп ло снаб же ния.

В апреле 2009 г. было при нято Поста нов ле-
ние Каб мина № 401 «Об утверж де нии Порядка 
раз ра ботки реги о наль ных про грамм модер-
ни за ции сис тем теп ло снаб же ни я», кото рое 
содер жало опро с ные листы для пред при я тий 
теп ло энер ге тики. Таким обра зом нам уда лось 
полу чить объ ек тив ную инфор ма цию о сос то-
я нии сис тем теп ло снаб же ния и обо ру до ва ния 
в регионах.

Об суж да лись необ хо ди мые для модер-
ни за ции мероп ри я тия, области отс та и вали 
собст вен ное виде ние и подходы. Так, если 
одни реги оны, в част ности Днеп ро пет ровс кая 
область, Киев, наста и вали на том, что им необ-
хо димо про вести замену сотен кило мет ров 
теп ло трасс, то дру гие, тот же Крым, делали 
упор на масш таб ном внед ре нии тех но ло гий 
и обо ру до ва ния, осно ван ных на возоб нов ля е-
мых источ ни ках энер гии, – теп ло вых насо сов, 
сол не ч ных бата рей и кол лек то ров, исполь зо ва-
ние био ма ссы и т. д.

В про грамме при ве ден пере чень мероп ри я-
тий, кото рые условно можно раз де лить на две 
части. В пер вой те, что отно сятся к повы-

ше нию энер го э ф фек тив ности и сни же нию 
потерь при транс пор ти ровке теп ло вой энер-
гии. Как пра вило, это замена и утеп ле ние 
теп ло трасс, замена уста рев ших кот лов более 
эффек ти в ными, внед ре ние теп ло ути ли за то ров. 
Во вто рой: мероп ри я тия, свя зан ные с заме ще-
нием газа при отоп ле нии дру гими источ ни-
ками – био мас сой, дре ве с ными пел ле тами, 
энер гией солнца и т. д. Сле дует осо бое вни-
ма ние уде лить вто ри ч ным теп ло вым энер го ре-
сур сам (теп ло вые сбросы пред при я тий).

Если обе эти гру ппы будут реа ли зо ваны, 
потреб ле ние газа в ком му наль ной теп ло энер-
ге тике сок ра тится почти в два раза.

По дан ным ДК «Газ Укра и ны», еже го д ный 
объем потреб ле ния при род ного газа пред-
при я ти ями ком му наль ной теп ло энер ге тики – 
порядка 8,8 млрд куб. м. Это пятая часть общего 
потреб ле ния газа в госу дарстве. Для срав не-
ния: насе ле ние, т. е. час т ный сек тор, потреб ляет 
почти в два раза больше газа, чем пред при я тия 
КТЭ (16,6 млрд куб. м), а про мы ш лен ность – 
почти в полтора раза больше (12,6 млрд куб. м). 
Но мы гово рим только об эко но мии в сфере 
ком му наль ной теп ло энер ге тики.

Если про грамма будет выпол нена в полном 
объ еме, то потреб ле ние газа в Укра ине умень-
шится на 4,1 млрд куб. м» (Модер ні за ція 
сис тем теп ло за без пе чення Укра їни: про-
блеми та шляхи вирі шення // Наці о нальна 
ака де мія наук Укра їни (http://www.nas.gov.
ua). – 2013. – 30.10).

***
Стан і тен ден ції вико нання домов ле нос-

тей Укра їна – ЄС в енер ге тич ному секторі.
Го ло вною подією остан ніх років у цій сфері 

можна вва жати при єд нання Укра їни до Дого-
вору про засну вання Енер ге тич ного Спів то-
ва риства. Цей крок, по-перше, під твер див 
попе ре дні домов ле ності Укра їни з ЄС сто-
совно спів ро біт ництва в енер ге тич ній сфері, 
по-друге – міг би запо чат ку вати вико нання 
завдань, визна че них у наці о наль ному зако-
но дав стві, оскільки спільні з ЄС завдання 
та завдання, визна чені як внут рі шні, збі га ю-
ться. У цьому, власне, і поля гає пер шо рядна 
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зна чу щість спів ро біт ництва на євро ін тег ра цій-
ному напрямі.

Ім п ле мен та ція євро пейсь кого енер ге тич-
ного зако но дав ства через меха нізм Дого вору 
здатне, по-перше, сут тєво під ви щити спро мож-
ність Укра їни про ти сто яти постій ним нама ган-
ням РФ полі ти зу вати між дер жавні від но сини 
у сфері енер ге тики. А залу чення до загаль но-
єв ро пейсь кого ринку – змен шити непро зо рість 
внут рі ш нього (насам пе ред газо во го) ринку.

По-друге, це реаль ний шанс для Укра їни 
зро бити прак тич ний крок у напрямі євро ін тег-
ра ції. Тим більше, що стра те гіч ний доку мент 
ЄК «Пос лання щодо без пеки енер ге тич них 
поста чань та між на род ного спів ро біт ництва 
«Е нер ге тична полі тика ЄС: вза є мо дія з пар-
т не рами за межами наших кор до нів»» від 
7 вересня 2011 р. акцен тує увагу на необ хід-
ності модер ні за ції ГТС Укра їни та її швид шої 
інтег ра ції до Енер ге тич ного Спів то ва риства: 
«ЄС має під три мати нама гання Укра їни модер-
ні зу вати свою газо транс портну сис тему, під-
ви щу ючи рівень про зо рості і пра вову основу. 
Це має поспри яти швид кій інтег ра ції Укра їни 
в Енер ге тичне Спів то ва рист во» 

 1. Але оче-
видно, що наміри спри яння не будуть збе рі га-
тися нескін ченно довго, особ ливо, якщо взяти 
до уваги від чутні зміни на енер ге тич них рин-
ках Європи.

Енер ге тична стра те гія ЄС. Енер ге тична 
стра те гія ЄС до 2020 р. харак те ри зу ється зосе-
ре дже ністю на внут рі шніх про бле мах орга-
ні за цій ного харак теру, наяв ністю ряду вимог 
до учас ни ків енер го ринку, однак без суво рих 
зобо в’я зань, і вод но час – обме же ною спро-
мож ністю (та бажан ням) про ти сто яти актив-
ній екс пан сі о ні стсь кій енер ге тич ній полі тиці 
тре тіх країн.

1 Сommunication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European economic and social 
committee and the committee of the regions On security 
of energy supply and international cooperation. – EUR–
Lex, 2011. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011 DC0539:E
N:HTML:NOT.

У Стра те гії визна чено п’ять клю чо вих пріо-
ри те тів, що так чи інакше впли ва ють і на Укра-
їну  2. А саме:

• енер гоз бе ре ження 3
 – як голо вна пере д у-

мова ско ро чення спо жи вання енер го ре сур сів і, 
від по відно, пасив ного зміц нення енер ге тич ної 
безпеки.

Тим часом, ана ліз даних спо жи вання газу 
в Укра їні впро довж остан ніх років пока зує збе-
ре ження висо кого рівня енер го єм ності, навіть 
коли йдеться про деяку тен ден цію ско ро чення 
обся гів спо жи вання, особ ливо на тлі ско ро-
чення влас ного видо бут ку…  4

Отже, якщо в Укра їні в поточ ному деся ти-
літті не буде здійс нене якісне рефор му вання 
про мис ло вих акти вів та, зок рема, елект ро ге не-
ра ції, то про мис ло вій про дук ції і про ду ко ва ній 
елект ро енер гії загро жує не лише втрата кон ку-
рен то сп ро мож ності, а й невід по від ність еко ло-
гіч ним вимо гам ЄС, унас лі док чого їх імпорт 
на ринки ЄС може бути обме же ний;

• об’єд на ний енер ге тич ний ринок. Фор му-
вання ринку, який до 2015 р. має охо пити всі 
кра їни ЄС і до якого можуть при єд на тися кра-
їни-учас ниці Енер ге тич ного Спів то ва риства, 
при зведе до зрос тання ролі рин ків, порів няно 
з дво сто рон німи угодами.

Проте зво лі кання Укра ї ною з вико нан ням 
узя тих на себе зобо в’я зань, (зок рема, з рефор-
му вання газо вого ринку та ринку елект ро енер-
гії) робить мало ймо вір ним вико рис тання цього 
сег мента спів ро біт ництва, зок рема, для отри-
мання фінан су вання на роз ви ток і модер ні за цію 
з’єд ну валь ної інфра струк тури (особ ливо сто-
совно елект ро енер гії) в рам ках Trans-European 
Energy Networks (TEN–E) під час наступ ного 
фінан со вого пері оду в ЄС (2014–2020 рр.).

2 Євробюлетень. – 2010. – № 12. – С. 19. – Режим 
доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
documents/eurobulletin/eurobulet_12_2010_uk.pdf .

3 У Брюсселі від бувся саміт ЄС – Україна. – «Євро-
бюлетень»: інформаційне видання Представництва ЄС 
в Україні. – 2010. – № 12. – С. 19.

4 Літра Л. Соло на трубі: енергетична безпека 
України в контексті геополітичного вибору. – Institute 
of World Policy, 2013. – Режим доступу: http://iwp.org.ua/
img/policy_brif_5_solo_5_.pdf.
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Отже, попри про гнози зрос тання попиту 
на елект ро енер гію в ЄС, Укра їна може втра-
тити шанс стати важ ли вим «е лект ро до но ром» 
ЄС через стра те гічну затримку в рефор му-
ванні цього сек тору в мину лому й поточ ному 
деся ти літ тях.

На сам пе ред ідеться про роз бу дову з’єд-
ну валь ної інфра струк тури та наро щу вання 
вироб ництва «чис тої» елект ро енер гії як необ-
хід них чин ни ків для вхо дження в об’єд на ний 
енер го ри нок ЄС. Вод но час слід очі ку вати 
усклад нення тор гівлі елект ро енер гією «бруд-
ної» вугіль ної гене ра ції.

ЄС про дов жує реа лі за цію дивер си фі ка-
цій них про ек тів, зок рема газо вих кори до-
рів «Пів ніч – Пів день», покли ка них з’єд нати 
інтер ко нек то рами захід них сусі дів Укра їни 
та забез пе чити їм аль тер на тив ний шлях поста-
чання газу (насам пе ред, неро сійсь кого похо-
дження, обми на ючи тери то рію Укра ї ни).

Отже, саме зво лі кання зі ство рен ням 
неза леж ного опе ра тора ГТС, який би пра-
цю вав на загаль но ви зна них в ЄС під ста вах, 
є однією з при чин реа лі за ції в ряді країн 
ЄС про ек тів роз ши рення наяв них і будів-
ництва нових потуж нос тей зі збе рі гання 
газу, що посту пово змен шує потен ційну важ-
ли вість укра ї нсь ких газо схо вищ для балан-
су вання поста чання газу до країн ЦСЄ;

• спільна пози ція («є ди ний голо с») ЄС на 
між на род ній арені в енер ге тич них питан-
нях. «Є ди ний голос» ЄС може мати пози тив-
ний вплив на фор му вання енер ге тич них від-
но син РФ та Укра їни, якщо остання збе реже 
членство в Енер ге тич ному Спів то ва ристві 
і ско рис та ється, зок рема, поло жен нями про 
необ хід ність їх узго дже ності з при нци пами 
енер ге тич ного зако но дав ства ЄС. Разом з тим, 
фор му вання «є ди ного голо су» ЄС сут тєво 
затри му ється через опір окре мих його чле нів, 
що мають пре фе рен ційні енер ге тичні від но-
сини з Росією.

Отже, можна очі ку вати, що «є ди ний голос 
ЄС» буде засто со ву ва тися лише вибір ково, 
зок рема, у кон тексті вимог до Укра їни про 
гаран ту вання без пеки тран зиту у випадку 
мож ли вих реци ди вів газо вих криз;

• лідерство в енер ге тич них тех но ло гіях 
та інно ва ціях. Цей пріо ри тет покли ка ний 
спри яти подаль шому наро щу ванню енер ге тич-
ної само стій ності ЄС через покра щення ефек-
тив ності вико рис тання енер го но сіїв.

Од нак широ ко масш табна реко нст рук-
ція енер ге тич ної інфра струк тури Укра-
їни з вико рис тан ням пере до вих тех но ло-
гій навряд чи мож лива – з огляду на низьку 
інвес ти ційну спро мож ність, неефек тивні меха-
нізми кре дит ної полі тики, недо статнє сти му-
лю вання енер гоз бе ре ження з боку дер жави. 
Також цьому не сприяє той факт, що еко но міка 
кра їни прак тично не функ ці о нує як ціліс ний 
орга нізм, оскільки вона поді лена між олі гар-
хіч ними угру по ван нями, для яких дов го стро-
кові інвес ти ції не є пріо ри тет ними;

• забез пе чення інте ре сів спо жи ва чів через 
про ве дення реформ у ціно ут во ренні, під клю-
чення спо жи ва чів до мереж і про зоре нара ху-
вання вар тості послуг. Цей пріо ри тет від по ві-
дає при нци пам Тре тього енер ге тич ного пакета 
та має забез пе чити ство рення мак си мально 
ком форт ного для спо жи ва чів енер ге тич ного 
ринку в ЄС.

У кон тексті впливу на Укра їну це може 
озна чати, що ЄС напо ля га тиме на про дов-
женні про цесу кори гу вання цін на енер го но-
сії до рівня еко но мічно обґрун то ва них для 
всіх кате го рій спо жи ва чів, а також подо ланні 
непро зо рості біз несу укра ї нсь ких енер ге тич-
них ком па ній, від криття енер ге тич ного ринку 
для євро пейсь ких кор по ра цій. Як і в попе ре-
дньому випадку, це поро джу ва тиме спро тив 
укра ї нсь ких ком па ній, які не звикли пра-
цю вати в кон ку рент них умо вах, а від да ють 
пере вагу схе мам тіньо вого моно по ліс тич-
ного роз по ділу ринку.

Енер ге тична стра те гія ЄС (на від міну від 
російсь кої) про по нує рівні й про зорі умови для 
всіх учас ни ків – за умови дотри мання вста нов-
ле них пра вил. Тому поста чання енер ге тич-
них про дук тів з Укра їни до ЄС і тран зитні 
марш рути тери то рією Укра їни можуть бути 
збе ре жені лише за умови функ ці о ну вання 
енер ге тич ного сек тору від по відно до при-
нци пів енер ге тич ного зако но дав ства ЄС. 
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Отже, зво лі кання з імп ле мен та цією євро-
пейсь ких пра вил або їх неадек ватне впро-
ва дження най ближ чим часом – орі єн товно 
до 2015 р. – здатне при звести до оста точ-
ної само ізо ля ції Укра їни від євро пейсь кого 
енер ге тич ного ринку із сер йоз ними нега тив-
ними дов го стро ко вими нас лід ка ми… (Енер-
ге тич ний сек тор Укра їни в інтег ра цій них 
про це сах // Наці о нальна без пека і обо рона. – 
2013. – № 4–5. – С. 37–39).

***
Рі шення IX Між на род ної кон фе рен ції 

«Е нер гія з біо ма си» (24–25 вересня 2013 р., 
Київ, Укра ї на). Біо енер ге тика (отри мання 
енер гії з біо ма си) є одним із пріо ри тет них 
напря мів вироб ництва енер гії з від нов лю ва-
них дже рел у світі. Це також від но ситься й до 
Укра їни з її висо кою залеж ністю від імпор то ва-
ного при род ного газу та вели кими ресур сами 
біо маси для вироб ництва енер гії. Еко но мічно 
доціль ний потен ціал біо маси в Укра їні ста но-
вить більше 30 млн т у.п./рік, що може забез пе-
чити до 15  % потреб кра їни в енер гії. Реа лі за ція 
цього потен ці алу може при вести до замі щення 
бли зько 6 млрд куб. м при род ного газу на рік 
вже до 2020 р., ско ро чення вики дів пар ни ко вих 
газів на 13 млн т СО2-екв/рік і ство рення бли-
зько 20 тис. нових робо чих місць. Уже сьо го дні 
для вироб ництва енер гії в Укра їні вико рис то-
ву ється 2,2 млн т у.п. біо маси на рік, що ста но-
вить 1,2  % загаль ного енер го по ста чання.

Фак тори, що спри я ють роз витку біо енер ге-
тики в Україні:

• Дія «зеле но го» тарифу на елект ро енер гію, 
вироб лену з біо маси (міні мум 12,39 євро цен тів/
кВт·год).

• Про дов ження зрос тання цін на при род-
ний газ на кор доні Укра їни (середня ціна 
за 2012 р. – 425 дол./1000 куб. м).

• При йн яття Укра ї ною напри кінці 2012 р. 
зобо в’я зання в рам ках Дого вору про Енер-
ге тичне Спів то ва риство досягти 11 % ВДЕ 
в струк турі вало вого кін це вого енер го спо жи-
вання у 2020 р.

• Роз робка про екту Наці о наль ного плану дій 
з роз витку ВДЕ.

Фак тори, що галь му ють роз ви ток біо енер-
ге тики в Україні:

• При йн яття Закону Укра їни від 20.11.2012 р. 
№ 5485-VI, який вво дить неко ректне визна чення 
тер міна «біо ма са», необ ґрун то вані вимоги щодо 
міс це вої скла до вої про ек тів й вста нов лює дуже 
низь кий «зеле ний» тариф на елект ро енер гію, 
вироб лену з біо маси та біогазу.

• Пла ну вання в про екті онов ле ної Енер ге-
тич ної стра те гії Укра їни на період до 2030 р. 
мізерно малого внеску біо енер ге тики.

• Про дов ження прак тики суб си ді ю вання 
внут рі шніх цін на при род ний газ для насе-
лення і ЖКГ, що робить некон ку рен то спро-
мож ним вироб ництво теп ло вої енер гії з біо-
маси в цих секторах.

З метою подо лання цих нега тив них тен-
ден цій і при ско рення роз витку біо енер ге тики 
в Укра їні вва жа ємо за необ хід не:

1. Посту пово зни жу вати суб си ду вання 
з бюджету Укра їни вар тості при род ного газу 
для насе лення та ЖКГ.

2. На дер жав ному рівні вста но вити адек ватні 
цілі з роз витку біо енер ге тики, зок рема в онов-
ле ній Енер ге тич ній стра те гії Укра їни до 2030 р.
(див. табл.).

Рік 2011 2015 2020 2025 2030

Частка біо маси у вало вому кін це вому 
енер го спо жи ванні Укра ї ни

1,78  % 2,2  % 4,3  % 7,3  % 10  %

Частка біо маси у вироб ництві теп ло вої енер гії в Укра ї ні 6  % 8  % 14  % 22  % 32  %

Частка біо маси у вироб ництві елект рич ної енер гії в Укра ї ні 0,01  % 0,2  % 1  % 2,2  % 4  %
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3. При йн яти зако но про ект № 2946 від 
26.04.2013 р., який, зок рема, пропонує:

– під ви щити «зеле ний» тариф для елект ро-
енер гії, вироб ле ної з біо газу та біомаси:

К=3,0 – для елект ро енер гії, вироб ле ної з біо-
газу, на основі від хо дів та про дук тів сільсь кого 
гос по дарст ва;

К=2,7 – для всіх інших видів біо газу (біо-
газ з полі го нів твер дих побу то вих від хо-
дів (ТПВ), орга ніч ної час тини ТПВ, стіч них 
вод та їх оса дів);

К=2,7 – для елект ро енер гії, вироб ле ної 
з твер дої біомаси;

– вста но вити «зеле ний» тариф для елект ро-
енер гії, вироб ле ної з ТПВ: К=3,0;

– ска су вати вимогу щодо «міс це вої скла до-
вої» облад нання, мате рі а лів і послуг у про ек-
тах, які отри му ють «зеле ний» тариф з біо маси, 
біо газу та ТПВ;

– при вести визна чення тер міна «біо ма са» 
у від по від ність із загаль но єв ро пейсь кою 
прак ти кою.

4. Спрос тити про це дуру зем ле від ве дення 
під об’єкти біо енер ге тики.

5. Спрос тити про це дуру ком плекс ної екс-
пер тизи про ек тів з будів ництва коте лень 
та ТЕЦ на біо масі, біо га зо вих уста но вок 
та інших біо енер ге тич них об’єк тів.

6. Спрос тити про це дуру отри мання подат ко-
вих пільг для вве зення в Укра їну енер го е фек-
тив ного облад нання (поста нова КМУ № 444).

7. Нала го дити меха нізм прак тич ної ком пен-
са ції різ ниці тари фів для теп ло вої енер гії з біо-
маси у випадку, коли собі вар тість вироб ництва 
такої теп ло вої енер гії пере ви щує вста нов ле ний 
тариф на її про даж (част ково вре гу льо вано 
поста но вою КМУ № 512 від 24.07.2013).

До відка. IX Між на родна кон фе рен ція «Е нер-
гія з біо ма си» від бу лася в Києві 24–25 вересня 
цього року. Орга ні за тори: Біо енер ге тична асо-
ці а ція Укра їни; Інсти тут тех ніч ної теп ло фі-
зики НАН Укра їни; Нау ково-тех ніч ний центр 
«Біо ма са». У роботі кон фе рен ції взяли участь 
170 фахів ців з 11 країн світу. Кон фе рен ція пока-
зала, що дедалі більше учас ни ків ринку вияв-
ля ють інте рес до галузі біо па лива та біо енер-
ге тики. І не просто вияв ля ють, а цікав ляться 

тех но ло гі ями, рішен нями, фінан су ван ням кон-
к рет них про ек тів (Резуль тати дев’я тої між-
на род ної кон фе рен ції «Е нер гія з біо ма си» // 
biowatt.com.ua (http://www.biowatt.com.ua/
sobytiya/rezultati-devyatoyi-mizhnarodnoi-
konferencii-energiya-z-biomasi/). – 2013. – 
16.10).

***
Під би ва ючи під сумки від криття 

V Між на род ного форуму з від нов лю ва-
ної енер ге тики та енер го е фек тив ності 
REF-2013 Kyiv (15–16 жовтня, м. Київ), 
Я. Копач, дирек тор сек ре та рі ату Енер-
ге тич ного Спів то ва риства, заявив, 
що він не може стве р джу вати, що Укра-
їна до 2020 р. зуміє вико нати свій план з 
досяг нення 11 % від нов лю ва ної енер ге-
тики в загаль ному енер ге тич ному балансі, 
але, ставши чле ном Енер ге тич ного Спів-
то ва риства, вона зро била свій стра те-
гіч ний вибір. Цей крок впе ред зму шує 
вірити, що взяті на себе зобо в’я зання кра їна 
вико нає (Від криття П’я того Між на род-
ного Форуму з від нов лю ва ної енер ге тики 
та енер го е фек тив ності REF-2013 // Гро-
мадсь кий прос тір (http://www.civicua.org/
news/view.html?q=2108441). – 2013. – 16.10).

***
Центр возоб нов ля е мой энер ге тики подго-

то вил неболь шой ана ли ти чес кий отчет 
по рынку вет ро вой энер ге тики Укра ины 
по сос то я нию на сен тябрь 2013 г.: http://
www.biowatt.com.ua/analitika/obzor-rynka-
vetrovoj-energetiki-ukrainy-za-2012–2013-goda/
(Обзор рынка вет ро вой энер ге тики Укра ины 
за 2012–2013 года // biowatt.com.ua (http://
www.biowatt.com.ua). – 2013. – 11.10).

Між на род ний досвід

Про шед ший нака нуне в Канаде сам мит 
по хра не нию возоб нов ля е мой энер гии стал 
отп рав ной точ кой для про гра ммы по раз-
ви тию тех но ло гий акку му ля ции энер гии. 
Бла го даря ей, в стране наме рены добиться 
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сущест вен ного сни же ния сто и мости энер гии, 
полу ча е мой из возоб нов ля е мых источ ни ков.

Но вая про грамма, полу чив шая назва-
ние Energy Storage for Grid Security and 
Modernization, по сло вам ее ини ци а то ров 
из Наци о наль ного исс ле до ва тель с кого совета, 
будет направ лена на интег ра цию полу ча е мой 
возоб нов ля е мой энер гии в наци о наль ную 
энер ге ти чес кую сеть, что должно стать эффек-
ти в ным средст вом борьбы с чрез ме р ным коли-
чест вом выра ба ты ва е мой из возоб нов ля е мых 
источ ни ков энер гии, кото рая в боль шинстве 
слу чаев, никак не исполь зу ется, из-за недо ста-
точ ной емкости акку му ли ру ю щих мощ нос тей.

Один из руко во ди те лей Наци о наль ного 
исс ле до ва тель с кого совета Э. Рей нольдс зая-
вил, что про ект интег ра ции возоб нов ля е мой 
энер гии и тра ди ци он ных энер го се тей явля-
ется чре з вы чайно масш та б ным, а его реа ли-
за ция расс чи тана на несколько лет. Глав ной 
зада чей, постав лен ной перед про грам мой, 
явля ется модер ни за ция энер го сети и внед ре-
ние в ее работу инно ва ци он ных тех но ло гий, 
кото рые позво лят сни зить до ноля нера ци о-
нально рас хо ду е мые объ емы возоб нов ля е мой 
энер гии. Это, по сло вам Э. Рей ноль дса, даст 
воз мож ность подтолк нуть раз ви тие канадс-
кой аль тер на тив ной энер ге тики и позво лит 
соз дать качест венно новый рынок тех но ло гий 
и мате ри а лов.

В насто я щее время в Канаде ведется масш-
таб ная модер ни за ция наци о наль ной энер ге ти-
чес кой сети, кото рая позво лит повы сить ста-
биль ность работы энер го сис темы, в основ ном 
за счет регу ли ровки пико вых нагру зок путем 
подпитки коне ч ных поль зо ва те лей энер гией, 
полу чен ной из возоб нов ля е мых источ ни-
ков (Уль ман Г. Канада готова решить воп-
рос хра не ния энер гии из возоб нов ля е мых 
источ ни ков // http://zeleneet.com/kanada-
gotova-reshit-vopros-xraneniya-energii-iz-
vozobnovlyaemyx-istochnikov/17540/. – 2013. – 
11.10).

***
Гео ло ги чес кая раз ведка обна ру жила 

гига нтс кие запасы газа в нетра ди ци он ных, 

в том числе слан це вых, мес то рож де ниях. 
США активно их раз ра ба ты вают. Гер ма ния 
пока мед лит. Почему?

Из импор тера газа США вскоре могут 
пре вра титься в экс пор тера – и все бла го даря 
раз ра ботке нетра ди ци он ных газо вых мес то-
рож де ний. В 2011 г. на нетра ди ци он ных мес то-
рож де ниях было добыто 477 млрд куб. м газа, 
в том числе 197 млрд – на слан це вых.

Между тем аме ри канс кая гео ло го раз-
ве доч ная фирма IHS гово рит о гига нтс-
ких запа сах нетра ди ци он ного газа по всему 
миру. От окрест нос тей поселка Вака Муэ рта 
в Арген тине до отло же ний Силу рийс кой сис-
темы в Север ной Африке и Баже новс кой свиты 
в Запад ной Сибири – всего нас чи ты ва ется 
23 потен ци аль ных мес то рож де ния. Есть они 
и в Европе, в том числе, в Гер ма нии. Но нем цев 
пугает фре кинг – так назы ва ется метод добычи 
слан це вого газа. Гла в ный аргу мент про тив ни-
ков – опас ность загряз не ния ґрун то вых вод.

А нужен ли Гер ма нии слан це вый газ?
Оку пится ли фре кинг в Гер ма нии? Сот руд-

ница кёль нс кого Инс ти тута немец кой про-
мы ш лен ности Э. Кри шил лес сич тает, что все 
зави сит от раз ви тия цен на рынке и сто и мости 
добычи этим мето дом. По оцен кам, сто и-
мость добычи в Гер ма нии была бы выше, чем 
в США. Кроме того, в Гер ма нии сов сем дру гие 
стан да рты охраны окру жа ю щей среды. А цены 
на газ сей час не опра в ды вают широ кой раз ра-
ботки мес то рож де ний слан це вого газа.

Гер ма ния в насто я щее время покры-
вает от 13 до 15 % потреб ле ния газа за счет 
добычи на собст вен ных тра ди ци он ных мес-
то рож де ниях. Осталь ной газ при хо дится 
доку пать – в Рос сии, Нор ве гии и Нидер лан-
дах. «Но тра ди ци он ные немец кие мес то-
рож де ния исто щены. И тут стоит поду мать 
о слан це вом газе», – подчер ки вает глава 
гер манс кого Феде раль ного инс ти тута гео ло-
ги чес ких наук и сырь е вых ресур сов (BGR) 
Ханс-Йо а хим Кюм пель. По оцен кам BGR, 
запасы при род ного газа на слан це вых мес то-
рож де ниях в Гер ма нии в 10 раз больше, чем 
на тра ди ци он ных.

Плюсы и минусы для эко но мики.
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В Гер ма нии очень высоки цены на энер гию. 
Добыча слан це вого газа в США резко сни зила 
там эти цены. Не при ве дет ли отказ от слан-
це вого газа в Гер ма нии утрате кон ку рен то-
спо соб ности немец кой про мы ш лен ности? 
«Конечно, между раз ными стра нами идет 
сорев но ва ние. Но как раз энер го ем кие про-
из водства с их гро мозд ким и доро гос то я щим 
обо ру до ва нием не могут в одно часье сняться 
и поки нуть Гер ма нию. Однако в дол гос роч ной 
перс пек тиве есть опас ность, что они пере бе-
рутся туда, где цены на энер гию ниже», – счи-
тает про фес сор М. Брой нин гер, нау ч ный руко-
во ди тель Гам бургс кого инс ти тута миро вой 
эко но мики (HWWI).

С дру гой сто роны, Гер ма ния выи г ры вает 
за счет про мы ш лен ного роста в дру гих стра-
нах, поскольку явля ется одним из круп ней ших 
постав щи ков обо ру до ва ния. «Если в США идет 
пере стройка энер ге ти чес кого рынка, выи г ры-
вает немец кое маши но ст ро е ни е», – ука зы вает 
про фес сор М. Брой нин гер. А вот и кон к ре т ный 
при мер: в этом году кон церн Siemens полу чил 
заказ на поставку в США двух газо вых тур бин. 
Общий объем заказа – 400 млн евро.

Риски для среды оби та ния. Опа се ния вызы-
вает, пре жде всего, метод добычи слан це вого 
газа – фре кинг. Глу боко в землю под высо ким 
дав ле нием нагне та ется смесь из воды, песка 
и хими чес ких доба вок. Эко логи видят в этом 
риск загряз не ния ґрун то вых вод. Ханс-Йо а хим 
Кюм пель пыта ется снять эти опа се ния: «Если 
мы нач нем добычу слан це вого газа в Гер ма нии, 
здесь не будет плот ной сети буро вых уста но вок 
и ущерба для сель с кого хозяйства, как в США. 
Мы готовы выпол нять стро жай шие нормы при 
обра ще нии со смесью для фре кинга. Охрана 
пить е вой воды – гла в ный при ори тет».

Когда речь захо дит об охране окру жа ю щей 
среды, Гер ма ния охотно пози ци о ни рует себя, 
как при мер для подра жа ния. Но про фес сор 
Окс форд с кого уни вер си тета, экс перт по про-
бле мам энер ге тики Д. Хельм видит тут неу-
вязку: «Гер ма ния посто янно гово рит о защите 
кли мата и, одно вре менно, фор си рует стро и-
тель ство уголь ных элект рос тан ций. Раз Гер-
ма ния зави сит от газа, сле дует раз ре шить хотя 

бы проб ное буре ние, чтобы лока ли зо вать слан-
це вые мес то рож де ния. Пока дейст вует запрет 
на фре кинг, в Гер ма нии будет сжи гаться все 
больше угля. В резуль тате выб росы угле кис-
лого газа вырас тут».

Сот руд ница кёль нс кого Инс ти тута немец-
кой про мы ш лен ности Э. Кри шил лес тоже про-
тив без о го во роч ного запрета фре кинга. По ее 
мне нию, надо тща тельно и ответст венно взве-
ши вать шансы и риски новых тех но ло гий. 
Но отк ры тость новым тех но ло гиям повы шает 
кон ку рен то спо соб ность страны. Поэтому 
нельзя без вес ких на то осно ва ний отвер гать 
эко но ми чески перс пек ти в ные тех но ло ги и». 
При этом у Гер ма нии нет нужды дейст во вать 
в оди ночку. Почему бы не раз ра бо тать еди ные 
для всего Евро со юза нормы добы чи

Ис точ ник: Deutsche Welle http://
www.dw.de /по  чему -гер  ма  ния -мед  лит -
с -до  бычей -сланцевого -газа -методом -
фрекинга/a-17119597 (Вен кель Р., Вар кен-
тин А. Почему Гер ма ния мед лит с добы чей 
слан це вого газа? // biowatt (http://www.biowatt.
com.ua/analitika/pochemu-germaniya-medlit-s-
dobychej-slantsevogo-gaza/). – 2013. – 15.10).

***
Кон сти ту ційна рада Фран ції під твер дила 

пра во моч ність поло жень закону, який забо-
ро няє вико рис тання тех но ло гії гід рав ліч-
ного роз риву плас тів для видо бутку газу 
з родо вищ горю чих слан ців. Про це йдеться 
в офі цій ній заяві вищого органу юсти ції 
Франції.

«Поло ження закону Фран ції від 13 липня 
2011 р., який забо ро няє роз відку і роз робку 
вуг ле вод нів за допо мо гою тех но ло гії гід рав-
ліч ного роз риву плас тів та ска со вує дозвіл 
на дослі дження у цій сфері, від по ві дає Кон-
сти ту ці ї», – ідеться в повід ом ленні.

Уперше в істо рії Кон сти ту цій ної ради Фран-
ції на її роз гляд вине сено питання щодо спір-
них поло жень зако но дав ства про роз робку 
наці о наль них надр землі.

По дання до Кон сти ту цій ної ради напра вила 
техаська ком па нія Schuepbach, яка запро по ну-
вала роз гля нути закон ність рішення про забо-
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рону видо бутку газу за допо мо гою назва ної 
тех но ло гії.

Чинне фран цу зьке зако но дав ство забо ро-
няє екс плу а та цію міс це вих слан це вих газо-
вих і наф то вих родо вищ за допо мо гою тех но-
ло гії гід ро роз риву. Тех но ло гія гід ро розв риву, 
що перед ба чає ство рення трі щин у поро дах, 
бага тих на вуг ле водні, шля хом уве дення під 
висо ким тис ком суміші води, піску та хіміч них 
доба вок у спе ці альні сверд ло вини, зазнала кри-
тики за ризики забруд нення довкілля та мож-
ли вого пору шення сейс міч ного балансу.

Ра зом з тим у Фран ції ця тех но ло гія може 
забез пе чити видо бу ток вели ких запа сів слан-
це вого газу, які, за різ ними оцін ками, зна хо-
дяться на гли бині бли зько 1,5 км.

Пре зи дент Фран ції Ф. Олланд став на бік 
своїх полі тич них союз ни ків – «зеле них» і увів 
забо рону на вико рис тання тех но ло гії гід рав-
ліч ного роз риву на тер мін свого п’я ти річ ного 
ман дата. Після такого рішення 22 про відні 
пред став ники фран цу зь кої про мис ло вості, 
проф спі лок та освіти звер ну лися до нього 
з від кри тим лис том із про хан ням про про ве-
дення від кри тих загаль но на ці о наль них деба тів 
щодо слан це вого газу за участі всіх заці кав ле-
них сто рін (У Фран ції забо ро нили слан це вий 
газ // biowatt.com.ua (http://www.biowatt.com.
ua/novosti/u-frantsiyi-zaboronili-slantsevij-
gaz/). – 2013. – 12.10).

***
Сві то вий ринок нафти в сучас ному 

вигляді пере стане існу вати через 56 років, 
про це гово рить опуб лі ко вана Все сві т ньою 
енер ге тич ною радою допо відь World Energy 
Resources-2013.  Згідно з дослі джен ням, ста-
ном на 2011 р. загальні запаси нафти у світі 
ста но вили 223 млрд т. Вихо дячи з цього показ-
ника, існу ю чого запасу людству може виста-
чити лише на 56 років. Це не озна чає пов ного 
зник нення нафти як такої, заспо кою ють автори 
дослі дження. Імо вір ним є пере хід людства 
на такі її дже рела, як горючі сланці, наф то-
 носні піски, при родні бітуми тощо. Іншими 
сло вами, ідеться про роз ві дану (на даному 
етапі роз вит ку) нафту.

При цьому най біль ший запас нафти у Вене-
су ели – понад 40 млрд т, яких кра їні виста чить 
більш як на 100 років. На дру гому місці Сау-
дівська Ара вія – 36 млрд т, їх їй виста чить 
на 69 років, потім Канада (бли зько 24 млрд т, 
на більш як 100 років), Іран (21 млрд т, 
на 96 років) і Ірак (19 млрд т, на більш 
як 100 років). Роз ра хунки про ве дено на основі 
від но шення резер вів до вироб ництва.

Роз по віла про свої наф тові перс пек тиви 
і Росія. У жовтні 2013 р. глава «Рос неф ти» 
І. Сєчін обі цяв, що очо лю вана ним ком па нія 
видо бу ва тиме нафту ще 100 років. Він наго-
ло сив, що ком па нія, чиї запаси ста нов лять 
1,5  % сві то вих роз ві да них запа сів, не бачить 
аль тер на тиви роз робці важ ко до був них запа сів 
на шельфі. 

Все світня енер ге тична рада – це най більша 
енер ге тична між на родна неуря дова орга ні за ція, 
ство рена 1923 р. за іні ці а ти вою діло вих і енер-
ге тич них кіл Вели ко бри та нії та низки про мис-
лово роз ви ну тих країн Європи й Пів ніч ної Аме-
рики (Нафти у світі виста чить на 56 років 
// Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.
dt.ua/energy_market/nafti-u-sviti-vistachit-na-
56-rokiv-_.html). – 2013. – 18–25.10).

***
Сві то вий досвід пере тво рень енер ге тич-

ної галузі  1.
Лі сабонс ький поря док. Крім наці о наль-

ного регу лю вання дедалі біль шого зна чення 
набу ває загаль но єв ро пейське регу лю вання 
елект ро енер ге тики. Від по відно до ст. 3 Дого-
вору про Євро пейсь кий Союз 1992 р. у редак-
ції Ліса бонсь кого дого вору про вне сення змін 
до Дого вору про Євро пейсь кий Союз і Дого-
вору  про засну вання Євро пейсь кого спів то ва-
риства від 13 грудня 2007 р. (набрав чин ності 
1 грудня 2009 р.), загаль ною соці аль но -е ко-
но міч ного метою такого регу лю вання про го-
ло шено вста нов лення внут рі ш нього ринку, 
ста лий роз ви ток Європи на основі зба лан со-
ва ного еко но міч ного зрос тання, фор му вання 

1 Закінчення. Початок див.: Шляхи роз витку україн-
ської науки. – 2013. – № 7. – С. 110–113.
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кон ку рен то сп ро мож ної соці ально орі єн то ва-
ної рин ко вої еко но міки, спря мо ва ної на забез-
пе чення повної зайня тості соці аль ного про-
гресу, а також забез пе чення висо кого рівня 
захисту та покра щення якості навко ли ш нього 
середо вища. Що сто су ється цілей Євро пейсь-
кого Союзу у сфері енер ге тики, то як основні 
в ст. 194 Дого вору про Євро пейсь кий Союз 
закріп лені такі: забез пе чення функ ці о ну вання 
енер ге тич ного ринку, забез пе чення енер ге-
тич ної без пеки, заохо чення енер го е фек тив-
ності та енер гоз бе ре ження, вклю ча ючи роз-
ви ток нових і від нов лю ва них видів енер гії, 
а також спри яння об’єд нанню енер ге тич них 
мереж.

Для реа лі за ції зазна че них цілей у Євро-
пейсь кому Союзі поряд з реко мен да цій-
ними при йма ються і загаль но обо в’яз кові для 
вико нання всіма дер жа вами-чле нами акти. 
До числа остан ніх нале жать, зок рема, дирек-
тиви та поста нови Євро пейсь кого пар ла менту 
та Ради Євро пейсь кого Союзу.

На сьогодні пер шо рядне зна чення в регу-
лю ванні елект ро енер ге тики займа ють Дирек-
тива 2009/72/EC Євро пейсь кого пар ла менту 
та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загаль них 
пра вил для внут рі ш нього ринку елект ро-
енер гії та ска су вання Дирек тиви 2003/54/EC 
і Поста нова (ЄС) № 714 / 2009 Євро пейсь-
кого пар ла менту та Ради від 13 липня 2009 р. 
про умови доступу до мережі транс кор дон ної 
обміну елект ро енер гією та ска су вання Рег ла-
менту (ЄС) № 1228/2003. Поло ження зазна че-
них доку мен тів спря мо вані не тільки на ста лий 
роз ви ток внут рі ш нього елект ро енер ге тич ного 
ринку, а й гар мо ні за цію спіль ного функ ці о ну-
вання вже існу ю чих наці о наль них елект ро-
енер ге тич них ринків.

Ди рек ти вою 2009/72/EC Євро пейсь кого 
пар ла менту та Ради від 13 липня 2009 р. були 
вста нов лені загальні пра вила вироб ництва, 
пере дачі, роз по ділу та збуту елект ро енер гії 
з ура ху ван ням захисту інте ре сів спо жи ва чів 
і з метою під ви щення кон ку рен то сп ро мож-
ності та інтег ра ції елект ро енер ге тич них рин-
ків країн Союзу, рег ла мен то вані основи орга ні-
за ції та функ ці о ну вання елект ро енер ге тич ного 

сек тору, від но сини у сфері забез пе чення від-
кри того доступу на ринок, а також пуб лічні 
про це дури, що засто со ву ються при про ве денні 
тендерів.

У пре ам булі до зазна че ної Дирек тиви був 
зроб ле ний акцент на необ хід ність зміц нення 
неза леж ності наці о наль них регу ляторів, у тому 
числі шля хом вклю чення в їх ведення пов но-
ва жень, пов’я за них із затвер джен ням тари фів 
або мето до ло гії роз ра хунку тари фів на основі 
про по зи цій опе ра тора. Крім того, Дирек тива 
перед ба чала, що наці о нальні регу ля тори пови-
нні воло діти пов но ва жен нями щодо при йн яття 
обо в’яз ко вих рішень і засто су вання ефек тив-
них і про пор цій них пока рань щодо елект ро-
енер ге тич них ком па ній, які не вико ну ють при й-
н яті на себе зобо в’я зання.

Пов но ва жен нями з поточ ного керування 
загаль ними про це сами у Євро пейсь кому Союзі 
над іле ний один з його інсти ту тів – Євро пейська 
комі сія. Вирі шення зазна че ного органу, у тому 
числі у сфері елект ро енер ге тики, мають 
загаль но обо в’яз ко вий харак тер для всіх дер жа-
в-чле нів. Від по відно до поло жень Дирек тиви 
2009/72/EC Євро пейсь кого пар ла менту та Ради 
від 13 липня 2009 р. пов но ва жен нями з видачі 
влад них при пи сів елект ро енер ге тич ним ком-
па ніям країн-учас ниць Євро пейсь кого Союзу 
має також Аге нтство по спів праці енер ге тич-
них регу ля то рів.

Крім того, при Євро пейсь кій комі сії були 
ство рені дорадчі органи з питань елект ро енер-
ге тики, зок рема Група євро пейсь ких регу лю-
ючих орга нів з елект ро енер ге тики і газу (the 
European Regulators Group for Electricity 
and Gas, ERGEG), при якій діє під го тов чий 
орган – Рада євро пейсь ких енер ге тич них регу-
ля то рів (Council of European Energy Regulators, 
CEER). Рішення, що при йма ються зазна че ними 
орга нами, мають реко мен да цій ний характер.

Під би ва ючи під су мок, слід зазна чити, 
що основні цілі та при нципи функ ці о ну вання 
внут рі ш нього елект ро енер ге тич ного ринку, 
що знай шли своє від обра ження в зако но дав-
стві Євро пейсь кого Союзу, у цілому схожі 
з тими осно во по лож ними іде ями та цілями, які 
ста вили перед собою уряди різ них дер жав для 
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рефор му вання елект ро енер ге тич ного сек тору 
та базу ва лися на них. У свою чергу, сучас ний 
роз ви ток внут рі ш нього зако но дав ства будь-
якої євро пейсь кої дер жави немож ливо без 
ура ху вання норм, що міс тяться в зако но дав-

стві Євро пейсь кого Союзу в цілому (Воло діна 
Є. Сві то вий досвід пере тво рень енер ге тич-
ної галузі // biowatt.com.ua (http://www.biowatt.
com.ua/analitika/svitovij-dosvid-peretvoren-
energetichnoyi-galuzi/).

ЗА РУ БІЖ НИЙ ДОСВІД ОРГА НІ ЗА ЦІЇ 
НАУ КО ВОЇ ДІЯЛЬ НОС ТІ

Ро сійська Федерація

Пре мьер-ми нистр Рос сии Д. Мед ве дев 
подпи сал рас по ря же ние о функ ци о ни ро ва-
нии нау ч ных орга ни за ций, нахо див шихся 
в веде нии госу дарст вен ных ака де мий наук, 
на пере хо д ный период. На сове ща нии с вице-
пре мь е рами пред се да тель пра ви тель ства зая-
вил, что рас по ря же ние пра ви тель ства обес-
пе чи вает «нор маль ное функ ци о ни ро ва ние 
дея тель ности нау ч ных орга ни за ций, кото рые 
нахо ди лись до сих пор в веде нии госу дарст-
вен ных ака де мий наук, на пере хо д ный период, 
чтобы всё там рабо тало нор мально – на тот 
период, когда эти орга ни за ции будут пере да-
ваться по воп ро сам иму щест вен ного управ ле-
ния, эко но ми чес ким воп ро сам из веде ния ака-
де мий наук в веде ние Феде раль ного аге нтства 
по нау ч ным орга ни за циям (ФАНО)».

ФАНО соз дано ука зом пре зи дента Рос-
сии, подпи сан ным одно вре менно с зако ном 
о реформе РАН 27 сен тября 2013 г. Изна чально 
поло же ние о пере ходе под его управ ле ние каса-
лось только инс ти ту тов Ака де мии наук. 

Однако 24 октября зам ми нистра обра зо-
ва ния Л. Ого ро дова сооб щила, что аге нтство 
будет отве чать не только за РАН, но и за все нау-
ч ные орга ни за ции РФ. Руко водство дея тель но-
с тью аге нтства осу ще ств ляет пра ви тель ство, 
его глава наз на ча ется на долж ность Каби не том 
минист ров по сог ла со ва нию с пре зи ден том. 

Недавно Д. Мед ве дев подпи сал рас по ря-
же ние о наз на че нии гла вой ФАНО М. Котю-
кова, до этого рабо тав шего в долж ности 
зам ми нистра финан сов РФ (Подпи сано рас-
по ря же ние о финан си ро ва нии инс ти ту тов 

в пере хо д ный период // Рос сийс кая ака де-
мия наук (http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=f94 bcb96–9 dd1–404 e-9 a56–
56 f2 c86 b289 e#content). – 2013. – 29.10).

***
Пра ви тель ство реко мен до вало Рос сийс-

кой ака де мии наук до 1 декабря пред ста-
вить в Феде раль ное аге нтство нау ч ных 
орга ни за ций (ФАНО) про е кты пла нов 
финан сово-хо зяйст вен ной дея тель ности. 
Сог ласно рас по ря же нию, опуб ли ко ван ном 
на сайте Каби нета минист ров, РАН реко мен до-
вано осу щест вить мероп ри я тия, направ лен ные 
на реор га ни за цию орга ни за ций в соот ветст вии 
с Феде раль ным зако ном «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 РФ». В част ности, РАН 
реко мен до вано раз ра бо тать до 8 ноября планы-
гра фики реа ли за ции этих мероп ри я тий. Кроме 
того, пред ло жено «предс та вить до 1 дека-
бря 2013 г. в ФАНО про е кты пла нов финан-
сово-хо зяйст вен ной дея тель ности, про е кты 
госу дарст вен ных зада ний на ока за ние госус-
луг (выпол не ние работ) в отно ше нии учреж-
де ний, нахо див шихся в веде нии РАН, Рос сийс-
кой ака де мии меди цинс ких наук и Рос сийс кой 
ака де мии сель с ко хо зяйст вен ных наук до дня 
вступ ле ния феде раль ного закона на 2014 г. и на 
пла но вый период 2015–2016 гг.» (РАН к дека-
брю должна пред ста вить в ФАНО планы 
финан сово-хо зяйст вен ной дея тель ности // 
Рос сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/
news/shownews.aspx?id=03152488-d077–417 b-
9 f20a19 c6 dabfb03#content). – 2013. – 29.10).
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***
Фе де раль ное аге нтство нау ч ных орга ни-

за ций будет вклю чать в себя до 18 управ ле-
ний, гово рится в доку менте, раз ме щен ном 
на сайте пра ви тель ства РФ 28 октября.

«Раз ре шить Феде раль ному аге нтству нау ч-
 ных орга ни за ций иметь до семи замес ти те-
лей руко во ди теля, в том числе одного пер вого 
замес ти теля руко во ди теля, а также в струк-
туре цен т раль ного аппа рата до 18 управ ле ний 
по осно в ным направ ле ниям дея тель ности аге-
нтст ва», – гово рится в сооб ще нии.

Сог ласно закону о реформе госа ка де мий, 
подпи сан ному пре зи ден том Рос сии в конце 
сен тября, к Рос сийс кой ака де мии наук при-
со е ди ня ются ака де мии меди цинс ких и сель-
с ко хо зяйст вен ных наук. Ака де ми чес кие инс-
ти туты пере да ются в веде ние спе ци ально 
соз дан ного Феде раль ного аге нтства нау ч ных 
орга ни за ций (ФАНО).

Как уточ ня ется в доку менте, Минис терству 
эко но ми чес кого раз ви тия сов местно с Феде-
раль ным аге нтст вом нау ч ных орга ни за ций 
необ хо димо внести в тече ние месяца сог ла-
со ван ные пред ло же ния о месте раз ме ще ния 
аге нтства в Москве. «Феде раль ному аге нтству 
нау ч ных орга ни за ций обра зо вать научно-ко-
ор ди на ци он ный совет в целях коор ди на ции 
вза и мо дейст вия аге нтства и подве домст вен-
ных ему нау ч ных орга ни за ций с феде раль ным 
госу дарст вен ным бюдже т ным учреж де нием 
“Рос сийс кая ака де мия наук”, вклю чив в его 
сос тав уче ных, про во дя щих нау ч ные исс ле до-
ва ния на общеп риз нан ном миро вом уров не», – 
отме ча ется в поста нов ле нии (ФАНО будет 
вклю чать в себя 18 управ ле ний // Рос-
сийс кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/
news/shownews.aspx?id=19 cf0565–8109–
40 b5–84 ce-aab4 b3333 ee8#content). – 2013. – 
29.10).

***
Ми нистр обра зо ва ния и науки 

РФ Д. Лива нов объ яс нил меха низм повы-
ше ния эффек тив ности дея тель ности Рос-
сийс кой ака де мии наук в рам ках ее рефо р-
мы. Отве чая на воп росы депу та тов Гос думы 

9 октября на «пра ви тель ст вен ном часе», 
он сооб щил, что финан си ро ваться с тече нием 
вре мени будут только «деес по со б ные» ученые.

Воп рос о реформе РАН на «пра ви тель ст вен-
ном часе» поднял депу тат от «Спра вед ли вой 
Рос си и», ака де мик В. Череш нев. Он поин те ре-
со вался у Д. Лива нова, каким обра зом реформа, 
пред ло жен ная минис терст вом, повы сит эффек-
тив ность работы нау ч ных инс ти ту тов, кото рые 
из веде ния РАН пере хо дят в подчи не ние к соз-
да ва е мому феде раль ному аге нтству.

«Нау ч ные инс ти туты ухо дят с теми же сот-
руд ни ками, и, навер ное, с тем же финан си ро-
ва нием. За счет каких меха низ мов будет повы-
шена эффек тив ность их работы? Как они будут 
про во дить эффек ти в ные нау ч ные исс ле до ва-
ния и какие траты пред стоят на осу ще ств ле ние 
рефо р мы?» – спро сил В. Черешнев.

Д. Лива нов в ответ на это заявил, что про-
ис хо дя щие в РАН изме не ния «не дол жны 
отра зиться на науч ной рабо те», а люди, кото-
рые про во дят исс ле до ва ния, этих изме не ний 
«не почувст ву ют»». Однако тут же министр 
сооб щил, что с тече нием вре мени всем расс-
чи ты вать на финан си ро ва ние не при дется. 
«Мы стоим на пороге сущ но с т ных изме не-
ний. Нам важно, чтобы деньги посту пали 
в руки деес по со б ных нау ч ных групп, и чтобы 
мы посте пенно пере шли к гран то вой сис-
те ме», – сооб щил Д. Ливанов.

На пом ним, закон о реформе РАН был 
окон ча тельно при нят в сен тябре 2013 г. Изна-
чально про ект рефо рмы пред по ла гал лик ви-
да цию реги о наль ных отде ле ний РАН, однако 
в про цессе пере го во ров с уче ными отде ле-
ния решено было сох ра нить. Однако нау ч ные 
инс ти туты ака де мии более не будут ей подчи-
няться и пере йдут под конт роль феде раль-
ного аге нтства, что по-преж нему вызы вает 
недо воль ство науч ного сооб щества. Сот руд-
ники РАН про вели несколько акций про теста 
про тив реор га ни за ции, однако это ни к чему 
не при вело. Более того, несколько дней назад 
пре зи дент РАН В. Фор тов при звал уче ных 
сми риться с рефор мой и жить в новых усло-
виях (Лива нов пооб ещал финан си ро вать 
только «деес по со б ных» уче ных // Рос сий-
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с кая ака де мия наук (http://www.ras.ru/digest/
showdnews.aspx?id=f9 c1 bc93-f3 fe-4767-b9 c
7–670 ffcb58 f6 c). – 2013. – 9.10).

*** 
Сот руд ники нау ч ных инс ти ту тов, в зави-

си мости от своих заслуг, дол жны делиться 
на посто ян ных и вре мен ных, с выде ле нием 
элиты, при ни ма ю щей реше ния, кото рую 
можно назвать «сена том». 

Такие пред ло же ния выс ка зал на сов мест-
ном засе да нии общест вен ного совета и совета 
по науке при Минис терстве обра зо ва ния 
и науки РФ пред се да тель совета по науке ака-
де мик А. Хохлов.

Он пред ста вил сооб ра же ния рабо чей гру-
ппы в сос таве 18 веду щих уче ных, как стро ить 
науч ную дея тель ность после при ня тия закона 
о реформе Рос сийс кой ака де мии наук. «Стерж-
нем» этого закона и новой науч ной поли тики, как 
отме тил А. Хох лов, явля ется «твер дое реше ние 
пра ви тель ства о пере даче нау ч ных инс ти ту тов 
феде раль ному органу испол ни тель ной влас ти».

Чтобы разг ра ни чить полно мо чия между 
уче ными и адми нист ра то рами, «в феде раль-
ном органе дол жен быть научно-ко ор ди на-
ци он ный совет все мирно изве с т ных уче них». 
Этот совет пред ла га ется назвать «сена том», как 
это при нято в немец ком Обществе М. Планка. 
Чет верть сос тава этого органа наз на ча ется 
пре зи ден том РАН, еще чет верть изби ра ется 
в инс ти ту тах, а остав ша яся поло вина изби ра-
ется общим соб ра нием РАН, при чем из этой 
поло вины 25 % дол жны рабо тать вне РАН, 
в том числе и за границей.

По мне нию А. Хох лова, науч ную реформу 
в стране сле дует начать «с аудита инс ти ту тов, 
лабо ра то рий и сот руд ни ков». Нужно выя вить 
лиде ров миро вого уровня и при сво ить им спе-
ци аль ный ста тус посто ян ного сот руд ника РАН. 
Эти авто ри те т ные уче ные будут соз да вать 
вок руг себя рабо тос по со б ные «ядра». Кроме 
посто ян ных сот руд ни ков в каж дом инс ти туте 
дол жны быть сот руд ники, заня тые по вре мен-
ным бюдже т ным конт рак там на три– пять лет, 
и еще сот руд ники, рабо та ю щие по гран там, 
гос конт рак там, хозяйст вен ным дого во рам.

При этом А. Хох лов подчерк нул, что зар-
плата посто ян ного сот руд ника должна быть 
в несколько раз выше сред ней. Для дирек то-
ров, заве ду ю щих лабо ра то ри ями и посто ян ных 
сот руд ни ков пред ла га ется уста но вить воз раст-
ной пото лок в 70 лет с пере хо дом в нау ч ные 
кон суль та нты также на хоро шую зарплату.

Про це дура выбо ров дирек тора инс ти тута, 
пред ло жен ная А. Хох ло вым и рабо чей груп-
пой, начи на ется с объ яв ле ния отк ры того кон-
курса. Затем кан ди да туры про хо дят через 
тай ное рей тин го вое голо со ва ние на уче ном 
совете, утверж де ние пре зи ди у мом ака де мии 
и сове том по науке и, нако нец, тай ное голо со-
ва ние в «сена те».

Пред ла га е мая сис тема, как расс ка зал А. Хох-
лов, больше всего напо ми нает фран цузс кую 
сис тему CNRS, авторы кото рой после Вто рой 
миро вой войны ори ен ти ро ва лись на Ака де мию 
наук СССР. А. Хох лов подчерк нул, что пред-
ла га е мая сис тема годится не только для РАН, 
но для всех орга ни за ций, заня тых в Рос сии нау-
кой (Рос сийс кой науке необ хо дим «сенат» луч-
ших уче ных – совет по науке при Миноб ра зо-
ва ния РФ // Рос сийс кая ака де мия наук (http://
www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=86761 b33-
a2 ef-4797–8 c55–4 a2 f97871 b05#content). – 
2013. – 3.10).

***
Из обра ще ния пре зи дента РАН ака де-

мика В. Фортова.
«…Вве ден в дейст вие закон “о реформе 

Ака де ми и”. Пере вер нута еще одна стра ница 
исто рии Ака де мии наук, и начи на ется новый 
этап нашей ака де ми чес кой жизни.

По зади три месяца жар ких спо ров, про-
тес тов и отс та и ва ний наших пози ций в Феде-
раль ном соб ра нии, в СМИ, в пра ви тель стве, 
в адми нист ра ции пре зи дента – везде, где при-
ни ма ются реше ния о судьбе нашей науки.

В резуль тате этой работы нам уда лось 
посвя тить в про блемы оте чест вен ной науки 
боль шую часть поли ти чес кой элиты страны. 
Полу чить поддержку и пони ма ние широ ких 
слоев наших граж дан, в боль шинстве своем 
встав ших на нашу сто рону. И сей час ясно 
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видно, что закон – в срав не нии с пер во на чаль-
ным вари ан том, пред по ла гав шим лик ви да цию 
самой РАН, – сущест венно изменен.

Нам уда лось мно гое. Уда лось оста но вить 
лик ви да цию самой Ака де мии наук, ее реги о-
наль ных отде ле ний и нау ч ных центров, оста-
вить за ака де мией право зани маться нау кой, 
рас ши рить функ ции РАН в области коор ди на-
ции, конт роля и финан си ро ва ния фун да мен-
таль ных наук в масш та бах страны.

РАН ста но вится гла в ным рас по ря ди те лем 
средств на фун да мен таль ные исс ле до ва ния. 
Ей пору чено про во дить экс пер тизу важ ней-
ших научно-тех ни чес ких про грамм и про ек-
тов, а также осу ще ств лять мони то ринг и оценку 
работы госу дарст вен ных нау ч ных орга ни за-
ций, веду щих фун да мен таль ные исс ле до ва ния. 
Теперь ака де мии пору чено раз ра ба ты вать пред-
ло же ния по орга ни за ции научно-тех ни чес кой 
поли тики страны, фор му ли ро вать при ори те т ные 
направ ле ния фун да мен таль ных и поис ко вых 
исс ле до ва ний и пре дос тав лять в пра ви тель ство 
пред ло же ния по объ ему бюджет ного финан си-
ро ва ния всех сек то ров науки. Аге нтство нау ч-
ных орга ни за ций подчи ня ется непос редст венно 
пра ви тель ству, а не Минобр на уки. Органы госу-
дарст вен ной власти не вправе вме ши ваться 
в науч ную дея тель ность и пре пятст во вать осу-
ще ств ле нию задач РАН.

Для улуч ше ния работы нау ч ных кол лек-
ти вов крайне важно пред ло же ние главы 
госу дарства о новой про це дуре наз на че ния 
дирек то ров НИИ и о науч ном руко водстве 
их рабо той, зна чи тельно уси ли ва ю щем конт-
роль ака де мии за этими про цес сами.

В закон вве ден и ряд иных эле мен тов, поле-
з ных для раз ви тия и укреп ле ния пози ций Ака-
де мии наук.

Вместе с тем не все наши пред ло же ния 
в полной мере были учтены зако но да те лем. 
В пер вую оче редь это отно сится к важ ной 
теме работы исс ле до ва тель с ких инс ти ту-
тов в сос таве Аге нтства нау ч ных орга ни за-
ций и непрос той теме при со е ди не ния РАМН 
и РАСХН к РАН.

По ни мая эти про блемы, реше нием Совета 
Феде ра ции была обра зо вана сог ла си тель ная 

комис сия с учас тием РАН, кото рой пору чено 
вно сить необ хо ди мые изме не ния в подза кон-
ные акты и осу ще ств лять посто ян ный мони-
то ринг и необ хо ди мую кор рек цию хода прак-
ти чес кой реа ли за ции закона.

Я убеж ден, что по ходу при ме не ния закона 
мы смо жем ука зами и подза кон ными актами 
кор рек ти ро вать и поправ лять дефе кты закона, 
нано ся щие вред нашей науке.

«Закон есть закон». Он при нят зако но да те-
лем, и мы всту пили в ста дию его прак ти чес кой 
реа ли за ци и…» (Обра ще ние пре зи дента РАН 
ака де мика В. Е. Фор това // Поиск (http://www.
poisknews.ru/theme/ran/7741/). – 2013. – 11.10).

***
24 сен тября 2013 г. пре зи ди у мом РАН 

одоб рена и утверж дена Кон цеп ция раз ви тия 
Рос сийс кой ака де мии наук до 2025 г. Доку-
мент, подго тов лен ный Рабо чей груп пой по раз-
ра ботке Кон цеп ции, вклю чает цели, задачи, 
при ори те т ные направ ле ния, орга ни за ци он ные 
про блемы и их воз мо ж ные реше ния по сле-
ду ю щим направ ле ниям: фун да мен таль ные 
исс ле до ва ния, инно ва ци он ная дея тель ность, 
подго товка нау ч ных кад ров, меж ду на род ное 
сот руд ни чество, экс пе ри мен тально-тех но ло-
ги че ская база, соци аль ная поли тика и др.

Кон цеп ция раз ви тия Рос сийс кой ака де-
мии наук до 2025 г. (изв ле че ние).

«…Рос сийс кая ака де мия наук (далее РАН, 
Ака де мия) – орга ни за ция с почти трех ве ко-
вой исто рией, бога тыми нау ч ными тра ди ци-
ями, мощ ной сетью реги о наль ных отде ле-
ний, нау ч ных центров, инс ти ту тов и нау ч ных 
стан ций – всту пает в новый период раз ви тия. 
Глав ное богатство Ака де мии – авто ри те т-
ные нау ч ные школы и пле яда выда ю щихся 
уче ных, чьи нау ч ные дости же ния при знаны 
миро вым сооб щест вом и снис кали РАН славу 
одной из самых силь ных нау ч ных орга ни за-
ций в мире. Рос сийс кая ака де мия наук вне-
сла нео це ни мый вклад в реше ние про блем 
наци о наль ного и гло баль ного уров ней <…> 
Круп но масш та б ные задачи тех ни чес кой модер-
ни за ции страны, даль ней шего осво е ния Арк-
тики, Сибири и Даль него Вос тока, уси ли ва ю-
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ща яся кон ку рен ция на рынке ВТО, кос ми чес кие 
и тех но ген ные опас ности, непрек ра ща ю щи еся 
воен ные и соци аль ные кон ф ли кты, про блемы 
кли мата, качества жизни, доступа к чис тому 
воз духу и чис той воде и дру гие гло баль ные 
вызовы тре буют от госу дарства, чтобы оно 
опи ра лось на твор чес кий нау ч ный потен циал 
собст вен ного народа. Рос сия не смо жет соз-
дать над еж ные меха ни змы обес пе че ния наци о-
наль ной без о пас ности и про дол жать оста ваться 
одной из веду щих миро вых дер жав, если утра-
тит наци о наль ные нау ч ные школы и тра ди ции 
в орга ни за ции и про ве де нии фун да мен таль ных 
и при кла д ных нау ч ных исс ле до ва ний.

Ака де мия, будучи гаран том цело ст ности 
науч ного сооб щества Рос сии, пре емст вен-
ности его нау ч ных школ и тра ди ций, обес-
пе чи вает дости же ние резуль та тов миро вого 
уровня, что в свою оче редь сти му ли рует раз-
ви тие научно-тех но ло ги чес кой сферы и инно-
ва ци он ной эко но мики. Вместе с тем необ хо-
димы новые подходы к орга ни за ции нау ч ных 
исс ле до ва ний, качест венно новый уро вень 
ака де ми чес кой науки и повы ше ние роли 
Ака де мии в модер ни за ции страны. В связи 
с этим тре бу ется обно вить кон цеп ту аль ные 
поло же ния о раз ви тии РАН, даю щих сис тем-
ное пред став ле ние о стра те ги чес ких целях, 
зада чах и при ори те тах ее дея тель ности, вклю-
чая важ ней шие направ ле ния и меха ни змы 
их реа ли за ции.

Цель насто я щей Кон цеп ции – опре де лить 
при ори те т ные направ ле ния раз ви тия Рос-
сийс кой ака де мии наук как одного из веду-
щих инс ти ту тов раз ви тия, обес пе чи ва ю-
щих тех но ло ги чес кую модер ни за цию страны 
и повы ше ние на основе пере до вых тех но ло гий 
ее кон ку рен то спо соб ности. Для этого пред по-
ла га ется решить сле ду ю щие осно в ные задачи:

– до стичь качест венно нового, в том числе 
тех но ло ги чески более совер шен ного, уровня 
нау ч ных исс ле до ва ний;

– по вы сить эффек тив ность дея тель ности 
Ака де мии наук в полу че нии зна ний о при роде, 
чело веке и обществе в инте ре сах соци ально-
эко но ми чес кого раз ви тия и укреп ле ния без о-
пас ности РФ;

– обес пе чить при ори тет ное раз ви тие меж-
дис цип ли на р ных исс ле до ва ний с уче том миро-
вых тен ден ций раз ви тия науки, в том числе 
в рам ках про гра ммы Mega-science с нау ч ными 
орга ни за ци ями дру гих ведомств;

– соз дать про грамму поддержки рос сийс-
ких нау ч ных школ как основы для при вле че-
ния талант ли вой моло дежи и обнов ле ния РАН;

– ак ти ви зи ро вать вза и мо дейст вие РАН 
с орга нами госу дарст вен ной власти Рос сийс-
кой Феде ра ции по клю че вым воп ро сам эко но-
ми чес кого и соци аль ного раз ви тия страны;

– сфор ми ро вать усло вия для опе ре жа ю-
щего тех но ло ги чес кого раз ви тия, акти ви за ции 
инно ва ци он ных про цес сов в наци о наль ной 
эко но мике и соци аль ной сфере;

– рас ши рить экс перт ную дея тель ность 
Ака де мии при выра ботке важ ней ших госу-
дарст вен ных реше ний, подго товке про ек тов 
и программ;

– раз вить про све ти тель с кую и обра зо ва-
тель ную дея тель ности Ака де мии, повы сить 
сте пень ее учас тия в подго товке нау ч ных кад-
ров выс шей ква ли фи ка ции;

– рас ши рить учас тие РАН в меж ду на ро д-
ных нау ч ных проектах.

По ло же ния Кон цеп ции осно вы ва ются 
на сле ду ю щих при нци пах:

– не за ви си мость и авто но мия Рос сийс кой 
ака де мии наук в пред елах задач и функ ций, 
опре де лен ных зако но да тель ными актами Рос-
сийс кой Феде ра ции;

– це ло ст ность и единство Академии;
– до ми ни ро ва ние демок ра ти чес ких начал 

в жизни ака де ми чес кого сооб щест ва;
– пре емст вен ность тра ди ций и обнов ле ние;
– со че та ние широты фун да мен таль ных исс-

ле до ва ний с при ори те тами госу дарст вен ной 
научно-тех ни чес кой политики;

– уси ле ние связи науки с обра зо ва нием 
и биз не сом как основы инно ва ци он ного раз-
ви тия страны.

<…> Реа ли за ция Кон цеп ции позволит:
– пре вра тить нау ч ный потен циал Рос сийс-

кой ака де мии наук в один из осно в ных ресур-
сов устой чи вого эко но ми чес кого раз ви тия Рос-
сийс кой Феде ра ции;



108
Шляхи розвитку української науки, 2013, № 9 (99)

Зарубіжний досвід організації наукової діяльності

– по вы сить вклад Ака де мии в реа ли за-
цию при ори те т ных направ ле ний эко но ми-
чес кого и соци аль ного раз ви тия Рос сийс кой 
Феде ра ции;

– обес пе чить про ве де ние исс ле до ва ний 
и раз ра бо ток на миро вом уровне; повы сить 
кон ку рен то спо соб ность оте чест вен ной нау ко-
ем кой про дук ции;

– уси лить роль Ака де мии в реше нии про-
блем обес пе че ния наци о наль ной без о пас ности 
страны и пре дотв ра ще ния внут рен них и внеш-
них угроз;

– оп ти мально исполь зо вать бюдже т ные 
средства в целях выпол не ния перс пек ти в-
ных про грамм и про ек тов, ори ен ти ро ван ных 
на реше ние важ ней ших тех ни чес ких и гума ни-
та р ных проблем;

– осу щест вить поддержку веду щих нау ч-
ных школ РАН, обес пе чить восп ро из водство 
и высо кое качество ака де ми чес ких кадров;

– обес пе чить рос сийс кой науке пози-
ции одного из веду щих инс ти ту тов модер-
ни за ции страны и ее даль ней шего раз ви-
тия (Кон цеп ция раз ви тия Рос сийс кой 
ака де мии наук до 2025 года. Москва: РАН, 
2013. – С. 2, 4–6).

***
Сос то я лось пер вое засе да ние пре зи ди-

ума объ е ди нен ной Рос сийс кой ака де мии 
наук с учас тием новых вице-пре зи ден тов – 
И. Дедова от РАМН и Г. Рома ненко от РАСХН. 
Пре зи дент РАН ака де мик В. Фор тов пред ло-
жил при нять слу чив ше еся как дан ность, успо-
ко ить кол лек тивы и про дол жить работу в изме-
нив шихся усло виях, испол няя закон и пыта ясь 
сгла дить его нега ти в ные последст вия. По мне-
нию В. Фор това, «в ходе конс трук тив ного 
диа лога с вла с тью ака де мии уда лось отс то ять 
мно гие важ ные пози ции, все могло окон читься 
гораздо хуже».

С этим были сог ла сны не все. Пред се да тель 
Проф со юза работ ни ков РАН В. Кали нуш кин 
обра тил вни ма ние при сутст ву ю щих на то, что 
для ака де ми ков все закон чи лось, может быть, 
и неплохо, а вот судьба сто ты сяч ного кол лек-
тива сот руд ни ков РАН до сих пор не ясна. 

Лидер проф со юза спро сил члена пре зи ди ума 
и пред се да теля Совета по науке при Минобр-
на уки А. Хох лова, недавно пре зен то вав шего 
общест вен ности раз ра бо тан ную минис терс-
кими сове тами модель рефор ми ро ва ния сис-
темы инс ти ту тов РАН, откуда возь мутся сред-
ства на реа ли за цию этих бла гих поже ла ний, 
если финан си ро ва ние РАН уве ли чи вать никто 
не соби ра ется. Не полу чив ответа на свой воп-
рос, В. Кали нуш кин сде лал вывод, что внед ре-
ние этой схемы в жизнь подра зу ме вает сок ра-
ще ние двух тре тей сот руд ни ков.

Бы в ший вице-пре зи дент РАН А. Неки пе лов 
также подверг серь ез ной кри тике про ект, пред-
став лен ный сове тами Минобр на уки, отме тив 
при этом, что ака де мик А. Хох лов не рядо вой 
сот руд ник ака де мии и прод ви га е мые им идеи 
могут быть восп ри няты как выра же ние мне-
ния всего ака де ми чес кого сооб щества, хотя 
на самом деле это не так. Ака де мик А. Неки-
пе лов сло жил с себя полно мо чия пред се да теля 
Устав ной комис сии РАН, заявив, что пре жняя 
ака де мия фак ти чески лик ви ди ро вана и он 
не видит смы сла участ во вать в работе по сос-
тав ле нию устава некой новой орга ни за ции.

Вице-пре зи дент РАН В. Кос тюк отве-
тил на воп росы при сутст ву ю щих о том, как 
будут финан си ро ваться инс ти туты в бли-
жай шее время и что их ждет в перс пек тиве. 
Он сооб щил, что до конца года инс ти туты 
функ ци о ни руют по ста рой схеме. Новая 
нач нет раз ра ба ты ваться сразу после соз да-
ния аге нтства. Ака де мик В. Кос тюк также 
доло жил, что пра ви тель ство на днях сфор-
ми рует меж ве домст вен ную группу, кото рая 
зай мется подго тов кой поло же ния об аге-
нтстве нау ч ных орга ни за ций. Возг ла вит 
эту группу, ско рее всего, Д. Лива нов, в нее 
вой дут и пред ста ви тели РАН (Алек санд рова 
В. Про иг рали в диа логе? РАН зали зы вает 
раны // Поиск (http://www.poisknews.ru/
theme/science-politic/7699/). – 2013. – 4.10).

***
Вы шел про ект Поло же ния о Феде-

раль ном аге нтстве нау ч ных орга ни за-
ций (ФАНО), из кото рого можно понять, как 
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теперь будут управ ляться струк туры, нахо-
див ши еся в веде нии РАН, РАМН, РАСХН. 
До сих пор иде о логи рефо рмы прак ти чески 
не затра ги вали эту явно вто рос те пен ную для 
них тему. В законе о реор га ни за ции госа ка де-
мий были опи саны в основ ном усло вия сущест-
во ва ния нового клуба ака де ми ков и член ко ров. 
А идеи сове тов при Минобр на уки, пред ло-
жив ших орга ни зо вать жизнь рос сийс ких НИИ 
по образу и подо бию Фран цузс кого наци о наль-
ного центра нау ч ных исс ле до ва ний (CNRS), 
нор ма ти в ным пра во вым актом не явля ются и, 
как пояс нил министр Д. Лива нов, вполне могут 
остаться на бумаге.

По ло же ние о ФАНО отли ча ется от дру гих 
подго тов лен ных рефор ма то рами доку мен тов 
еще и тем, что оно выне сено на общест вен ное 
обсуж де ние, кото рое прод лится до 26 октября.

Ни чем дру гим новый плод чинов ни чьих 
уси лий, родив шийся в недрах Минобр на-
уки РФ, науч ную общест вен ность не уди вил. 
Как и в законе о реор га ни за ции госа ка де мий, 
мно гие поло же ния доку мента рас п лы в чаты 
и допус кают раз ные тол ко ва ния. В резуль тате 
руко во ди тели органа, в веде ние кото рого будут 
пере даны ака де ми чес кие орга ни за ции, над е-
ля ются широ кими пра вами и полно мо чи ями 
и при этом не обре ме ня ются ответст вен но с-
тью. Положе ние не пред ус мат ри вает ника кого 
конт роля за дея тель но с тью этой струк туры.

Сог ласно поло же нию, ФАНО осу ще ств-
ляет полно мо чия учре ди теля и собст вен ника, 
а также глав ного рас по ря ди теля средств феде-
раль ного бюджета для подве домст вен ных ему 
орга ни за ций. Аге нтство будет утверж дать 
госу дарст вен ные зада ния на про ве де ние фун-
да мен таль ных и поис ко вых нау ч ных исс ле до-
ва ний, расп ре де лять бюдже т ные ассиг но ва-
ния на выпол не ние этих зада ний, зани маться 
мате ри ально-тех ни чес ким обес пе че нием науч-
ной дея тель ности НИИ и про во дить оценку 
их эффек тив ности.

Про ект пред ус мат ри вает соз да ние при 
ФАНО Научно-ко ор ди на ци он ного совета 
(НКС), сфор ми ро ван ного из уче ных, «веду-
щих нау ч ные исс ле до ва ния на общеп риз нан-
ном миро вом уров не». По одной чет вер той 

части чле нов этого совета наз на чаются пра ви-
тель ст вом РФ, выби ра ются общим соб ра нием 
РАН, выд ви га ются груп пами подве домст вен-
ных аге нтству орга ни за ций и направ ля ются 
дру гими струк ту рами (веду щие вузы, НИЦ, 
ГНЦ, высо ко тех но ло ги ч ные пред при я тия). 
Возг лав ляет НКС пред се да тель, изби ра е мый 
боль шинст вом голо сов чле нов совета. Функ-
ции и права НКС в поло же нии почти не про-
пи саны. Как пока зы вает прак тика работы 
подо бных сове тов, напри мер, при пре зи денте 
и пра ви тель стве, в «Скол ко во», к их сове ща-
тель ному голосу при слу ши ва ются, только если 
он попа дает в уни сон с мне нием руко водства.

Во обще доку мент вызы вает много воп ро-
сов, кото рые науч ная общест вен ность уже 
поспе шила выс ка зать. Раз вер ну тую харак те-
рис тику поло же нию дала, в част ности, соз дан-
ная недавно Комис сия общест вен ного конт-
роля за ходом и резуль та тами реформ в сфере 
науки. Этот орган был сфор ми ро ван Сове том 
нау ч ных сооб ществ, в кото рый, в свою оче-
редь, вошли 10 изве с т ных своей актив но с тью 
в науч ной сфере орга ни за ций: Кон фе рен ция 
нау ч ных работ ни ков РАН, клуб «1 июля», 
Проф союз работ ни ков РАН, Совет моло дых 
уче ных РАН, Общество нау ч ных работ ни-
ков, Общест вен ный совет и Совет по науке 
при Минобр на уки, Санкт-Пе тер бу ргс кий 
союз уче ных, Рос сийс кий коор ди на ци он ный 
коми тет проф со ю з ных орга ни за ций нау ч ных 
учреж де ний «РКК-НА У КА», Общест вен ное 
дви же ние «Сох ра ним науку вмес те», Научно-
об ра зо ва тель ная колонна. С зада чами комис сии 
и направ ле ни ями работы соз дан ных при ней 
рабо чих групп можно озна ко миться на сайте: 
http://www.rasconference.ru.

Уче ные дали Поло же нию о ФАНО жест-
кую оценку. «Науч ная общест вен ность видит 
в опуб ли ко ван ном про екте подт верж де ние 
своих самых худ ших опа се ний, – гово рится 
в доку менте, кото рый подпи сали члены сек ре-
та ри ата комис сии В. Заха ров, В. Кали нуш кин, 
А. Куле шов, В. Руба ков, А. Сафо нов. – Налицо 
окон ча тель ное иско ре не ние при нци пов само-
ор га ни за ции фун да мен таль ных нау ч ных 
исс ле до ва ний, пере дача руко водства ака де-
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ми чес кими инс ти ту тами в бес конт роль ное 
управ ле ние чинов ни кам с изъ я тием и после-
ду ю щей при ва ти за цией иму щества, нахо дя ще-
гося в поль зо ва нии инс ти ту тов».

Про ана ли зи ро вав Поло же ние, комис сия 
задала его авто рам ряд ост рых воп ро сов. 
Напри мер, по поводу права ФАНО утверж дать 
госу дарст вен ные зада ния на про ве де ние фун-
да мен таль ных исс ле до ва ний уче ные поин те-
ре со ва лись, «откуда эти зада ния изна чально 
берутся, какая выс шая науч ная инс тан ция 
их фор ми рует и чем подт верж да ется ком пе тен-
ция чинов ни ков ФАНО, якобы спо со б ных эти 
зада ния расс мат ри вать и утверж дать».

О таких про бле мах орга ни за ции и отдель-
ные уче ные в раз ного рода пуб ли ка циях 
и обра ще ниях заяв ляли неод нок ратно. Будут 
ли раз ве яны сом не ния и опа се ния науч ного 
сооб щества, выс ка зан ные в связи с воз ник но-
ве нием оче ред ного не слиш ком вра зу ми тель-
ного доку мента, кото рый опре де лит жизнь 
быв ших ака де ми чес ких инс ти ту тов? Будут 
ли исп рав лены его наи бо лее оди о з ные и невня-
т ные поло же ния? Над ежда, видимо, только 
на вхо дя щих в сос тав комис сии чле нов минис-
терс ких сове тов, кото рые дол жны напом нить 
чинов ни кам об обя зан ности вести диа лог 
с общест вен но с тью.

Ка за лось бы, зна чи тельно больше воз мож-
нос тей повли ять на ситу а цию имеет руко-
водство РАН, вхо дя щее в рабо чую группу 
вице-пре мь ера О. Голо дец по подго товке 
необ хо ди мых для реа ли за ции рефо рмы нор-
ма ти в ных доку мен тов, вклю ча ю щую также 
пред ста ви те лей пра ви тель ства, пар ла мента, 
Минобр на уки. Однако, как выяс ни лось, даже 
своих пред ста ви те лей РАН не смогла наз на-
чить само сто я тельно. Глава ака де мии В. Фор-
тов ранее заяв лял, что деле ги рует для работы 
с госор га нами уче ного сек ре таря пре зи ди ума 
РАН И. Соко лова и его замес ти теля В. Ива-
нова. Однако, по сооб ще ниям из нео фи ци аль-
ных источ ни ков, вместо них уче ным насто-
я тельно реко мен до вали вклю чить в рабо чую 
группу пре зи ден тов всех рефор ми ру е мых 
госа ка де мий, а также вице-пре зи дента Т. Хаб-
ри еву и члена пре зи ди ума РАН А. Хохлова.

Клю че вые заме ча ния РАН по пер вому вари-
анту Поло же ния о ФАНО, кото рое гото ви лось 
для выс тав ле ния на общест вен ное обсуж де-
ние, не были учтены. Ака де мия напра вила 
их в адрес всех чле нов рабо чей гру ппы и в свои 
отде ле ния. Смысл попра вок – четко про пи сать 
опре де ля ю щую роль РАН в выборе направ ле-
ний исс ле до ва ний и науч ном соп ро вож де нии 
работы инс ти ту тов.

Для этого в пун к тах, каса ю щихся исс ле-
до ва тель с кой дея тель ности, фор му ли ровки 
«с уче том реко мен да ций РАН» пред ла га ется 
заме нить на «по сог ла со ва нию с РАН». Кроме 
того, ака де мики тре буют четче про пи сать цели 
и задачи аге нтства, в част ности, внести в них 
поло же ние о необ хо ди мости обес пе че ния 
науки на уровне, не ниже миро вого. Они счи-
тают, что нужно также обоз на чить ответст вен-
ность ФАНО за реа ли за цию стра те ги чес ких 
доку мен тов по научно-тех ни чес кой политике.

Еще одно из пред ло же ний РАН сос тоит 
в том, что руко во ди те лем Научно-ко ор ди на-
ци он ного совета дол жен быть пре зи дент РАН, 
поскольку он изби ра ется веду щими уче ными 
страны наи бо лее демок ра ти чес ким спо со бом – 
пря мым тай ным голо со ва нием. Довольно нео-
жи дан ная идея: уче ные над еются, что глава 
РАН возг ла вит ФАНО, поскольку не отка зался 
от соот ветст ву ю щего пред ло же ния пре зи дента 
страны. Напом ним: на момент выхода газеты 
в свет воп рос с руко во ди те лем аге нтства еще 
не был решен.

Не давно стало известно о пла нах власти 
в перс пек тиве пре об ра зо вать Феде раль-
ное аге нтство нау ч ных орга ни за ций в орган 
по управ ле нию всей нау кой в стране. О том, 
что Минобр на уки соби ра ются пре об ра зо вать 
в Минис терство обра зо ва ния, недавно зая-
вил замес ти тель руко во ди теля фрак ции «Е ди-
ная Рос сия» в Гос думе Н. Булаев (Волч ко-
ва Н. Осень опа се ний. Власть умно жает тре-
воги уче ных // Поиск (http://www.poisknews.ru/
theme/science-politic/7828/). – 2013. – 18.10).

См. также: Заме ча ния и пред ло же ния Рос-
сийс кой ака де мии наук к про екту Поло же ния 
о Феде раль ном аге нтстве нау ч ных орга ни за-
ций http : // ww w. ras.ru/ n e ws/sh ow news.aspx?-
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237#con tent.

***
С р азу после опубли к о вания  п р ое кта 

Пол ож е ния о Ф ед ер альном аген т стве науч-
ных о рг ан и заций (ФАНО)  на  с пециал ьном 
портале научное  сообщество активно 
 по дключи лось к  обсужд ению этого 
 до ку м ента.  Т екст непри ятно удивил ко м но-
 г ому при вы к ших за посл ед ние м есяцы у ченых 
низким  ка че с твом проработки  ма териала.

П ис авшие п ро ект чинов ники М и нобрна уки 
н аделили ФАНО шир о чайшими п олном оч и-
ям и , при чем не  только по  у пр ав ле нию имущ е с-
твом акаде миче ских инстит ут о в , но и по оценке 
науч ного п от енциала  НИИ, орг а ни за ции иссл е -
дований и  ко нт ролю за  р е зульта та м и.  Агент-
ство полу чило  т акже п р аво при нятия реше ний 
о л ик ви да ции, сли я нии и  реор га н из ации нау ч-
ных  учреждений. 

Многим п рипомнился  гл ав ный аргумент 
министра образования и н ауки, настаивав шего 
на ликвидации  РАН.  «Это же нонсен с,  – возм у-
 ща лся  Д . Лив анов. – Как  могут одни и те же 
люди  заказы вать и  проводить иссле до вания,  
а  по том про ве рять каче ство выпо лн е нных 
раб от ! ». Неуж ели за проше дшие  месяцы 
министр  на шел спосо бы ,  позво ляющие 
 избежать в подоб ной  сит уации  к он фликта 
 ин те р есов? Из  до кумента  эт ого не следует.

Поз во ля вшая реш ать  такие  пр обл емы разв ет-
вл енная система  са мо у пр авления, которая 
рабо т ала в Р АН , ушла в небытие. Еди нс т ве н-
ный запис а нный в П ол ожении о Ф А НО кол-
л егиальный  ор ган –   Научно-координац ио нный 
сове т.  Оплотом демократии его точно не назо-
вешь: в лучшем случае это совещательный 
орган с ограниченным набором функций. 
Дру гие демок ра ти чес кие инст ру ме нты управ-
ле ния, напри мер уче ные советы, в Поло же нии 
даже не упо ми на ются.

По дан ным газеты науч ного сооб щества 
«Поиск», рабо чая группа под руко водст вом 
О. Голо дец не при няла прак ти чески ника ких 
при нци пи аль ных пред ло же ний Ака де мии 
наук (со спис ком попра вок РАН можно позна-

ко миться на ее сай те). Хотя на засе да нии пре-
зи ди ума ака де мии В. Фор тов сооб щил кол ле-
гам, что пере го воры еще не окон чены и шансы 
на поло жи тель ное реше ние ряда воп ро сов 
остаются.

Впро чем, науч ное сооб щество не верит 
в бла го по лу ч ный исход пере го во ров, равно 
как и в то, что власти восп ри мут пред ло же ния, 
отп рав лен ные в пра ви тель ство общест вен-
ными орга ни за ци ями и отдель ными уче ными. 
В то же время в науч ной среде есть чет кое 
пони ма ние, что после при ня тия Поло же ния 
о ФАНО в пред ло жен ном чинов ни ками вари-
анте с быв шими ака де ми чес кими инс ти ту тами 
и их сот руд ни ками можно будет делать все что 
угодно. Они ока жутся в полной власти бюрок-
ра ти чес кой струк туры, повли ять на дейст вия 
кото рой будет невоз можно. Поэтому голоса 
о том, что про ект поло же ния необ хо димо 
напра вить на корен ную пере ра ботку, зву чат 
все громче.

…Проф союз работ ни ков РАН выра зил воз-
му ще ние тем, что про ект доку мента, затра-
ги ва ю щего инте ресы мно го чис лен ных кол-
лек ти вов и сот руд ни ков РАН, сущест венно 
меня ю щего усло вия труда людей, не про шел 
пред ус мот рен ную ст. 35.1 Тру до вого кодекса 
РФ и ст. 11.1 ФЗ № 10 от 21.01.1996 про це дуру 
учета мне ния проф со юза. Проф ли деры ука-
зали еще на ряд сущест вен ных про це ду р ных 
нару ше ний. Так, про ект Поло же ния о ФАНО 
пред став лен не как при ло же ние к про екту 
поста нов ле ния пра ви тель ства РФ, а как пояс-
ни тель ная записка. Доку мент в таком фор мате 
не явля ется объ ек том анти кор руп ци он ной экс-
пер тизы. Как счи тают проф со юз ники, подо-
бные дейст вия «могут быть истол ко ваны как 
подлог с целью обхода уста нов лен ного порядка 
экс пер тизы нор ма тивно-пра во вых актов».

В обра ще нии, кото рое подпи сал пред-
се да тель проф со юза РАН В. Кали нуш кин, 
гово рится также о том, что в сущест ву ю щем 
поло же нии не отра жены отно ше ния ФАНО 
как рабо то да теля с работ ни ками подве-
домст вен ных орга ни за ций и его обя за тель-
ства по дейст ву ю щему Отрас ле вому сог ла-
ше нию. Пере чис лив на несколь ких лис тах 
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недо статки, про ти во ре чия и упу ще ния про-
екта, проф союз пред ло жил соз дать новую 
рабо чую группу с учас тием РАН, Минобр на-
уки, Феде раль ного соб ра ния РФ, Проф со юза 
работ ни ков РАН, дру гих общест вен ных орга-
ни за ций и раз ра бо тать новый про ект Поло же-
ния о ФАНО, кото рый дол жен быть обсуж ден 
широ кой науч ной общест вен но с тью (Волч-
кова Н. Поло же ние обя зы вает. Уче ных воз-
му щает подго тов лен ный чинов ни ками доку-
мент // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/
science-politic/7901). – 2013. 25.10.

Ма те ри алы по теме «Реформа РАН»:

1. Да вид Эпш тейн: О про екте Поло-
же ния о ФАНО и путях его дора ботки // 
Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/
ran/7894/). – 2013. – 27.10.

2. Липс кий А. Чис тиль щик для Ака де мии 
// Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/
society/60624.html). – 2013. – 25.10.

3. Гео ргиев Г. Семь идей о науч ном аге-
нтстве // Наука и тех но ло гии Рос сии (http://
www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_
no=71370). – 2013. – 24.10).

4. По до рва нюк Н. Нау кой будет управ-
лять финан сист // Газе та . Ру (http://www.
gazeta.ru/science/2013/10/24_a_5722393.
shtml). – 2013. – 24.10.

5. Де мина Н. Быст рое нарас та ние энт ро-
пии // Тро иц кий вари ант (http://trv-science.
ru/2013/10/22bystroe-narastanie-ehntropii). – 
2013. – 22.10.

6. Ар сеев П., Лопа тин А., Рома новс -
кий М. Почему власть боится Ака де мии наук 
// Поли т .ру (http://polit.ru/article/2013/10/19/
fobia/). – 2013. – 19.10.

Рес пуб ліка Поль ща

Польща про дов жує рефор му вати сферу 
вищої освіти і науки. Дер жава не лише залу-
чає кошти євро пейсь ких фон дів, роз дає сти-
пен дії і гранти, а й шукає мож ли вості для 
того, щоб до уні вер си те тів при йшов біз нес. 
Перші успіхи вже є. 

Щороку кіль кість укра їн ців, які їдуть здо бу-
вати вищу освіту до Польщі, зрос тає. Мину лого 
року з Укра їни було бли зько 10 тис. сту ден тів. 
Багато хто вва жає, що це пря мий резуль тат 
реформи вищої школи і науки, що роз по ча лась 
у 2010–2011 рр.

Я. Гулінсь кий, віце-мі ністр науки і вищої 
освіти, професор:

«…У нас була дуже три вала пуб лічна дис-
ку сія під час під го товки цих реформ. Але, 
урешті, ми ухва лили два засад ничі закони, які 
пови нні при нци пово змі нити польську науку 
і вищу школу.

Го ло вним успі хом, як на мене, є те, що ці 
закони орга нічно вли ва ють нашу вищу школу 
і науку в євро пейську сис тему. У резуль таті 
польські нау ко вці отри мали мож ли вість пода-
вати свої дослід ницькі про екти на кон курс 
для фінан су вання їх з кош тів Євро пейсь кого 
Союзу. Уже зараз можна поба чити резуль тати 
спів праці польсь ких уче них із най кра щими 
євро пейсь кими нау ко вими гру пами. Зро зу-
міло, що це позна ча ється на роз витку не тільки 
науки, а й вищої школи загалом.

…Ми запи ту вали себе: що мусимо зро бити, 
аби зорі єн ту вати науку на отри мання резуль та-
тів, які можуть пере тво ри тися на нові тех но ло-
гії, продукти?

Я зав жди нага дую: місія вче ного – це вина-
хід, ідея, від криття, нове роз уміння навко ли-
ш нього світу. Тоді як інно ва ція – це пере тво-
рення цього вина ходу на кон к рет ний про дукт, 
який пови нен при нести еко но мічну вигоду. 
При такому визна ченні чітко видно, що інно ва-
цій ність – це питання сек тору еко но міки, а від-
криття – сек тору науки. На роз ви ток цієї думки 
скажу: вища школа і наука несуть від по ві даль-
ність за вина ходи випуск ни ків уні вер си те тів. 
Ми, як Мініс терство науки і вищої освіти, від-
по ві дальні за під го товку випуск ни ків – вина-
хід ли вих, під при єм ли вих і від кри тих до світу. 
І не має зна чення, де вони реа лі зо ву ва ти муть 
себе: у науці, біз несі, полі тиці чи куль турі. 
Голо вне, щоб мали світлі голови.

Друга скла дова нашої від по ві даль ності – 
це нові тех нічні рішення, тобто тех но ло гії 
та їх уті лення на прак тиці. І третє завдання – 
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це вихо вання такого випуск ника, який поєд нає 
свої уні вер си тетські вина ходи з під при єм ли-
вістю і стане сам під при єм цем, роз ви ва тиме 
свій бізнес.

Уже ство рено наці о нальну інсти ту цію, яка 
роз по ря джа ється кош тами на нау кові дослі-
джен ня, – Наці о наль ний центр дослі джень 
і роз витку (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). 
Він орі єн то ва ний на при кладні науки й гран-
тову допо могу. За інші дослі дження від по ві дає 
Наці о наль ний центр науки (Narodowe Centrum 
Nauki). Ці уста нови при зви чаю ють нау кове 
середо вище до куль тури отри мання грантів.

У нас уже немає такої ситу а ції, коли «czy 
się stoi, czy się leży, to się należy» (чи стоїш, 
чи лежиш, а щось отри мати мусиш). Усі кошти 
над аються лише на кон курс ній основі, і пере-
ма га ють справді най кращі. Міністр науки 
і вищої освіти Б. Кур дицька недавно ска зала, 
що навіть якщо нам дове деться фінан су вати 
менше про ек тів, то одна ково мусимо виби рати 
лише най якіс ніші.

…Ві домі фірми при хо дять до мініс терства 
і про по ну ють свої інвес ти ції у роз мірі 100–
200 млн зло тих на дослі дження в пев ній галузі. 
Ми теж інвес ту ємо рів но цінну суму в наші 
нау кові під роз діли, ака де мію наук, і вони пра-
цю ють спільно з бізнесом.

Так, можна ска зати, що біз нес дик тує свої 
умови і корис ту ва ти меться резуль та тами 
дослі джень. Та ми пови нні при вчити наш біз-
нес інвес ту вати в нау кові дослі дження. Нині 
в Польщі дві тре тини дослі джень фінан-
сує бюджет кра їни, тоді як в інших кра ї нах 
ЄС, навпаки, – біз нес. Досяг нути такого резуль-
тату за перші два роки немож ливо, але помі-
тити пози тивну тен ден цію у цьому напрямі вже 
можна. Якщо три роки тому витрати біз несу 
на дослі дження й роз ви ток ста но вили два-три 
міль йони зло тих на рік, то зараз вони вчет веро 
вищі. А в 2016 р. мають бути в кілька десят-
ків разів вищі. І питання не лише в тому, щоб 
біз нес вкла дав гроші. Завдання сто їть ширше: 
щоб під при ємці й біз нес визна чали свої власні 
потреби в нау ко вих дослі джен нях.

До нині в нашій дер жаві було лише два 
малих заохо чення, які сто су ва лися двох вузь-

ких сфер. Тепер разом із Мініс терст вом еко но-
міки нама га є мося пере ко нати міністра фінан-
сів, що недо от ри мання про тя гом корот кого 
пері оду (двох-чо ти рьох років) час тини подат-
ків ком пен су ється дуже скоро. Навіть сьо го-
дні – у тяжкі для еко но міки часи.

…Якщо коротко, не вда ю чись у деталі, 
то хочемо, щоб час тину кош тів на дослі дження 
й роз ви ток ми отри му вали з подат ків, спла чу-
ва них під при єм цями. І ми вже на остан ньому 
етапі впро ва дження ще однієї нової іні ці а-
тиви – мож ли вості для під при єм ців адре су-
вати один від со ток податку на при бу ток (PIT) 
кон к рет ному нау ко вому закладу, дослід ниць-
кому від ділу. Не обме жу ємо кіль кості таких 
від ді лень, бо деякі фірми мають такий обо рот, 
що одним від сот ком можуть про фі нан су вати 
декілька нау ко вих від ді лів. Проте обме жу-
ємо кате го рії нау ко вих закла дів, бо праг немо, 
щоб роз ви ва лися най кращі. І можу запев нити, 
що ця іні ці а тива має шанси запра цю вати вже 
із січня 2014 р.» (Гулінсь кий Я. Польська 
наука при ваб лює біз нес / Бесіду вела О. Рось // 
Дзер кало тижня. Укра їна (http://gazeta.dt.ua/
science/polska-nauka-privablyuye-biznes-_.
html). – 2013. – 11–18.10).

Рес пуб ліка Біло русь

В. Гуса ков, пред се да тель пре зи ди ума 
Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси  1, 
ака де мик НАНБ:

1 В. Гусаков назначен председателем президиума 
Национальной академии наук Беларуси Указом прези-
дента Республики Беларусь от 15 октября 2013 г. Более 
30 лет ученый занимается экономикой и организацией 
сельского хозяйства. С 2004 г. – заместитель пред-
седателя президиума НАН Беларуси, одновременно 
с 2002-го – академик-секретарь отделения аграрных 
наук академии. В. Гусаков – академик Национальной 
академии наук Беларуси, иностранный член Нацио-
нальной академии аграрных наук Украины, Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, Академии 
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, Лат-
вийской академии сельского и лесного хозяйства, доктор 
экономических наук, профессор.
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«Глава госу дарства поста вил перед Наци о-
наль ной ака де мией наук немало задач, но глав-
ное – повы сить эффек тив ность нау ч ных раз-
ра бо ток, интег ри ро ван ность их в эко но мику. 
Наука должна давать стране реаль ный эко-
но ми чес кий эффект, для чего необ хо димо 
укреп лять более тес ную связь с про из водст-
вом. Это должно выра жаться в выст ра и ва нии 
тех но ло ги чес ких цепо чек от фун да мен таль-
ных, в том числе при кла д ных, исс ле до ва ний 
до прак ти чес ких резуль та тов и выхода на широ-
кое про из водство.

Не сом ненно, ака де мия нуж да ется в орга-
ни за ци он ном усо вер шенст во ва нии. Улуч ше-
ния тре бует кад ро вый потен циал. Речь идет 
об омо ло же нии кад ров, повы ше нии моти ва-
ции труда. Все это должно при вести к повы ше-
нию отдачи фун да мен таль ных и при кла д ных 
исс ле до ва ний.

…А ка де мия наук – такая спе ци фи чес-
кая орга ни за ция, где каж дый день про ис-
хо дит что-то новое. Уче ные дол жны ежед-
невно рабо тать над чем-то новым каж дый 
в своей области, иначе это не ака де мия и не 
наука. Поиски чего-то эффек тив ного в науке 
идут посто ян но…» (Гер ма но вич И. Интег-
ри ро вать науку в эко но мику // Бело рус-
ская нива (http://belniva.by/news_full.
php?id_news=62188). – 2013. – 18.10).

Рес пуб ліка Вір ме нія

15 октября сос то я лось Тор жест вен ное 
засе да ние, посвя щен ное 70-лет нему юби лею 
Наци о наль ной ака де мии наук Рес пуб лики 
Арме ния. В мероп ри я тии при нял учас тие пре-
зи дент Рес пуб лики Арме ния С. Саргсян.

С. Сарг сян, пре зи дент Рес пуб лики Арме-
ния: «Сегодня наша важ ней шая задача – 
модер ни зи ро вать науч ную инф раст рук туру. 
В сов ре мен ном мире, в пер вую оче редь, 
именно в резуль тате дости же ний науки резко 
уско ри лись все, даже поли ти чес кие про цессы. 
Это озна чает, что мы не дол жны мед лить 
на пути про ве де ния реформ в сфере науки.

Счи таю чре з вы чайно важ ным, чтобы рефо-
рмы были дейст ви тельно рефор мами, также 

в плане реше ния соци аль ных про блем нау ч ных 
работ ни ков. Мы дол жны суметь не допус тить, 
чтобы изме не ния и модер ни за ция сферы при-
вели к ухуд ше нию соци аль ного поло же ния нау-
ч ных работ ни ков. Как раз наобо рот. Я уве рен, 
что в нашем обществе дол жен быть вос ста нов-
лен не только высо кий соци аль ный ста тус уче-
ного, но и его доб рая слава и высо кий авто ри тет. 
Это обя за тель ное усло вие в воп росе сти му ли-
ро ва ния подрас та ю щего поко ле ния. Наши дети 
дол жны иметь жела ние стать уче ны ми».

От ме тив, что время несет с собой новые воз-
мож ности, С. Сарг сян кос нулся темы меж ду-
на род ного науч ного сот руд ни чества, отме тив, 
что даже в самых бога тых стра нах мира наука 
не может сущест во вать без меж ду на род ного 
сот руд ни чества. По его сло вам, Арме ния, тем 
более заин те ре со вана в рас ши ре нии меж ду на-
род ного сот руд ни чества, в кон тексте кото рого 
может достичь столь же серь е з ных дости же-
ний, каких достигла в советс кое время. Пре-
зи дент подчерк нул, что перс пек тивы раз ви тия 
науки Рес пуб лики Арме ния нахо дятся именно 
в сфере этого сот руд ни чества. С. Сарг сян 
доба вил, что ска зан ное не озна чает, что науч-
ная общест вен ность не будет иметь заказ чика 
внутри страны. В этом смы сле он счел важ ным 
сот руд ни чество нау ч ных струк тур ака де мии 
и уче ных с пред ста ви те лями про из водст вен-
ных отрас лей эко но мики.

Справка. Ака де мия наук была орга ни зо вана 
10 ноября 1943 г. на базе Армянс кого фили-
ала АН СССР. Сегодня Наци о наль ная ака де-
мия наук – само уп рав ля е мая выс шая науч ная 
орга ни за ция, име ю щая осо бый ста тус, кото-
рая орга ни зует, осу ще ств ляет и коор ди ни рует 
фун да мен таль ные и при кла д ные исс ле до ва-
ния, необ хо ди мые для осно ван ного на зна-
нии эко но ми чес кого, соци аль ного и куль тур-
ного раз ви тия. Она объ е ди няет ака де ми ков 
и член-кор рес пон ден тов ака де мии, все нау-
ч ные орга ни за ции, нау ч ный, научно-тех ни-
чес кий, научно-вс по мо га тель ный пер со нал 
сис темы ака де мии. Наци о наль ная ака де мия 
наук явля ется выс шим нау ч ным центром 
Рес пуб лики Арме ния и офи ци аль ным нау ч-
ным совет ни ком пра ви тель ства Рес пуб лики 



115

Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Арме ния. Тор жест вен ное засе да ние, посвя-
щен ное ее 70-лет нему юби лею, сос то я лось 
15 октября в Наци о наль ном ака де ми чес ком 
театре оперы и балета им. А. Спен ди а ряна. 
Для учас тия в тор жест вен ных мероп ри я тиях 
были при гла шены деле га ции ака де мий наук 
и веду щих научно-ис сле до ва тель с ких центров 
из более чем 20 стран (В середине октября 

Наци о наль ная ака де мия наук Рес пуб лики 
Арме ния отме тит свое 70-ле тие // Наци о-
 наль ная ака де мия наук Бела руси (http://nasb.
gov.by/rus/news). – 2013. – 19.09; Наци о наль-
ная ака де мия наук отме тила 70-ле тие // 
Рес пуб лика Арме ния (http://www.ra.am/?
num=2013101603#2013101603). – 2013. – 16.10).

НОВІ НАД ХО ДЖЕННЯ ДО НАЦІ О НАЛЬ НОЇ БІБЛІ О ТЕКИ УКРА ЇНИ 
ІМЕНІ В. І. ВЕР НАДСЬ КО ГО

Афа насьев А. И. Гума ни тар ное зна-
ние и гума ни та р ные науки : моно гра фия / 
А. И. Афа насьев. – О. : Бахва, 2013. – 288 с.

В моно гра фии пред став лена мето до ло ги-
чес кая кон цеп ция необ хо ди мости раз ли че-
ния двух допол ни тель ных (вза и мо иск лю ча-
ю щих и вза и мо обус лов ли ва ю щих) подхо дов 
в гума ни та р ных исс ле до ва ниях. Раз ли ча ются 
гума ни та рис тика и гума ни та р ные науки, 
а также два типа научно-гу ма ни тар ного зна-
ния на основе соот ветст вия силь ным или сла-
бым кри те риям науч ности. Ана ли зи ру ются 
раз ли ч ные смы слы и средства пред став лен-
ности в гума ни тар ном зна нии нар ра ти вов, 
тео рий, мето дов, пара дигм, кар тин мира, 
раци о наль ности.

Книга адре со вана спе ци а лис там в области 
фило со фии и мето до ло гии науки, аспи ран там, 
сту ден там, а также всем, кто инте ре су ется 
фило софско- мето до ло ги чес кими про бле мами 
науки.

Шифр збе рі гання ВА769480

***
Бе ре зенко В. В. РR в Укра їні: нау кове 

осмис лення фено мену : моно гра фія / за заг. 
наук. ред. В. М. Вла ди ми рова. – К. : Ака-
де мія Укра ї нсь кої Преси, Центр Віль ної 
Преси, 2013. – 360 с.

У моно гра фії пред став лено нау кове осмис-
лення фено мену РR, який роз гля да ється і як 
сфера соці ально-ко му ні ка цій ної прак тики, 
пев ний вид соці аль ної кому ні ка ції, тех но ло-

гії, і як резуль тат нау ко вої реф лек сії, об’єк том 
якої ста ють паб лік-ри лейшнз. Дослі джу ються 
основні нау кові під ходи до інтер пре та ції фено-
мену паб лік-ри лейшнз; про цеси інсти ту а лі-
за ції сфери РR в Укра їні; етапи ста нов лення, 
струк тура, понят тєво-ка те го рі аль ний апа рат 
науки про РR; ана лі зу ється про бле ма тика 
дослі джень фено мену РR, що пред став лена 
в сучас ному нау ко вому прос торі України.

Для нау ко вців, викла да чів, фахів ців у галузі 
РR, а також усіх, хто ціка виться про бле ма ти-
кою соці аль них кому ні ка цій.

Шифр збе рі гання ВА769006

***
Бин ке вич В. В. Эко но ми чес кая кибер-

не тика: интел лек ту аль ные ресурсы управ-
ле ния : моно гра фия / В. В. Бин ке вич, 
Л. Н. Сав чук, И. В. Уси ченко [и др.] ; Нац. 
мета ллург. акад. Укра ины. – Днеп ро пет-
ровск : Герда, 2013. – 94 с.

В работе расс мот рены неко то рые воп росы 
эко но ми чес кого раз ви тия, свя зан ные с совер-
шенст во ва нием инфор ма ци он ных про цес-
сов в сис те мах управ ле ния про из водст вом. 
Основ ное вни ма ние уде ля ется раз ра ботке 
струк туры инфор ма ци он ных про цес сов, 
позво ля ю щей исполь зо вать ини ци а ти в ные 
пред ло же ния и зна ния пер со нала для оты с-
ка ния спо со бов сок ра ще ния затрат вещест-
вен ных и энер ге ти чес ких ресур сов в про-
из водстве. Реше ние такой задачи позво лит 
повы сить эффек тив ность инно ва ци он ного 
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раз ви тия за счет исполь зо ва ния интел лек ту-
аль ных ресурсов.

По мне нию авто ров, исполь зо ва ние нового 
вида ресур сов помо жет пре одо ле вать эко ло ги-
чес кие и эко но ми чес кие про блемы развития.

Шифр збе рі гання ВА 770089

***
Кіс лов Д. В. Інфор ма ційні війни : моно-

гра фія / Д. В. Кіс лов. – К. : Київ. нац. тор г.-
екон. ун-т, 2013. – 300 с.

У моно гра фії висвіт лено основні від о-
мості про сучасні уяв лення, сут ність, методи 
та прояв інфор ма цій них воєн, як про дов ження 
полі тич ної боро тьби іншими засо бами втру-
чання в соці альні кому ні ка ції з метою впливу 
на сві до мість мас, пред став лено струк тур-
ний та зміс тов ний вимір інфор ма цій них воєн, 
інфор ма цій ної без пеки, мас-ме діа та управ-
лінсь ких струк тур цими сфе рами діяль ності, 
роз гля нуто істо рію вико рис та ння інфор ма ції 
в полі тич них цілях, роль і зна чення інфор ма-
ційно-ко му ні ка цій них тех но ло гій у гло баль-
них полі тич них про це сах, фор му ванні інфор-
ма цій ного сус піль ства та боро тьбі за новий 
сві то вий порядок.

Для нау ко вців, викла да чів, полі тич них 
й інфор ма цій них ана лі ти ків, аспі ран тів, жур-
на ліс тів, фахів ців з мар ке тингу та рек лами, 
сту ден тів вищих навчаль них закла дів і тих, хто 
ціка виться тех но ло гі ями і засо бами боро тьби 
за владу ти впливу на маси.

Шифр збе рі гання ВА 770 568

***
Кру тов В. В. Недер жавна сис тема без-

пеки (про блеми ста нов лення і роз вит ку) : 
моно гра фія / В. В. Кру тов, В. Г. Пилип чук ; 
за заг. ред. В. Г. Пилип чу ка. – Ужго род : TOB 
«IBA», 2013. – 180 с.

У моно гра фії на основі сис тем ного ана лізу 
та поєд нання різ них мето до ло гіч них під хо дів 
висвіт лено сучасні виклики й загрози еко но-
міч ній діяль ності під при ємств; роз крито осно-
вні тен ден ції та про блеми ста нов лення й роз-
витку недер жав них суб’єк тів сек тору без пеки 
і недер жав ної сис теми без пеки, як скла до вої 

гро ма дянсь кого сус піль ства та сис теми забез-
пе чення наці о наль ної без пеки Укра їни. На під-
ставі про ве де ного ана лізу роз роб лено низку 
при клад них реко мен да цій та про по зи ції з удо-
ско на лення її зако но дав чого забез пе чення.

Роз ра хо вана на юрис тів, екс пер тів і вче них 
сек тору без пеки, під при єм ців і про мис лов ців, 
керів ни ків та фахів ців дер жав них і недер жав-
них суб’єк тів сек тору без пеки, нау ково-пе да-
го гіч них пра ців ни ків, аспі ран тів, док то ран тів, 
сту ден тів і слу ха чів про філь них навчаль них 
закла дів та усіх, хто ціка виться про бле мами 
наці о наль ної безпеки.

Шифр збе рі гання ВА 769 491 

***
Не по ча тенко О. А. Меха нізми забез пе-

чення еко но міч ної ефек тив ності діяль-
ності аграр них під при ємств : моно гра фія 
/ О. А. Непо ча тенко. – Умань : Вида вець 
«Сочінсь кий», 2013. – 227 с.

У моно гра фії висвіт лено обґрун ту вання 
тео ре тико-ме то дич них поло жень та роз робка 
прак тич них реко мен да цій щодо фор му вання 
меха ніз мів забез пе чення еко но міч ної ефек тив-
ності діяль ності аграр них під при ємств.

До слі джено тео ре тичні засади управ ління 
ефек тив ністю та пла то спро мож ністю аграр-
них під при ємств та дати визна чення поняття 
«пла тосп ро мож ність аграр ного під при ємст ва». 
Визна чено під ходи до кла си фі ка ції ефек тив-
ності та пла то спро мож ності аграр них під-
при ємств. Роз роб лено кон цеп цію меха нізму 
управ ління ефек тив ністю і опе ра тив ною 
пла то спро мож ністю аграр них під при ємств. 
Визна чено сут ність меха нізму управ ління 
ефек тив ністю та пла то спро мож ністю аграр-
ного під при ємства. Дослі джено меха нізм 
моні то рингу ефек тив ності та пла то спро мож-
ності аграр них під при ємств. Обґрун то вано 
мето дичні під ходи до оцінки показ ни ків ефек-
тив ності пла то спро мож ності та фінан со вої 
стій кості аграр них під при ємств. Роз роб лено 
мето дич ний під хід до діаг нос тики та про гно-
зу вання ймо вір ності банк рутства аграр них 
під при ємств.

Шифр збе рі гання ВА769639
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***
Під при єм ництво і зов ні ш ньо еко но мічна 

діяль ність: мож ли вості і ризики Укра їни : 
моно гра фія / за наук. ред. M А. Йохни. – 
Хмель ниць кий : ХНУ, 2013. – 347 с.

На ве дено резуль тати дослі джень з фор му-
вання тео ре тич них і мето дич них основ під ви-
щення ефек тив ності ЗЕД під при ємств наці о-
наль ної еко но міки, роз ши рення їх екс порт них 
мож ли вос тей та зрос тання кон ку рен то сп ро-
мож ності на сві то вому ринку.

Для сту ден тів і аспі ран тів еко но міч них спе-
ці аль нос тей ВНЗ, керів ни ків під при ємств, усіх 
заці кав ле них у прак тич ному інстру мен та рію 
управ ління ЗЕД суб’єк тів під при єм ниць кої 
діяль ності.

Шифр збе рі гання ВА 770 570

***
Шкар лет С. M. Фінан сове забез пе-

чення інно ва цій ного роз витку рек ре а цій-
ної інфра струк тури регі ону : моно гра фія / 
С. М. Шкар лет, В. П. Іль чук, В. О. Ан оп рі-
єнко. – Чер ні гів : Чер ніг. держ. тех нол. ун-т, 
2013. – 207 с.

У моно гра фії обґрун то вано тео ре тико-ме-
то до ло гічні засади інфра струк тур ного забез-
пе чення модер ні за ції рек ре а цій ного прос тору 
регі ону, роз крито сут ність понять «рек ре а цій-
ний про дукт» як нова еко но мічна кате го рія. 
Визна чено при нципи інвес ту вання роз витку 
рек ре а цій ної інфра струк тури, які охоп лю ють 
етапи пошуку інвес ти цій них дже рел, умов залу-
чення капі талу та про цесу інвес ту вання; удо-
ско на лено мето дику оці ню вання інвес ти цій ної 
при ваб ли вості регі о нів з ура ху ван ням фак то рів 
впливу рек ре а цій ної сфери. Роз роб лено мето-
дику модер ні за ції рек ре а цій ною прос тору регі о-
ну, у якій заді яні ком плексно-ін вес ти цій ний 
та пріо ри тетно-ін вес ти цій ний меха нізм роз-
витку рек ре а цій ної інфра струк тури.

Мо но гра фія при зна чена для фахів ців 
у галузі еко но міки, дер жав ного регі о наль-
ного управ ління, міс це вого само вря ду вання, 
нау ко вців, викла да чів, аспі  ран тів, магіст рів 
та сту ден тів.

Шифр збе рі гання ВА 770 135
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